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RESUMO 

 
Este é um estudo quali-quantitativo, de abordagem exploratória. Os objetivos deste 
trabalho foram verificar os fatores que contribuem para o alto índice de gravidez na 
adolescência, verificar o nível de escolaridade das adolescentes grávidas, analisar a 
presença de fatores culturais na prática de gestações precoces e identificar quais 
são as perspectivas de futuro das adolescentes grávidas residentes e 
acompanhadas pela Estratégia de Saúde da Família de um Bairro em um Município 
no Meio Oeste Catarinense. O estudo ocorreu na residência das gestantes 
adolescentes, através de visita domiciliar acompanhada pela Agente Comunitária de 
Saúde. O período de realização foi nos meses de fevereiro e março de 2019, com 10 
adolescentes entre 12 e 19 anos. Utilizou-se como instrumento, um roteiro de 
perguntas objetivas e descritivas para nortear a entrevista. Constatou-se que a 
maioria eram da faixa etária de 16 e 18 anos. A maior parte das adolescentes 
possuíam união estável, porém, a maioria mora junto com a mãe e, 
consequentemente, com seus numerosos irmãos. O grau de escolaridade que 
predominou foi o ensino fundamental incompleto. Todas as participantes relataram 
que recebiam orientações sobre métodos contraceptivos tanto dos profissionais da 
saúde como também dos familiares. A maioria das adolescentes iniciaram a vida 
sexual entre 11 e 15 anos. Dentre as adolescentes, a maioria relatou ter planejado a 
gravidez e, ao serem questionadas sobre a idade ideal para engravidar, a idade 
entre os 16 a 20 anos se destacou. Todas as participantes possuem alguém na 
família que também engravidou na adolescência, embora 60% negaram que isso 
tenha influenciado na sua decisão de engravidar e 40% afirmaram que sim, que isto 
contribuiu para o evento de sua gravidez. Dentre as participantes a maioria relatou 
estar feliz com a gravidez e que planejam para o futuro apenas cuidar do filho. 
Conclui-se que os fatores culturais são predominantes nesse cenário. 
 
Palavras chave: Adolescente. Gravidez. Fatores culturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
This is a qualitative, exploratory approach. The objective of this study was to verify 
the factors contributing to the high rate of pregnancy in adolescence, to verify the 
level of education of pregnant adolescents, to analyze the presence of cultural 
factors in the practice of early pregnancies and to identify the future perspectives of 
pregnant adolescents residents and accompanied by the Family Health Strategy of a 
Neighborhood in a Municipality in the Midwest of Santa Catarina. The study was 
carried out in the home of the adolescent pregnant women, through a home visit 
accompanied by the Community Health Agent. The period was in February and 
March of 2019, with 10 adolescents between 12 and 19 years old. A script of 
objective and descriptive questions was used as a tool to guide the interview. It was 
verified that the majority were of the age group of 16 and 18 years. Most adolescents 
had a stable union, but most of them live together with their mother and consequently 
with their many siblings. The level of schooling that predominated was incomplete 
elementary education. All participants reported that they received guidance on 
contraceptive methods from both health professionals and family members. Most 
adolescents began their sexual life between the ages of 11 and 15. Among the 
adolescents, most reported having planned the pregnancy, and when asked about 
the ideal age to get pregnant, the age between 16 to 20 years stood out. All 
participants had someone in their family who also became pregnant in their teens, 
although 60% denied that this influenced their decision to conceive and 40% said 
yes, that this contributed to the event of their pregnancy. Among the participants, 
most report being happy with the pregnancy, and they plan for the future just to take 
care of the child. We conclude that cultural factors are predominant in this scenario. 
 
Keywords: Adolescent. Pregnancy. Cultural factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gravidez na adolescência é, repetidamente, abordada como um evento 

precoce associado às camadas mais pobres e menos escolarizadas da população, 

acontecimento único, constante e quase atemporal (VIEIRA et al., 2017). 

Vários fatores contribuem para a gestação na adolescência. No entanto, a 

desinformação sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos, é o principal 

motivo. Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, 

inclusive, para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, incluindo o 

uso inadequado de contraceptivos como métodos de barreira e preservativos. 

(AZEVEDO, 2019). 

A falta de informação confirma-se como uma das causas do alto índice de 

gravidez na adolescência. Culturalmente, é favorável esta condição para a 

ocorrência de gestações precoces. 

Em um conjunto cultural que coloca a maternidade como principal papel social 

exercido pela mulher, ao reiterar a prática da maternidade precoce, a jovem apenas 

reproduz os valores e normas culturais do seu grupo social, assim como de seus 

antecedentes, manifestando, deste modo, a sua representação da maternidade 

(FONSECA; ARAÚJO, 2014). 

Faisal (2018) cita que ocorreram cerca de 431 mil partos em adolescentes 

(mulheres com menos de 20 anos) no país em 2016, o que significa mais de 21% do 

total de partos no Brasil. Além do risco que uma gravidez precoce representa para a 

saúde da adolescente, há um prejuízo social que não pode ser descartado, pois a 

gestação na adolescência está associada a aspectos como: evasão escolar e menor 

inserção no mercado de trabalho. 

A maternidade na adolescência vem sendo identificada como um problema de 

saúde pública desde a década de 1970. As complicações obstétricas com 

repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como problemas psicológicos, 

sociais e econômicos têm fundamentado essa afirmação (PARIZ; MENGARDA; 

FRIZZO; 2012) 

Observa-se, durante as práticas assistenciais em saúde coletiva, a evidência 

gritante deste indicador. Atuando como acadêmica de enfermagem e exercendo a 

atividade de estagiária em Unidade Básica de Saúde, me sensibilizou e despertou 

para buscar evidencias que justifiquem o número crescente de gravidezes precoces. 
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Halbe, Halbe e Ramos (2000) aludem que o ambiente está sofrendo uma 

alteração global dos valores que afetam diretamente a adolescência porque ela é 

extremamente sensível a todos os fatores que influenciam a sua transformação em 

pessoas adultas. A saúde dos adolescentes é um dos temas que o mundo 

enfrentará no terceiro milênio. As alterações econômicas e sociais afetam a sua 

saúde, incluindo a saúde reprodutiva. Os jovens sempre iniciarão e exercerão a 

sexualidade com todas as ansiedades e riscos associados, incluindo gravidez 

indesejadas. 

Essa pesquisa tem como objetivos verificar os fatores que contribuem para o 

alto índice de gravidez na adolescência em uma Estratégia de Saúde da Família, 

verificar o nível de escolaridade das adolescentes grávidas, analisar a presença de 

fatores culturais na prática de gestações precoces e identificar quais são as 

perspectivas de futuro das adolescentes grávidas. 

Estudos sobre mudanças na vida social revelam que as adolescentes 

grávidas indicam a interrupção dos estudos como a mais frequente e preocupante. O 

abandono escolar compromete não apenas a continuidade da educação formal, 

como resulta em menor qualificação e obstáculo nos seus projetos de vida. A 

porcentagem de adolescentes que não frequenta mais a escola após ter engravidado 

é de 68,3%, elevando-se para 85,7% no terceiro trimestre de gravidez (AZEVEDO; 

2019). 

A ocorrência de gravidez precoce, na maioria das adolescentes, tem se 

mostrado elevada em um bairro de classe social desfavorável em um Município do 

Meio Oeste Catarinense, podendo ser associada a diversos fatores, tais fatores são 

determinantes para o alto índice de gravidez na adolescência nesta comunidade 

carente. 

A pesquisa de caráter quali-quantitativa e de abordagem exploratória foi 

realizada através de visita domiciliar acompanhada pela Agente Comunitária de 

Saúde, na residência das gestantes adolescentes e acompanhadas pela Estratégia 

de Saúde da Família de um Bairro em um Município no Meio Oeste Catarinense. O 

período de realização da pesquisa foi nos meses de fevereiro e março de 2019, com 

10 adolescentes entre 12 e 19 anos. Utilizou-se como instrumento um roteiro de 

perguntas objetivas e descritivas para nortear a entrevista. Foi utilizado como critério 

de exclusão, se ao abordar a gestante adolescente no domicílio, não houvesse 

responsáveis maiores de 18 anos no momento da abordagem. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Adolescência 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina a adolescência 

como o período de vida que vai dos 12 aos 18 anos de idade. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS), por sua vez, define a adolescência como a segunda 

década de vida, período compreendido entre os 10 e os 19 anos, 11 meses e 29 

dias (BRASIL, 2013). 

A adolescência se constitui como uma fase crítica do processo de 

crescimento e desenvolvimento humano, marcada por numerosas transformações 

relacionadas aos aspectos físicos, psíquicos e sociais do indivíduo (LOURENÇO; 

QUEIROZ; 2010). 

Trajano, Quirino e Gonçalves (2012) dizem que essa fase é caracterizada por 

um conjunto de transformações sociopsicológicas e anátomo-metabólicas, a qual 

permite que o indivíduo seja exposto a um modelo de vida até então desconhecido. 

Porém, ao mesmo tempo, estabelece padrões comportamentais e sonhos que 

permearão toda a vida. O adolescente procura assumir sua identidade, afastando-se 

dos padrões estabelecidos pelos pais, ao perpassar por mudanças na percepção 

acerca do corpo, do despertar para sexualidade e dos novos valores de vida. 

As ideias de Aberastury e Knobel (1991) mostram que precisamos considerar 

a adolescência como um fato específico dentro de toda a história do 

desenvolvimento do ser humano, e, por outro lado, estudar a sua expressão 

circunstancial de caráter geográfico e temporal histórico-social. 

