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Resumo 

A gravidez na adolescência se configura num momento de grandes mudanças no qual as jovens 

vivenciam, ao mesmo tempo, transformações características da adolescência e da gestação, as 

quais podem gerar a necessidade de reorganização da percepção e relação com seu corpo, com 

aspectos da sua identidade, bem como necessidade de repensar seus projetos de vida. Desse 

modo, configura-se como um momento crítico para o desenvolvimento das adolescentes, uma 

vez que se fazem necessárias adaptações intrapsíquicas e interpessoais que oportunizam tanto 

o crescimento psíquico como a sua deterioração. A resiliência - capacidade do indivíduo de 

enfrentar e superar uma situação adversa, saindo fortalecido ou transformado dessa experiência 

- pode facilitar as jovens o acesso aos recursos para lidar com as mudanças advindas da 

gravidez. Nesse sentido, a forma como a gestante enfrenta e significa esse momento pode 

influenciar na vinculação que estabelece com o bebê e, possivelmente, com o investimento que 

fará para suprir as necessidades físicas e emocionais da criança, influenciando no 

desenvolvimento infantil. Em virtude dessas questões, objetiva-se averiguar a correlação entre 

a resiliência e o apego materno-fetal em gestantes adolescentes. Deste estudo, participaram 77 

adolescentes grávidas que realizam pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sul, 

na cidade do Natal. Elas responderam a um questionário com dados sociodemográficos e 

gestacionais; à Escala de Resiliência, e à Escala de Apego Materno-Fetal. Para a análise dos 

dados foi realizada estatística descritiva e inferencial, utilizando-se um software de 

processamento de dados (SPSS). Os resultados indicam a predominância de níveis moderados 

de resiliência (51,9%) e médios de Apego Materno-Fetal (88,3%) nas gestantes entrevistadas. 

No tocante a correlação entre esses dois constructos (R=0,397; p=0,000), identificamos que ela 

foi positiva, estatisticamente significativa e fraca, além do indicativo de tratar-se de uma 

influência bidirecional. Esses resultados apontam a presença de habilidades para lidar com os 

desafios apresentados pela gravidez e o estabelecimento do vínculo mãe-bebê.  

 

 Palavras-Chave: Gravidez na adolescência, Gestação, Adolescente; Resiliência, Apego 

materno-fetal 
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Abstract 

Pregnancy during adolescence happens when the girls are going through a lot of changes, some 

transformations come from their age, others from pregnancy. Both can generate the need for 

reorganization of perception and relation with your own body, with aspects of their identity, as 

well as the need to rethink their life projects. In this way, it is a critical moment for the 

adolescents development since intrapsychic and interpersonal adaptations are necessary to 

enable psychic growth or its deterioration. The resilience - the ability of the individual to face 

and overcome an adverse situation, coming out strengthened or transformed from that 

experience - can make it easier for young women to access resources to face the changes 

brought by pregnancy. The way the pregnant woman faces this moment is able to influence the 

connection with the baby and possibly the investment she will make to suply the physical and 

emotional needs of the child, influencing child development. Due to these questions, the 

objective is to investigate the correlation between resilience and maternal-fetal attachment in a 

pregnant teenager. 77 pregnant teenagers who performed prenatal care at the Basic Health Units 

of the Southern District, in the city of Natal participated in this research. They answered a 

questionnaire with sociodemographic and gestational data; the Resilience Scale, and the 

Maternal-Fetal Attachment Scale. For the data analysis, descriptive and inferential statistics 

were performed using data processing software (SPSS). The results indicate a predominance of 

moderate levels of resilience (51.9%) and average maternal-fetal attachment (88.3%) among 

the pregnant women interviewed. Regarding the correlation between these two constructs (R = 

0.397, p = 0.000), we identified that it was positive, statistically significant and weak, in 

addition to being indicative of a bidirectional influence. These results point to the presence of 

skills to deal with the challenges posed by pregnancy and the establishment of the mother-baby 

bond. 

 

Keywords: Adolescent pregnancy, Gestation, Adolescent; Resilience, maternal-fetal 

attachment. 
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1. Introdução 

Ao longo da vida dos indivíduos, existem determinados momentos transicionais 

marcados por mudanças biopsicossociais que são considerados críticos ao desenvolvimento. 

Esse conjunto de modificações complexas características desses períodos resultam em 

momentos de instabilidade emocional, que demandam do sujeito uma capacidade de adaptação 

intrapsíquica e interpessoal (Maia, 2007). Desse modo, eles são decisivos para o crescimento 

emocional e determinam o estado de saúde ou adoecimento mental das pessoas (Maia, 2007). 

Para as mulheres, alguns deles são: a adolescência, a gravidez e o climatério (Maia, 2007). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a adolescência como o período dos 10 

aos 19 anos de idade (OMS, 2014). Trata-se da fase do desenvolvimento entre a infância e a 

idade adulta, que se inicia com a puberdade, a qual é marcada pelo processo de obtenção da 

maturidade sexual e pelo alcance da capacidade reprodutiva (Papalia & Feldman, 2013).  

Nela, ocorrem transformações físicas, psicológicas e sociais, e configura-se como um 

momento importante para a formação da identidade (Lima et al., 2016; Papalia & Feldman, 

2013). Os adolescentes buscam novas experiências e descobertas, apresentando, muitas vezes, 

comportamentos que podem colocá-los em vulnerabilidade e expô-los a situações de risco, 

como práticas sexuais desprotegidas e uso de álcool e outras drogas (Almeida, 2015). O início 

da atividade sexual desprotegida na adolescência possibilita, além do contágio por doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs), uma gravidez, nem sempre planejada (Almeida, Medeiros, 

Sousa, Maia & Maia, 2016). 

A gravidez é um evento provocador de mudanças na vida de uma mulher, afetando-a 

física, psíquica, social e economicamente (Coutinho et al., 2014; Maldonado, 2013). Ocorrem 

alterações hormonais e na estrutura corpórea da gestante, que podem gerar a necessidade de 
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reorganizar a percepção e relação com seu corpo, com aspectos da sua identidade, bem como 

repensar seus projetos de vida, a dinâmica familiar e orçamentária da casa (Benute, Nomura, 

Pereira, Lucia & Zugaib, 2009; Coutinho et al., 2014).    

A gestação quando acontece na adolescência é considerada um evento duplamente 

crítico, pois há o somatório das crises características desses dois momentos do desenvolvimento 

(Maia, 2007). Ela impõe para as gestantes dificuldades a serem superadas, e implica em 

mudanças e adaptações intrapsíquicas e interpessoais que oportunizam tanto o crescimento 

psíquico como a sua deterioração (Maldonado, 2013). Nesse contexto, existem alguns fatores 

intrínsecos e extrínsecos as jovens que podem funcionar como fator de risco ou de proteção 

(Junqueira & Deslandes, 2003; Sousa, 2015). O fator de risco dificulta o processo adaptativo, 

potencializando os efeitos adversos de tal evento, enquanto o de proteção funciona como 

influências capazes de modificar de forma positiva a resposta do indivíduo e auxiliar no 

processo de adaptação às situações adversas (Sousa, 2015). 

Dentre alguns exemplos dos fatores de risco, podemos citar: prematuridade do bebê, 

baixo peso ao nascer, desnutrição infantil, atraso no desenvolvimento da criança, lesão cerebral, 

dificuldade de acesso à saúde, evasão escolar, sentimento de culpa, isolamento, falta de 

responsabilidade, uso de drogas, depressão, ansiedade, baixa autoestima, família 

desestruturada, negligência, desemprego, violência e ausência de redes de apoio (Knorst, 2012; 

Sousa, 2015; Ulloque-Caamaño, Monterrosa-Castro & Arteta-Acosta, 2015). Já dos fatores de 

proteção: aspectos individuais, como autoestima moderada ou elevada, autoimagem positiva, 

autonomia, confiança, forte senso de identidade, características de temperamento flexível; (2) 

familiares, como coesão entre os membros, estabilidade e apoio nas relações; e, (3) aspectos 

vinculados ao suporte interpessoal recebido de terceiros, como o bom relacionamento com 

amigos, professores ou outras pessoas significativas e o sentimento de aceitação desse grupo 

(Ahorlu, Pfeiffer & Obrist, 2015; Amparo, Galvão, Alves, Brasil & Koller, 2008; Barakin, 
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2013; Solivan, Wallace, Kaplan & Harville, 2015; Ulloque-Caamaño et al., 2015; Wilson-

Mitchell, Bennett & Stennett, 2014). 

Ao utilizar os recursos que auxiliam no processo adaptativo, as adolescentes podem 

minimizar repercussões negativas para a sua saúde emocional (Knorst, 2012). Em 

contrapartida, respostas mal adaptativas, podem acarretar em consequências prejudiciais para o 

desenvolvimento físico, psíquico, comportamental e social das jovens (Knorst, 2012; Taboada, 

Legal & Machado, 2006). 

 Frente ao contexto estressor, as relações entre os riscos e os fatores protetivos, no nível 

intrapessoal e ambiental, são englobadas para definir resiliência (Tusaie & Dyer, 2004). Os 

debates acerca desse fenômeno psicológico são recentes, seu início se deu em meados da década 

de 1970 e somente ao final da década de 1990 ele ganhou espaço de discussão em encontros 

internacionais (Brandão, 2011; Rooke, 2015; Yunes, 2003). Ainda hoje não há um consenso 

entre os pesquisadores acerca da definição desse constructo e essas diferenças conceituais 

perpassam três eixos principais: adaptação x superação, permanente x circunstancial e inato x 

adquirido (Brandão, 2011).  

Nesta pesquisa será considerada resiliência como a capacidade do indivíduo de enfrentar 

e superar uma situação adversa, saindo fortalecido ou transformado dessa experiência 

(Grotberg, 2005; Junqueira & Deslandes, 2003; Ulloque-Caamaño et al., 2015). Trata-se de um 

processo dinâmico, que engloba o conjunto das habilidades comportamentais de cada indivíduo, 

bem como seus recursos psicológicos, sociais e ambientais, que abarcam a família, a educação 

que recebem, a rede de amigos e o apoio das instituições sociais em que se inserem (Knorst, 

2012; Lopes, 2005; Minello, 2010; Sousa, 2015). Essa influência de aspectos do contexto e 

características individuais fornece o caráter circunstancial ao constructo, podendo variar de uma 

situação para outra, além de constituir uma capacidade humana que pode ser desenvolvida por 

qualquer indivíduo (Ahorlu et al., 2015; Infante, 2005; Junqueira & Deslandes, 2003).  
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Na gravidez, um maior grau de resiliência indica a capacidade da gestante de enfrentar 

e superar a crise inerente ao contexto, facilitando o acesso aos recursos que serão utilizados 

para lidar com as oscilações hormonais, as preocupações, medos, ansiedades e as mudanças 

sociais (Sousa, 2015). A superação ou não das mudanças psicossociais e físicas vividas durante 

a gravidez, o modo como ela significa o seu novo papel e se posiciona na relação com esse 

bebê, pode influenciar na aceitação da criança e apresentar conseqüências importantes para o 

apego mãe-filho (Claudino, Cesário & Menezes, 2017; Kreutz, 2001). 

A relação de apego começa a ser desenvolvida ainda durante a gestação, onde a mãe 

gradativamente constrói uma representação do seu bebê, fruto da mistura entre a realidade e as 

fantasias que possui acerca desse novo ser, e que engloba desde a idealização de suas 

características físicas até as emocionais (Ruschel, 2011; Siddique & Hägglof, 2000; Silveira, 

Milani, Velho & Marques, 2016). Baseado nessa imagem, ela começa a ter sentimentos e 

pensamentos, e a realizar atitudes que são indicativas da construção dessa vinculação, como 

desejar conhecer o bebê, demonstrar afeto ao acariciar a barriga e conversar com ele.  

O Apego Materno-Fetal (AMF) é o conceito que faz referência a esses comportamentos 

desenvolvidos pela mãe que demonstram a afiliação entre ela e o feto e são direcionados para 

a sua adaptação à gravidez (Schmidt & Argimon, 2009; Siddique & Hägglof, 2000). Essa 

interação entre a gestante e o seu bebê no período intrauterino inicia o estabelecimento da 

relação que segue no período pós-natal, e o nível desse envolvimento durante a gravidez pode 

se relacionar com a qualidade do vínculo após o nascimento (Camarneiro & Justo, 2012; 

Schmidt & Argimon, 2009; Teixeira, 2013). 

Essas primeiras relações são importantes para o desenvolvimento físico, psicológico, 

social e da personalidade da criança, pois é através desse compromisso emocional que a mãe 

fará um investimento para suprir as necessidades físicas e emocionais do seu filho (Silva, 2012). 

Desse modo, a qualidade do vínculo materno é extremamente importante na prevenção e 
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promoção da saúde mental das crianças, e essas ligações desenvolvidas na infância repercutirão 

nas vinculações futuras (Perrelli, Zambaldi, Cantilino & Sougey, 2014; Santo & Araújo, 2016).  

Em consonância com essa ideia, a pesquisa realizada por Alhusen, Hayat e Gross (2013) 

verificou que, em comparação com mães que apresentaram menor AMF, as que demonstraram 

um maior nível desse apego e o estilo de vinculação segura, tiveram filhos com melhor 

desenvolvimento cognitivo durante a primeira infância. Além desse trabalho, o estudo 

longitudinal realizado por Siddique e Hägglof (2000) com 100 mulheres, identificou que as 

mães que mais fantasiaram acerca dos seus bebês e apresentaram maior afeição a eles durante 

a gravidez, demonstraram, após 12 meses do parto, um maior envolvimento com seus filhos e 

uma maior estimulação das suas capacidades. 

De acordo com Kreutz (2001), estudos mostraram que algumas mães, frente a situações 

adversas vivenciadas, podem tratar seus filhos de modo imprevisível ou rechaçá-lo, não 

oferecendo respostas às necessidades da criança, que tende a tornar-se vulnerável às situações 

críticas. Silveira et al., (2016), partilha da mesma ideia ao afirmar que a vivencia de eventos de 

depressão e ansiedade, e contextos de risco sociodemográficos pode comprometer a capacidade 

de vinculação emocional da mãe ao feto e a adoção de cuidados e práticas saudáveis durante a 

gestação e após o nascimento do bebê. Ou seja, a forma como a mãe percebe e se adapta a 

situação vivida pode influenciar na vinculação mãe-filho e no desenvolvimento infantil. 

Vale salientar que o crescimento físico do bebê, a interação entre o binômio mãe-filho 

e o desenvolvimento do AMF ocorrem de maneira simultânea ao desenvolvimento psíquico da 

mulher em meio a transição para a maternidade. Nesse sentido, o vínculo mãe-bebê é um 

aspecto importante para a adaptação psicológica bem-sucedida da gestante à gravidez 

(Claudino, 2015).  

Assim, considera-se que a medição do grau de resiliência em gestantes adolescentes 

pode auxiliar os pesquisadores e profissionais da área da saúde, responsáveis pela atenção a 



17 

 

essas mulheres, na identificação dos fatores de risco e de proteção psicossociais que permeiam 

esse público (Angst, 2009). Além disso, a investigação do apego em gestantes fornece uma 

medida quantificável de um aspecto importante da gravidez, que pode ser utilizado clinicamente 

no suporte psicológico oferecido na assistência pré-natal (Feijó, 1999), podendo auxiliar na 

adaptação da jovem ao ciclo gravídico-puerperal. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1 Adolescência 

A adolescência, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) é o período 

dos 10 aos 19 anos de idade (OMS, 2014). Caracteriza-se como a fase do desenvolvimento entre 

a infância e a idade adulta, marcada por transformações físicas, cognitivas e psicossociais inter-

relacionadas, e como um momento importante para a formação da identidade (Lima et al., 2016; 

Papalia & Feldman, 2013). Vale destacar o caráter inter-relacional, pois todas essas mudanças 

e novas vivências experimentadas pelos adolescentes recebem influência das suas 

características próprias, da sociedade, da cultura, da classe social e da região demográfica em 

que vivem (Senna & Dessen, 2015).  

As primeiras alterações identificadas no início da adolescência estão associadas 

principalmente aos aspectos biológicos. Elas se tornam bem evidentes com o crescimento 

rápido do corpo (altura e peso), o desenvolvimento muscular, as alterações hormonais, o 

aparecimento dos caracteres sexuais secundários (surgimento de pelos pubianos e aumento no 

tamanho dos seios) e o alcance da maturidade sexual e da capacidade reprodutiva (Papalia & 

Feldman, 2013; Senna & Dessen, 2015). 

No âmbito cognitivo ocorrem transformações quantitativas e qualitativas que permitem 

aos jovens adquirir importantes habilidades cognitivas relacionadas a um raciocínio mais 

maduro e uma evolução das capacidades de resolução de problemas (Azevedo, 2013). Para 

Piaget, os adolescentes atingem o mais alto nível de desenvolvimento - estágio operatório-

formal – e começam a construir o raciocínio de forma mais abstrata (Papalia & Feldman, 2013). 

O pensamento dos jovens não se limita mais ao aqui e agora, eles são capazes de pensar em 

possibilidades, criar hipóteses, testar teorias e produzir juízos de valores mais elaborados 

(Palangana, 2015). O amadurecimento cognitivo, além dos aspectos neurológicos, está 
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intimamente relacionado com as possibilidades e estímulos ofertados pelo ambiente social 

(Papalia & Feldman, 2013).  

