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RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, fundamentado na Pesquisa Convergente-Assistencial,
realizado em uma Unidade Básica de Saúde - UBS do município de Lages – SC, a fim de identificar o perfil das
adolescentes grávidas bem como a vivência em relação ao uso prévio de métodos anticoncepcionais. Buscando
um levantamento dos conhecimentos prévios das adolescentes grávidas acerca dos métodos anticoncepcionais, e
realizando ainda uma discussão sobre os métodos anticoncepcionais junto às adolescentes grávidas tendo em
vista a educação em saúde. Mesmo que ainda em algumas sociedades a gravidez na adolescência seja retratada
como algo negativo, sendo relacionadas com as famílias de poucas condições educacionais, sociais e
econômicas, muitas adolescentes não consideram que seja um problema ou indesejada. Porém, será observado
neste estudo que 100% das entrevistadas, não tiveram uma gravidez planejada, mas todas tiveram apoio da
família e continuam morando com os pais.
DESCRITORES: UBS. Adolescentes. Grávidas. Anticoncepcionais. Educação em Saúde.

 
 
ABSTRACT: This is a descriptive qualitative study, based on Convergent-Care Survey, conducted in a Basic
Health Unit - UBS Lages - SC in order to identify the profile of pregnant teenagers in a well as the experience in
compared to the previous use of contraceptive methods. Seeking a survey of prior knowledge of pregnant
teenagers about contraception, and still conducting a discussion of birth control together for pregnant teenagers
with a view to health education. Although still in some societies teenage pregnancy is portrayed as something
negative, being related to the families of few educational conditions, social and economic, many teens do not
consider it a problem or undesired. However, it will be observed in this study that 100% of the interviewees did
not have a planned pregnancy, but all had family support and continue living at home.
DESCRIPTORS: UBS. Adolescents. Pregnant. Contraceptives. Health Education.

 
 
 
 
RESUMEN: Se trata de un estudio descriptivo cualitativo, basado en Convergente-Care encuesta, llevada a cabo
en una Unidad Básica de Salud - UBS Lages - SC con el fin de identificar el perfil de las adolescentes
embarazadas en una así como la experiencia en en comparación con el uso anterior de los métodos
anticonceptivos. Buscando una encuesta de conocimiento previo de las adolescentes embarazadas acerca de la
anticoncepción, y aún así la realización de un análisis de control de la natalidad junto a las adolescentes
embarazadas, con miras a la educación sanitaria. Aunque todavía en algunas sociedades el embarazo adolescente
se presenta como algo negativo, por estar relacionados con las familias de algunas condiciones educativas,
sociales y económicas, muchos adolescentes no lo consideran un problema o no deseado. Sin embargo, se
observa en este estudio que el 100% de los entrevistados no tenía un embarazo planeado, pero todos tenían el
apoyo familiar y continuar viviendo en su casa.
DESCRIPTORES: UBS. Adolescentes. Embarazada. Anticonceptivos. Educación para la Salud.

 
 
 
 
INTRODUÇÃO



 
 
Adolescente é definido como pessoa de faixa etária dos 10 aos 19 anos, período este

no qual ocorrem mudanças significativas, como aceleração do crescimento aonde as
características sexuais secundárias vão surgindo, bem como a estruturação da personalidade e
integração social. Falando socialmente, é na adolescência que se perde os direitos e
privilégios de crianças para assumir compromissos e responsabilidades da maioridade civil.(1)

Trata-se da fase entre a infância e a idade adulta, nesta época o fator sexualidade é revestido
de total importância para o crescimento.(2)

Ao decorrer dos últimos anos tem-se tido um aumento significativo de casos de
gravidez na adolescência, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. De acordo com o que foi
encontrado na literatura, esse decorrente aumento ao passar dos anos de casos de gravidez na
adolescência está relacionado com as mudanças sociais que vem ocorrendo no âmbito da
sexualidade, as quais provocaram maior liberalização do sexo, deixando de lado a
necessidade de transmitir informações a respeito de métodos contraceptivos a esses jovens.