 

Nem todo o processo da adolescência depende do próprio adolescente, 
como uma unidade isolada num mundo que não existira. Não há dúvidas de 
que a constelação familiar é a primeira expressão da sociedade que influi e 
determina grande parte da conduta dos adolescentes (ABERASTURY; 
KNOBEL, 1991, p. 51). 

 

Segundo Aberastury e Knobel (1991) as mudanças psicológicas que se 

produzem nesse período, e que são a correlação de mudanças corporais, levam a 

uma nova relação com os pais e com o mundo. 
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Na adolescência, o desenvolvimento da sexualidade reveste-se de essencial 

importância para o crescimento do indivíduo em direção à sua identidade adulta, 

determinando sua autoestima, relações afetivas e inclusão na estrutura social, pois a 

adolescência é a fase de passagem entre a infância e a idade adulta (SILVA; 

TONETE, 2006). 

 

Não só o adolescente padece este longo processo, mas também os pais 
têm dificuldades para aceitar o crescimento como consequência do 
sentimento de rejeição que experimentam frente a genitalidade e à livre 
manifestação da personalidade que surge dela. Essa incompreensão e 
rejeição se encontram, muitas vezes, mascaradas debaixo da concessão de 
uma excessiva liberdade que o adolescente vive como abandono, e que o é 
na realidade (ABERASTURY; KNOBEL, 1991, p. 14). 

 

O adolescente sente que deve planejar a sua vida, controlar as mudanças, 

precisa adaptar o mundo externo às suas necessidades imperiosas, o que explica 

seus desejos e necessidades de reformas sociais (ABERASTURY; KNOBEL, 1991). 

A adolescência, na visão socioantropológica, é o período da existência 

humana que tem a característica básica de querer mudar regras sociais. É nessa 

etapa que o indivíduo inicia a participação na sociedade como membro ativo, através 

do trabalho, da participação política, comunitária e até formando novos núcleos 

familiares (LEAL; WALL, 2005). 

De acordo com Aberastury e Knobel (1991) é preciso dar liberdade para os 

adolescentes e, para, isso existem dois caminhos: dar uma liberdade sem limites, 

que é o mesmo que abandonar um filho, ou dar uma liberdade com limites, que 

impõe cuidados, cautela, observação, contato afetivo permanente, diálogo, para ir 

seguindo passo a passo a evolução da necessidades e das modificações no filho. 

A adolescência tem sobre os pais uma influência não muito valorizada até 

hoje. Eles provocam uma verdadeira revolução no seu meio familiar e social e isto 

cria um problema de gerações nem sempre bem resolvido. Este processo da vida 

tem o destino de desprendimento definitivo da infância (ABERASTURY; KNOBEL, 

1991). 

 

As descobertas relativas à primeira infância ligaram a adolescência, 
geneticamente, aos períodos iniciais de vida, situando dessa maneira a 
puberdade num contínuo de evolução psicológica. Passamos a reconhecer 
a adolescência como a etapa final da quarta fase de desenvolvimento 
psicossexual, a fase genital, que fora interrompida pelo período de latência 
(BLOS; 1998, p. 5). 
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Blos (1998) refere que a adolescência se diferencia pelas mudanças físicas, 

mudanças que se refletem em todas as facetas do comportamento. Não só é certo 

que as adolescentes de ambos os sexos são profundamente afetados pelas 

mudanças físicas que ocorrem em seus corpos, como também, num plano mais sutil 

e inconsciente, o processo de pubescência afeta o desenvolvimento de seus 

interesses, seu comportamento social e a qualidade de vida afetiva. 

Existe um ritmo diferente de modificações fisiológicas nos diferentes 

adolescentes, que faz parte do padrão geral de crescimento do indivíduo (BLOS, 

1998).  

Tanto as modificações corporais incontroláveis como as necessárias do 

mundo externo, que exigem do adolescente novas pautas de convivência, são 

vividas, no começo, como uma invasão. Isto o leva a reter, como defesa, muitas de 

suas conquistas infantis, ainda que também coexista o prazer e a ânsia de alcançar 

um novo status (ABERASTURY; KNOBEL, 1991). 

 

Só quando o adolescente é capaz de aceitar, simultaneamente, seus 
aspectos de criança e de adulto pode começar a aceitar em forma flutuante 
as mudanças do seu corpo e começa a surgir sua nova identidade. Esse 
longo processo de busca de identidade ocupa grande parte da sua energia 
e é consequência da perda da identidade infantil que se produz quando 
começam as mudanças corporais (ABERASTURY; KNOBEL, 1991, p.14). 

 

Quase todos os adolescentes já sabem que a liberdade sexual não é 

promiscuidade, porém, sentem e expressam a necessidade de fazer experiência que 

nem sempre são totais, mas que precisam viver. O amor, além disso, é só um 

aspecto da problemática da adolescência: há muitos outros problemas que são 

profundamente importantes para eles (ABERASTURY; KNOBEL, 1991). 

“Ao ir aceitando sua genitalidade, o adolescente inicia a busca do parceiro de 

maneira tímida, mas intensa. É o período em que começam os contatos superficiais, 

os carinhos – cada vez mais profundos e mais íntimos – que enchem a vida sexual 

do adolescente” (ABERASTURY; KNOBEL, 1991, p. 44). 

Conforme Aberastury e Knobel (1991) é preciso destacar que o poder chegar 

a utilizar a genitalidade na procriação é um efeito biopsicodinâmico que determina 

uma modificação essencial no processo de conquista da identidade adulta e que 

caracteriza a turbulência e a instabilidade da identidade adolescente. 
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2.1.2 Puberdade 

 

Lourenço e Queiroz (2010) referem que a puberdade é caracterizada pelas 

mudanças biológicas que se manifestam na adolescência, e representam, para o ser 

humano, o início da capacidade reprodutiva. 

Constitui-se por um período relativamente curto, de cerca de dois a quatro 

anos de duração, no qual ocorrem todas as modificações físicas desse momento de 

transição da infância para a idade adulta (LOURENÇO; QUEIROZ, 2010). 

Nas meninas, a puberdade se inicia com a ativação do eixo hipotálamo-

hipófise, que conduz a síntese de estradiol pelos ovários. O primeiro sinal da 

puberdade, observado nas meninas, é o brotamento mamário, que é seguido, em 

cerca de 2 anos, pela menarca, a primeira menstruação. O estirão de crescimento 

puberal e o fechamento das epífises, tipicamente, se iniciam e terminam antes nas 

meninas do que nos meninos. O surgimento dos pelos pubianos e axilares precede 

a menarca e é dependente do aumento da secreção de androgênios suprarrenais, 

chamado adrenarca (COSTANZO, 2011). 

 

Embora ainda persistam dúvidas sobre a complexa dinâmica da ativação 
puberal, sabe-se que esse momento se inicia após a reativação de 
neurônios hipotalâmicos, que secretam, de uma maneira pulsátil bastante 
específica, o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH). A secreção 
desse resulta na consequente liberação também pulsátil dos hormônios 
luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH) pela glândula hipófise. Isso 
ocorre inicialmente durante o sono e, mais tarde, estabelece-se em ciclo 
circadiano (LOURENÇO; QUEIROZ, 2010, p. 70). 

 

Costanzo (2011) relata que a secreção pulsátil de FSH e LH estimula a 

secreção dos hormônios esteroides, gonádicos, testosterona e estradiol. O aumento 

dos níveis circulantes dos hormônios esteroides sexuais é responsável pelo 

surgimento das características sexuais secundárias na puberdade  

Como observado, os eventos biológicos da puberdade são ativados pelo 

início da atividade pulsátil, no eixo hipotálamo-hipófise. Por sua vez, essa atividade 

pulsátil estimula testículos e ovários a secretarem seus receptivos hormônios 

sexuais (COSTANZO, 2011). 

Podemos compreender, com base em Smeltzer e Bare (2006), que na 

puberdade (comumente entre 12 e 14 anos, porém mais precocemente para 
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algumas, 10 ou 11 anos de idade não é incomum), os óvulos começam a 

amadurecer.  

Durante um período conhecido como fase folicular, o óvulo aumenta como um 

tipo de cisto, chamado de um folículo de Graaf, até que alcança a superfície do 

ovário, onde ocorre o transporte. O óvulo é liberado para dentro da cavidade 

peritoneal. Essa liberação periódica do óvulo maduro é referida como ovulação. O 

óvulo, geralmente, encontra seu caminho para dentro da tuba de Falópio, onde é 

transportado até o útero. Quando ele encontra um espermatozoide, a célula 

reprodutiva masculina, ocorre sua união com este e acontece a concepção. Depois 

da liberação do óvulo, as células do folículo de Graaf sofrem uma rápida alteração. 

Gradualmente, elas ficam amarelas (corpo lúteo) e produzem progesterona, um 

hormônio que prepara o útero para receber o óvulo fertilizado. Em geral, a ovulação 

acontece 2 semanas antes do próximo período menstrual. 

 

2.1.3 Menarca 

 

Mudanças morfológicas muito importantes iniciam-se nas meninas a partir das 

alterações das concentrações hormonais que ocorrem antes e durante a puberdade, 

iniciam-se mudanças morfológicas bastante importantes nas meninas. Essas 

mudanças são conhecidas como características sexuais secundárias, as mais 

utilizadas em estudos com meninas são: desenvolvimento de mamas, aparecimento 

de pelos pubianos e, por fim, a idade de menarca (MEIRA; MORAES; BOHME, 

2009). 

A menarca tem um papel importante na avaliação do crescimento e 

desenvolvimento infantopuberal, a observação das características sexuais 

secundárias e a idade da menarca são recomendadas no acompanhamento 

periódico do crescimento da criança (LOURENÇO; QUEIROZ, 2010). 

As ideias de Lourenço e Queiroz (2010) mostram que a idade da menarca 

representa o início da desaceleração do crescimento que ocorre no final do estirão 

puberal e o maior acúmulo de tecido adiposo. 