No aspecto psicossocial é possível identificar que os jovens começam a estabelecer 

relações amorosas, iniciam-se as práticas sexuais, a vida profissional e a participação no mundo 

dos adultos estão cada vez mais próximas. Nesse momento eles se encontram na busca pela 

compreensão da sua identidade e para isso precisam identificar e afirmar seus interesses, 

desejos, habilidades e necessidades, para que assim, possam expressá-los na sociedade (Papalia 

& Feldman, 2013). 

A formação dessa identidade relaciona-se exatamente com a descoberta de “quem 

somos” e “o que queremos ser”, e no processo de busca, o indivíduo vai adquirindo uma nova 

subjetividade que altera a representação de si mesmo e do outro (Azevedo, 2013). Existem três 

questões importantes que necessitam serem resolvidas para a formação da identidade: a) a 

delimitação e adoção dos valores que o jovem acredita e seguirá durante a vida, b) o 

estabelecimento de uma identidade sexual satisfatória e c) a escolha de uma ocupação (Papalia 

& Feldman, 2013).  

Nesse processo, é comum certo grau de confusão de identidade e, diante disso, os jovens 

assumem certas posturas em suas relações sociais, numa tentativa de se “proteger” dessa 

perturbação (Braga, 2012). Alguns exemplos são o surgimento de “grupos de iguais”, o certo 

grau de intolerância com a diferença, bem como a regressão aos comportamentos infantilizados, 

com ações irrefletidas, na tentativa de esquiva da resolução de conflitos (Braga, 2012). A perda 

da identidade infantil e a conquista da adulta influenciam na consolidação da estrutura básica 

da personalidade. Nesta fase, ela passa por um processo de desestruturação e reestruturação, 

fruto das mudanças características da adolescência (Davim & Davim, 2016). 

Nesse período, os jovens também vivenciam um aumento na sua liberdade e autonomia, 

sendo comum buscarem novas experiências e descobertas, apresentando, muitas vezes, 
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comportamentos que podem colocá-los em vulnerabilidade e expô-los a situações de risco, 

como práticas sexuais desprotegidas e uso de álcool e outras drogas (Almeida, 2015). A adoção 

desses comportamentos e o envolvimento neste tipo de atividade podem comprometer a saúde 

física e mental dos jovens e ter repercussões no seu contexto social (Zappe & Dell’Aglio, 2016). 

Existem alguns fatores de risco e proteção contextuais e pessoais que estão envolvidos 

no engajamento em tais condutas. Dentre os contextuais podem ser citados a família, os grupos 

de iguais, a escola e a religião, e dentre os pessoais, o sexo, a idade, a autoestima e outras 

características psicológicas do indivíduo (Zappe & Dell’Aglio, 2016).  

Todas essas mudanças e novas descobertas exigem dos jovens adaptações, e 

proporcionam a eles oportunidades de crescimento físico, psicológico, social, de autonomia e 

autoestima (Senna & Dessen, 2015). Tal processo pode ter um desfecho positivo - surgindo 

dessa experiência um ego fortalecido -, ou negativo - culminando num ego mais fragilizado - 

(Rabello & Passos, s/a), e diante dessas possibilidades fruto da circunscrição da adolescência 

num momento específico repleto de transformações, turbulências, tensões e conflitos, ela é 

considerada um período crítico ao desenvolvimento (Matheus, 2008). 

Nessa pesquisa, partiremos dessa visão da adolescência enquanto uma fase crítica e 

importante ao desenvolvimento, compreendendo que ela envolve aspectos psicológicos, 

biológicos, sociais, ambientais, econômicos que interferem na vivência e adaptação a tal 

experiência de ser adolescente.  

2.2 Gravidez na adolescência 

A entrada no período da adolescência e o início da atividade sexual, em muitos casos, 

desprotegida, possibilitam aos jovens o contágio por doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs) e uma gravidez, nem sempre planejada (Almeida et al., 2016). A gestação é um evento 

provocador de mudanças na vida de uma mulher, afetando-a física, psíquica, social e 
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economicamente (Coutinho et al., 2014; Maldonado, 2013). Ocorrem alterações hormonais e 

na estrutura corpórea da gestante, que podem gerar a necessidade de reorganizar a percepção e 

relação com seu corpo, com aspectos da sua identidade, bem como repensar seus projetos de 

vida, a dinâmica familiar e orçamentária da casa (Benute, Nomura, Pereira, Lucia & Zugaib, 

2009; Coutinho et al., 2014). Nesse sentido, a gravidez na adolescência é considerada um 

evento duplamente crítico, pois a crise da gravidez soma-se a crise da adolescência (Maia, 

2007). 

No âmbito biológico, as alterações marcam a preparação do corpo da mulher para 

acolher e nutrir o bebê. Inicialmente as mudanças corporais são mais discretas, mas é comum 

observar a presença de náuseas matinais, vômitos, inchaços fruto da retenção de líquido e o 

aumento no volume dos seios. Com o desenrolar da gestação, o bebê se desenvolve, e o tamanho 

da barriga fica cada vez maior. Normalmente aparecem varizes, manchas no rosto e nas mamas, 

uma linha escura no ventre, há um aumento no apetite e no peso, e micção mais frequente 

(Bezerra, 2016) 

É importante destacar que a experiência da gravidez na adolescência pode trazer 

algumas consequências negativas tanto para a saúde da mãe, quanto para a do bebê. No caso da 

mãe, há o risco de: anemia, desnutrição, hipertensão, sobrepeso, pré-eclâmpsia e depressão pós-

parto (Dias & Teixeira, 2010; Oyamada et al., 2014). No Brasil, as complicações são uma das 

principais causas da mortalidade de mães adolescentes entre 10 e 19 anos de idade (Martins, 

Pontes, Paranhos & Ribeiro, 2014). Para o bebê, existem complicações que vão desde a morte 

perinatal, prematuridade, baixo peso ao nascer, transtornos do desenvolvimento, baixo 

quociente intelectual, deficiência mental, epilepsia, cegueira, surdez, até a morte na infância 

(Dias & Teixeira, 2010; Oyamada et al., 2014).  

Na esfera emocional, é comum as jovens vivenciarem uma ambivalência afetiva com 

relação à gravidez, oscilando entre sentimentos de querer e não querer, estar e não estar grávida. 
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Além disso, elas vivenciam muitos medos, vinculados as reações do parceiro e da família a 

descoberta da gravidez, ao risco de aborto, a saúde da criança, a preocupação de não conseguir 

retornar a forma física anterior a gestação, relacionados também ao parto, a morte (dela e do 

bebê), a troca de papéis (a passagem de filha para mãe), e a insegurança em saber ou não cuidar 

da criança. (Bezerra, 2016; Santos, 2010) 

No contexto social, há uma reorganização nos papéis sociais e na dinâmica familiar. A 

jovem, que antes era apenas filha, passa a ser mãe, e necessita assumir novas responsabilidades. 

Em muitos casos, ela se vê obrigada a abandonar a escola ou o emprego, podendo acarretar na 

perda de oportunidades futuras de trabalho, a manutenção da dependência financeira, na 

exposição a circunstâncias de marginalização social, abuso e violência familiar, 

subdesenvolvimento e pobreza (Ahorlu et al., 2015; Machado et al., 2007; Suzuki, Ceccon, 

Falcão & Vaz, 2007). 

Por dependerem financeiramente de seus pais ou companheiros, há, muitas vezes, a 

frustração do desejo de liberdade e independência e, em alguns casos, a impossibilidade de 

construção da sua própria família com plena autonomia e possibilidade de autogestão (Taborda 

et al., 2014). Há, também, a necessidade de reformulação dos projetos de vida futuros (Taborda 

et al., 2014), já que, agora, devem incluir um novo ser que depende totalmente dessa mãe. 

Alguns estudos investigaram aspectos físicos e sociais que se relacionam com a gravidez 

na adolescência. Parte deles identificou que experiências adversas vividas na infância como, 

por exemplo, privação socioeconômicas e emocional, abuso físico e sexual, e negligência 

educacional, podem influenciar a ocorrência da maternidade não intencional (Bellis, Hughes, 

Leckenby, Perkins & Lowey, 2014; Ndjukendi et al., 2017; Wilson-Mitchell et al., 2014). Um 

estudo feito com 66 adolescentes em Kinshasa (Ndjukendi et al., 2017) verificou que a gravidez 

na adolescência pode configurar-se enquanto forma de enfrentamento a essas situações 

adversas. Esses achados corroboram com autores, os quais consideram que, para algumas 



23 

 

adolescentes que vivenciam contextos de extrema vulnerabilidade social, a gravidez pode 

constituir-se como um fator protetivo ao desenvolvimento e representar uma renovação das 

perspectivas futuras (Oliveira – Monteiro, Freitas & Farias, 2014). 

Outra pesquisa que investigou o impacto da gravidez na saúde psicológica das gestantes 

adolescentes (Wilson-Mitchell et al., 2014) sugere que a circunstância de vulnerabilidade e 

negligência também pode afetar a saúde psicológica das mães adolescentes, causando 

sofrimento e levando a ideação suicida. Assim, a literatura indica que o contexto social vivido 

pelas gestantes influencia nos sentidos e significados atribuídos a gravidez, podendo interferir 

na adaptação a ela (Santos, 2010; Inácio & Rasera, 2016). 

Alguns estudos, que traçaram o perfil sócio demográfico das gestantes, identificaram 

uma maior prevalência de baixo estrato socioeconômico (Machado, Saito & Szarfarc, 2007; 

Solivan, Wallace, Kaplan & Harville, 2015; Ulloque-Caamaño et al., 2015), a idade mais 

avançada (Ahorlu, Pfeiffer & Obrist, 2015; Shpiegel, 2016; Ulloque-Caamaño et al., 2015), o 

abandono dos estudos após a gravidez e a dependência financeira de pais ou parceiros antes e 

após a descoberta da gestação (Machado et al., 2007; Ulloque-Caamaño et al., 2015; Wilson-

Mitchell et al., 2014). Esses achados estão de acordo com a literatura sobre gravidez na 

adolescência, que aponta as meninas mais pobres, com baixa escolaridade e com iniciação 

sexual precoce, como mais susceptíveis a engravidar (Mendonça, Abreu, Silva & Andrade, 

2012; Senna, & Dessen, 2015; Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 2013).  

Dentre alguns estudos que realizaram uma análise do perfil ginecológico das gestantes, 

eles identificaram que a idade da menarca das jovens foi de 12,2 anos (DP: +- 1,3 anos), 56,6% 

tiveram sua primeira relação sexual antes dos 15 anos, 85% não planejou a gravidez e 97,8% 

realizou pré-natal precoce (Ulloque-Caamaño et al., 2015). Esse alto número de gestantes que 

realizaram pré-natal corrobora com outro estudo de relevância (Suzuki et al., 2007), o qual 

sugere que o sistema básico de saúde tem conseguido garantir o direito ao acesso a saúde, apesar 
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de saúde não ser o ideal. Além disso, alguns autores relatam que a atual tendência a diminuição 

da idade da menarca associada à iniciação sexual precoce pode favorecer a gravidez na 

adolescência (Queiroga et al., 2014). 

Nesse sentido, como a ocorrência da gestação nesta fase do desenvolvimento sofre 

influência do contexto social, dos níveis de escolaridade e informação, do perfil econômico e 

do acesso aos serviços de saúde e métodos contraceptivos, a literatura aponta que a explicação 

para tal acontecimento é multifatorial (Queiroga et al., 2014). E, além disso, essa gravidez pode 

se configurar enquanto um fator de risco ou proteção ao desenvolvimento dessas jovens diante 

desses contextos vivenciados. Portanto, a forma como as jovens reagem às mudanças que 

vivenciam varia de acordo com a personalidade, as circunstâncias em que a gravidez ocorreu, 

a relação que a jovem estabelece com o seu companheiro, as repercussões que tal experiência 

desencadeou em sua vida, dentre outros fatores (Bortoletti, 2007). 

2.3 Resiliência 

Como é possível perceber, as mudanças que as jovens vivenciam com a gravidez geram 

momentos de instabilidade emocional e são decisivos na determinação do estado de saúde ou 

adoecimento mental (Maia, 2007). A vivência dessas situações estressoras pode afeta-las nas 

dimensões física, psíquica e social, demandando uma capacidade de adaptação intrapsíquica e 

interpessoal (Knorst, 2012; Maldonado, 2013). 

No processo de enfrentamento a tais situações, alguns aspectos individuais, familiares, 

sociais e ambientas podem funcionar como fatores de risco e proteção, afetando a maneira como 

o indivíduo lida com essa experiência. Os fatores de risco são aqueles que dificultam o processo 

adaptativo, potencializando os efeitos adversos de tal evento (Sousa, 2015). Em um contexto 

estressor, a presença concomitante de diversas condições de risco pode ocasionar uma maior 

vulnerabilidade, aumentando os níveis de criticidade da situação (Murata, 2013). Ou seja, a 
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partir de uma determinada situação, o risco pode ser constituído por diversos fatores 

interligados que afetarão uma multiplicidade de elementos interdependentes da vida do sujeito 

(Murata, 2013). Dentre alguns exemplos dos fatores de risco, podemos citar: prematuridade, 

baixo peso, desnutrição, atraso no desenvolvimento, lesão cerebral, dificuldade de acesso à 

saúde, evasão escolar, sentimento de culpa, isolamento, falta de responsabilidade, uso de 

drogas, depressão, ansiedade, baixa autoestima, família desestruturada, negligência, 

desemprego, violência e ausência de redes de apoio (Knorst, 2012; Sousa, 2015; Ulloque-

Caamaño et al., 2015). 

Já os fatores de proteção funcionam como influências capazes de modificar de forma 

positiva a resposta do indivíduo e auxiliar no processo de adaptação às situações adversas 

(Sousa, 2015). Assim como os de risco, eles são compreendidos de maneira articulada, podendo 

formar uma rede de proteção favorecendo o desenvolvimento saudável (Murata, 2013). Alguns 

exemplos desses fatores são: aspectos individuais, como autoestima moderada ou elevada, 

autoimagem positiva, autonomia, confiança, forte senso de identidade, características de 

temperamento flexível; (2) familiares, como coesão entre os membros, estabilidade e apoio nas 

relações; e, (3) aspectos vinculados ao suporte interpessoal recebido de terceiros, como o bom 

relacionamento com amigos, professores ou outras pessoas significativas e o sentimento de 

aceitação desse grupo (Ahorlu, Pfeiffer & Obrist, 2015; Amparo, Galvão, Alves, Brasil & 

Koller, 2008; Baasch, Amorim & Cruz, 2015; Barakin, 2013; Solivan, Wallace, Kaplan & 

Harville, 2015; Ulloque-Caamaño et al., 2015; Wilson-Mitchell et al., 2014). 

Ao utilizar os recursos que auxiliam no processo adaptativo, as adolescentes podem 

minimizar repercussões negativas para a sua saúde emocional por meio do desenvolvimento de 

respostas adequadas no sentido de um ajuste psicossocial e superação da adversidade (Knorst, 

2012; Murata, 2013). Em contrapartida, respostas mal adaptativas, podem acarretar em 
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consequências prejudiciais para o desenvolvimento físico, psíquico, comportamental e social 

das jovens (Knorst, 2012; Taboada et al., 2006). 

Frente ao contexto estressor, as relações entre os riscos e os fatores protetivos, no nível 

intrapessoal e ambiental, são englobadas para definir resiliência (Tusaie & Dyer, 2004). Os 

debates acerca desse fenômeno psicológico são recentes, seu início se deu em meados da década 

de 1970 por um grupo de psicólogos e psiquiatras, com estudos direcionados para crianças e 

adolescentes, que buscavam compreender o desenvolvimento e evolução de condições 

psicopatológicas em situações com contextos desfavoráveis ao indivíduo (Infante, 2007; 

Oliveira & Nakano, 2018). Esses autores introduziram o termo “invulnerabilidade” ou 

“invencibilidade”, pois identificaram que crianças apresentavam saúde emocional, apesar dos 

períodos de adversidade e estresse vivenciados, ou seja, demonstravam a capacidade de superar 

grandes dificuldades e traumas, sem apresentar danos psicológicos permanentes após a 

transposição da situação estressora (Gums, 2015; Yunes, 2003). Contudo, esse conceito 

transmitia a ideia de uma resistência absoluta aos estressores, enquanto uma característica 

intrínseca e imutável dos indivíduos (Yunes, 2003). 

Ao final da década de 1990, com o desenvolvimento do movimento da Psicologia 

Positiva, ocorre a proposição da alteração do Paradigma Psicopatológico predominante até o 

momento, para o Paradigma Positivo, que propunha um olhar direcionado para a compreensão 

dos aspectos positivos da experiência humana (Brandão, 2011; Oliveira & Nakano, 2018). Foi 

uma proposta de que a ciência psicológica tivesse uma orientação maior para as forças e 

virtudes humanas do que para as fraquezas, centrando-se na prevenção do adoecimento mental 

e físico, auxiliando indivíduos e comunidades a enfrentar os desequilíbrios da vida, do que na 

reparação de aspectos ruins (Pacico & Bastianello, 2014).  

O objetivo dessa perspectiva é a complementação e ampliação do foco da psicologia, 

sem ignorar e desvalorizar o sofrimento humano e as patologias mentais e comportamentais 
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(Pacico & Bastianello, 2014). Nesse sentido, com o crescimento da Psicologia Positiva, o 

conceito de resiliência foi impulsionado e ganhou espaço de discussão em encontros 

internacionais (Brandão, 2011; Oliveira & Nakano, 2018; Rooke, 2015; Yunes, 2003).  