De acordo com a ciência a gravidez nesta fase da vida é considerada como fator de
risco, por fatores que envolvem tanto a própria saúde da grávida quando em seus conceptos.
Isto porque uma gravidez quando o corpo ainda está em formação pode vir a prejudicar seu
físico bem como seu crescimento normal. Entre outras complicações que podem surgir, temos
a eclampsia (condição grave que provoca convulsões durante a gravidez), anemia
(hemoglobina no sangue abaixo do normal), trabalho de parto prematuro, complicações
obstétricas e recém-nascidos abaixo do peso.(3)

Pode-se considerar a gravidez na adolescência como um bloqueio social, bem como
um grande problema de saúde pública por causa das complicações que ela pode causar. De
acordo com o que foi encontrado na literatura, algum dos problemas que podem ser causados
são as evasões escolares, a reprovação da família, o incentivo ao aborto pela família e pelo
companheiro. A adolescente ainda pode ter que lidar com o abandono do parceiro, o que é um
fato muito comum, além da discriminação social e gravidez de risco. Este último fator
geralmente está associado a um pré-natal inadequado.(4)

Apesar de a sociedade retratar a gravidez na adolescência como algo negativo,
relacionando-o com as famílias de poucas condições educacionais, sociais e econômicas,
muitas adolescentes não consideram que seja um problema ou indesejada(5) e ainda, que há
muitas repercussões em vários âmbitos nas vidas de mulheres que engravidaram na
adolescência, e que nem sempre foram negativas e limitantes(6) apesar dos pais da adolescente
ver tal fato como um problema.(5)

Acredita-se que o crescente aumento de adolescentes iniciando a vida sexual
precocemente se dá ao fato da uma grande demanda de falta de informação. Muitas vezes os
pais não possuem informações ou se sentem constrangidos em tratar determinados assuntos
com os filhos, deixando a desejar no seu papel de educador ao desconsiderar tais assuntos tão
importantes. Sendo assim, a partir do momento em que a família deixa de passar ao jovem
uma orientação sexual adequada, ele fica em desvantagem.

O desafio de enfrentar uma gravidez na adolescência é também evidenciado pela
rápida mudança da situação de filha para mãe. Não havendo por grande parte das adolescentes
um preparo físico, psicológico, social e econômico, comprometendo as condições para
assumir de forma adequada este papel, que muitas vezes ainda está associado com a
reprovação familiar contribuindo para que muitas fujam de casa e/ou abandonem os estudos,
sem contar ainda que muitas são abandonadas pelos parceiros. Estas percas vão influenciar
emocionalmente a adolescente, podendo fazer com que estes eventos afetem-na
psicologicamente colocando em risco a gestação saudável.

Se houver um acompanhamento adequado, alimentação saudável, higienização
necessária e apoio emocional a gravidez não será um fator com cem por cento de risco para a
adolescente. Além de não dever ser considerado também com um problema da atual
sociedade, pois em todas as épocas as mulheres engravidaram durante a adolescência. O que
podemos considerar um problema atual é o fato do crescente número de gravidezes
indesejadas que ocorrem sem estrutura nenhuma.(7)

Ao realizar a identificação das causas que predispõe para a gravidez na adolescência



pode-se contribuir para o planejamento de ações da atenção à saúde do adolescente, fato este
que ainda não realidade efetivo em muitos lugares do Brasil. A orientação do enfermeiro não

deve ser feita apenas quando o fato da gestação já está consumado, acredita-se que se houver
por iniciativa própria, não esperando apenas os projetos propostos pelos governos, uma busca
na orientação a cerca dos métodos contraceptivos, bem como dos riscos que a adolescente
pode vir a ter ao entrar em uma gestação quando seu corpo ainda está informação. Além dos
riscos que terá quando não procurar acompanhamento adequado. Mediante a explanação
acima me senti estimulada a citar os aspectos relacionados com a identificação do perfil das
adolescentes grávidas, bem como o conhecimento e a prática em relação ao uso prévio de
métodos anticoncepcionais.