Apesar de existir tendência mundial de a idade de menarca girar em torno dos 

13 anos, há heterogeneidade entre os países nos quais se observa a variação da 

menarca em relação à situação financeira (MEIRA; MORAES; BOHME, 2009). 
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Segundo Meira, Moraes e Bohme (2009) a menarca é considerada como o 

evento final do processo de maturação sexual feminina. Refere-se ao primeiro ciclo 

menstrual da menina e a idade na qual a menarca ocorre é, na maioria das vezes, 

considerada como um indicador de maturidade feminina. 

Alguns autores afirmam que a menarca é considerada um evento muito 

significativo na vida da mulher por caracterizar-se como o início de sua vida 

reprodutiva e envolve grandes transformações de ordem somática, metabólica, 

neuromotora e psicossocial (BRÊTAS, 2012). 

Para Brêtas (2012) o acontecimento da menarca representa o estágio de 

amadurecimento uterino. Não significa que a menina tenha atingido o estágio de 

função reprodutiva completa, pois os ciclos menstruais iniciais são, geralmente, 

anovulatórios, um período de relativa esterilidade na adolescência que dura de 1 a 

18 meses após a menarca. Um estudo de revisão literária mostra que a faixa etária 

em que acontece a menarca no Brasil é, em média, dos 11 aos 12 anos. 

Blos (1998) cita que a menarca é comumente considerada como o sinal de 

que a menina chegou à maturidade sexual. Na verdade, esse acontecimento indica 

que a maturação dos órgãos reprodutores está em processo, mas não que está 

concluída. 

 

2.1.3.1 Ciclo Menstrual 
 

O ciclo menstrual é um processo complexo que envolve os sistemas 

reprodutivo e endócrino. Os ovários produzem hormônios esteroides, 

predominantemente estrogênios e progesterona. Vários estrogênios diferentes são 

produzidos pelo folículo ovariano, o qual consiste no óvulo em desenvolvimento e 

suas células circunvizinhas. O mais potente dos estrogênios ovarianos é o estradiol. 

Os estrogênios são responsáveis por desenvolver e manter os órgãos reprodutivos 

femininos e suas características sexuais secundárias associadas à mulher adulta. 

Os estrogênios desempenham um papel importante no desenvolvimento da mama e 

nas alterações cíclicas mensais no útero (SMELTZER; BARE, 2006). 

 

O sistema reprodutor feminino, à diferença do masculino, mostra alterações 
cíclicas regulares que tecnologicamente podem ser consideradas 
preparações para a fertilização e a gravidez. Nos primatas o ciclo é 
menstrual, e sua característica mais notável é o sangramento vaginal 
periódico que ocorre com a descamação da mucosa uterina (menstruação). 
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A duração do ciclo é notoriamente variável nas mulheres, mas com valor 
médio de 28 dias do início de um período menstrual até o início do próximo. 
No uso comum, os dias do ciclo são identificados por número, começando 
com o primeiro dia da menstruação (GANONG;1998, p. 307) 

 

Durante o decorrer do ciclo menstrual, o estrogênio e a progesterona são 

responsáveis pelas alterações que ocorrem no endométrio, na cérvix e na vagina, 

além de serem responsáveis pelo feedback do FSH e LH na adeno-hipófise 

(COSTANZO; 2011). 

Segundo Guyton e Hall (2002) a menstruação é causada pela redução dos 

estrogênios e da progesterona, particularmente da progesterona, ao final do ciclo 

ovariano mensal. O primeiro efeito consiste na estimulação diminuída das células 

endometriais por esses dois hormônios, seguida, rapidamente, pela involução do 

próprio endométrio para cerca de 65% de sua espessura prévia. A seguir, durante as 

24 horas que precedem o início da menstruação, os vasos sanguíneos sinuosos que 

se dirigem para as camadas mucosas do endométrio ficam vaso espásticos, 

presumivelmente devido a algum efeito da involução, como liberação de material 

vasoconstritor, possivelmente, dos tipos vasoconstritores de prostaglandinas, que 

estão presentes em abundância nessa fase. 

O vasoespasmo, a diminuição dos nutrientes do endométrio e a perda da 

estimulação hormonal causam necrose inicial do endométrio, sobretudo, dos vasos 

sanguíneos. Como consequência, o sangue começa a vazar na camada vascular do 

endométrio e as áreas hemorrágicas crescem rapidamente, durante um período de 

24 a 36 horas. Gradualmente, as camadas necróticas externas do endométrio 

separam-se do útero nos locais de hemorragia, até que cerca de 48 horas antes do 

início da menstruação todas as camadas superficiais do endométrio descamaram. A 

massa de tecido descamado e de sangue na cavidade uterina, juntamente com os 

efeitos contrateis das prostaglandinas e de outras substâncias no material 

descamado em decomposição, iniciam as contrações uterinas e expelem o conteúdo 

do útero (GUYTON; HALL, 2002) 

Segundo Smeltzer e Bare (2006) os hormônios gonadotrópicos são liberados 

pela glândula hipófise: FSH e LH. O hormônio folículo-estimulante (FSH) é 

responsável, principalmente, por estimular os ovários a secretar o estrogênio. O 

hormônio luteinizante (LH) é, principalmente, responsável por estimular a produção 

de progesterona. Os mecanismos de retroalimentação, em parte, regulam a 

secreção de FSH e LH. Por exemplo, os níveis de estrogênio elevados no sangue 
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inibem a secreção de FSH, porém promovem a secreção de LH, enquanto os níveis 

de progesterona inibem a secreção de LH. Além disso, o hormônio de liberação de 

gonadotropina (GnRH) do hipotálamo afeta a velocidade de liberação do FSH e LH. 

Baseado num ciclo menstrual de 28 dias, a fase folicular do ciclo é o período 

de 14 dias que procede a ovulação. Essa fase também chamada fase proliferativa, é 

denominada pelo estrogênio. O 17B-estradiol, cuja secreção aumenta 

acentuadamente durante essa fase, tem efeitos significativos sobre as células 

endometriais do útero preparando-o para a possibilidade de receber o ovo fertilizado. 

O estradiol também torna o muco cervical copioso, aquoso e elástico (COSTANZO; 

2011). 

Costanzo (2011) cita ainda que a fase lútea de ciclo menstrual de 28 dias 

corresponde a outros 14 dias após a ovulação. Essa fase também é chamada fase 

secretora e é denominada pela progesterona. A proliferação do endométrio se 

lentifica e sua espessura diminui. As glândulas uterinas ficam mais tortuosas, 

acumulam glicogênio em vacúolos e aumentam sua produção e muco. O estroma e 

o endométrio ficam edematosos. As artérias espiraladas alongam-se e ficam mais 

enroladas. A secreção de progesterona diminui a quantidade de muco cervical, que, 

então, passa a ser groso e não elástico. 

Se o óvulo é fertilizado, os níveis de estrogênio e progesterona permanecem 

altos e seguem as complexas alterações hormonais da gravidez. Seu óvulo não foi 

fertilizado, diminui o débito do FSH e LH, cai a secreção de estrogênio e 

progesterona, o óvulo desintegra e o endométrio, que se torna espesso e congesto, 

torna-se hemorrágico. O produto, consistindo em sangue antigo, muco e tecido 

endometrial, é liberado através do colo e para dentro da vagina. Depois que o fluxo 

menstrual cessa o ciclo começa novamente, o endométrio prolifera e se espessa a 

partir da estimulação estrogênica e a ovulação reincide (SMELTZER; BARE, 2006). 

De acordo com Guyton e Hall (2002) durante a menstruação normal, ocorre a 

perda de cerca de 40 milímetros de sangue e 35 milímetros de líquido seroso. O 

líquido menstrual, normalmente, não se coagula, devido a liberação de fibrinolisina, 

juntamente com material necrótico endometrial. Se ocorrer sangramento excessivo 

da superfície uterina a quantidade de fibrinolisina pode não ser suficiente para 

impedir a coagulação. A presença de coágulos durante a menstruação constitui 

evidência clínica de patologia uterina 
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2.1.4 Gravidez na adolescência 
 

As relações familiares se modificam quando as características sexuais 

secundárias começam a surgir como decorrência da estimulação hormonal, o que 

favorece uma etapa marcada por namoros e o início de experiências sexuais. 

Consequentemente, as adolescentes são expostas ao risco de gravidezes precoces, 

sendo a magnitude deste risco associada a fatores sociais e econômicos 

(MARTINEZ et al., 2011). 

Quando ocorre a maternidade na adolescência, principalmente em idade 

muito precoce, provoca um impacto negativo sobre a família e a sociedade. Os 

riscos relacionados à saúde, às condições financeiras e emocionais, à continuidade 

dos estudos e às dificuldades de acesso ao trabalho, constituem os principais 

fatores que contribuem para o aumento da vulnerabilidade das mães adolescentes 

(HOGA, 2008). 

A gravidez precoce, apesar de já ter sido considerada um evento comum e 

até mesmo esperado em décadas passadas, atualmente, é compreendido como 

problema de saúde pública, o que tem mobilizado tanto a sociedade civil como os 

trabalhadores e pesquisadores da área da saúde a conhecer as causas de sua 

ocorrência. Assim, persiste uma concepção generalizada que a relaciona 

exclusivamente à pobreza e à exclusão social, ora tidas como causas, ora como 

consequências da gravidez na adolescência (HOGA; BORGES; REBERTE, 2010). 

Geralmente, são usadas as taxas nacionais de fertilidade entre adolescentes 

como um indicador da saúde de crianças e jovens. Apesar da taxa de natalidade ter 

caído mundialmente em anos recentes, a gravidez entre adolescentes continua 

sendo uma preocupação de saúde pública (SOUZA et al., 2017). 