No âmbito nacional, é com atraso que se apresenta o interesse científico pelo estudo 

desta temática (Oliveira & Nakano, 2018). O estado brasileiro precursor e maior produtor de 

pesquisas sobre resiliência é o Rio Grande do Sul, o qual conta com nomes importantes para o 

desenvolvimento da área, como Silvia H. Koller, Débora Dalbosco Dell’Aglio e Maria Ângela 

Mattar Yunes (Brandão, 2011). Os primeiros trabalhos produzidos sobre esse constructo datam 

de 1996, aproximadamente 20 anos depois que americanos e ingleses iniciaram seus estudos 

sobre este tema (Brandão, 2011). Mas, ainda hoje não há um consenso entre os pesquisadores 

acerca da definição desse constructo (Oliveira & Nakano, 2018) e essas diferenças conceituais 

perpassam três eixos principais: adaptação x superação, permanente x circunstancial e inato x 

adquirido (Brandão, 2011). 

Neste trabalho será considerado resiliência como a capacidade do indivíduo de enfrentar 

e superar uma situação adversa, saindo fortalecido ou transformado dessa experiência, na qual 

o indivíduo pode adquirir novas habilidades e percepções que culminam no seu 

desenvolvimento (Duvaresch & Santos, 2014) (Grotberg, 2005; Junqueira & Deslandes, 2003; 

Ulloque-Caamaño et al., 2015). A superação das vivências negativas não significa 

necessariamente a eliminação do problema, mas a ressignificação dele (Castro et al., 2017). 

Trata-se, portanto, de um processo dinâmico e multideterminado, que engloba o 

conjunto das habilidades comportamentais de cada indivíduo, bem como seus recursos 

psicológicos, sociais e ambientais, que abarcam a família, a educação que recebem, a rede de 

amigos e o apoio das instituições sociais em que se inserem (Duvaresch & Santos, 2014; Knorst, 

2012; Lopes, 2005; Minello, 2010; Sousa, 2015). Essa influência de aspectos do contexto e 

características individuais fornece o caráter circunstancial e mutável ao constructo, podendo 
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estar presente ou não em certos momentos da vida, variando de uma situação para outra, além 

de constituir uma capacidade humana que pode ser desenvolvida por qualquer indivíduo 

(Ahorlu et al., 2015; Amorim et al., 2015; Duvaresch & Santos, 2014; Infante, 2005; Junqueira 

& Deslandes, 2003).  

Por fim, na gravidez, um maior grau de resiliência indica a capacidade da gestante de 

enfrentar e superar a crise inerente ao contexto, facilitando o acesso aos recursos que serão 

utilizados para lidar com as oscilações hormonais, as preocupações, medos, ansiedades e as 

mudanças sociais (Sousa, 2015). O resultado desse processo, ou seja, a superação ou não das 

transformações vividas durante a gestação, os significados que a gestante atribui ao seu novo 

papel, bem como a forma como ela se posiciona na relação com o bebê, podem influenciam na 

aceitação da criança e trazer consequências importantes para a relação de apego entre a mãe e 

o seu filho (Claudino, Cesário & Menezes, 2017; Kreutz, 2001). 

2.4 Apego Materno-Fetal 

O constructo apego foi conceituado nos anos de 1950 por John Bowlby e diz respeito 

ao vínculo constante e de natureza emocional entre dois indivíduos, no caso a mãe e o bebê, 

fruto de uma relação interacional e bidirecional. (Maia, 2007). A teoria da vinculação 

desenvolvida por este autor trata de um conjunto de comportamentos reguladores da busca pela 

aproximação e o contato da criança com determinadas pessoas que possam lhe oferecer 

segurança física e psicológica (Abreu, 2005). Desse modo, essas interações entre o binômio 

mãe-filho são de fundamental importância para o desenvolvimento saudável do infante, uma 

vez que é basilar para o suprimento das suas necessidades físicas e emocionais (Maia, 2007).  

A partir da década de 60, pesquisadores começaram a se interessar pelo estudo da 

vinculação ainda no período intrauterino, despertando para existência do Apego Materno-Fetal 

(Zeoti, 2011). Essa relação começa a ser desenvolvida ainda durante a gravidez, a partir da 
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construção gradativa, por parte da mãe, de uma representação do seu bebê, fruto da mistura 

entre a realidade e as fantasias que possui acerca desse novo ser, e que engloba desde a 

idealização de suas características físicas até as emocionais (Ruschel, 2011; Siddique & 

Hägglof, 2000; Silveira, Milani, Velho & Marques, 2016). Baseado nessa imagem, ela começa 

a ter sentimentos e pensamentos, e a realizar atitudes, como desejar conhecer o bebê, 

demonstrar afeto ao acariciar a barriga, conversar com o seu filho, manter uma alimentação 

saudável e apresentar vontade de cuidar, segurar e amamentar a criança, que são indicativas da 

construção dessa vinculação.  

Nesse sentido, o Apego Materno-Fetal (AMF) é o conceito que faz referência a esses 

comportamentos desenvolvidos pela mãe que demonstram a afiliação entre ela e o feto e são 

direcionados para a sua adaptação à gravidez (Schmidt & Argimon, 2009; Siddique & Hägglof, 

2000). Tal constructo é formado por três dimensões: o apego cognitivo – relacionado a 

atribuição da imagem mental e características físicas e emocionais ao feto, bem como os desejos 

da mãe acerca do seu filho. Esse conjunto de fatores são representados pela vontade de conhecer 

e estabelecer o bebê como um ser autônomo e real. O apego afetivo – relativo à interação, os 

pensamentos e as fantasias que a gestante constrói acerca do seu filho. Esses aspectos são 

demonstrados por atitudes como acariciar a barriga e conversar com o feto. E, por fim, o apego 

altruístico – que diz respeito aos comportamentos de cuidado e preparação para receber a 

criança, como fazer o acompanhamento pré-natal para monitorar e cuidar do seu 

desenvolvimento, e evitar a ingestão de substâncias prejudiciais à saúde do bebê (Alvarenga, 

Dazzani, Alfaya, Lordelo & Piccinini, 2012). 

No âmbito intrauterino, os sistemas sensoriais do bebê já estão em funcionamento, 

permitindo que ele perceba a luminosidade, a sonoridade e responda a outros estímulos (Silva 

& Porto, 2016). As manifestações entre a mãe e o seu filho estão além de meros estímulos-

respostas, pois também se configuram como a primeira relação social desse bebê (Oliveira, 
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Maia & Araújo, 2012). Desse modo, essa interação entre a gestante e o feto no período 

intrauterino inicia o estabelecimento da relação que segue no período pós-natal, e o nível desse 

envolvimento durante a gravidez pode se relacionar com a qualidade do vínculo após o 

nascimento (Camarneiro & Justo, 2012; Schmidt & Argimon, 2009; Teixeira, 2013). 

Além de ser um preditor da vinculação pós-natal, o AMF possui um papel fundamental 

no desenvolvimento físico, psicológico, social e da personalidade da criança. É por meio da 

relação construída entre eles, que a mãe estabelece um compromisso emocional e faz um 

investimento para suprir as necessidades físicas e emocionais do seu filho (Silva, 2012). Desse 

modo, a qualidade do vínculo materno auxilia no desenvolvimento infantil saudável, além de 

ser extremamente importante na prevenção e promoção da saúde mental das crianças (Perrelli 

et al., 2014; Santo & Araújo, 2016). 

Enquanto esse processo de interação e estabelecimento do vínculo estão acontecendo, 

também ocorre, simultaneamente, o desenvolvimento psíquico da mulher em meio a transição 

para a maternidade (Faria et al., 2013). E, diante de tantos ganhos e perdas vivenciados nesse 

processo, como a mudança do papel de filha para o de mãe, a concepção de um bebê e a gestação 

dele, e a perda da condição de grávida após o parto, o apego mãe-feto pode ser um fato 

importante para uma adaptação psicológica bem-sucedida (Claudino, 2015). 

É importante considerar que o processo adaptativo à um contexto adverso é multifatorial 

e depende da interação entre os vários outros fatores de risco e proteção, para além do vínculo 

mãe-bebê. Nesse sentido, esse período de mudanças vivenciado ao longo da gravidez, exige da 

mulher recursos para lidar com ele. Mas, caso ela não consiga se adaptar positivamente, o 

estabelecimento da interação entre o binômio mãe-filho pode ficar prejudicado (Silva & Porto, 

2016). O estado de saúde mental da mulher pode influenciar diretamente na disponibilidade 

dela ao envolvimento com o seu filho e, consequentemente, prejudicar o desenvolvimento 

saudável dele. Nesse sentido, Silva e Porto (2016) apontam que contexto de depressão pós-
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parto pode interferir negativamente nessa interação, uma vez que a mãe não está disponível 

emocionalmente e, possivelmente, menos responsiva as demandas da criança. 

Desse modo, os serviços de assistência pré-natal às gestantes devem estar atentos e 

buscar o diagnóstico precoce do adoecimento mental, a fim de fornecer o acompanhamento 

necessário e salvaguardar a vida e a saúde das mães e dos seus filhos. Além disso, promover o 

desenvolvimento de políticas públicas de saúde direcionadas a apoiar a grávida e sua família 

durante a gravidez, o puerpério e o primeiro ano de vida do bebê, auxiliando na sua interação 

com os fatores socioculturais (Silva & Porto, 2016). E por fim, pensar ações estratégicas de 

estímulo a vinculação mãe-filho desde a gravidez até após o seu nascimento, pois essa relação 

forte e saudável auxiliará no desenvolvimento sadio da criança. 
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3 Objetivos 

3.1 Geral 

Averiguar a correlação entre a resiliência e o apego materno-fetal em gestantes 

adolescentes. 

3.2 Específicos 

a) Investigar os níveis de resiliência e o apego materno-fetal em gestantes adolescentes. 

b) Verificar diferenças intragrupo entre a resiliência e o apego materno-fetal com as 

variáveis sociodemográficas e gestacionais nas gestantes adolescentes. 

c) Verificar a existência de correlação entre a resiliência e o apego materno-fetal com 

as variáveis sociodemográficas e gestacionais nas gestantes adolescentes. 
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4 Método 

4.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo quantitativo, correlacional e de corte transversal. O delineamento 

correlacional busca identificar a existência de correlações entre duas ou mais variáveis. Essa 

verificação de possíveis associações acontece por meio de métodos estatísticos adequados e não 

apresenta como objetivo inferir causas para elas (Dancey & Reidy, 2013). O corte transversal 

refere-se à obtenção de informações em um encontro único com o participante da pesquisa e 

durante um período de tempo determinado (Augusto, Souza, Dellagnelo & Cario, 2014).  

4.2 Participantes e Local da Pesquisa 

O número de participantes foi definido a partir do cálculo amostral realizado com base 

no quantitativo de gestantes em atendimento pré-natal nas Unidades Básicas do Distrito Sul, na 

cidade do Natal, durante o período de 6 meses no ano de 2016. Esse Distrito é composto por 

bairros de diferentes níveis socioeconômicos, como Candelária (classe média) e outros mais 

periféricos como Planalto (classe baixa). Desse modo, nossa escolha por tais localidades se deu 

na tentativa de abarcar gestantes com diferentes realidades socioeconômicas. Além disso, tal 

Distrito forneceu acesso a esse quantitativo através do sistema SISPRENATAL. Verificou-se 

que uma média de 71 gestantes adolescentes foram atendidas nessas unidades. Estimando 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, logo 71. Z representa o valor crítico 

correspondente ao grau de confiança desejado, que é de 95% (erro amostral de 5%), sendo Z = 

1,96. π é a proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria que foi estudada. 

Contudo, quando não se sabe sobre esta proporção, pode-se atribuir o valor de 0,5, conforme 

Levine, Berenson e Stephan (2000). Assim: 

𝑛 =
71 . 1,962 . 0,5 . 0,5

0,052(71 − 1) +  1,962 . 0,5 . 0,5
 

𝑛 =
68,1884

0,175 + 0,9604
=  

68,1884

1,1354
= 60,0567 

Como indivíduos são seres de valores discretos e não contínuos, o resultado deve ser 

arredondado. Portanto, utilizando regras da lógica matemática, o valor deverá ser igual a um 

número inteiro, sendo assim, deveriam ser entrevistados um total de 61 sujeitos. Como, durante 

o processo de coleta, conseguimos acesso a um número maior de gestantes, entrevistamos um 

total de 77 grávidas adolescentes. No tocante a amostra, ela foi não-probabilística e por 

conveniência. 

Para o presente trabalho foram adorados os seguintes critérios de inclusão: (a) ser 

gestante entre 10 e 19 anos de idade; (b) ser gestante de baixo risco e realizar pré-natal em 

alguma Unidade Básica de Saúde do Distrito Sul no município de Natal (RN); (c) apresentar 

tempo gestacional a partir de 12 semanas, e; (d) aceitar participar da pesquisa, mediante 

assinatura dos Termos de Assentimento e Consentimento Livre e Esclarecido.  

Já como critérios de exclusão: (a) ser gestante de alto risco, ou seja, apresentar 

hipertensão, cardiopatia, endocrinopatias como diabetes mellitus tipo I, II e gestacional insulino 

dependente ou não, retroviroses (HIV/AIDS), miomas e transtornos psiquiátricos, uma vez que 

tais contextos podem influenciar nos aspectos pesquisados e elas terão, provavelmente, 

acompanhamento pré-natal diferenciado em outros serviços de saúde; (b) estar sob o efeito de 

substâncias químicas que impossibilitem sua participação na pesquisa.  
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4.3 Procedimentos de Coleta 

Inicialmente, a pesquisa foi apresentada às gestantes no momento em que elas se 

encontravam na sala de espera para a realização da consulta do pré-natal, nas respectivas 

Unidades Básicas selecionadas para a pesquisa. Foi realizada a leitura dos termos acima citados, 

e diante do seu consentimento para a participação na presente pesquisa, a jovem assinou o 

TALE e o seu responsável o TCLE. Posteriormente, realizou-se a entrevista estruturada 

abordando dados socioeconômicos e de saúde, seguida da aplicação dos instrumentos em forma 

de entrevista, de forma individual, realizada a partir de uma leitura padrão por parte do 

pesquisador. Tal estratégia visou garantir a aplicação homogênea à população escolhida, visto 

que poderiam haver participantes que não sabiam ler, escrever, que sejam deficientes visuais 

ou outras situações incapacitantes para o preenchimento dos instrumentos que não se enquadre 

nos critérios de exclusão. A aplicação destes instrumentos foi realizada em um único encontro. 

Além disso, a coleta ocorreu entre os meses de junho de 2017 e junho de 2018. 

Com o intuito de verificar se os instrumentos escolhidos para a coleta de dados estavam 

adequados ao público, se as gestantes apresentavam alguma dificuldade em compreender e 

responde-los, bem como se eles conseguiam atender aos objetivos da pesquisa, foi realizado o 

estudo piloto com 10 adolescentes grávidas, pouco mais de 10% da amostra. Após finalizado e 

observado que não houve indício da necessidade de realização de alterações ou modificações 

de instrumentos, a pesquisa seguiu conforme o planejado. 

4.4 Instrumentos e Protocolos 

A escolha dos instrumentos para a realização deste trabalho se deu não apenas por 

possibilitarem avaliar os aspectos referidos nos objetivos do presente trabalho, mas também por 

serem utilizados em outros estudos com população semelhante. São eles:  

a) Questionário sócio demográfico e clínico (Apêndice C) 
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Consiste numa entrevista estruturada, formulada pela pesquisadora e direcionada para 

este estudo, com o intuito de obter informações sócio demográficas e dados clínicos 

gestacionais. Busca-se obter dados como nome, idade, religião, escolaridade, situação 

profissional, renda, estado civil, configuração de moradia, período gestacional, planejamento 

ou não da gravidez, conhecimento de métodos contraceptivos, gestações anteriores, abortos, 

número de consultas pré-natais, dentre outros. 

b) Escala de Apego Materno-Fetal (Cranley, 1981) (Anexo A) 

A Escala de Apego Materno-Fetal foi desenvolvida por Cranley (1981), sendo adaptada 

e validada para o Brasil por Feijó (1999). Busca averiguar comportamentos desenvolvidos pelas 

mulheres durante o período da gravidez, com o intuito de se preparar para o nascimento do 

bebê, e que são representativos da afiliação mãe-feto (Schmidt & Argimon, 2009; Zeoti, 2011).  

Esta escala é composta por 24 itens com cinco opções de resposta do tipo Likert, onde 

a pontuação varia de 5 (certamente sim) a 1 (certamente não). No item 22, a pontuação é feita 

de maneira inversa (Zeoti, 2011). A soma da pontuação de cada item fornece o escore total da 

escala. A classificação recomendada de acordo com os escores se distribui da seguinte maneira: 

0 a 47 pontos – apego mínimo, 48 a 71 pontos – apego médio, e 72 a 120 – apego máximo 

(Alvarenga, Teixeira & Peixoto, 2015). 

c) Escala de Resiliência (Wagnild, & Young, 1988) (Anexo B) 

A Escala de Resiliência foi desenvolvida por Wagnild e Young em 1988 e revisada por 

eles em 1993. Foi validada para o Brasil por Pesce et al. (2005) e tem como objetivo avaliar os 

níveis de adaptação psicossocial positiva frente aos importantes eventos da vida dos indivíduos, 

definidores do potencial de resiliência (Lopes & Martins, 2011; Sousa, 2015). 