 
 
METODOLOGIA

 
 
Trata-se de um estudo descritivo que envolve uma pesquisa qualitativa, que teve como

referencial metodológico a Pesquisa Convergente - Assistencial (PCA) proposta por Trentini e
Paim.(8) Eles dizem que compreende-se por pesquisa convergente assistencial realizada
através de uma articulação com as ações que envolvem os pesquisadores e demais pessoas
representativas da situação a ser pesquisada numa relação de cooperação mútua. Esta pesquisa
requer participação ativa dos sujeitos da pesquisa e está orientada para a resolução ou
minimização de problemas na prática ou para a realização de mudanças e também da
introdução de inovações nas práticas de saúde, visto que o contexto da prática assistencial é
potencialmente um campo fértil de questões abertas a estudos de pesquisa.

O estudo foi realizado com adolescentes grávidas na faixa etária entre 12 á 18 anos.
Foram selecionadas seis grávidas para o estudo, onde foram excluídas do estudo as
adolescentes que não se encaixarem no perfil da faixa etária mencionada.

A abordagem dos sujeitos consistiu de 2 momentos. No 1º momento realizou-se
individualmente uma abordagem explicando acerca da pesquisa e seus objetivos, salientando
sempre que a participação do sujeito é voluntária, perante assinatura do TCLE. Logo após
aplicou-se um questionário com perguntas fechadas e abertas, a fim de coletar os dados. Em
um 2º momento, realizou-se uma orientação sobre os métodos anticoncepcionais, de forma
individual.

Desenvolveu-se como instrumento de coleta de dados, um questionário contendo
perguntas fechadas e abertas, para captar de forma detalhada, aspectos importantes em relação
ao tema questionado tendo em mente traçar o perfil dos entrevistados e sequencialmente
conhecer os pensamentos e sentimentos dos mesmos sobre gravidez e métodos
anticoncepcionais.

As informações que foram coletadas no momento da entrevista foram todas
devidamente registradas após o profissional ter autorizado a gravação através do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para garantir a qualidade e confiabilidade desta
pesquisa os dados serão transcritos como realmente foram relatados.

Para análise do conteúdo será empregado o Método Bardin, que consiste em três fases:
pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados que compreende a
interpretação e a inferência dos dados. Para Bardin(9), a análise de conteúdo, enquanto método
torna-se um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens

 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO

 
 

As informações que foram coletas durante as entrevistas realizadas com seis
adolescentes grávidas em uma UBS, foram organizadas e categorizadas a partir da leitura e



releitura destas, com o propósito de destacar os núcleos temáticos representados nas palavras
ou frases referentes ao objetivo do estudo. Esses dados foram agrupados de acordo com a
semelhança de significado, formando assim categorias de análise, apresentadas em quatro
principais temas.

Para expor os resultados e as considerações fornecidas pelas entrevistadas, optou-se
por não usar nem um nome ou codinome para identificação das entrevistadas, a fim de
preservar a identidade das mesmas conforme previsto no TCLE utilizado na Pesquisa
Convergente Assistencial.

O questionário aplicado na entrevista com as adolescentes foi estruturado de tal
maneira que as respostas fossem se agrupando em categorias, denominadas por "tema", sendo
de um a cinco, a fim de favorecer a análise dos dados obtidos.

 
 
Tema 1 - Idade, escolaridade e trabalho.
 
 

Inicialmente, essas três questões visaram aprofundar o conhecimento a cerca do perfil
das adolescentes entrevistadas, onde quatro classificam-se na faixa etária de 16 à 18 anos e
duas de 12 à 15 anos. Em relação à escolaridade das adolescentes, três delas não concluíram o
ensino médio, e duas não concluíram o ensino fundamental, a outra encontra-se cursando
ensino MEDIO x FUNDAMENTAL. Sobre o trabalho, até o presente momento nenhuma das
adolescentes encontrava-se exercendo qualquer tipo de atividade remunerada.