“A gestação na adolescência representa um desafio para os profissionais de 

saúde, educadores, governo e sociedade em geral, podendo acarretar 

consequências sociais, emocionais e físicas, que se entrelaçam num todo 

indissociável” (GOMES; FONSECA; VEIGA; 2002, p. 409). 

No Brasil, conforme o IBGE, a proporção de nascidos vivos de mães 

adolescentes, com idades entre 15 e 19 anos, que em 1995 era de 18,3%, em 2005 

elevou-se para 19,9%. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de fecundidade total 

da população feminina no Brasil tem diminuído de maneira significativa, ao mesmo 

tempo em que aumentou a taxa de fecundidade em mães adolescentes. A Síntese 



22 
 

de Indicadores Sociais de 2006 confirma esta afirmação, ao mostrar uma redução da 

taxa de fecundidade total da população feminina de 2,5 em 1995 para 2,1 em 2005, 

com rápido aumento do número de nascidos vivos de mães adolescentes entre 15 e 

17 anos, passando de 6,8% em 2004 para 7,1% em 2005, especialmente nas 

regiões Norte e Nordeste do país (SPINDOLA; SILVA, 2009). 

Silva e Tonete (2006) relatam que um milhão de adolescentes dão à luz a 

cada ano, isto coincide a 20% do total de nascidos vivos. As estatísticas também 

comprovam que, a cada década, cresce o número de partos de meninas cada vez 

mais jovens em todo o mundo. 

“No Sudeste do Brasil, a quantidade de mães adolescentes teve aumento de 

3,4% entre 1970 e 1990. Os níveis de incidência da gravidez são maiores entre as 

pessoas da faixa etária de 15 a 17 anos e mais frequentes nas classes sociais 

menos favorecidas” (HOGA; 2008, p. 02). 

A gravidez na adolescência acontece em certa medida por conta da 

transmissão de valores socioculturais no âmbito familiar, cujos preceitos residem no 

fato que o papel social a ser exercido por mulheres ainda está intensamente 

vinculado ao casamento e à reprodução, especialmente, nas famílias de baixa renda 

(HOGA; BORGES; ALVAREZ, 2009). 

Segundo Leal e Wall (2005) a gravidez na adolescência sempre esteve 

presente na história da humanidade e está longe de representar um acontecimento 

novo, atualmente, é um fato amplamente discutido nos meios acadêmicos, mídia e 

órgãos governamentais. Nas civilizações antigas, tão logo aparecessem os primeiros 

sinais de puberdade, a jovem era considerada apta para o casamento. Presença 

comum no passado de cada um de nós, facilmente reconhecida em nossas 

memórias e nos álbuns de família, em que aparecem nossas mães, avós ou bisavós, 

ainda em tenra idade, cercadas de numerosos filhos. 

Durante muito tempo, a adolescência foi considerada a etapa ideal para 

engravidar e, atualmente, é estimada uma idade inadequada para a mulher ter filhos, 

perante as associações da gravidez precoce com morbidades do neonato e 

impactos econômicos, educacionais e sociais. Como exemplo, uma consequência 

da gravidez precoce bastante explorada na literatura é o baixo peso ao nascer. Essa 

associação tem por mecanismos fatores como a imaturidade do sistema reprodutivo 

e o ganho de peso inadequado durante a gestação, além de aspectos como a 

pobreza, falta de instrução e cuidados pré-natais. Outro fator decorrente da gravidez 
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na adolescência é a prematuridade (idade gestacional abaixo de 37 semanas), que 

pode predispor o recém-nascido a infecções ou a problemas como hipoglicemia, 

hipóxia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor futuro (MARTINEZ et al., 

2011). 

Gomes, Fonseca e Veiga (2002) mencionam que existe, também, outros 

problemas que são potencializados pelas privações socioeconômicas prévias: menor 

chance de completar a escolaridade, reduzindo as oportunidades de emprego, 

tendência maior à construção de famílias numerosas e de separações, maior chance 

de os filhos adoecerem, sofrerem acidentes e de apresentarem baixo rendimento 

escolar. 

 

Nos estudos dos fatores associados às causas e consequências dessa 
gravidez é necessário considerar que se trata de um fenômeno complexo, 
associado a fatores econômicos, educacionais e comportamentais. A 
literatura tem evidenciado associações entre esse fenômeno e variáveis, 
como a desigualdade social e econômica, início precoce da vida sexual, 
história materna de gravidez na adolescência, pré-natal inadequado, não 
utilização ou utilização inconsistente de métodos contraceptivos, e uso 
frequente de drogas ilícitas por familiares (MARTINEZ et al., 2011, p. 856). 

 

Em função do aumento crescente da incidência de gravidez na adolescência 

e da presença de importantes consequências biológicas, sociais e psicológicas, 

especialmente, ao ocorrer de maneira precoce e não planejada, ela tem sido 

identificada como um problema de saúde pública no Brasil e no mundo (LEAL; 

WALL, 2005). 

Alguns estudos mostram que grande parte das adolescentes que engravidam 

são filhas de mães que também engravidaram durante a adolescência. Um 

acontecimento psicológico (inconsciente) de repetição da história materna 

(PERSONA; SHIMO; TARALLO, 2004). 

As dificuldades decorrentes de uma gravidez na adolescência mudam 

completamente a estrutura contextual da jovem adolescente e sua família. Esta 

gravidez extramatrimonial e prematura é o começo de um ciclo de problemas e 

renúncias. Procede muitas vezes no declínio do padrão de vida, desamparo social 

por parte do companheiro e da família. A gravidez pode acarretar danos para as 

adolescentes como, abandono dos estudos e dificuldade em encontrar emprego 

(LEAL; WALL, 2005). 
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Conforme Leal e Wall (2005) apesar da gravidez na adolescência se 

encontrar frequentemente relacionada a um conjunto de desvantagem social das 

garotas, é preciso considerar que sua ocorrência já se dá num âmbito pontuado por 

oportunidades restritas, poucas opções de vida e marcado por interrupções na 

trajetória escolar. Em cenários como esse, a maternidade pode adquirir centralidade, 

impondo-se, muitas vezes, como uma entre poucas alternativas de vida para as 

adolescentes. 

 

Alguns estudos fazem referências aos efeitos negativos que a gestação, 
nesta faixa etária, pode acarretar à saúde da mulher e à sua inserção no 
mercado de trabalho, refletindo no seu crescimento pessoal e profissional. 
O estado gravídico e a maternidade na adolescência exercem efeitos 
negativos sobre a qualidade de vida, uma vez que prejudicam as condições 
de estudo e intensificam as dependências familiares, advindo, assim, 
consequências desfavoráveis na perspectiva de vida e trabalho (LEAL; 
WALL, 2005).  

 

Apesar da orientação sobre métodos anticoncepcionais, o número de 

gestações continua aumentando, talvez por descuido ou simplesmente por emoção, 

falta de interesse ou por não terem grandes perspectivas de vida (LEAL; WALL, 

2005). 

Uma pesquisa realizada em três capitais brasileiras revelou que as 

adolescentes em situação de exclusão social engravidaram após a saída da escola 

ou após o término do ensino médio, sem qualquer outra perspectiva de continuar os 

estudos no nível superior (HOGA; BORGES; ALVAREZ, 2009). 

Leal e Wall (2005) salienta que o adolescente deve receber orientações 

desde a infância, conforme a curiosidade e perguntas advindas dela. É relevante 

que os pais auxiliem seus filhos na construção de um projeto de vida, ajudando-os a 

encontrar o seu próprio caminho, percebendo e estimulando seus potenciais, sua 

criatividade e suas capacidades. Saber ouvir para ajudá-los a compreender o que 

sentem, pensam e como organizam suas escolhas. O importante é o adolescente 

perceber o que poderá motivá-lo para estar seguro em suas decisões. 

A fertilidade das adolescentes entre 15 e 19 anos cresceu no Brasil até o final 

do século XX, começando a declinar nos primeiros anos do século XXI. Porém, 

mesmo com esta recente queda, pode-se afirmar que há rejuvenescimento da 

fecundidade no país. Em termos absolutos, foram registrados 559.991 nascimentos 
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de mães com menos de 19 anos em 2013, magnitude que reforça a importância de 

estudos sobre o tema (VIEIRA et al., 2017). 

 

A gravidez na adolescência é um dos principais fatores de mortalidade, 
morbidade e pobreza materna e infantil. Estudos epidemiológicos indicam 
que a gravidez na adolescência resulta numa maior proporção de recém-
nascidos prematuros e/ou de baixo peso, associada a altas taxas de 
mortalidade. Baixas condições socioeconômicas, comportamentos de risco, 
baixa aderência ao pré-natal e imaturidade biológica são possíveis 
explicações para desfechos obstétricos e perinatais adversos neste grupo 
(SOUZA et al., 2017, p. 02). 

 

Um estudo brasileiro demonstrou que a porcentagem de adolescentes que 

tinham engravidado pelo menos uma vez na vida variou entre 36,9% na região 

Nordeste e 12,2% na região Sul. A gravidez na adolescência acontece de forma 

bastante distinta não apenas nas diversas regiões do país, mas também nos vários 

grupos sociais.  A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, conduzida em 2006, 

mostrou uma relação oposta entre o nível de escolaridade e a ocorrência de 

gravidez na adolescência que declinou de 40,7% entre as adolescentes não letradas 

para praticamente zero entre as que tinham 12 ou mais anos de estudo (HOGA; 

BORGES; REBERTE, 2010). 