É uma escala com pontuação do tipo Likert, composta por 25 itens com 7 possibilidades 

de resposta, sendo a pontuação distribuída de 1 a 7, na qual 1 significa “nada característico” e 

7 “totalmente característico” (Lopes & Martins, 2011; Sousa, 2015). Por meio dela, é possível 
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analisar três fatores psicológicos que indicam resiliência: a propensão para a resolução de ações 

e valores atribuídos a vida; a autonomia e a busca pela realização dos objetivos e; a 

autoconfiança e a habilidade de adaptação as situações inesperadas e/ou adversas da vida. O 

somatório da pontuação obtida nas respostas pode ser agrupado na seguinte classificação: 25-

75 – baixa resiliência, 75-125 – moderada resiliência, e 125-175 – alta resiliência (Sousa, 2015). 

4.5 Aspectos Éticos 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em cumprimento à Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde/BRASIL, obtendo parecer favorável nº 2.104.412. A participação 

das gestantes foi voluntária, formalizada mediante assinatura de um Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido (TALE) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo 

responsável da mesma (APÊNDICES A e B). Esses documentos contêm informações sobre a 

pesquisa, identificação dos pesquisadores, riscos, benefícios e a confidencialidade. 

4.6 Análise dos dados 

Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e inferencial. A estatística 

descritiva tem como objetivo básico sintetizar e descrever as informações de uma amostra por 

meio de números e medidas estatísticas, de modo a representar a melhor estimativa que o 

pesquisador possui do parâmetro de uma população (Rodrigues, Lima & Barbosa, 2017). A 

estatística inferencial busca formular conclusões e fazer inferências acerca dos dados coletados 

na pesquisa (Rodrigues et al., 2017). 

As informações obtidas na pesquisa forma analisadas com auxílio do programa de 

processamento de dados estatísticos para ciências sociais IBM SPSS (versão 25). Para as 

análises descritivas, os dados foram apresentados por meio de frequências absolutas e relativas, 
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médias e desvio padrão. Para as análises inferenciais, inicialmente foi realizada a verificação 

da distribuição da normalidade das variáveis através do teste de Kolmogorov-Smirnov para 

subsidiar a decisão acerca dos procedimentos mais adequados. A partir desse teste, verificou-

se que as variáveis investigadas se comportaram de forma não paramétrica e, por isso, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Spearman para verificar as possíveis correlações. 

Além disso, para complementar as análises de correlação entre as variáveis resiliência e 

apego materno-fetal, realizamos a análise de regressão linear simples, a fim de tentar avaliar 

em que medida a variação de uma das variáveis explica a variação da outra.  

Para realizar a comparação das médias da resiliência e do AMF com o objetivo de 

verificar diferenças intragrupo foram realizados os seguintes testes: Para verificar diferenças 

intragrupo na variável paramétrica AMF foram realizados testes-t de Student (variáveis 

independentes com dois grupos) e a Análise de Variância (ANOVA) univariada (variáveis 

independentes com mais de dois grupos). Para a variável não paramétrica resiliência foi 

realizado o teste de Mann-Whitney para a comparação entre variáveis independentes com dois 

grupos. Para as variáveis independentes que caracterizavam mais de dois grupos, foi usada 

ANOVA univariada. Afim de cumprir com o pré-requisito de normalidade dos dados para 

aplicação da ANOVA, as variáveis dependentes não paramétricas foram transformadas em 

logaritmo de base 10 e/ou raíz quadrada. Caso nenhum dos dois métodos cumprisse o pré-

requisito de normalidade, a ANOVA univariada foi rodada independente da normalidade da 

variável não-paramétrica.  
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5 Resultados e Discussões 

Os resultados e discussões desse estudo estão organizados da seguinte maneira: 

inicialmente está apresentada a caracterização da amostra por meio da disposição dos aspectos 

sociodemográficos e gestacionais e, em seguida, a explanação das análises dos objetivos geral 

e específicos. 

5.1 Aspectos sociodemográficos 

A amostra foi composta por 77 gestantes adolescentes que realizavam pré-natal em 

alguma das Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sul. Os dados coletados através do 

Questionário sociodemográfico e clínico gestacional apontam a seguinte distribuição em duas 

faixas no tocante a idade: 1ª) Pré-adolescência (10 – 14 anos), que representou (5,2%) da 

amostra e a 2ª) adolescência (15 – 19 anos), na qual verificou-se a predominância das gestantes 

entrevistadas (94,8%). Observou-se a média de idade de 17,52 anos e desvio padrão de 1,553, 

além disso, como idade mínima encontrou-se 13 anos e máxima 19 anos. 

Resultado semelhante a este também foi verificado em uma pesquisa transversal 

desenvolvida em Ribeirão Preto, na qual foram entrevistas 200 gestantes adolescentes. Nela, 

foi identificada a idade média de 17,3 anos e a mesma faixa de idade mínima e máxima entre 

13 e 19 anos (Vieira, Bousquat, Barros & Alves, 2017). Além desse estudo, resultados parecidos 

também foram encontrados em uma pesquisa realizada em uma Unidade Básica de Saúde na 

periferia do município de Santa Maria, RS. A idade média das adolescentes grávidas foi de 

16,625 anos e elas estavam na mesma faixa de idade mínima e máxima citada anteriormente 

(Santos, Cremonese, Wilhelm, Castiglione & Ressel, 2014). Sendo assim, a média de idade 

encontrada neste estudo é semelhante a média de outros estudos no contexto brasileiro. 
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No tocante a etnia, a maioria delas se consideram pardas (49,4%). Em menor frequência 

estão as brancas (26%), pretas (10,4%), amarelas (7,8%) e outras (6,5%). Tais dados são 

semelhantes ao verificado na pesquisa de E. M. Vieira et al (2017), nos quais 41,5% eram 

pardas, 36,5% brancas, 16% pretas e 6% outras.  No quesito religiosidade, um maior número 

de entrevistadas referiu não possuir religião (37,7%), seguido das católicas (33,8%), 

evangélicas (27,3%) e, por fim, cristãs (1,3%). Uma revisão sistemática da literatura realizada 

por Coutinho e Miranda-Ribeiro (2014) identificou que a filiação religiosa apresenta relação 

com a menor iniciação sexual pré-marital. Contudo, o mais efetivo na postergação desse início, 

para além dessa filiação, é a frequência as celebrações/cultos e o sentido de importância 

atribuído a tal religião e aquilo que é pregado por ela (Coutinho & Miranda-Ribeiro, 2014). 

No que se refere ao grau de escolaridade, a predominância é o ensino fundamental 

incompleto (46,8%), seguido do ensino médio incompleto (20,8%). Em menor percentual 

apareceu o ensino médio completo (19,5%), ensino fundamental completo (10,4%) e ensino 

técnico incompleto (2,6%), conforme a tabela 1. De acordo com esses dados é possível 

considerar que a maioria das participantes tem baixa escolaridade, uma vez que elas cursaram 

até o ensino fundamental incompleto, quando o esperado, na faixa etária entre 15 e 17 anos, é 

que estejam cursando ou concluído o ensino médio. Corroborando com esses achados, uma 

pesquisa de revisão integrativa sobre a prevenção da gravidez na adolescência buscou 

identificar o perfil sociodemográfico das jovens grávidas, e verificou que a maioria delas possui 

uma baixa escolaridade (B. D. G. Vieira et al., 2017).  
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Tabela 01 

 

Distribuição dos pacientes segundo a Escolaridade  

 

Escolaridade N Porcentagem 

Fundamental Completo 8 10,4% 

Fundamental Incompleto 36 46,8% 

Médio Completo 15 19,5% 

Médio Incompleto 16 20,8% 

Nível Técnico Incompleto 2 2,6% 

Total 77 100% 

 

Das gestantes participantes, a maioria parou os estudos (62,3%), e destas, um maior 

percentual (39,6%) relatou a gravidez como o motivo da interrupção. A literatura sobre gestação 

na adolescência aponta com bastante frequência o abandono escolar por parte das jovens, após 

a gravidez (Levandowisk, Benetti, Fontoura, Von Hohendorff & Prati, 2009; Machado, Saito 

& Szarfarc, 2007; Ulloque-Caamaño et al., 2015; Wilson-Mitchell et al., 2014). Corroborando 

com esses achados, a pesquisa de Santos et al., (2014) identificou que 62,5% das participantes 

abandonaram os estudos e passaram a trabalhar no serviço da casa. Além desse, o trabalho de 

E. M. Vieira et al., (2017) verificou que apenas 19% das gestantes ainda continuavam seus 

estudos.  

De acordo com a literatura, o abandono escolar durante a gestação do bebê pode ser 

impulsionado por alguns fatores como a vergonha, a necessidade de trabalhar para sustentar o 

bebê, a possibilidade de escolha por se dedicar aos cuidados do lar e da criança em função de 

possuir um parceiro que consiga suprir as necessidades financeiras da família, ou ainda, a 

transição para a vida adulta vivenciada por meio da experiência da gravidez, a qual traz para a 

jovem novas demandas que são prioridades frente aos estudos (Levandowski et al., 2009). De 

todo modo, é importante perceber que, talvez, a escolarização não assuma um papel essencial 
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na vida dessas adolescentes, nem mesmo antes da gravidez, e, dessa forma, a maternidade pode 

funcionar como uma outra possibilidade de inserção social (Levandowski et al., 2009). 

Como consequência dessa interrupção, a literatura aponta a possível perda de 

oportunidades de emprego, a manutenção da dependência financeira da família e até do 

companheiro, a exposição a circunstâncias de marginalização social, abuso e violência familiar, 

subdesenvolvimento e pobreza (Ahorlu et al., 2015; Machado et al., 2007; Suzuki, Ceccon, 

Falcão & Vaz, 2007).  

Além disso, a pesquisa realizada com 820 adolescentes, na cidade de Accra, Gana, 

identificou a presença de relação significativa entre educação e competência para evitar a 

gravidez na adolescência, apontando que jovens mais instruídas possuem maior capacidade de 

evitar filhos (Ahorlu et al., 2015). Nesse sentido, a baixa escolaridade também pode funcionar 

como um fator de risco para a gravidez na adolescência, pois verifica-se que jovens com baixa 

formação estão mais susceptíveis a engravidar (Mendonça, Abreu, Silva & Andrade, 2012; 

Senna & Dessen, 2015; Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 2013).  

No tocante aos dados referentes à atividade laboral, houve um predomínio de gestantes 

que informaram nunca terem trabalhado (54,5%), em contrapartida uma minoria (13%) 

informou está empregada no momento da entrevista. Das participantes que pararam de trabalhar 

(32,5%), 24% foi motivada pela gravidez e 76% por outros motivos. Dentre os tipos de vínculos 

empregatícios, 82,4% eram informais e 17,6% formais.  

A revisão da literatura realizada por Levandowski et al (2009) acerca do perfil 

sociodemorgráfico das gestantes adolescentes e o estudo de Fossa, Silva, Oliveira, Rocha e 

Horibe (2015) também identificaram um maior número de jovens grávidas sem emprego. Além 

desses, o estudo desenvolvido com 648 jovens do sexo feminino, na cidade de Belo 

Horizonte/MG, verificou que as adolescentes que engravidaram, residiam em favelas e 

possuíam menores níveis de renda e escolaridade, apresentaram uma inserção no mercado de 
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trabalho mais precária comparada a jovens sem a experiência da gravidez na adolescência 

(Chacham, Maia & Camargo, 2012). Normalmente, elas ocupavam-se de trabalhos manuais ou 

domésticos, enquanto que, as mães que engravidavam após os 19 anos ou aquelas sem filhos, 

eram comerciárias ou assistentes administrativas (Chacham et al., 2012). Além disso, esses 

autores destacaram que, dentre as jovens de classe média, não foi verificada essa situação, pois 

não houve diferença no nível de escolaridade e tipo de ocupação entre as mães adolescentes e 

as jovens sem filhos desse estrato socioeconômico (Chacham et al., 2012). Tal situação pode 

ser parcialmente explicada pela falta da formação educacional adequada, a qual, possivelmente, 

auxiliaria a inserção no mercado profissional e no desempenho de funções que demandem 

conhecimentos mais específicos e apresentem melhores remunerações e condições de trabalho 

(Levandowski et al., 2009).  

Quanto ao estado conjugal, verifica-se que a maioria das participantes vive em união 

estável (59,7%), seguidas de solteiras com companheiro (24,7%), solteiras sem companheiro 

(9,1%) e casadas (6,5%), conforme tabela 2. Tal aspecto não é consenso na literatura, pois, de 

acordo com a revisão realizada acerca da caracterização do perfil sociodemográfico de gestantes 

adolescentes, parte dos estudos identificou maior incidência de adolescentes sem companheiro, 

enquanto que os demais verificaram maior frequência de jovens casadas e/ou com 

companheiros (Levandowisk et al., 2009). 

 

Tabela 2 

 

Distribuição das gestantes conforme estado conjugal 

 

Estado Conjugal N Porcentagem 

União Estável  46 59,7% 

Solteira com companheiro 19 24,7% 

Solteiro sem companheiro 7 9,1% 

Casada 5 6,5% 

Total 77 100% 
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A maior parte das gestantes possui relacionamentos com até 2 anos de duração (70,2%), 

enquanto as demais apresentam entre 2 anos e 1 mês e 8 anos (29,8%). Dentre as participantes, 

22 delas (26,8%) vivenciaram uma mudança no estado civil após a descoberta da gravidez, as 

quais sinalizaram como modificações: o início do namoro (9,1%), o seu término (27,3%) ou o 

início da união estável (63,6%). A presença do parceiro junto a gestante, pode configurar-se 

enquanto redutor dos riscos que surgem durante a gravidez na adolescência (Ximenes Neto, 

Dias, Rocha & Cunha, 2007). O estudo realizado por Hernandez e Hutz (2008) com 135 

gestantes primigestas atendidas na rede pública de saúde do Rio Grande do Sul, verificou que 

para a maioria das adolescentes da pesquisa, o ajustamento conjugal e emocional é de 

fundamental importância para a experiência da gravidez.  Esse vínculo do casal pode contribuir 

para aumentar a segurança financeira e emocional da jovem e auxiliar no suprimento das 

necessidades do período gestacional. 

Com relação as pessoas que residem com a gestante, um maior número vive apenas com 

seu companheiro (33,8%), seguidas daquelas que moram com seus familiares (31,2%), com seu 

parceiro e a família dele (18,2%), com sua família e seu companheiro (14,3%) e, em menor 

número, aquelas que vivem sozinhas (2,6%). Resultados semelhantes foram encontrados na 

pesquisa de Santos et al. (2014), nos quais 12,5% residia com a sua família, 25% com o marido, 

12,5% com o marido e a família dele e 50% com o marido e sua família. Tal fato pode indicar 

a dificuldade dessas jovens em alcançar sua independência, apesar de já estarem gerando um 

filho. Muitas vezes, mesmo vivendo com o companheiro, ainda dependem do auxílio, inclusive 

financeiro, de seus familiares. Essa dependência econômica do familiar ou companheiro 

também é visualizada na pesquisa de Fossa et al (2015) em 90% das gestantes, e muito citada 

na literatura sobre o tema, como nos trabalhos de Machado et al., (2007); Ulloque-Caamaño et 

al., (2015); Wilson-Mitchell et al., (2014). 
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Em relação à renda familiar, optou-se pela divisão em três categorias: 1ª) 0-2 salários 

mínimos, 2ª) acima de 2 até 4 salários mínimos, 3ª) não soube informar (NSI). A maior 

prevalência ocorreu na faixa de renda de até 02 salários mínimos (72,7%) - onde 48,1% das 

famílias recebem até 1 salário mínimo -, enquanto que a menos frequente foi a acima de 02 até 

04 salários (16,9%), seguida da categoria das gestantes que não souberam informar (10,4%), 

segundo apresentado na tabela 03.  

 

Tabela 03 

 

Distribuição das gestantes de acordo com a renda familiar 

 

Renda Familiar N Porcentagem 

0 – 2 56 72,7% 

Acima de 2 – 4 13 16,9% 

NSI 8 10,4% 

Total 77 100% 

 

Nesse sentido, na literatura, muitos estudos identificam uma maior prevalência de baixo 

estrato socioeconômico (Solivan et al., 2015; Ulloque-Caamaño et al., 2015)Erro! Fonte de r

eferência não encontrada.. Corroborando com os achados da nossa pesquisa, o estudo de 

Fossa et al (2015) identificou que 30% não sabiam a renda familiar, e dentre as que conheciam 

essa informação, 80% viviam com até 2 salários mínimos. A falta de conhecimento acerca desse 

dado importante, pode ser um indicativo da falta de autonomia e independência das jovens 

diante seus companheiros e/ou familiares. 

O perfil socioeconômico pode ser um fator importante na determinação dos desfechos 

positivos ou negativos durante a gravidez. Desse modo, o contexto de baixa renda familiar pode 

contribuir para uma maior taxa de evasão escolar, uma vez que demanda das jovens a inserção 

no mercado de trabalho a fim de auxiliar no sustento da casa, podendo dificultar o envolvimento 

nas atividades escolares e a busca por uma ascensão social por meio dos estudos (Claudino, 
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2015). Tal situação pode acarretar na manutenção do baixo nível social dessa família (Claudino, 

2015).  

Além disso, as variáveis de caráter social e econômico podem influenciar o acesso das 

mulheres aos serviços de atendimento à gravidez, parto e puerpério, no que diz respeito a 

garantia do direito à saúde e a qualidade da atenção (Bezerra, 2016). O baixo poder aquisitivo 

também pode afetar o dispêndio de cuidado da gestante com a própria saúde e a do bebê, em 

função de um desconhecimento sobre as ações e comportamentos necessários durante a 

gravidez, e da importância do comparecimento nas consultas pré-natal (Bezerra, 2016). O 

cuidado inadequado pode acarretar em prejuízos para a saúde física e psíquica do binômio mãe-

filho, causando, em alguns casos, a morbimortalidade de ambos. 