Calcula-se que cerca de 15 milhões de adolescentes no mundo ficam grávidas a cada
ano.(10) No Brasil, as mães adolescentes responderam por 22% de cerca de 668 mil partos
ocorridos em 2003. As mães com idade entre 10 a 14 anos foram cerca de 28 mil em todo o
País. Observou-se também, entre 2002 e 2004, uma pequena tendência de queda da gravidez
na adolescência nas Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste; e uma relativa estabilidade no
Norte e no Nordeste.(11)

No Brasil tem-se um grande número de adolescentes que se encaixam no quadro de
evasão escolar durante a gestação ou depois do nascimento do bebê, o que acaba acarretando
em perda de oportunidades e diminuição de qualidade de vida no futuro, por isso é nesta
situação na qual a adolescente mais precisará de apoio, tanto dos familiares quanto da
sociedade em geral.(12)

Entre os fatores de risco que envolve a gravidez na adolescência ainda não há
consenso se o baixo nível de escolaridade, com altas proporções de evasão e de abandono
escolar seria uma das causas ou uma consequência da gravidez na adolescência.(13) Em um
estudo transversal envolvendo 562 mulheres, os autores observaram associação positiva entre
a gravidez na adolescência e o nível de escolaridade, associação também observada em nosso
estudo, com 39,2% das adolescentes frequentando a escola. No mundo de hoje ainda é muito
comum que as adolescentes grávidas interrompam seus estudos, uma vez que a gravidez
funciona como uma passagem para a idade adulta, sua emancipação, e que os próprios
familiares desencorajam a adolescente a continuar na escola.(14)

 
 
Tema 2 - Primeira relação sexual, método utilizado e informações obtidas.
 
 

Sobre a primeira relação sexual das adolescentes, relata-se que três delas tiveram sua
primeira relação aos 14 anos, duas aos 15 anos, e uma aos 16 anos. Em relação ao método
contraceptivo utilizado, duas adolescentes não usaram nenhum tipo de método, as outras
quatro usaram preservativo. E sobre as informações obtidas, três adolescentes não receberam
nenhuma instrução sobre métodos contraceptivos, uma teve orientações em casa e uma na
Unidade Básica De Saúde.

Em relação a primeira relação sexual juntamente com o início da vida sexual, o comitê



de Adolescência da Academia Americana de Pediatria destaca a importância da participação
do pediatra neste processo, para que este possa estar instruindo a adolescente quanto às
consequências emocionais, físicas e econômicas da atividade sexual, aconselhando-as a

retardar o início da vida sexual e a fazer uso regular de contraceptivo.(15)

No Brasil, a cobertura do Programa Saúde da Família (PSF), essencialmente em
regiões que não são tão favorecidas pelo aumento de políticas públicas direcionadas para esta
população, como o uso de preservativos e contraceptivos, objetiva reduzirem a prevalência de
gravidez na adolescência levando em consideração não apenas o início precoce da vida
sexual, mas também a dificuldade do acesso aos serviços de saúde.

 
 
Tema 3 - Idade do parceiro e tempo de convivência com o mesmo.
 
 

A idade dos parceiros das adolescentes variou dos 18 aos 31 anos, podendo analisar
uma diferença considerável de idade dos parceiros que as jovens se relacionaram. Onde
sequencialmente as idades deles foram: Dois adolescentes de 18 anos, um de 19, um de 20,
um de 26 e um de 31 anos. Em relação ao tempo de convivência com os parceiros, quatro
adolescentes tiveram um relacionamento com menos de um ano de duração, e duas
adolescentes durou mais de dois anos.

Sabe-se que a paternidade é uma fase de transformações para a vida adulta, onde este
passa a assumir um papel relevante em razão das alterações e readaptações para firmar novos
papéis de responsabilidade. Não é apenas uma questão de transformações, mas também um
problema social, que deve ser analisado e compreendido, pois implica em novos projetos no
cotidiano de vida. Estudos realizados abordam que o papel paterno nem sempre é retratado,
pois focalizase sempre o papel da mãe, e quando citam o papel do pai referem, na maioria das
vezes, os que já moram com seus filhos, deixando vago o campo de pesquisas relacionadas a
pais jovens e adolescentes.(16)

A paternidade na adolescência tem demonstrado a responsabilidade de assumir o fato
da gravidez nas adolescentes, por se tratar de uma mudança que expressa frequentemente o
desejo de se tornar homem e passar da vida jovem para a adulta, na qual, na maioria das
vezes, quando frente à notícia, os adolescentes ficam surpresos e até chocados.(17)

 
 
 
 
 
 

Tema 4- Se continua com o parceiro e se o mesmo possui emprego fixo.
 