Hoga (2008) refere que os significados da maternidade na adolescência 

conferidos a ela podem ser diversos para cada pessoa, dependendo da sua inserção 

familiar e social. Uma pesquisa descreveu que algumas adolescentes moradoras em 

uma comunidade localizada na Colômbia “levavam o amor a sério”, engravidavam 

em consequência do amor romântico e as relações sexuais não tinham o objetivo da 

reprodução. Em uma pesquisa desenvolvida em uma comunidade brasileira de baixa 

renda as adolescentes realmente desejavam a maternidade. 

A relação entre pobreza e gravidez na adolescência tem aumentado a 

visibilidade deste fenômeno e contribuído para que esteja no centro do debate no 

que concerne à saúde do adolescente (HOGA; BORGES; ALVAREZ, 2009). 

Faisal (2018) destaca que foi realizado um estudo executado em parceria com 

uma universidade norte-americana, segundo o qual existe uma relação entre 

gestação planejada e anos de escolaridade em jovens de baixa renda. Observou-se 

uma associação entre menor escolaridade e planejamento da gravidez. 

 

Apesar de a gravidez na adolescência ocorrer com maior frequência nos 
grupos mais empobrecidos, não se pode negar que o fenômeno acontece 
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em todos os estratos populacionais, porém suas consequências podem ser 
mais negativas para adolescentes cuja inserção social restringe o acesso a 
bens materiais e imateriais (HOGA; BORGES; REBERTE; 2010, p. 152). 

 

Diversos estudos vêm demonstrando que nem sempre a gravidez na 

adolescência pode ser associada a um imprevisto, a uma surpresa desagradável. Ao 

contrário, pode estar relacionada à realização de algum projeto para a adolescente, 

uma espécie de permissão para entrar no mundo dos adultos, envolvendo 

dimensões complexas e que se ligam à mudança de status e de reafirmação de 

projetos de ascensão social (HOGA; BORGES; ALVAREZ, 2009). 

Alguns estudos apontam que grande parte das adolescentes engravida por 

outras causas que não o desejo pela maternidade em si. Engravidar para não perder 

o namorado, para sair da casa dos pais e evitar o clima familiar desagradável, para 

afirmar sua feminilidade através da fertilidade, para encontrar nos cuidados com o 

filho um objetivo para sua vida, para aplacar a solidão na companhia do filho, etc., 

por uma vida tortuosa, a tentativa de preencher um vazio interior (PERSONA; 

SHIMO; TARALLO, 2004). 

A gravidez e a maternidade, quando ocorrem na adolescência, são 

acontecimentos complicados, especialmente, se a adolescente já se encontra em 

situação de exclusão social. Com certeza, a gravidez afeta a trajetória de vida, 

aumentando ainda mais a vulnerabilidade social. No entanto, não se pode 

desconsiderar que nem sempre ela é percebida como problema, seja para os 

adolescentes, seja para a família e o grupo social (HOGA; BORGES; ALVAREZ, 

2009). 

 

2.1.5 Educação em saúde 

 

A política brasileira que apresenta diretrizes voltadas para a atenção à saúde 

e proteção social dos adolescentes é o Programa de Saúde do Adolescente 

(PROSAD), de 1989 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Contudo, 

observa-se que mesmo com esses projetos, ainda são falhas a abordagem integral e 

a ação protagonista dos jovens, possivelmente, por motivos relacionados aos 

componentes operacionais, ou seja, dificuldades existentes para a sua 

implementação, tendo como exemplo a escassez de intersetorialidade das ações 

(COSTA et al., 2015). 
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O desenvolvimento de ações direcionadas aos adolescentes exige enfoque 

mais amplo, integrar não apenas os aspectos técnicos e biológicos, mas, também, 

os aspectos psicossociais, históricos, sociais, culturais, políticos, valores e 

comportamentos. A visão puramente biologista faz com que o processo de 

entendimento do adolescente não aconteça em sua totalidade, restringindo as 

relações e o atendimento às necessidades desse público (VIEIRA et al., 2014). 

As ações voltadas à saúde dos adolescentes ainda deixam a desejar pois, 

apesar da importância da ESF em direção à saúde dos mesmos, percebe-se na 

rotina dos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) baixa frequência de 

adolescentes no serviço e pouca oferta de ações específicas para eles (VIEIRA et 

al., 2014). 

Pertence à Equipe de Saúde da Família elaborar ações de atenção primária e 

organizar a rede de saúde do seu território, bem como promover articulações intra e 

intersetoriais, estabelecendo parcerias e corresponsabilidades para a elaboração, 

condução e avaliação de ações destinadas à prevenção de agravos, promoção e 

assistência à saúde de adolescentes e jovens (BRASIL, 2009). 

 

Art. 8º-A, incluído pela Lei nº 13.798, de 2019, fica instituída a Semana 
Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada 
anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de 
disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que 
contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência 
(BRASIL, 2009). 

 

A expansão desse acesso pretende possibilitar a consolidação da atenção 

integral à saúde desse público, ao passo que estimula a participação dos 

adolescentes nos serviços da atenção básica, contribuindo para melhoria da 

qualidade de vida dos mesmos e, consequentemente, modificando o perfil de saúde 

da comunidade (VIEIRA et al., 2014). 

Gurski e Pereira (2016) referem que a dose dessa garantia depende tanto da 

história das relações infantis do sujeito quanto do modo pelo qual a cultura em que o 

sujeito está inserido trata dos valores simbólicos. Isso porque os sentidos são 

construídos desde os códigos que cada tempo cultural indica como lugar de 

produção. 

 

Pensamos que uma das necessidades mais agudas, referente à passagem 
adolescente, consiste exatamente na construção e no compartilhamento de 
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experiências. A possibilidade de narrar-se e de ser incluído em uma história, 
por meio do enlace dos diferentes tempos, é o que garante ao jovem a 
construção de novos sentidos e consolida a possibilidade de outros modos 
de representação de si (GURSKI; PEREIRA, 2016, p. 437). 

 

Contudo, ressaltam Leal e Wall (2005) que a educação em saúde na 

adolescência deve analisar o conjunto familiar no qual o adolescente está inserido. 

O papel familiar é fundamental para o desenvolvimento da sexualidade, 

direcionando o adolescente para uma vida adulta com qualidade. 

Elaborar ações educativas relacionadas à saúde sexual e saúde reprodutiva 

baseadas nas demandas e necessidades trazidas pelos adolescentes criando 

ambientes participativos de discussões em grupo que favoreçam o exercício das 

relações afetivas e fortaleçam o autoconhecimento, o autocuidado e o cuidado com 

o outro para tomadas de decisões esclarecidas e responsáveis (BRASIL, 2009). 

 

Art. 8o  com a redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016, é assegurado a 
todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da 
mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 
atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-
natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 

Desenvolver estratégias no território, em redes intra e intersetorial, para a 

construção de ambientes protetores às adolescentes grávidas, mães e pais 

adolescentes, na garantia da sua permanência na escola, do acesso à 

profissionalização e ao primeiro emprego e do fortalecimento dos laços familiares 

(BRASIL, 2009). 

 

Articular parcerias e desenvolver estratégias sistemáticas de busca ativa de 
adolescentes grávidas no território acolhendo-as e realizando atendimento 
pré-natal considerando as especificidades e necessidades deste grupo 
etário, envolvendo os parceiros e os familiares no atendimento (BRASIL, 
2009, p. 06). 

 

Alguns pontos devem ser considerados durante a abordagem clínica, no 

atendimento à saúde de adolescente, destacando-se o estabelecimento do vínculo 

de confiança entre Estratégia Saúde da Família, as Unidades Básicas de Saúde, os 

adolescentes, suas famílias e os estabelecimentos escolares. Uma atitude 

acolhedora e compreensiva também possibilitará a continuidade de um trabalho com 

objetivos específicos e resultados satisfatórios no dia a dia (BRASIL, 2009). 
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2.2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada nas residências das gestantes adolescentes 

residentes e acompanhadas pela Estratégia de Saúde da Família, sendo as 

informações disponibilizadas pela Unidade Básica de Saúde de um bairro, em um 

município do meio oeste catarinense. 

O presente estudo é de caráter quali-quantitativo, de abordagem exploratória. 

Algumas características principais distinguem os estudos denominados 

“qualitativos". Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado 

numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando 

“captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são 

coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno (GODOY; 

1995) 

De acordo com Silva e Simon (2005) a pesquisa quantitativa deve ser 

utilizada quando existir um problema bem definido com informações e teorias 

suficientes a respeito do objeto de estudo, ou seja, a abordagem quantitativa deve 

ser empregada quando há conhecimento das qualidades e controle daquilo que será 

estudado. 

A pesquisa qualitativa se diferencia da quantitativa de acordo com a forma de 

abordagem de uma realidade e da maneira pela qual os dados são coletados, 

tratados e analisados. O método qualitativo não aplica instrumentos estatísticos para 

análise de um problema, uma vez que seu objetivo não é medir nem numerar os 

eventos estudados (RICHARDSON, 2008). 

Para Aaker, Kumar e Day (2004) a pesquisa exploratória costuma envolver 

uma abordagem qualitativa, tal como o uso de grupos de discussão, geralmente, 

caracteriza-se pela ausência de hipóteses, ou hipóteses pouco definidas. 

A pesquisa foi realizada em uma Estratégia de Saúde da Família, de um 

município do meio oeste catarinense, que teve como participantes 10 gestantes 

adolescentes. Os critérios de inclusão abrangeram adolescentes na faixa etária 

entre 12 e 19 anos, residentes na área de abrangência e acompanhadas pela 

Estratégia de Saúde da Família. Foi utilizado como critério de exclusão, se na 

abordagem não houvesse responsáveis maiores de 18 anos no momento da 
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entrevista. As adolescentes grávidas e os responsáveis das gestantes menores de 

18 anos, que concordaram em fazer parte este estudo, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexos A e B), após a explicação sobre 

a finalidade da pesquisa.  