Quanto ao perfil dos companheiros, a variável idade apresentou a seguinte distribuição 

nas três faixas etárias: 1ª) 15-19 anos (24,7%), 2ª) 20-30 anos (66,2%), onde se verificou a 

predominância, e a 3ª) acima de 30 anos (9,1%). A média de idade foi de 22,66, com desvio 

padrão de 5,495. A pesquisa realizada por Fossa et al (2015) encontrou que a idade média dos 

companheiros das jovens foi de 20,9 anos. Contudo, diferentemente do nosso estudo, eles 

identificaram que 45% deles eram adolescentes e 31% jovens adultos. Em nosso caso, a 

predominância de idade dos companheiros é formada por jovens adultos (66,2%).  

No tocante ao grau de escolaridade se verificou uma variabilidade dos dados. O ensino 

médio completo possuiu o maior predomínio, na sequência, o ensino médio incompleto e o 

ensino fundamental incompleto. Em percentual menor, apareceu o fundamental completo, o 

ensino técnico completo e incompleto, o nível superior incompleto, e um percentual em que as 

gestantes não souberam informar (NSI), conforme explicito na tabela 04. 
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Tabela 04 

 

Distribuição dos companheiros segundo a Escolaridade 

  

Escolaridade N Porcentagem 

Fundamental Completo 5 6,5% 

Fundamental Incompleto 19 24,7% 

Médio Completo 22 28,6% 

Médio Incompleto 18 23,4% 

Técnico Completo 2 2,6% 

Técnico Incompleto 2 2,6% 

Superior Incompleto 2 2,6% 

NSI 7 9,1% 

Total 77 100% 

 

No tocante a atividade laboral, verificou-se que a maioria dos companheiros (77,9%) 

tinha vínculo empregatício no momento da entrevista e a entrada no mercado de trabalho se deu 

antes da gravidez (70,1%), enquanto que, para 7,8% esse início se deu após a descoberta da 

gestação. Os demais se distribuíram entre os que nunca trabalharam (10,4%) e os que tiveram 

experiência trabalhista, mas estavam desempregados no momento da entrevista (11,7%). 

Corroborando com esses dados, a pesquisa realizada por Fossa et al (2015) também identificou 

que a maioria dos companheiros possui vínculo empregatício no momento da entrevista. 

Pelos dados apresentados é possível perceber que a gravidez não foi a principal 

motivação pela busca de um emprego. A maioria dos companheiros já possuía vínculo 

empregatício antes da descoberta da gestação, podendo sinalizar certa independência financeira 

por parte dos futuros pais. Tal fator somado ao perfil etário deles, caracterizado principalmente 

por jovens adultos, pode relacionar-se com o fato da maioria das gestantes já morarem com 

seus companheiros antes de receberem a notícia da gravidez. O desejo de constituir a sua própria 

família, a busca por uma independência de seus familiares, ou o anseio pela inserção social por 
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meio do casamentou e/ou da maternidade, podem ser alguns dos motivos que levaram a essa 

união.  

5.2 Aspectos gestacionais 

Quanto aos dados gestacionais, na variável idade da primeira menstruação (menarca), 

os dados obtiveram a seguinte distribuição entre as faixas determinadas: 1ª) 9-10 anos (11,7%), 

2ª) 11-12 anos (50,6%) e 3ª) 13-15 anos (37,7%), conforme tabela 05. A média da idade foi 

12,14 anos, com desvio padrão de 1,502. Resultado semelhante foi encontrado na revisão 

integrativa de B. D. G. Vieira et al., (2017), no qual a média foi de 12,25 anos. Além desse, no 

estudo realizado por Fossa et al., (2015), a faixa de idade da primeira menarca foi entre 9 e 15 

anos e a média 11,5 anos. Corroborando com esses achados, a pesquisa de Ulloque-Caamaño 

et al. (2015) com 406 gestantes adolescentes na cidade da Colômbia, também encontrou como 

média a idade 12,2 anos, com desvio padrão de 1,3. 

 

Tabela 05 

 

Faixas de idade da menarca 

 

Faixa de idade N Porcentagem 

9-10 anos 9 11,7% 

11-12 anos 39 50,6% 

13-15 anos 29 37,7% 

Total 77 100% 

 

Já os dados referentes a idade da primeira relação sexual obtiveram a seguinte 

distribuição nas faixas: 1ª) 11-12 anos (7,8%), 2ª) 13-14 anos (32,5%), 3ª) 15-16 anos (40,3%) 

e 4ª) 17-18 anos (19,5%), como apresenta a tabela 06. A média das idades foi 14,90 anos, com 

desvio padrão de 1,651. Alguns estudos apresentaram resultados semelhantes a estes como o 
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de B. D. G. Vieira et al. (2017) que apresentou como média 13,5 anos, o de Fossa et al. (2015) 

com média de 13,6 anos e, por fim, o de E. M. Vieira et al. (2017) cuja faixa etária com maior 

frequência de início de relação sexual foi de 13 a 15 anos.  

O Brasil e outros países da América Latina enfrentaram algumas mudanças em suas 

normas e valores relacionados à sexualidade (Coutinho & Miranda-Ribeiro, 2014). A 

desvinculação da atividade sexual do casamento e da função reprodutora, fez com que a sexo 

pré-conjugal passasse a ser direito não só do homem, mas também da mulher e começasse a ser 

exercido cada vez mais cedo (Coutinho & Miranda-Ribeiro, 2014). Nesse sentido, a tendência 

a diminuição da idade da menarca associada à iniciação sexual precoce, tornam as jovens mais 

susceptíveis a gravidez na adolescência (Queiroga et al., 2014). 

 

Tabela 06 

 

Faixas de idade da primeira relação sexual 

 

Faixa de idade N Porcentagem 

11-12 anos 6 7,8% 

13-14 anos 25 32,5% 

15-16 anos 31 40,3% 

17-18 anos 15 19,5% 

Total 77 100% 

 

Com relação à idade gestacional em semanas no momento da entrevista, os dados 

apresentaram a seguinte distribuição nas faixas: 1ª) 12-26 semanas (53,2%) e 2ª) 27-41 semanas 

(46,8%). A média das semanas gestacionais no momento da entrevista foi 24,8221, com desvio 

padrão 8,1743. Tal aspecto é de fundamental importância para esse estudo, principalmente no 

tocante a sensibilidade da Escala de Apego Materno-Fetal (Cranley,1981). A partir do 3 º mês 

da gravidez já é possível estabelecer interação entre a mãe e o feto (Alvarenga et al., 2012). 
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Entre a 9º e a 12º semana, inicia-se o funcionamento do cérebro do bebê e, a partir daí ele 

começa a movimentar os braços e as pernas. Ao final do terceiro mês, também já é possível 

ouvir o coração da criança nas consultas pré-natal e esses acontecimentos são extremamente 

importantes, pois permitem à gestante tomar uma maior consciência da presença do seu filho 

em sua barriga, auxiliando no fortalecimento da ligação entre eles (Ministério da Saúde [MS], 

2014).  

No tocante ao número de consultas pré-natal, de acordo com Nunes, Gomes, Rodrigues 

e Mascarenhas (2016), o Ministério da Saúde recomenda, para uma gestação a termo, o número 

mínimo de seis atendimentos, com o início precoce (ainda no primeiro trimestre da gravidez). 

Tal acompanhamento deve incluir alguns procedimentos básicos (exames clínico-obstétricos e 

laboratoriais) e, de acordo com o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN), deve conter algumas intervenções qualitativas como orientações sobre amamentação, 

alimentação suplementar e imunização (Nunes et al., 2016). Em nossa pesquisa houve um 

predomínio de gestantes que informaram terem realizado menos de 6 consultas (87%), enquanto 

a menor parte (13%) realizou 6 ou mais. O número médio de consultas realizadas foi 3,3377, 

com desvio padrão 1,9974. Além disso, o começo do acompanhamento se deu entre os seguintes 

períodos: 1ª) 12-26 semanas (53,2%) e 2ª) 27-41 semanas (46,8%).  

Desse modo, há o indicativo do não cumprimento das orientações do Ministério da 

Saúde, tanto no que diz respeito a idade gestacional do início dos atendimentos, bem como do 

número de consultas realizadas. Tal demora por procurar os serviços de saúde pode acontecer, 

dentre alguns motivos, pelo medo e dificuldade em contar para as suas famílias sobre a gravidez 

(Fossa et al., 2015) ou pela falta de conhecimento sobre a importância dessa assistência. Além 

disso, não é possível afirmar de forma categórica que a maioria das participantes, ao final da 

gravidez, não terão realizado o número de consultas preconizados, pois, uma boa parte delas 

ainda está no segundo trimestre da gestação e possui tempo para alcançar o número orientado. 
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Nesse mesmo direcionamento, a revisão de literatura realizada por Nunes et al. (2016), 

identificou que há uma baixa adequação da atenção pré-natal nos municípios brasileiros, tanto 

no tocante aos aspectos quantitativos (número de consultas e procedimentos realizados) e 

qualitativos (incipiência no conteúdo das consultas). A ausência de um acompanhamento 

correto, não garante para o binômio mãe e filho o suporte diante de qualquer alteração e pode 

aumentar o risco para a saúde da gestante e do bebê (Bezerra, 2016).   

Quanto aos métodos contraceptivos, a maioria das participantes (89,6%) relatou ter 

conhecimento sobre eles, enquanto a minoria (10,4%) afirmou não os conhecer. Apesar de 

possuir informações, a maior parte delas (57,1%) referiu não utilizar nada para não engravidar. 

Das gestantes que utilizavam (42,9%), verificou-se a predominância do uso de anticoncepcional 

(54,5%), seguido do preservativo masculino (30,3%), da utilização associada do 

anticoncepcional e do preservativo (6,1%), da pílula do dia seguinte (3%) e dos três associados 

(3%), como mostra a tabela 07.  

 

Tabela 07 

 

Distribuição dos métodos contraceptivos utilizados pelas gestantes adolescentes. 

 

Métodos Contraceptivos N Porcentagem 

Anticoncepcional 18 54,5% 

Preservativo Masculino 10 30,3% 

Anticoncepcional + Preservativo Masculino 2 6,1% 

Pílula do Dia Seguinte 1 3% 

Anticoncepcional + Preservativo Masculino +  

Pílula do Dia Seguinte 
1 3% 

Total 33 100% 

 

Corroborando com esses achados, a literatura sobre o tema tem apontado que o 

conhecimento sobre os métodos contraceptivos não se apresenta como suficiente para garantir 
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o seu uso (Levandowski et al, 2009). Atualmente, a maioria das gestantes, mesmo apresentando 

conhecimento acerca dos métodos, não os utiliza e se arrisca em relações sexuais desprotegidas, 

levando a alta incidência de gravidez na adolescência e repetição gestacional (Levandowski et 

al., 2009). Para além da não utilização, esses altos índices podem estar relacionados a uma 

compreensão inadequada acerca desse assunto, ao uso inadequado dessas estratégias, e a crença 

de que isso nunca vai atingi-las (Santos, Guimarães & Gama, 2016; B. D. G. Vieira et al., 2017).  

No tocante a programação da gravidez, foi possível verificar a predominância da 

gravidez não planejada (75,3%), seguida daquelas planejadas por ambos os pais (18,2%) e das 

planejadas apenas pelo companheiro (6,5%). Identificou-se também a maior frequência da 

gravidez desejada por ambos os pais (76,6%), seguida da gravidez não desejada (10,4%), da 

gravidez desejada somente pela mãe (6,5%) e apenas pelo pai (6,5%). Resultados semelhantes 

foram encontrados na pesquisa de revisão integrativa realizada por B. D. G. Vieira et al. (2017), 

na qual maioria das gestantes não idealizaram a gravidez, mas desejavam-na.   

Nesse sentido, a gestação não planejada pode ser considerada também como indesejada 

quando confronta as expectativas, as pretensões e os anseios do casal/pai/mãe, ou como 

inoportuna, quando acontece em um momento inadequado (Bezerra, 2016). A gravidez não 

planejada pode trazer consequências importantes para a saúde da mãe e do bebê, uma vez que 

funciona como um fator de risco para o desenvolvimento de ansiedade e depressão materna, 

afetando a prestação do cuidado a criança (Brito, Alves, Ludermir & Araújo, 2015; Lima, 

Tsunechiro, Bonadio & Murata, 2017; Nascimento, Amorim, Primo & Castro, 2009) 

Com relação ao suporte percebido, a maior parte das grávidas relatou ter o apoio da 

família (96,1%) e do companheiro (93,5). Uma pesquisa de revisão sistemática realizada por 

Patias, Gabriel e Dias (2013), identificou que o apoio recebido da família e do companheiro se 

estruturam enquanto fatores de proteção para as jovens, apresentando-se como aspecto 

determinante para o bem-estar mental delas (Thiengo, Santos, Mason, Abelha & Lovisi, 2011). 
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O relacionamento satisfatório entre a gestante e o pai do bebê reflete positivamente nas ações 

de cunho afetivo da mãe para com o seu filho e na aceitação da gravidez (Fonseca, 2012). Este 

apoio recebido por ela, muitas vezes emocional e financeiro, correlacionam-se a maior adesão 

às consultas pré-natais e as orientações transmitidas pelos profissionais da saúde (Patias et al., 

2013). Além disso, esse suporte tende a diminuir o número de conflitos familiares durante a 

gestação, fator considerado como de risco para a gravidez (Bezerra, 2016). 

No tocante a repetição da história familiar de gravidez adolescente entre gerações 

diferentes (transgeracionalidade) ou entre a mesma geração, a literatura tem apresentado que os 

filhos tendem a repetir a história reprodutiva de sua família (mães, irmãs, tias, primas, avós e 

pessoas próximas) (Patias et al., 2013). Segundo a revisão realizada por Patias et al. (2013), tal 

repetição é considerada como um fator de risco no contexto familiar para a ocorrência da 

gravidez na adolescência. Nesse sentido, também identificamos em nossa pesquisa, que a 

maioria das gestantes (87%) possui algum membro da família que engravidou na adolescência, 

enquanto que a minoria (13%) não. Dentre as que responderam positivamente, o maior número 

de gravidez na adolescência ocorreu entre outros familiares, como tias, primas e avós (47%), 

seguidas da mãe (37,9%) e pela mãe e outros familiares (15,2%), como mostra a tabela 08. Tal 

resultado é um indicativo da ocorrência da repetição do histórico familiar da gestação nessa 

fase do desenvolvimento. 

 

Tabela 08 

 

Antecedentes familiares de gravidez na adolescência. 

 

Familiares N Porcentagem 

Mãe 25 37,9% 

Mãe e outro(s) parente(s) 10 15,2% 

Outro(s) parente(s) 31 47% 

Total 66 100% 
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Por fim, verificou-se que a maioria das participantes não é fumante (96,1%) e não faz 

uso de álcool e/ou outras substâncias psicotrópicas (67,5%). Dentre as demais gestantes, os 

percentuais se distribuem da seguinte forma: 3,9% era fumante, 22,1% fazia uso de álcool, 5,2% 

consumia maconha, 3,9% utilizava álcool e maconha e 1,3% medicamentos antidepressivos, 

ansiolíticos ou antipsicóticos, conforme tabelas 09 e 10. Com a descoberta da gravidez a maioria 

das entrevistadas não fez uso do cigarro ou de nenhuma das outras substâncias, e somente 1,3% 

utilizou durante os primeiros dias da gravidez e 1,3% durante toda a gravidez até o momento 

da entrevista. 

 

Tabela 09 

 

Gestantes fumante 

 

Fumante N Porcentagem 

Não 74 96,1% 

Sim 03 3,9% 

Total 77 100% 

 

 

 

Tabela 10 

 

Uso de substâncias psicotrópicas. 

 

Substâncias Psicotrópicas N Porcentagem 

Não faz uso 52 67,5% 

Álcool 17 22,1% 

Álcool e Maconha 03 3,9% 

Maconha 04 5,2% 

Medicamentos antidepressivos, ansiolíticos  

ou antipsicóticos 
01 1,3% 

Total  100% 
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A revisão realizada por Levandowisk et al., (2009) identificou que, nos estudos 

selecionados por eles, o consumo de álcool durante a gestação variou entre 6,9% e 26,6%, o de 

cigarro entre 3,1% e 27,3%, e o de drogas ilícitas entre 0,6% e 1,7%. O consumo dessas drogas 

enquanto se está grávida pode trazer consequências irreversíveis para a mãe e para o feto, como 

por exemplo: hipertensão, hipertermia, taquicardia, deslocamento de placenta, crescimento 

intrauterino retardado, malformações congênitas, abortamento espontâneo, morte fetal, parto 

prematuro, baixo peso ao nascer, retardo mental ou transtornos neurológicos no recém-nascido 

(Maia, Pereira & Menezes, 2015). Desse modo, é importante haver, ainda durante a anamnese 

das consultas de planejamento familiar e nas consultas do pré-natal, o diagnóstico precoce desse 

problema, para que ocorra o acompanhamento adequado a essas gestantes (Maia et al., 2015). 