 

Duas gestantes ainda estão com os parceiros, e três delas estão separadas. Onde ainda
quatro parceiros possuem um emprego fixo, e dois estão desempregados.

De acordo com um estudo feito na Universidade Estadual de Londrina, abordando a
paternidade na adolescência, ao analisarem a reação do pai no momento da descoberta da
gravidez, observou- se que alguns pais no primeiro momento ficaram confusos e até
assustados, porém depois tudo ficou normalizado e a adolescente recebeu todo o apoio e
aceitação de seu parceiro16; essas reações também foram relatadas pelas adolescentes
entrevistadas.(18)

Ao mesmo tempo em que para outros pais, a descoberta da gravidez não teve grande



impacto; por sinal ficaram felizes com a notícia e não apresentaram reação diferente da
esperada pelas próprias adolescentes grávidas que relatam sobre a reação de seus parceiros no
momento da descoberta da gravidez. Fica evidente que o fator da descoberta da gravidez na
adolescência no âmbito familiar e pelo parceiro, no começo, é geralmente perturbador por se
tratar de um fato inesperado, mas que pode ser mais bem compreendido com o passar do
tempo. Mas, sobretudo deve ser encarado pelas famílias como um tema a ser discutido no
meio familiar para que se evitem novos conflitos.(17)

 
 
Tema 5- Se a gravidez foi planejada, se possui mais filhos e com quem mora atualmente.
 
 

Tem-se por resultado final o que vai de encontro com as estatísticas já apresentadas
aqui, que todas as adolescentes gestantes (100%) entrevistadas não planejaram a gravidez.
Entre as seis adolescentes entrevistadas, apenas uma já possuía um filho, e todas elas também
moram com os pais atualmente.

Na literatura encontram-se algumas inconsonâncias em relação aos fatores
responsáveis pela maior frequência de resultados obstétricos adversos em adolescentes.
Fatores socioeconômicos, tais como assistência pré-natal inadequada, pobreza, baixo nível
educacional, gravidez não desejada, estresse psicológico e uso de drogas ilícitas, são
geralmente apontados como importantes determinantes dos piores índices de complicações
nestas pacientes.(19)

CONCLUSÃO

 
 
Quando há o relato de gravidez na adolescência e essa jovem não possui proteção da

família ou da sociedade, as chances de esta abandonar os estudos praticamente dobram,
tornando ainda mais difícil seu retorno. Nesta fase a adolescente vive um momento de muitas
perdas. É um corte em seu desenvolvimento, perda de identidade, a interrupção nos estudos, a
perda de confiabilidade da família, muitas vezes a perda do companheiro/parceiro que não
quis assumir a gestação, perda de expectativa do futuro, e por fim, perda da proteção familiar.
Esta realidade, de origem multicausal, revela deficiências na implementação de políticas
públicas, exigindo um movimento do governo e da sociedade para promover a saúde e o
desenvolvimento da juventude.

Até mesmo em relação ao parceiro a própria vida conjugal sofre alterações. Em geral,
a gravidez ocorre fruto de uma relação sexual desprotegida de um casal de namorados
adolescentes, ou entre adolescente e um adulto jovem, que resolvem se unir. Outras vezes, a
gravidez é fruto de uma relação não formal e o parceiro não assume a gestação, na maioria
destes casos ocorre o aborto provocado. Como estas relações sexuais, em geral, são
escondidas, a gravidez é a prova visível de que estas estavam acontecendo. A situação
desperta alguns sentimentos, na sua maioria, negativos, como medo, vergonha, desespero.