A coleta dos dados foi realizada durante o mês de fevereiro e março de 2019, 

após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe com parecer nº 3.047.107. 

Utilizou-se como instrumento um roteiro de perguntas objetivas e descritivas 

para nortear a entrevista (Apêndice A). As questões objetivas têm como finalidade 

traçar um perfil das gestantes adolescentes participantes da pesquisa, identificando 

questões relativas como a idade, estado civil, escolaridade, se recebeu alguma 

orientação sobre métodos contraceptivos, se a gravidez foi planejada, se existem 

casos de gravidez na família e se isto contribuiu de alguma forma para o evento de 

sua gravidez precoce. As questões descritivas nos trazem dados autênticos com 

informações de como se sente sendo mãe adolescente e qual sua perspectiva de 

futuro. Em seguida foi realizada a demonstração gráfica dos resultados, com 

avaliação e fundamentação dos dados. Foram utilizados nomes de flores para a 

exposição dos dados da última questão descritiva. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão representados em gráficos e texto discursivo os resultados 

deste estudo, seguindo com a análise e discussão dos dados encontrados. 

 

Gráfico 01 - Faixa etária das adolescentes 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
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Este gráfico demostra dados referentes a faixa etária das gestantes 

adolescentes, onde a maior predominância se observa dos 16 e 18 anos, ambos 

com 30%, seguidos dos 15 anos com 20% e 13 e 17 anos com 10% cada. Não 

houve participantes com idades de 12, 14 e 19 anos. 

Atualmente, percebe-se um número significativo de adolescentes grávidas no 

mundo, 7,3 milhões de jovens menores de 18 anos dão a luz todos os anos. Deste 

total, 2 milhões são adolescentes menores de 15 anos. No Brasil, este percentual é 

de 10,6% para adolescentes de 15 a 19 anos e de 8,7%, para adolescentes 

menores de 15 anos, totalizando 19,3%, dados que apontam para a alta taxa de 

fecundidade na adolescência (MIURA; TARDIVO; BARRIENTOS, 2018). 

 

Gráfico 02 – Estado civil das adolescentes 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

O presente gráfico apresenta informações de dados sobre o estado civil das 

gestantes adolescentes, onde observa-se que 70% das adolescentes possuem 

união estável com seus parceiros e 20% são casadas, seguidos por apenas 10% 

solteiras. 

A porcentagem dos nascimentos de filhos de adolescentes solteiras 

aumentou 74,4% conforme as estatísticas nacionais de 1975 a 1989 e tem se 

mantido constante, sem redução das cifras, em torno de 23%, desde 1997 até os 

dias atuais (BRUNO, 2009).      

Godinho et al., (2000) relata que, na maioria dos casos, a gestante não tem 

nem vínculo com o parceiro, onde a falta de apoio, despreparo ou abandono por 



32 
 

parte do mesmo pode acarretar a interrupção do processo normal do 

desenvolvimento psico-afetivo-social. 

 

Gráfico 03 – Escolaridade das adolescentes 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

Observando o gráfico, é notório que 60% das gestantes adolescentes 

possuem ensino fundamental incompleto e 30% possuem ensino médio incompleto, 

seguido por apenas 10% com ensino fundamental completo. Ensino superior 

incompleto não havia dados para serem computados. 

Segundo Azevedo (2019) estudos sobre a alteração na vida social mostram 

que as gestantes adolescentes indicam a interrupção dos estudos como a mais 

frequente e preocupante. O abandono escolar compromete não apenas a 

continuidade da educação formal, como resulta em menor qualificação e obstáculo 

nos seus projetos de vida. A porcentagem de adolescentes que não frequenta mais 

a escola após ter engravidado, é de 68,3%, elevando-se para 85,7% no terceiro 

trimestre de gravidez. 
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Gráfico 04 – Composição familiar  

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

Este gráfico apresenta dados sobre a composição familiar das gestantes 

adolescentes. Percebemos que a maioria das participantes tem irmãos morando 

junto, totalizando os 51%. Em relação a moradia com cônjuge, 19% moram com seu 

parceiro, sendo união estável ou casadas. A mãe continua exercendo um papel 

importante, onde 14% ainda residem com as mães. Já o pai, está presente na 

residência em 10% das gestantes.  Apenas 2% residem com o sogro, 2% com a 

sogra e 2% com o filho. Sendo que avó, avô, primos e tios não houve dados para 

serem computados. 

As atitudes da família diante da adolescente grávida tendem a ser 

contraditórias, onde em, algumas vezes, pode ocorrer uma negociação em torno de 

quem vai assumir a gravidez e posteriormente a criança, essa pessoa pode ser o 

próprio pai ou mãe da criança, seus avós maternos ou qualquer outro familiar que se 

responsabilize pela mesma. As adolescentes, também, podem morar com seus 

companheiros em cômodos anexos aos da família de um deles, mantendo vínculos 

justapostos de filhos e pais (LIMA, 2004). 
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Gráfico 05 – orientações sobre métodos contraceptivos 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

Ao analisar o presente gráfico fica evidente que todas as gestantes 

adolescentes relataram receber orientações sobre métodos contraceptivos. 

De acordo com Mendes (2011) as causas do alto índice de gravidez na 

adolescência são atribuídas à não utilização de métodos contraceptivos de forma 

adequada em razão da própria negação do adolescente quanto à possibilidade de 

engravidar, os encontros sexuais são casuais, o fato de que, para o adolescente, 

utilizar método contraceptivo representa assumir sua vida sexual ativa.  

Autores mostram que a influência da cultura patriarcal, a religião, a escola, 

bem como as questões políticas e econômicas, influenciam fortemente a formação 

da sexualidade, em que predominam a falta de diálogo e a educação autoritária, o 

que contribui colocando o adolescente como importante grupo de risco. Este 

cenário, aliado à dificuldade das escolas em abordar o tema, demandam dos 

profissionais de saúde ações que possam promover a orientação sexual para este 

grupo (MARTINS, 2012). 
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Gráfico 06 – Fonte das informações sobre métodos contraceptivos 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

Este gráfico nos mostra dados das fontes de informações sobre métodos 

contraceptivos onde, após analisá-lo, fica visível que 50% recebiam informações de 

profissionais da saúde e 50% recebiam orientação de seus familiares. Amigos não 

possuíam dados para serem computados.  

Sabemos que os adultos que cercam as adolescentes têm dificuldade para 

abordar essa temática no dia-a-dia não permitindo, com isso, que os adolescentes 

tenham uma fonte segura, principalmente, nos dias atuais, para esclarecer suas 

dúvidas (CANO; FERRIANI; GOMES, 2000). 

Destaca-se o papel da enfermagem como membro da equipe de saúde, à 

qual cabe a atenção ao adolescente, inserindo a sexualidade como um elemento 

importante. Atualmente, a enfermagem necessita desenvolver tecnologias de ensino 

capazes de abordar a sexualidade com adolescentes de forma positiva a fim de 

promover a saúde sexual e reprodutiva num diálogo franco e aberto (MARTINS, 

2012). 

Para diminuir a ocorrência de gravidez não planejada o Ministério da Saúde 

investe em políticas de educação em saúde e em ações para o planejamento 

reprodutivo. Uma das iniciativas é o trabalho com a Caderneta de Saúde do 

Adolescente, com as versões masculina e feminina. A Caderneta contém os 

subsídios que orientam o atendimento integral dos adolescentes, com linguagem 

acessível, possibilitando um maior diálogo entre os profissionais de saúde e os 
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adolescentes. Desde 2009 foram entregues cerca de 32 milhões de Cadernetas de 

Saúde do/a Adolescente em 4.111 municípios. A Caderneta é distribuída durante a 

consulta na Unidade Básica de Saúde (BRASIL, 2019). 

 

Gráfico 07 – Idade adequada para maternidade segundo as adolescentes 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

Este gráfico informa dados sobre qual idade seria adequada para 

maternidade segundo as adolescentes, onde 40% referem 16 a 20 anos, 20% 21 à 

25 anos e 40% acham que não existe uma idade ideal para ser mãe. Entretanto, 12 

à 15 anos e mais de 25 anos, não existiam dados para serem computados. 

A gravidez na adolescência representa uma das principais causas de morte 

de mulheres entre 15 e 19 anos de idade e é capaz de gerar consequências para os 

bebês, deixando estes mais vulneráveis a apresentar condições de risco como o 

baixo peso ao nascer e a morte por problemas infecciosos e/ou desnutrição no 

primeiro ano de vida (SILVA et al., 2013) . 

Para as adolescentes, a gravidez significa maior risco durante o pré-natal e o 

parto, pois apresentam maior risco de pré-eclâmpsia e outros distúrbios 

hipertensivos, como anemia, nutrição inadequada, doenças sexualmente 

transmissíveis, baixo peso ao nascer, restrição do crescimento fetal e 

prematuridade. Portanto, a taxa de mortalidade infantil é maior entre as crianças 

nascidas de mães adolescentes em comparação com aquelas nascidas de mulheres 

adultas jovens, com idade entre 20 e 24 anos (GALVÃO et al., 2018) 
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Gráfico 08 – Índice de gravidez planejada 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

Este gráfico traz informações se a gravidez das adolescentes foi ou não 

planejada onde, ao analisá-lo, observa-se que 70% das adolescentes informam que 

sua gravidez foi planejada, e 30% alegam que não. 