5.3 Resiliência e Apego Materno-Fetal em gestantes adolescentes 

O primeiro objetivo específico visa investigar os níveis de resiliência e o apego materno-

fetal em gestantes adolescentes. Para respondê-lo foram realizadas análises descritivas, e os 

dados apresentados por meio de frequências absolutas e relativas, médias e desvio padrão. 

Inicialmente estão expostos os resultados referentes ao AMF e, em seguida, aqueles 

relacionados à resiliência. 

A tabela 11 apresenta os resultados dos escores oriundos da aplicação da sua Escala de 

Apego Materno-Fetal. Por meio da verificação do Coeficiente Alfa de Cronback, identificou-

se que essa escala apresentou α = 0,706, de modo a indicar que a confiabilidade dos dados 

obtidos é considerada aceitável. 

Nesse grupo entrevistado, a média do escore total da Escala de Apego Materno-Fetal 

foi 87,95 (DP+/-7,964), com os valores variando entre 70 e 105. Para a distribuição em faixas 

de AMF, foram considerados como ponto de corte os seguintes valores: baixo (24-47 pontos), 

médio (48-97 pontos) e alto (98-120 pontos) (Ruschel et al., 2014). Desse modo, de acordo com 
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os dados apresentados, o AMF das gestantes apresentou valores dentre as faixas de médio e 

alto, com maior frequência para o AMF médio (88,3%). 

 

Tabela 11 

 

Apego Materno-Fetal em gestantes adolescentes 

 

Nível de Apego Materno-Fetal N Porcentagem 

Apego Materno-Fetal médio 68 88,3% 

Apego Materno-Fetal alto 09 11,7% 

Total 77 100% 

 

O AMF consiste no nível de comprometimento desenvolvido pelas gestantes por meio 

de comportamentos de afiliação e interação entre a mãe e o bebê ainda no período gestacional 

(Cranley, 1981). São condutas adaptativas das mulheres com relação à gravidez, as quais 

envolvem suas expectativas e idealizações acerca das características físicas e emocionais do 

feto (Schimidt & Argimon, 2009).  

Resultado semelhante ao nosso foi encontrado no estudo realizado por Claudino (2015), 

que pesquisou o AMF em 316 adolescentes grávidas ou puérperas recentes no estado de 

Pernambuco. Nesse trabalho, 84,8% das jovens apresentaram nível médio de apego. Além 

disso, vale destacar que essa pesquisa também não identificou nenhuma gestante com baixo 

AMF.  

Nesse sentido, em ambos os estudos, apesar das dificuldades colocadas às adolescentes 

em virtude da gravidez, elas conseguem estabelecer uma boa relação com seus bebês. Tal 

aspecto pode relacionar-se a idade gestacional avançada, uma vez que, em virtude da maior 

frequência dos movimentos fetais impactando na conscientização da mãe acerca da presença 

do seu bebê, o AMF aumenta à medida que cresce o tempo gestacional (Claudino et al., 2017). 

Além desse fator, o lugar simbólico que essa gravidez passa a ocupar na vida da jovem pode 
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relacionar-se com esse nível de apego, já que algumas delas podem vê-la como um projeto de 

vida, de empoderamento e uma forma de inserção social (Claudino et al., 2017; Levandowski 

et al., 2009). 

No tocante a resiliência, na tabela 12 estão dispostos os resultados dos escores oriundos 

da aplicação da sua escala. Por meio da verificação do Coeficiente Alfa de Cronback, 

identificou-se que essa escala apresentou α = 0,851, de modo a indicar que a confiabilidade dos 

dados obtidos é considerada boa. 

No grupo das gestantes participantes, a média do escore total de resiliência foi 123,01 

(DP+/-20,4), com os valores variando entre 46 e 161. Para a distribuição em faixas de 

resiliência, foram considerados como ponto de corte os seguintes valores: baixa (25-75 pontos), 

moderada (75-125 pontos) e alta (125-175 pontos) (Sousa, 2015). Desse modo, de acordo com 

os dados apresentados na tabela 13, a resiliência das gestantes configura-se enquanto moderada. 

 

Tabela 12 

 

Resiliência em gestantes adolescentes 

 

Nível de resiliência N Porcentagem 

Resiliência baixa 1 1,3% 

Resiliência moderada 40 51,9% 

Resiliência alta 36 46,8% 

Total 77 100% 

 

Nesse mesmo direcionamento, os estudos de Ahorlu et al. (2015), Andrade (2017), 

Ulloque-Caamaño et al. (2015), Wilson-Mitchell et al. (2014) e Zeiders, Umaña-Taylor, 

Updegraff & Jahromi (2015), os quais avaliaram a resiliência em gestantes adolescentes, 

também verificaram a maior incidência de resiliência moderada ou alta e a presença de 

habilidades para lidar com os desafios apresentados pela gravidez.  
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É importante lembrar que a capacidade de adaptação positiva em contextos adversos é 

influenciada por variados fatores capazes de facilitar ou dificultar esse processo, não sendo, 

portanto, um aspecto estático constituído uma única vez para todas as ameaças (Ahorlu et al., 

2015). Uma suposição para os escores moderados (51,9%) e elevados (46,8%), é a presença de 

algumas características positivas das gestantes pesquisadas ou do ambiente em que se inserem 

– como níveis moderados e altos de AMF, ter uma relação estável e residir com seus 

companheiros, a idade dos companheiros, e possuir o apoio dele e da família - as quais podem 

ter auxiliado a suplantar alguns aspectos negativos, como as baixas escolaridade, renda e 

número de consultas pré-natais. Esses aspectos sociodemográficos e gestacionais negativos não 

parecem ter sido suficientes, ou não foram percebidos pelas jovens dessa maneira, para superar 

o encanto de gestar um bebê.  

Ademais, a resiliência é considerada como um fator de proteção diante de possíveis 

prejuízos à saúde dos sujeitos (Sousa, 2015) e por isso merece uma atenção especial nos 

serviços de saúde. Apesar das gestantes participantes da pesquisa apresentarem nos resultados 

características positivas que possam ter auxiliado na promoção da resiliência, ainda se faz 

necessário o cuidado e a responsabilidade das instituições de saúde pública em proporcionar 

melhorias no cuidado integral à saúde dessa população (Sousa, 2015).  

5.4 Correlação entre resiliência e apego materno-fetal em gestantes adolescentes. 

O objetivo geral deste estudo visou averiguar a correlação entre a resiliência e o apego 

materno-fetal em gestantes adolescentes. Para alcançar esse propósito foi realizada a análise de 

correlação de Spearman, ou R de Spearman, com o intuito de estabelecer uma correlação entre 

as variáveis dependentes resiliência e AMF na amostra de gestantes adolescentes. Tal 

procedimento foi desenvolvido com base nos escores brutos da ER e EAMF. Além disso, para 
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complementar os resultados, realizamos a análise de regressão entre as variáveis resiliência e 

apego materno-fetal. 

 

Tabela 13 

 

Valores da correlação de Spearman do apego materno-fetal e resiliência em gestantes 

adolescentes 

 

Correlação Coeficiente de Spearman (R) Significância (P) 

Apego materno-fetal e resiliência 0,397 0,000* 

*Valores significativos p<.05 

Por meio da tabela 13 é possível verificar a existência de uma correlação positiva, 

estatisticamente significativa e fraca. Quando se trata de uma associação positiva, refere-se a 

uma relação diretamente proporcional, ou seja, quanto maior for o valor de uma das variáveis, 

assim também será o valor da outra. Desse modo, identificamos como resultado um aumento 

nos níveis de AMF à medida que se elevam os níveis de resiliência, e vice-versa. 

É importante ressaltar que o estudo correlacional visa identificar a ocorrência de relação 

entre variáveis, a direção (positiva ou negativa) e a sua magnitude, porém, não objetiva 

estabelecer relações de causa e efeito (Dancey & Reidy, 2013). Portanto, não é possível 

comprovarmos estatisticamente por meio desse método, se o aumento da resiliência leva ao 

aumento do apego, ou se o caminho seria o inverso. Em função disso, realizamos a análise de 

regressão linear simples a fim de tentar avaliar em que medida a variação de uma das variáveis 

explica a variação da outra.  

A análise de regressão linear, usando o apego materno-fetal como variável independente 

e a resiliência como variável dependente, demonstrou que o AMF explica 12% da variabilidade 

da resiliência (R²=0.12; F(1,76)=10.19; B=0.88; p=0.02). Quando o modelo foi reajustado 

usando a resiliência como variável independente e o apego materno-fetal como variável 
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dependente, a regressão revelou que a resiliência também explica 12% da variabilidade do 

Apego materno (R²=0.12; F(1,76)=10.19; B=0.13;p=0.02).  

É importante ressaltar que ambas as análises foram significativas. Porém o β (Beta) da 

primeira análise foi maior que o β da segunda, de modo que, para cada um ponto no escore de 

AMF a gestante adolescente aumente 0,88 pontos na escala de resiliência, enquanto que, para 

cada um ponto no escore de resiliência, ela aumenta 0,13 pontos na escala de apego. Portanto, 

é possível que o apego materno-fetal possa influenciar mais a resiliência do que o contrário. 

Apesar de ainda não podermos estabelecer causalidade, e de não termos encontrado outros 

estudos que tenham avaliado tal correlação em gestantes adolescentes, com base na literatura 

sobre o tema, temos um indicativo dessa relação bidirecional. 

Quando a gravidez acontece durante a adolescência, há a combinação de duas fases do 

desenvolvimento, com características particulares, impondo para as jovens dificuldades 

próprias de ambas as circunstâncias (Silva, 2008). Frente aos desafios interpostos, maiores 

níveis de resiliência podem auxiliar na adoção de estratégias mais apropriadas ao enfrentamento 

de tais situações, permitindo as gestantes lidar de forma positiva com as adversidades advindas 

da gestação (Pinto, 2011; Silva, 2016). Esse recurso pode influenciar de forma positiva na 

prevenção da sintomatologia psicopatológica, bem como na ligação materno-fetal (Pinto, 2011; 

Silva, 2016). 

Muitos estudos têm mostrado que mulheres expostas a níveis crônicos de estresse 

psicossocial apresentam maiores chances de desenvolver ansiedade ou depressão durante a 

gravidez (Roncallo, Miguel & Freijo, 2015). Esses quadros ansiogênicos e de estresse 

percebido, bem como a sintomatologia depressiva afetam o estado emocional da mãe, podendo 

comprometer as práticas de cuidado com o feto e com a sua própria saúde, dificultando o 

estabelecimento da ligação mãe-bebê e o desenvolvimento infantil saudável (Roncallo et al., 

2015). Desse modo, a superação ou não das mudanças psicossociais e físicas vividas durante a 
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gravidez, os modos como ela significa o seu novo papel e se posiciona na relação com esse 

bebê, podem repercutir na aceitação da criança e apresentar consequências importantes para o 

apego mãe-filho (Claudino et al., 2017; Kreutz, 2001). 

Esse vínculo começa a ser desenvolvido ainda no período intrauterino e será 

determinante para relação mãe-bebê no período pós-natal (Claudino, 2015). Desse modo, altos 

níveis de AMF influenciam positivamente no desenvolvimento do apego desde a infância até a 

idade adulta. Através do compromisso emocional que a mãe estabelece com seu filho, por meio 

dessa vinculação, ela fará um investimento para suprir as necessidades físicas e emocionais da 

criança, auxiliando em seu desenvolvimento físico, psicológico e social (Silva, 2012). A 

qualidade do vínculo materno é extremamente importante na prevenção e promoção da saúde 

mental das crianças, e para o crescimento saudável delas (Perrelli et al., 2014; Santo & Araújo, 

2016). 

É importante destacar que o crescimento físico do bebê, a interação entre mãe e filho e 

o desenvolvimento do AMF ocorrem simultaneamente ao desenvolvimento psíquico da mulher 

em meio a transição para a maternidade e, nesse sentido, o vínculo entre mãe-feto é um aspecto 

essencial para a adaptação psicológica bem-sucedida dessa gestante (Claudino, 2015). Ou seja, 

em meio as dificuldades enfrentadas durante a gravidez, uma maior relação de apego entre a 

grávida e o seu filho, pode auxiliar no ajustamento positivo ao contexto adverso.  

Nesse sentido, é bastante comum escutarmos relatos de mães que afirmam: “amo tanto 

essa criança que enfrento tudo por ele” ou “faço tudo pelo meu filho”. Tais afirmações podem 

nos dar o indicativo de que todo o amor e afeição por essa criança ajudam a enfrentar e superar 

as dificuldades encontradas. A medida que a gestante começa a idealizar os aspectos físicos e 

emocionais do bebê, a fantasiar com a sua chegada, a interagir com ele por meio dos 

movimentos fetais, e vê-lo e ouvir seus batimentos cardíacos durante as ultrassonografias, é 

provável que ela desenvolva um nível de apego que, mesmo diante das adversidades, a gravidez 
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e as dificuldades geradas por ela sejam possíveis de ser enfrentadas. Durante esse processo de 

interação e estabelecimento do vínculo mãe-bebê, ocorre também o desenvolvimento psíquico 

da mulher em meio a transição para a maternidade, e, diante de todas as mudanças, as perdas e 

os ganhos, o apego mãe-feto pode ser um aspecto importante para a adaptação psicológica bem-

sucedida (Faria et al., 2013; Claudino, 2015). Desse modo, o AMF está relacionado a aspectos 

subjetivos da experiência da gravidez e pode funcionar enquanto um fato de proteção para o 

ajustamento ao ciclo gravídico-puerperal. 

Desse modo, como a gravidez, o processo de adaptação e o desenvolvimento do apego 

ocorrem simultaneamente e são aspectos multideterminados, influenciados por diversas outras 

variáveis. É possível que, ao mesmo tempo que os níveis de resiliência influenciem nos níveis 

de AMF dessas gestantes, também ocorra uma influência no sentido contrário, ou seja, dos 

níveis de AMF sobre os de resiliência. 

5.5 Diferenças intragrupo entre a resiliência e o apego materno-fetal com as 

variáveis sociodemográficas e gestacionais nas gestantes adolescentes. 

O segundo objetivo específico busca verificar diferenças intragrupo entre resiliência e 

o apego materno-fetal com as variáveis sociodemográficas e gestacionais nas gestantes 

adolescentes. Para verificar diferenças intragrupo na variável paramétrica AMF foram 

realizados testes-t de Student (variáveis independentes com dois grupos) e a Análise de 

Variância (ANOVA) univariada (variáveis independentes com mais de dois grupos). Para a 

variável não paramétrica resiliência foi realizado o teste de Mann-Whitney para a comparação 

entre variáveis independentes com dois grupos. Para as variáveis independentes que 

caracterizavam mais de dois grupos, foi usada ANOVA univariada. Afim de cumprir com o 

pré-requisito de normalidade dos dados para aplicação da ANOVA, as variáveis dependentes 

não paramétricas foram transformadas em logaritmo de base 10 e/ou raíz quadrada. Caso 
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nenhum dos dois métodos cumprisse o pré-requisito de normalidade, a ANOVA univariada foi 

rodada independente da normalidade da variável não-paramétrica.  

No tocante a resiliência, não encontramos diferenças intragrupo para as seguintes 

variáveis sociodemográficas e gestacionais: idade (U=62; p=0,053), renda (U=355,5 p=0,131), 

escolaridade (p>0,05), estado civil (p>0,05), idade gestacional (U=596,5; p=0,148), gravidez 

planejada (p>0,05), desejada (p>0,05), apoio da família ((U=73,500; P=0,323), apoio do pai da 

criança (U=123; p=0,238), número de consultas pré-natal (U=223; p=0,090), idade da menarca 

(p>0,05), antecedentes familiares para gravidez na adolescência (U=223,5; p=0,091) e 

conhecimento de métodos contraceptivos (U=222,5; p= 0,372). 

Para o AMF, também não identificamos diferenças intragrupo para as seguintes 

variáveis: idade (p=0,858), renda (p=0,222), estado civil (p>0,05), escolaridade (p>0,05), apoio 

da família (p=0,875), apoio do pai da criança (p=0,411), gravidez desejada (p>0,05), idade da 

menarca (p>0,05), idade da primeira relação sexual (p>0,05), número de consultas pré-natal 

(p=0,0882), idade gestacional do início do acompanhamento pré-natal (p>0,05), antecedentes 

familiares para gravidez na adolescência (p=0,085) e conhecimento de métodos contraceptivos 

(p=0,198). 

Tais resultados podem ter ocorrido em função das distribuições muito discrepantes do 

número amostral nos subgrupos sociodemográficos e gestacionais, dificultando uma 

comparação equivalente entre as médias, ou porquê essas variáveis sociodemográficas 

estabelecem uma correlação fraca com a resiliência e o AMF.  

Além disso, no que diz respeito ao AMF, tal resultado pode justificar-se pelo fato de 

que o apego não depende essencialmente de fatores demográficos para se estabelecer. Na 

verdade, a vinculação entre a mãe e seu bebê está fundamentalmente relacionada a percepção 

que a mãe tem do feto, a idealização que ela constrói acerca das suas características físicas e 
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emocionais e dos comportamentos que ela realiza durante a gravidez (Schmidt & Argimon, 

2009).  

A ANOVA univariada mostrou diferença significativa entre a variável independente 

idade gestacional no início do acompanhamento pré-natal e a varável dependente resiliência 

(F(2,77)=5,53; ŋ2P=0,13;p=0,006). O post-hoc de Bonferroni mostrou que houve diferença 

entre o início do acompanhamento entre 1 e 13 semanas e aquele iniciado entre 14 e 26 semanas 

(2,1079; +/- 0,05707) x (2,0565; +/- 0,09798); p=0,006, sendo a média dos níveis de resiliência 

maior para o primeiro grupo. 