Lima et al. (2004) alude que, na difícil rede de inter-relações que caracteriza o 

desejo da gravidez na adolescência, ganham destaque a impulsividade, o 

imediatismo, os sentimentos de onipotência e indestrutibilidade, a baixa autoestima 

das jovens, a aspiração à maturidade para concorrer em nível de igualdade com os 

pais e o fato da gravidez fazer parte do projeto de vida na tentativa de alcançar 

autonomia econômica e emocional em relação à família de origem. Nos estratos 

populares, o desejo de ter um filho aparece mais cedo e existe uma enorme 

valorização da gravidez, mas, o significado que lhe é concedido difere de acordo 

com o contexto. 
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Gráfico 09 – Idade da primeira relação sexual 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

Este gráfico expõe dados sobre a idade em que as adolescentes tiveram sua 

primeira relação sexual onde, ao observá-lo, fica evidente que 70% das 

adolescentes tiveram sua primeira relação sexual entre 11 e 15 anos e 30% entre 16 

e 19 anos. Antes dos 10 não havia dados para serem computados. 

Lara e Abdo (2015) referem que apesar de o Código Penal Brasileiro 

considerar crime qualquer ato sexual com menores de 14 anos de idade, a sexarca 

(primeira relação sexual) é precoce entre as adolescentes, fato evidenciado em um 

estudo que investigou as características do comportamento sexual de 3.099 alunos 

de Goiânia, Goiás, com idade entre 13 e 15 anos. 

 

Gráfico 10 – Casos de gravidez na adolescência na família 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
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O presente gráfico traz informações sobre casos de gravidez na adolescência 

na família, ao observá-lo fica evidente a presença de casos de gravidez precoce na 

família de 100% das participantes. 

Segundo Azevedo (2018) existem diversos fatores associados à adoção de 

comportamentos sexuais desprotegidos, sejam intrínsecos ou extrínsecos a própria 

adolescente, devendo ser sempre consideradas as questões socioculturais. Dentre 

esses fatores, destacam-se, ter mãe, irmãs ou amigas que gestaram quando 

adolescentes.  

De acordo com Silva et al., (2013) a ocorrência de uma gravidez na 

adolescência num ambiente que houve história materna de gestação precoce é 

explicada como um fenômeno psicológico, que de forma inconsciente, a adolescente 

repete a história de suas mães.  

 

Gráfico 11 – Precedentes de familiares que gestaram na adolescência 

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

Este gráfico representa os precedentes familiares que gestaram na 

adolescência, com o total de 15 pessoas citadas, ficou evidente os 53% 

representando a figura materna, seguidos por irmãs e primas, ambas com 20%, e 

7% tias. Avós não tinham dados para serem computados. 

Alguns estudos mostram que grande parte das adolescentes que engravidam 

são filhas de mães que também engravidaram durante a adolescência. Um 



40 
 

acontecimento psicológico (inconsciente) de repetição da história materna 

(PERSONA; SHIMO; TARALLO, 2004).  

De acordo com Amorim et al. (2009) um dos fatores que têm contribuído para 

gravidez na adolescência é a idade da primeira gravidez da mãe da adolescente, 

uma vez que as adolescentes gestantes, geralmente, vêm de famílias cujas mães 

também iniciaram a vida sexual precocemente ou engravidaram durante a 

adolescência. 

 

Gráfico 12 - Influência familiar  

 

Fonte: Pereira, 2019. 
 

Ao observar o gráfico nota-se que 60% das adolescentes alegam que a 

gestação familiar não teve nenhuma influência para a sua gravidez precoce, porém, 

40% afirmam que sim, que isto contribuiu para o evento da sua gravidez. 

Filhas de mães adolescentes vêm adquirindo particular relevância no âmbito 

da assistência à saúde, tanto em decorrência da antecipação do ciclo reprodutivo, 

que vem acarretando gestações em adolescentes cada vez mais jovens, quanto 

pelos problemas psicossociais, econômicos e biológicos que derivam desta situação. 

Esta relevância se torna ainda maior quando se considera o progressivo aumento 

nas taxas de fertilidade que se observa nesta faixa etária, que também ocorre no 

Brasil (GALLO; LEONE; AMIGO, 2009). 
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De acordo com Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) a gravidez na 

adolescência é um acontecimento que está associado a diversos fatores sociais, 

como também pessoais e familiares. 

 

Gráfico 13 – Sentimento quanto a maternidade 

 
Fonte: Pereira, 2019. 
 

O prese 

nte gráfico exibe dados sobre os sentimentos das adolescentes quanto a 

maternidade, demonstra que 40% sentem-se felizes com a gravidez, 30% se sentem 

muito felizes, 20% sentem-se bem e 10% sentem-se preocupadas com o parto. 

Na experiência da gravidez, a adolescente manifesta o medo do parto, 

sobretudo em relação à dor e, ainda, em relação à hospitalização e aos 

procedimentos realizados no momento do parto. O modo de ser mãe, é algo novo, 

do qual ela apenas tem ideia fundamentada em outras vivências, descritas por 

outras pessoas de sua convivência. No entanto, essa incerteza e a expectativa 

também vêm permeadas de felicidade pela possibilidade de, em breve, estar com o 

filho (JORGE; FIÚZA; QUEIROZ, 2006). 

Em relação a última pergunta, de número 14, sobre o que as adolescentes 

planejam para o futuro, observamos que a preocupação com os filhos é evidente: 

“Jasmin” diz que quer ver sua filha fazendo faculdade... 
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“Copo de leite, Violeta, Lotus e Tulipa” planejam para o futuro cuidar de seus 

filhos... 

“Cravo e Rosa” dizem: Quero um bom futuro para minha família... 

“Lírio, Crisântemo e Begônia” veem no futuro a oportunidade para terminar os 

estudos... 

“Orquídea” diz que quer ter uma família feliz... 

“Girassol” quer ser vendedora... 

“Hortência” ainda não sabe o que esperar do futuro... 

A adolescente apresenta expectativas em relação ao futuro, ao seu modo de 

ser mãe, ao que é novo e ao que representa o cuidar. É a tomada de consciência da 

nova condição de ser mãe, de ser responsável por um filho, por uma outra pessoa. 

Isso gera na adolescente a angústia, uma vez que o desconhecido se aproxima, 

sem que haja familiaridade, desse novo modo de ser (JORGE; FIÚZA; QUEIROZ, 

2006). 

Mas também é desejável que a adolescente complete a sua formação 

educacional e profissional, integrando o mercado de trabalho e, a partir desse 

momento, colaborando na motivação do filho, garantindo a continuidade de seu 

grupo social (BARALDI et al., 2007). 

Já Farias e Moré (2012) relatam que, dependendo do contexto 

socioeconômico onde as adolescentes estão inseridas, a gravidez tem um impacto 

significativo em seus projetos de vida. Entre mulheres de baixa renda que 

engravidaram na adolescência os projetos de vida após a maternidade envolvem a 

busca de um emprego, o retorno às atividades escolares, o desejo por uma casa 

própria e o empenho para que o filho tenha uma vida melhor. Apesar de algumas 

adolescentes relatarem a experiência da gravidez como gratificante e chegarem a se 

tornar boas mães, frequentemente, projetos de vida como concluir os estudos, 

trabalhar e ser independente acabam sendo interrompidos, voltando-se para os 

papeis de mãe e dona de casa. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo foi possível identificar os fatores que levam as adolescentes que 

residem em um bairro de classe social desfavorável em um Município no Meio Oeste 

Catarinense a gestarem. 

Durante a pesquisa, notou-se que a predominância da faixa etária foi de 16 e 

18 anos, mostrando que as adolescentes vêm iniciando a vida sexual muito cedo, 

onde a maioria referiu ter iniciado a atividade sexual entre 11 e 15 anos, sendo que 

a grande maioria planejou a gravidez. 

Em relação ao nível de escolaridade, a grande maioria tem ensino 

fundamental incompleto. Mesmo estando na adolescência, normalmente, o término 

do ensino fundamental se dá aproximadamente com 15 anos. Muitas das 

adolescentes gestantes têm uma união estável, mas nem todas possuem casa 

própria ou moram somente com seu parceiro. Acabam morando com os pais e seus 

irmãos menores, se tornando assim um grande grupo familiar. 

Ao evidenciar a ocorrência de gestações precoces nas famílias das 

adolescentes, a maioria, ao serem questionadas se houve contribuição deste fator 

para o evento de sua gravidez, relatou que não, porém, é observável a presença do 

histórico familiar de gravidez na adolescência em todas as entrevistadas, deixando 

claro o impacto do fator cultural na gravidez precoce. 

Em relação as perspectivas de futuro das adolescentes se percebe a 

limitação, onde a maioria almeja apenas cuidar do seu filho(a) e ter uma família feliz, 

e o desejo de ingressar no mercado de trabalho e terminar os estudos, se possível, 

está apenas nos planos da minoria das adolescentes entrevistadas. 

De acordo com a literatura, os preditores da gravidez na adolescência 

incluem famílias com baixo nível socioeconômico, famílias com muitos membros, 

adolescentes com apoio familiar limitado e baixa escolaridade. Além desses fatores, 

uma história familiar de recorrência na gravidez também desempenha um papel 

fundamental (ZANCHI et al., 2017). 

Embora o fator cultural se mostrou predominante neste cenário, é necessário 

buscar cada vez mais se trabalhar Educação em Saúde através de ações e 

estratégias de saúde e educação que visem modificar esta cultura tão predominante, 

melhorando o acesso aos métodos de planejamento familiar e criando a rotina do 

seu uso, e estabelecendo o vínculo com os profissionais de saúde. 
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Apêndice A - Questionário 

 

1- Idade: 

(  ) 12 anos   (  ) 13 anos  (  ) 14 anos (  ) 15 anos  (  ) 16 anos (  ) 17 anos  

(  ) 18 anos (  )19 anos 

 

2- Estado civil: 

 

(  ) Solteira      (  ) Casada      (  )União Estável 

 

3- Escolaridade: 

Ensino Fundamental           (  ) Completo   (  ) Incompleto 

Ensino Médio                      (  ) Completo   (  ) Incompleto 

Ensino Superior Incompleto (  ) 

 

4- Como é composta a sua família: 

(  ) Pai      (  ) Mãe   (  )Avó   (  ) Avô    (  ) Irmãos ____   (  ) Filhos ______ 

(  ) Primos    (  )Tios   (  )Sogra    (  ) Sogro  (  ) Companheiro/Esposo 

 

5- Você recebe orientações sobre métodos contraceptivos?  

(  ) Sim     (  ) Não       

 

6-Se recebe, quem lhe orienta: 

(  ) Profissional de Saúde     (  ) Familiares      (  ) Amigas/os 

 

7- Em sua opinião, qual a melhor idade para ser mãe? 

(  ) 12 anos a 15 anos 

(  ) 16 anos a 20 anos 

(  ) 21 anos a  25 anos 

(  ) Mais de 25 anos 

(  ) Não existe uma idade ideal 

8- Sua gravidez foi planejada? 

(  ) Sim   (  ) Não 
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9- Com que idade teve sua primeira relação sexual? 

(  ) Antes dos 10 anos   (  ) 11 a 15 anos  (  ) 16 a 19 anos 

 

10-  Na sua família, existe casos de gravidez na adolescência?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

11 – Se sim, qual o vínculo familiar? 

(  ) Mãe    (  ) Primas   (  ) Tias  (  ) Irmãs  (  ) Avós 

 

12- Havendo casos na família de gravidez na adolescência, você acha que 

contribuiu para o evento da sua gravidez? 

(  ) Sim    (  )Não 

 

13- Como você se sente, sendo mãe adolescente? 

 

 

14- Todos temos sonhos. O que você planeja para seu futuro? 
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Anexo A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Maiores de Idade  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  
 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-
UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 
contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 
 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: REALIDADE EVIDENCIADA EM UMA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Área do Conhecimento: Saúde  
Curso: Enfermagem 

Número de participantes no centro: 10 Número total de participantes: 10 

Patrocinador da pesquisa: Acadêmica de enfermagem Elizete Aparecida Pereira 

Instituição onde será realizado: Unidade Básica de Saúde Nucleo Rio Doce 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Professora Especialista Aires Roberta Brandalise e 
Acadêmica de Enfermagem Elizete Aparecida Pereira  

  

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 
fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 
qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

  

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento: 
Endereço: 
Telefone: E-mail: 

  

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Aires Roberta Brandalise 

Profissão: Enfermeira N. do Registro no Conselho: 86234 

Endereço: Rua Domingos Furtado, 150, Sorgato 

Telefone: (49) 999872992 E-mail: airesroberta@hotmail.com 
  

  

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

 Objetivo Geral 
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 Verificar os fatores que contribuem para o alto índice de gravidez na adolescência em 
uma Estratégia de Saúde da Família. 
 
Objetivos Específicos  
 

· Verificar o nível de escolaridade das adolescentes grávidas. 

· Analisar a presença de fatores culturais na prática de gestações precoces. 

· Identificar quais são as perspectivas de futuro das adolescentes grávidas. 

 
2. O procedimento para coleta de dados:  

 
A pesquisa será realizada através de visita domiciliar acompanhada pela Agente 

Comunitária de Saúde, em seguida, em conversa com a gestante, ela será convidada a 

participar da entrevista, sendo entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde 

será realizada a leitura do Termo e solicitado a assinatura da participante ou responsáveis para 

as menores de 18 anos, em duas vias, sendo entregue uma cópia para a participante, após 

dar-se  início a entrevista, que conta com um roteiro de perguntas objetivas e descritivas. 

Será utilizado como critério de exclusão, se ao abordar a gestante adolescente no 

domicilio não houver responsáveis maiores de 18 anos no momento da abordagem. 

 
 

 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
 
Poderá proporcionar a Equipe de Saúde da Família, informações para desenvolver estratégias 

na prevenção da gestação precoce. 

 

 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  
 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo. Você será esclarecido (a) sobre o 

estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. 

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. 

. 

 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados  

 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento  
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em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado 

nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente 

dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 

  

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá 

interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 

  

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados. 

 

  

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 

endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre 

que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa 

e minha participação no mesmo. 

 

  

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 

final (is) desta pesquisa. 

 

 

  

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por 

mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual 

teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

  

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______.  

  

 

 

 

__________________________________ 

Participante da pesquisa 

 
 
 
_______________________________________ 

        Pesquisador Responsável pelo Projeto 
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Testemunha:  

  

________________________________   

Nome:   

 
 
 
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante 
deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador 
responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, 
apondo sua assinatura na última página do referido termo. 
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Anexo B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Menores de Idade  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de Idade  
 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-
UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 
contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: REALIDADE EVIDENCIADA EM UMA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Área do Conhecimento: Saúde 

Curso: Enfermagem 

Número de participantes no centro: 10 Número total de participantes: 10 

Patrocinador da pesquisa: Acadêmica de enfermagem Elizete Aparecida Pereira 

Instituição onde será realizado: Unidade Básica de Saúde Nucleo Rio Doce 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Professora Especialista Aires Roberta Brandalise e 
Acadêmica de Enfermagem Elizete Aparecida Pereira 

  

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 
fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 
qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

  

2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 
Nome do responsável: Data de Nascimento: 
Endereço: 
Telefone: E-mail: 

  

3. Identificação do Pesquisador Responsável 
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Nome: Aires Roberta Brandalise 

Profissão: Enfermagem N. do Registro no Conselho: 86234 

Endereço:Rua Domingos Furtado, 150, Sorgato 

Telefone: (49) 999872992 E-mail:airesroberta@hotmail.com 
  

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário(a) 
no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha 
decisão em autorizar a sua participação e estou ciente que: 

 

  

  

12. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

Objetivo Geral 

 Verificar os fatores que contribuem para o alto índice de gravidez na adolescência em 

uma Estratégia de Saúde da Família. 

 

Objetivos Específicos  

 

· Verificar o nível de escolaridade das adolescentes grávidas. 

· Analisar a presença de fatores culturais na prática de gestações precoces. 

· Identificar quais são as perspectivas de futuro das adolescentes grávidas. 

 
13. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem como 

objetivo: Verificar os fatores que contribuem para o alto índice de gravidez na adolescência 

em uma Estratégia de Saúde da Família. 

 

 

14. O procedimento para coleta de dados:  
 

A pesquisa será realizada através de visita domiciliar acompanhada pela Agente 

Comunitária de Saúde, em seguida, em conversa com a gestante, ela será convidada a 

participar da entrevista, sendo entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde 

será realizada a leitura do Termo e solicitado a assinatura da participante ou responsáveis para 

as menores de 18 anos, em duas vias, sendo entregue uma cópia para a participante, após 

dar-se  início a entrevista, que conta com um roteiro de perguntas objetivas e descritivas. 

Será utilizado como critério de exclusão, se ao abordar a gestante adolescente no 

domicilio não houver responsáveis maiores de 18 anos no momento da abordagem. 
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15. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

Poderá proporcionar a Equipe de Saúde da Família, informações para desenvolver estratégias 

na prevenção da gestação precoce. 

 

 

16. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  

Na pesquisa qualitativa habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. Entretanto o 

desconforto que o sujeito poderá sentir é o de compartilhar informações pessoais ou 

confidenciais, ou em alguns tópicos que ele possa se sentir incômodo em falar. O pesquisador 

deve deixar claro que o sujeito não precisa responder a qualquer pergunta ou parte de 

informações obtidas em debate/entrevista/pesquisa, se sentir que ela é muito pessoal ou sentir 

desconforto em falar. 

 

Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto  

Descrever os desconfortos e riscos esperados nos procedimentos específicos do projeto de 

pesquisa como, por exemplo: Riscos associados com a coleta de sangue incluem: dor, 

hematomas, ou outro desconforto no local da coleta. Raramente desmaio ou infecções no local 

de punção pode ocorrer. Cuidados devem ser tomados para minimizar esses riscos. Você pode 

experimentar efeitos colaterais que não são conhecidos até o momento ou não foram relatados. 

Não se deve esconder, disfarçar ou minimizar os desconfortos e riscos que sejam previsíveis, 

numa eventual tentativa de iludir os voluntários quanto ao que os espera. O que se espera de 

qualquer pesquisa é o resultado positivo quando contrapostos benefícios com desconfortos e 

riscos. Em algumas pesquisas o risco não é mensurável, mas nunca será inexistente. Não se 

deve dizer que “não há riscos”, ainda que se possa dizer que “não há risco previsível”. 

 

17. Descreva os procedimentos que serão adotados: Será orientado a adolescente que seu 

nome não será exposto na pesquisa e que ela terá a liberdade de se recusar a responder 

alguma pergunta que sentir desconforto em falar. 

 

  

18. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e ele 

tem direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos colaterais e 

reações adversas) decorrentes de minha participação na presente pesquisa.  
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19. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor 

sob minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de 

qualquer explicação. 

 

  

20. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu filho (ou do 

menor sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento 

médico, etc.  

 

  

21. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados; 

 

  

22. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 

endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 3561-6200, 

sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de 

pesquisa e minha participação no mesmo. 

 

  

23. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 

final (is) desta pesquisa. 

 

  

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por 

mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual 

teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

  

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______.  

  

  
_________________________________ 

 

 Responsável pelo(a) Participante da pesquisa  

  

_________________________________  

Pesquisador Responsável pelo Projeto  
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Testemunha:  

  

_________________________________   

Nome: 
 
 
 

  

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 
RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, 
apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador 
responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, 
apondo sua assinatura na última página do referido termo. 
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Anexo C: Folha de rosto 
CEP
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Anexo D: Declaração de Instituição Coparticipante 
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