O início precoce do acompanhamento é fundamental, uma vez que por meio dessas 

ações desenvolvidas durante os atendimentos, os profissionais podem auxiliar no cuidado a 

saúde física e mental das gestantes e na sua adaptação à gravidez. Tal suporte pode se configurar 

enquanto um fator protetivo diante das dificuldades inerentes a gravidez nesta fase do 

desenvolvimento, auxiliando no aumento dos níveis de resiliência.  

A ANOVA univariada também apresentou diferença significativa entre a variável 

independente idade da primeira relação sexual e a varável dependente resiliência (F(3,77)=4,01; 

ŋ2P=0,14;p=0,011). O post-hoc de Bonferroni mostrou que houve diferença entre os seguintes 

grupos: ocorrência da primeira relação sexual entre 15 e 16 anos e a ocorrência entre 17 e 18 

anos (2,0517; +/- 0,09609) x (2,1343; +/- 0,05220); p=0,011, sendo a média dos níveis de 

resiliência maior para o segundo grupo. 

Além dessas, encontramos uma diferença significativa entre a idade gestacional e o 

AMF (p=0,026) t(75=-2,264), na qual as gestantes com mais tempo de gestação apresentaram 

maiores médias de apego materno-fetal. A medida que a gravidez se desenvolve, há um 

aumento dos movimentos fetais e a percepção deles por parte da gestante, a visualização do 

bebê de forma cada vez mais nítida por meio da ultrassonografia e o processo de diferenciação 
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entre a mãe e o bebê, favorecendo uma maior interação entre a mãe e o filho e ajudando no 

aumento dos níveis de AMF (Claudino, 2015). 

A ANOVA univariada mostrou diferença entre a variável independente planejamento 

da gravidez e a varável dependente AMF (F(2,77)=5,88; ŋ2P=0,13;p=0,004). O post-hoc de 

Bonferroni mostrou que houve diferença entre a gravidez não planejada e planejada por ambos 

os pais (86,66; +/- 8,012) x (94,14; +/- 5,461); p=0,004, sendo a média de AMF maior para o 

segundo grupo. O planejamento da gravidez por ambos os pais e o desejo em gerar e cuidar da 

criança podem auxiliar na aceitação da gestação e no surgimento da interação entre a mãe e o 

bebê, levando a vinculação entre eles. 

5.6 Correlação entre a resiliência e o apego materno-fetal com as variáveis 

sociodemográficas e gestacionais nas gestantes adolescentes. 

O terceiro e último objetivo específico busca verificar a existência de correlação entre a 

resiliência e o apego materno-fetal com as variáveis sociodemográficas e gestacionais nas 

gestantes adolescentes. Nesta estão dispostos os dados referentes a tais correlações, como 

observado nas tabelas X e Y. 

 

Tabela 14 

 

Valores da correlação de Spearman da resiliência com as variáveis sociodemográficas e 

gestacionais em gestantes adolescentes 

 

Correlação Coeficiente de Spearman (R) Significância (P) 

Idade 0,324 0,004 

Escolaridade 0,255 0,025 

Idade do companheiro 0,241 0,035 

Semanas que iniciou o pré-natal -0,355 0,002 

*Valores significativos p<.05 
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A adaptação da adolescente no início da gravidez depende de alguns fatores como o 

relacionamento com o companheiro, a aceitação da gestação por parte dele e de ambas as 

famílias, bem como estarem estudando e viverem com a família (Fonseca, 2012). Nesse sentido, 

com base na tabela 14, é possível identificar correlação positiva entre os níveis de resiliência 

com a idade da gestante, a escolaridade, com quem ela mora, a idade do companheiro e as 

semanas de início do pré-natal. 

Dentre as associações encontradas, verificamos que a resiliência aumenta à medida que 

a idade da gestante também se eleva. Um estudo realizado com 48 mães adolescentes, atendidas 

em cinco Unidades Básicas de Saúde do município de Bertioga/SP, identificou uma correlação 

direta entre a idade delas e o fator 3, “autoconfiança e capacidade de adaptação a situações”, da 

ER (Andrade, 2017).  Uma possível explicação para esse achado pode se relacionar ao fato de 

que jovens mais velhas podem ter mais experiência de vida e maturidade, influenciando na 

forma como ela lida com as situações (Andrade, 2017). Outra possível justificativa se 

caracteriza por uma maior aceitação da sociedade acerca da maternidade adolescente mais 

próxima à idade adulta, de modo a influenciar na maneira como as instituições e círculos sociais 

tratam essas jovens, auxiliando no processo de enfrentamento ao contexto da gravidez 

(Andrade, 2017) 

No tocante a escolaridade, verificamos a elevação dos níveis de resiliência diretamente 

proporcional ao aumento nos níveis de instrução.  Primeiramente, a formação escolar está 

relacionada com a competência para evitar a gestação na adolescência (Ahorlu et al., 2015). Tal 

fato pode acontecer em função da construção dos conhecimentos sobre educação sexual, 

métodos contraceptivos e o possível surgimento de um plano de vida e formação de uma 

carreira com base na educação.  

Após a descoberta da gravidez, a escola ainda exerce um papel importante na vida dessas 

jovens, uma vez que pode oferecer a elas as condições e a formação necessária para a inserção 
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no mercado de trabalho, a busca por melhores empregos, e consequentemente, uma melhora na 

condição econômica. O abandono escolar, por sua vez, pode levar a perda de oportunidades, a 

manutenção da exposição a situações de marginalização, subdesenvolvimento e pobreza 

(Ahorlu et al., 2015; Machado et al., 2007; Suzuki et al., 2007). Em uma pesquisa realiza com 

mães adolescentes moradoras de uma comunidade de baixa renda na cidade de São Paulo/SP, 

foram identificados como principais riscos relativos à maternidade adolescente, as dificuldades 

vinculadas ao acesso ao trabalho e o bem-estar econômico e social (Hoga, 2008). Tais condições 

negativas, que poderiam ser amenizadas por meio de uma boa escolarização, são potenciais 

agravantes da adaptação ao contexto da gravidez na adolescência. 

A correlação com a idade do companheiro indica que, quanto mais elevada ela for, 

maiores os níveis de resiliência. Parceiros mais velhos têm, possivelmente, mais experiência de 

vida e maturidade, podendo se envolver em relações mais estáveis, ofertando apoio financeiro, 

emocional e afetivo as jovens. A presença do parceiro junto a gestante, pode configurar-se 

enquanto redutor dos riscos que surgem durante a gravidez na adolescência (Ximenes Neto et 

al., 2007). 

Vale ressaltar que não se trata apenas da companhia ou da presença da família e do 

companheiro, e sim do apoio ofertado por eles. Estudos mostram que a falta de suporte social 

oferecido, principalmente pela mãe da adolescente e pelo parceiro, ou a convivência conflituosa 

entre eles, é uma fonte importante de estresse para as jovens, que pode acarretar em prejuízos 

para a sua saúde mental (Santos & Schor, 2003). 

Sobre a correlação entre as variáveis resiliência e a idade que se iniciou o pré-natal, 

verifica-se que ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor a idade de início do 

acompanhamento, maior o nível de resiliência. A assistência ofertada as gestantes é um 

importante recurso da atenção à saúde no ciclo gravídico-puerperal, influenciando a ocorrência 

de melhores desfechos perinatais (Viellas et al., 2014). De acordo com as recomendações do 
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Ministério da Saúde, ela deve ser pautada em condutas acolhedoras, no desenvolvimento de 

ações educativas e preventivas, na detecção precoce de patologias e situações de risco 

gestacional e no estabelecimento do vínculo entre o pré-natal e o local do parto (Viellas et al., 

2014). Por meio dessas ações, os profissionais auxiliam no cuidado a saúde mental das gestantes 

e na sua adaptação à gravidez, podendo funcionar enquanto um fator de proteção diante das 

dificuldades enfrentadas, auxiliando no aumento dos níveis de resiliência.  

De acordo com os dados apresentados na tabela 15, é possível perceber que o AMF 

apresentou correlação positiva com a idade do companheiro, a idade gestacional e o número de 

consultas realizadas. A maioria das variáveis sociodemográficas não apresentou relação com 

os níveis de AMF, esse achado pode estar atrelado ao fato que, de acordo com Cranley (1981), 

o apego de uma gestante ao seu feto depende fundamentalmente de comportamentos e tarefas 

realizadas durante a gravidez, e não de fatores demográficos (Schmidt & Argimon, 2009).  

 

Tabela 15 

 

Valores da correlação de Spearman do apego materno-fetal com as variáveis 

sociodemográficas e gestacionais em gestantes adolescentes 

 

Correlação Coeficiente de Spearman (R) Significância (P) 

Idade do companheiro 0,384 0,001 

Idade gestacional 0,283 0,013 

Número de consultas realizadas 0,318 0,005 

*Valores significativos p<.05 

 

Dentre as correlações encontradas, verificamos que o AMF aumenta à medida que a 

idade do companheiro também se eleva; uma possível explicação para esse achado pode se 

relacionar ao fato de que parceiros mais velhos possivelmente são mais maduros e podem 

oferecer uma maior estabilidade na relação, segurança financeira, apoio emocional e afetivo a 

jovem. Nesse sentido, alguns estudos apontam que residir com o pai do bebê e receber o seu 



69 

 

apoio e proteção durante a gravidez, auxilia no fortalecimento da relação mãe-feto e 

consequentemente no aumento dos níveis de AMF (Claudino, 2015). 

Dando destaque a importância dessa relação, o estudo realizado por Mendes, Soares, 

Jongenelen e Martins (2011), com 38 mães adolescentes primíparas em hospitais da região 

metropolitana da cidade do Porto/Portugal, verificou que o companheiro era citado pelas jovens 

como a principal fonte de apoio social recebida por elas. Nesse sentido, uma vez que a ausência 

desse suporte tem estimulado nas mães o estresse, a vulnerabilidade e complicações 

gestacionais, no parto e na saúde mental e física da mãe e do bebê, esse apoio ofertado é um 

dos principais promotores da maternagem positiva, e estimula o aumento dos níveis de AMF 

(Claudino, 2015). 

No tocante a idade gestacional verificamos que os níveis de apego materno-fetal 

aumentam à medida que se avança nos meses de gestação. Esses dados encontrados em nossa 

pesquisa estão de acordo com aqueles identificados no estudo realizado com 316 adolescentes 

grávidas e puérperas, o qual também apresentou essa associação positiva (p=0,0012 e r=0,182) 

(Claudino, 2015). Tais resultados podem ser justificados pelo fato de que, à medida que a 

gravidez se desenvolve, há o aumento dos movimentos fetais e da percepção deles por parte da 

gestante, a visualização do feto de modo cada vez mais nítido por meio da ecografia e 

ultrassonografia, bem como a diferenciação entre mãe e bebê, permitindo que a grávida perceba 

seu filho como um ser independente e idealize-o em suas características físicas e psicológicas 

(Claudino, 2015). Esse conjunto de fatores favorece uma maior interação entre o binômio mãe-

filho, auxiliando no aumento dos níveis de AMF (Claudino, 2015).  

Nesse sentido, também identificamos que, quanto maior o número de consultas pré-

natal, mais elevados são os níveis de apego. Tal fator pode acontecer por que durante as 

consultas pré-natais, a mulher realiza ultrassonografias e ecografias que permitem-na ver o bebê 

e ouvir o seu coração. Além disso, amplia seus conhecimentos sobre a gravidez, a saúde da 
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criança, e os cuidados que deve ter quando ele nascer. Isso pode auxiliar na aproximação com 

o bebê e também na confiança com os cuidados que devem ser ofertados a ele. 

 

  



71 

 

5 Considerações Finais 

O presente estudo atendeu aos objetos que se propôs avaliar, contribuindo para uma 

compreensão acerca da resiliência e do apego materno-fetal nas gestantes adolescentes usuárias 

do serviço público na cidade do Natal/RN. Apesar da gravidez ser considerada como um 

período de muitas mudanças na vida das jovens e extremamente crítico para o seu 

desenvolvimento, a maioria das participantes apresentou níveis moderados de resiliência e 

médios de apego materno-fetal. Vale destacar que não identificamos gestantes com AMF baixo 

e apenas uma com resiliência baixa, o que indica a presença de habilidades para lidar com os 

desafios apresentados pela gravidez e o estabelecimento da vinculação mãe-filho. 

Alguns aspectos pessoais, sociais e gestacionais investigados apresentaram correlação 

com essas variáveis, influenciando-as de forma positiva ou negativa. As características 

socioeconômicas desfavoráveis como baixas renda, escolaridade e número de consultas pré-

natais, parecem não ter sido suficientes, ou não foram percebidas pelas jovens dessa maneira, 

de modo a atrapalhar a adaptação delas a gravidez e o estabelecimento do apego. Talvez outros 

fatores como moderados e altos níveis de apego materno-fetal, a idade gestacional, a relação 

estável e residir com o companheiro, a idade do companheiro e receber o apoio dele e das 

famílias, tenham ajudado a superar as dificuldades.  

Além disso, diante de situações socioeconomicamente vulneráveis, como é o caso da 

maioria das participantes dessa pesquisa, mesmo uma gravidez não planejada pode se 

configurar como um “projeto de vida”, desabrochando enquanto uma oportunidade de inserção 

social e de construção de uma identidade no contexto sociocomunitário que vivem. Nesse 

sentido, percebe-se que a resiliência e o AMF estão relacionados não apenas com as dimensões 

materiais e objetiva da vida, mas também com os aspectos subjetivos da experiência da 

gravidez.  
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No tocante a correlação entre a resiliência e o AMF, identificamos que ela foi positiva, 

estatisticamente significativa e fraca. Em função dos estudos correlacionais não objetivarem 

estabelecer relações de causa e efeito, não podemos afirmar categoricamente o sentido dessa 

correlação, mas, com base na literatura, temos um indicativo de um possível direcionamento de 

tal fenômeno. Durante a gravidez, o processo de adaptação a essa fase do desenvolvimento e a 

construção do apego ocorrem simultaneamente e são aspectos multideterminados, 

influenciados por diversas outras variáveis. Desse modo, é possível que, ao mesmo tempo que 

a capacidade de adaptação a situação adversa facilite o estabelecimento da relação de apego 

entre a gestante e o feto, o desenvolvimento do vínculo mãe-bebê funcione como um fator de 

proteção no processo de adaptação a gravidez. Ou seja, pode se tratar de uma influência 

bidirecional. 

Com base na análise de regressão linear verificamos resultados significativos, nos quais 

o AMF explica 12% da variabilidade da resiliência, enquanto que a resiliência também explica 

12% da variabilidade do AMF. É importante destacar que para cada um ponto no escore de 

AMF a gestante adolescente aumenta 0,88 pontos na escala de resiliência, enquanto que, para 

cada um ponto no escore de resiliência, ela aumenta 0,13 pontos na escala de apego. Desse 

modo, há um indicativo de que o apego materno-fetal possa explicar mais a resiliência do que 

o contrário.  

Nesse sentido, seria interessante a produção de outros estudos que investiguem essa 

relação, trazendo novos elementos e caminhos para explicar essa correlação, somando-se as 

informações levantadas nessa pesquisa. O conhecimento acerca desses constructos e de fatores 

que possam potencializá-los positivamente são imprescindíveis, uma vez que são fundamentais 

para a saúde mental materna durante a gravidez e o puerpério, bem como para o 

desenvolvimento físico, psíquico e social saudável do bebê. 
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A medição do grau de resiliência e dos níveis de AMF em gestantes adolescentes pode 

auxiliar os profissionais da área da saúde, responsáveis pela atenção a essas mulheres, na 

identificação dos fatores de risco e de proteção psicossociais que permeiam esse público, de 

modo a instrumentaliza-los para auxiliar no processo de adaptação à gravidez e no estímulo à 

vinculação mãe-feto. As medidas quantificáveis desses aspectos importantes no ciclo gravídico-

puerperal podem ser utilizadas clinicamente no suporte oferecido durante a assistência pré-

natal, enfatizando a dimensão psíquica como fundamental na atenção à gestante e ao bebê. 

No tocante as limitações do estudo podemos citar a natureza transversal do desenho da 

pesquisa, o qual não permitiu reavaliar as participantes em outros momentos. O 

acompanhamento longitudinal poderia possibilitar uma avaliação mais profunda da influência 

dos fatores de risco e proteção nos níveis de resiliência e AMF em diferentes momentos da 

gravidez. Um segundo aspecto a ser considerado como possível limitação é a escolha da 

amostra por conveniência, uma vez que ela não permite generalizações, mesmo possibilitando 

o conhecimento acerca do contexto e da cultura do local investigado, acrescentando outros 

dados importantes para avaliação da população. Um terceiro limitante em nossa pesquisa foi o 

contexto da coleta, pois durante o período de sua realização, houveram alguma greves e 

paralisações dos funcionários, interferindo no funcionamento das Unidades Básicas de Saúde 

e, consequentemente, na realização da pesquisa. 

Por fim, uma sugestão para outros estudos é avaliar a relação entre a resiliência, o AMF 

e o apoio social percebido, pois esse último constructo parece apresentar um papel importante 

no processo de adaptação da gestante à gravidez. Como em nossa pesquisa não utilizamos um 

instrumento específico para avaliá-lo, não pudemos nos aprofundar nas nuances dessa variável 

e na sua relação com as demais. 
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Apêndices 

Apêndice A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA (PPGPSI/UFRN) 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “RESILIÊNCIA E APEGO 

MATERNO-FETAL EM GESTANTES ADOLESCENTES”, coordenada pela Profª Drª 

Eulália Maria Chaves Maia, telefone (84) 3215-3592, Ramal 220, e realizada pela pesquisadora 

Maria Helena de Medeiros Rêgo, telefone (84) 99408-7908. Seu responsável permitiu que você 

participe. 

Nós queremos saber se a capacidade das gestantes adolescentes em se adaptarem as 

situações difíceis da gravidez (resiliência) tem relação com o apego que elas desenvolvem com 

o bebê no período da gestação (apego materno-fetal). 

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. As adolescentes que irão participar desta pesquisa têm de 10 a 19 

anos de idade.  

 A pesquisa será feita nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sul, onde você 

responderá a um questionário sobre informações pessoais e da gravidez, a Escala de Apego 

Materno-Fetal e a Escala de Resiliência. Os riscos envolvidos com a resposta aos questionários 

são mínimos, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico 



85 

 

ou psicológico de rotina. Você pode sentir algum desconforto em função do relato da vivência 

da gravidez na adolescência. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones 

que tem no começo do texto. Mas há coisas boas que podem acontecer como: você ajudará a 

nós e aos profissionais da área da saúde na identificação dos fatores que dificultam e dos fatores 

que ajudam na adaptação das gestantes adolescentes as situações difíceis vividas durante a 

gravidez, e no conhecimento de aspectos relacionados ao apego, que podem ser utilizados 

clinicamente no auxílio psicológico oferecido na assistência pré-natal e no o planejamento de 

práticas de atenção à saúde das gestantes. 

Se você tiver algum gasto pela participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados em congressos e/ou publicações científicas, mas sem identificar as 

adolescentes que participaram.  

============================================================= 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ________________________________________________________________ 

aceito participar da pesquisa “RESILIÊNCIA E APEGO MATERNO-FETAL EM 

GESTANTES ADOLESCENTES” e entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem 

acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim. Os pesquisadores tiraram 

minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.   

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  
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Natal, ____de _________de __________. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura da adolescente  

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Apêndice B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LESTRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que a adolescente pela qual você é 

responsável participe da pesquisa “RESILIÊNCIA E APEGO MATERNO-FETAL EM GESTANTES 

ADOLESCENTES”, que tem como pesquisador responsável a Profª Drª Eulália Maria Chaves 

Maia, de autoria da psicóloga Maria Helena de Medeiros Rêgo. 

Esta pesquisa pretende estudar a relação entre o grau de resiliência e o apego materno 

fetal em gestantes adolescentes, que estão realizando pré-natal em Unidades Básicas de Saúde. 

A participação é livre, o que significa que ela poderá desistir a qualquer momento, sem que isso 

lhe traga nenhum prejuízo. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo consiste em investigar se o grau de resiliência 

das gestantes adolescentes tem relação com o apego que elas desenvolvem com o bebê no 

período da gestação. Esta correlação será realizada a partir da utilização, de forma objetiva, de 

instrumentos de avaliação, como a escala de resiliência e a escala de apego materno-fetal. 

Caso decida autorizar, a adolescente será submetida a uma entrevista individual, com o 

objetivo de responder a um questionário sobre informações pessoais e da gravidez, a Escala de 
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Apego Materno-Fetal e a Escala de Resiliência. O tempo para preenchimento destes 

instrumentos é de aproximadamente 45 minutos. 

Os riscos envolvidos na participação são mínimos, ou seja, o risco que ela corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Pode acontecer um 

desconforto em função do relato da vivência da gravidez na adolescência, o qual será 

minimizado através de medidas de apoio psicológico no momento da entrevista e possíveis 

encaminhamentos. Ela pode se recusar a responder as perguntas que lhe causem 

constrangimento de qualquer natureza. 

Quanto aos benefícios, ela ajudará os pesquisadores e profissionais da área da saúde na 

identificação dos fatores de risco e de proteção psicossociais que afetam as gestantes 

adolescentes, e no conhecimento de aspectos relacionados ao apego, que podem ser utilizados 

clinicamente no auxílio psicológico, oferecido na assistência pré-natal, e no o planejamento de 

práticas de atenção à saúde das gestantes. Em caso de algum problema que ela possa ter, 

relacionado com a pesquisa, terá direito a assistência gratuita que será prestada pela psicóloga 

Maria Helena de Medeiros Rêgo (pesquisadora). Em qualquer momento, se ela sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a indenização. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e nome dela não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 

na sala do Grupo de Estudos Psicologia e Saúde (GEPS), no Laboratório de Psicologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por um período de 5 anos, e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se vocês tiverem algum gasto 

que seja devido à participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 

Este documento foi impresso em duas vias. Você ficará com uma via deste Termo e a 

outra ficará com a pesquisadora. Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Eulália Maria Chaves Maia, na Sala 616 do Laboratório de 
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Psicologia, Setor Verde do Campus Universitário Central da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte ou pelo telefone 3215-3592, Ramal 220, ou a Maria Helena de Medeiros Rêgo, 

pelo telefone (84) 9408-7908. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN, no endereço CP1666, Natal/RN, CEP:59078-970 ou pelo telefone 

(84)3215-3135. 

 

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 a adolescente sob minha responsabilidade e ter ficado ciente de todos os seus direitos, 

concordo em autorizar a participação dela na pesquisa “RESILIÊNCIA E APEGO MATERNO-

FETAL EM GESTANTES ADOLESCENTES”, e autorizo a divulgação das informações por 

ela fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa a 

identificar. 

Natal, ___/___/____. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

  

 

Impressão datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo pesquisa “RESILIÊNCIA E APEGO 

MATERNO-FETAL EM GESTANTES ADOLESCENTES”, 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. 

Natal, ___/___/____. 

 

 

Profa. Dra. Eulália Maria Chaves Maia 
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Apêndice C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA (PPGPSI-UFRN) 

 

QUESTIONÁRIO PARA A GESTANTE ADOLESCENTE 

 

PARTE I 

1. Nome da mãe adolescente: 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

Bairro:_______________________________ 

Cidade:__________________________________ 

Telefone para contato:__________________________________________________________ 

Nome do pai:__________________________________________________________________ 

Nome da mãe:_________________________________________________________________ 

 

2. Qual a data do seu nascimento? 

3. Qual a sua idade?_____________ anos completos 

4. Qual a cor da sua pele? Branca (   )                Parda (   )                Preta (   )                Amarela 

(   ) 

                                              Outra (   ), Qual?_____________________________ 

5. Você tem alguma religião?        Não (   )                Sim (   ), qual? 

 

6. Qual o seu estado civil? 

Casada (   )                União Estável (   )                 Viúva (   )                 Separada (   )                 

Solteira com companheiro (   )                 Solteira sem companheiro (   ) 

*Na dúvida registre o que ela relatar_______________________________________________ 

7. Qual o vínculo com o pai do seu/sua filho(a)? 

Apenas da gravidez / Não tem vínculo com o pai do seu/sua filho(a) (   ) 

Mantém vínculo esporádico com o pai do seu/sua filho(a) (   ) 

Namora o pai do seu filho (   ) 

É casada ou vive em união estável com o pai do seu/sua filho(a) (   ) 

Outro (   ) Qual?_______________________________________ 

8. Qual o tempo de relacionamento com o pai da criança? 

9. Houve mudança de estado civil durante a gestação?       

Não (   )                Sim (   ), qual? 

10. Quem mora com você? 

Sozinha (   ) 

Marido/Companheiro (   ) 

Mãe (   ) 

Pai (   ) 

Padrasto (   ) 

Madrasta (   ) 



92 

 

Avó (   ) 

Avô (   ) 

Irmão/Irmã (   ) 

Primo/Prima (   ) 

Tia (   ) 

Tio (   ) 

Amiga/Amigo (   ) 

Sogra (   ) 

Sogro (   ) 

Filhos (   ) 

Outro (   ), qual? _______________________________________________________________ 

11. Você estuda:          Sim (   )                Não (   ) 

Se sim, pule para a questão 13 

12. Você frequentava a escola antes da gestação?          Sim (   )                Não (   ) 

Se sim, porque você parou de estudar?  

 

13. Até que série você completou?____ série ou ano 

Ensino fundamental (   ) 

Ensino médio (   ) 

Ensino superior (   ) 

Nível técnico (   ) 

Outro, qual? ______________________________________ 

14. Você já trabalhou ou trabalha?     Não (   )                Sim, antes da gestação (   )                   

Sim, após a gestação (   )                Sim, antes e após a gestação (   ) 

Se Não pule para a questão 18 

Se “sim, antes da gestação”, porque você parou de trabalhar? 

 

15. Se sim, qual a sua idade quando iniciou a trabalhar? _______anos 

16. Qual o seu vínculo empregatício (de trabalho)?          Informal (   )                 Formal (   ) 

17. Qual o seu trabalho?  

18. Qual sua principal fonte de renda? 

Emprego (   ) 

Seguro-desemprego (   ) 

Renda do cônjuge/companheiro (   ) 

Renda familiar (   ) 

Outro (   ) – qual? 

19. Qual a sua renda mensal (em reais)? 

20. Qual a renda mensal da sua família (em reais)? 

21. Quantas pessoas dependem da renda da família? 

22.Quantas pessoas moram na sua casa? 

 

PARTE II 

1.Qual a idade do pai da criança? _________ anos completos. 

2. Até que série o pai da criança estudou? ________ série ou ano. 

Ensino fundamental (   ) 

Ensino médio (   ) 

Ensino superior (   ) 

Nível técnico (   ) 

Outro, qual? ______________________________________ 

 

3. O pai da criança abandonou os estudos durante a gravidez? 
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Sim(   )                Não (   )                Abandonou antes da gravidez (   ) 

4. Ele exerceu ou exerce algum trabalho remunerado? 

Sim, antes da gestação (   )                Sim, após a gestação (   )              

Sim, antes e após a gestação (   ) Não (   ) 

5. Se ele exercer algum trabalho, qual é? 

 

PARTE III 

1.Que idade você tinha quando menstruou pela primeira vez?______ anos 

2. Que idade você tinha quando teve a sua primeira relação sexual? ______ anos 

3. Você conhece algum método contraceptivo?        Sim (   )                 Não (   ) 

4. Você utilizava ou fazia algo para não engravidar?      Sim (   )                Não (   ) 

Se Não pule para a questão 8 

5.O que você utilizava para não engravidar? 

Coito interrompido (   ) 

Camisinha masculina/preservativo (   ) 

Camisinha feminina (   ) 

Pílula do dia seguinte (   ) 

Tabelinha (   ) 

Anticoncepcional (   ) 

DIU (   ) 

Diafragma (   ) 

Espermicida (   ) 

Implante (   ) 

Outro (   ), qual? 

6. Há quanto tempo você utilizava? _____anos ______meses 

7. Quem lhe indicou esse método? 

Indicação médica (   ) 

Indicação do(a) enfermeiro(a) (   ) 

Indicação familiar (   ) 

Balconista da farmácia (   ) 

Amiga (   ) 

Outro (   ), qual? 

8. A gravidez foi planejada?  

Não (   ) 

Sim, por ambos os pais (   ) 

Sim, só pela mãe (   ) 

Sim, só pelo pai (   ) 

9. A gravidez foi desejada? 

Não (   ) 

Sim, por ambos os pais (   ) 

Sim, só pela mãe (   ) 

Sim, só pelo pai (   ) 

10. Qual foi a sua reação ao saber da gravidez e como você a avalia? 

_____________________________________________________________________________ 

Boa (   )                 Ruim (   )                   Indiferente (   ) 

11. Você tem apoio da família durante a gravidez?      Sim (   )                Não (   ) 

12. Você tem apoio do pai da criança durante a gravidez?      Sim (   )                Não (   ) 

13. Você está com quantas semanas? 

14. Quantas consultas pré-natais você já realizou? 

15. Com qual idade gestacional você iniciou o acompanhamento pré-natal? 

16. Número de gestações? (incluir a gestação atual) 
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17. Número de partos? 

Cesáreas________ 

Normais________ 

18. Número de abortos? 

19. Há antecedentes familiares de gestação na adolescência? 

Não (   )                 Sim (   ), quem? 

20. Você é fumante? 

Não (   )                 Sim (   )                   Quantos cigarros por dia? 

21. Usuária de substâncias psicotrópicas?   Não (   )               Sim (   ) 

Álcool (   )          Crack (   )               Maconha (   )                Medicamentos (Antidepressivos, 

ansiolíticos ou antipsicóticos) (   )                  Outros (   )                  Não soube responder (   ) 

 

22.Faz uso de substâncias durante a gestação?     Sim (   )                Não (   ) 

 

Obs:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Entrevistador: _________________________________________________________________ 

Local da entrevista: _____________________________________________________________ 

Data da entrevista: __________/__________/ __________ 
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Anexos  

Anexo A 

Escala de Apego Materno-Fetal 

(C:CRANLEY\SCALE.3 © MECCA CRANLEY,1979) 

Por favor, responda as perguntas seguintes sobre você o bebê que você está esperando. 

Não há respostas certas ou erradas sua primeira impressão é a que mostra melhor seus 

sentimentos. 

Marque apenas uma resposta por pergunta. 

Eu penso ou faço o seguinte: Certamente 

Sim 

Sim Dúvida Não 

Certamente 

Não 

1. Eu converso com meu bebê na barriga.      

2. Eu acho que apesar de toda a 

dificuldade a gravidez vale a pena. 

     

3. Eu gosto de ver minha barriga se 

mexer quando o bebê chuta.  

     

4. Eu me imagino alimentando o bebê.      

5. Eu realmente estou ansiosa para ver 

como vai ser o meu bebê. 

     

6. Eu me pergunto se o bebê se sente 

apertado lá dentro. 

     

7. Eu chamo meu bebê por um apelido.      

8. Eu me imagino cuidando do bebê.      
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9. Eu quase posso adivinhar como será a 

personalidade de meu bebê pelo como 

ele se mexe. 

     

10. Eu já decidi que nome vou dar se for 

uma menina. 

     

11. Eu faço coisas para me manter 

saudável que não faria caso não estivesse 

grávida. 

     

12. Eu imagino se o bebê pode ouvir, 

dentro de mim. 

     

13. Eu já decidi que nome eu vou dar se 

for um menino. 

     

14. Eu fico pensando se o bebê pensa e 

sente “coisas” dentro de mim. 

     

15. Eu procuro comer o melhor que 

posso para o meu bebê ter uma boa dieta. 

     

16. Parece que meu bebê chuta e se mexe 

para me dizer que é hora de comer. 

     

17. Eu cutuco meu bebê para que ele 

cutuque de volta. 

     

18. Eu mal posso esperar para segurar o 

bebê. 

     

19. Eu tento imaginar como meu bebê 

vai se parecer. 
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20. Eu acaricio minha barriga para 

acalmar o bebê quando ele chuta muito. 

     

21. Eu posso dizer quando o bebê tem 

soluço. 

     

22. Eu sinto que meu corpo está feio.      

23. Eu deixo de fazer certas coisas, para 

o bem do meu bebê. 

     

24. Eu tento pegar o pé do meu bebê para 

brincar com ele. 
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Anexo B 

Escala de Resiliência 

(Pesce et al., 2005) 

 

1 Nada característico 5 Característico 

2 Muito pouco característico 6 Muito característico 

3 Pouco característico 7 Totalmente característico 

4 Indiferente 

 

1.Quando eu faço planos, eu levo eles até o fim 1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou de outra 1 2 3 4 5 6 7 

3. Eu sou capaz de depender de mim mais do que qualquer outra pessoa 1 2 3 4 5 6 7 

4. Manter interesse nas coisas é importante para mim 1 2 3 4 5 6 7 

5. Eu posso estar por minha conta se eu precisar 1 2 3 4 5 6 7 

6. Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha vida 1 2 3 4 5 6 7 

7. Eu costumo aceitar as coisas sem muita preocupação 1 2 3 4 5 6 7 

8. Eu sou amigo de mim mesmo 1 2 3 4 5 6 7 

9. Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo tempo 1 2 3 4 5 6 7 

10. Eu sou determinado 1 2 3 4 5 6 7 

11. Eu raramente penso sobre o objetivo das coisas 1 2 3 4 5 6 7 

12. Eu faço as coisas um dia de cada vez 1 2 3 4 5 6 7 

13. Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já experimentei 

dificuldades antes 
1 2 3 4 5 6 7 

14. Eu sou disciplinado 1 2 3 4 5 6 7 

15. Eu mantenho interesse nas coisas 1 2 3 4 5 6 7 

16. Eu normalmente posso achar motivo para rir 1 2 3 4 5 6 7 

17. Minha crença em mim mesmo me leva a atravessar tempos difíceis 1 2 3 4 5 6 7 

18. Em uma emergência, eu sou uma pessoa em quem as pessoas podem 

contar 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Eu posso geralmente olhar uma situação em diversas maneiras 1 2 3 4 5 6 7 

20. Às vezes eu me obrigo a fazer coisas querendo ou não 1 2 3 4 5 6 7 

21. Minha vida tem sentido 1 2 3 4 5 6 7 
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22. Eu não insisto em coisas as quais eu não posso fazer nada sobre elas 1 2 3 4 5 6 7 

23. Quando eu estou numa situação difícil, eu normalmente acho uma 

saída 
1 2 3 4 5 6 7 

24. Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que fazer 1 2 3 4 5 6 7 

25. Tudo bem se há pessoas que não gostam de mim 1 2 3 4 5 6 7 

 