Para isto, nota-se a importância que não deve-se deixar de considerar que o processo
da adolescência marca muitas transformações sexuais que asseguram a possibilidade de
reprodução e preservação da espécie. Mas as mudanças corporais e de comportamento dizem
também respeito às novas descobertas emocionais e sociais. Mesmo havendo grande
quantidade de informações, elas são insuficientes diante das fantasias e dos desejos sexuais.

O conhecimento é de extrema importância, mas viver e ter relações sexuais sem que
haja uma gravidez como consequencia, ou até mesmo a transmissão de alguma doença
sexualmente transmissível é um dos principais desafios desta geração de adolescentes
brasileiros. Obter informações consistentes e seguras sobre sexualidade e contracepção é um
novo caminho a ser percorrido, onde existem riscos e encruzilhadas decisivas, e onde o
profissional de saúde que lida com os adolescentes pode exercer o papel de bússola,
permitindo uma melhor orientação para a prevenção da gravidez.



A escolha do método contraceptivo mais adequado deveria reunir quesitos
fundamentais como: ser de fácil aplicação, possuir 100% de eficácia, risco zero e ausência
total de efeitos colaterais, porém diferente do que é a realidade atual, sabe-se que não existe
nenhum método que reúna todas essas qualidades. Os profissionais de saúde que trabalham

com adolescentes devem possuir conhecimentos sobre os diversos métodos disponíveis e
saber quais os mais utilizados nessa faixa etária. Esses métodos podem ser divididos em
comportamentais, de barreira, hormonais, dispositivos intra-uterinos e cirúrgicos.

Por fim, destaca-se aqui que nada é mais importante do que conversar, perguntar,
compreender a própria sexualidade e a do parceiro, investir em comunicar de forma correta e
educar para o desenvolvimento de responsabilidade e respeito entre os parceiros e entre os
adolescentes e os profissionais do sistema de saúde. Construir uma relação saudável que
envolva amor, afeto, tesão ou sexo é também tomar decisões conjuntas e dividir
responsabilidades, escolhendo o método contraceptivo mais adequado para a proteção de si
mesmo e do parceiro, e assim poder expressar com tranqüilidade novas emoções e sensações,
mas, além de tudo, preservar a vida e evitar uma gravidez não-planejada.  

Diante do exposto, destaca-se que a enfermagem, enquanto profissão que tem um
comprometimento com a promoção e prevenção à saúde, deve executar uma busca ativa
dessas meninas, visando realizar o pré-natal destas de uma maneira diferente, por meio de
uma escuta que envolva todos os fatos acometidos a elas, bem como acompanhar a domicilio,
promovendo o esclarecimento das duvidas e orientações sobre parto, puerpério, cuidados com
o bebê e amamentação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REFERÊNCIAS

 
1. World Health Organization. Adolescent health [internet]. Disponível em:
<http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/> Acesso em 15 de março de 2015.
2. Hercowitz A. Gravidez na adolescência. Pediatria Moderna 2002 agosto; 38(8):3925.
3. Costa LR. Gravidez na adolescência: experiência do Hospital Municipal São João Batista,
Volta Redonda – RJ. Pediatria Moderna 2003 junho; 39(6):182-6.
4. Souza AXA, Nóbra SM, Coutinho MPL. Representações sociais de adolescentes
grávidas sobre a gravidez na adolescência. Psicol Soc. 2012;24(3):588-96.



5. Pariz J, Mengarda CF, Frizzo GB. A atenção e o cuidado à gravidez na adolescência nos
âmbitos familiar, político e na sociedade: uma revisão da literatura. Saúde e Sociedade,
21(3), 623-636. 2012.
6. Esteves JR, Menandro PRM. Trajetórias de vida: repercussões da maternidade
adolescente na biografia de mulheres que viveram tal experiência. Estudos de Psicologia, 10,

363-370. 2005.
7. Dadoorian D. Pronta para voar: um novo olhar sobre a gravidez na adolescência. Rio
de Janeiro: Rocco; 2000.
8. Trentini M, Paim L. Pesquisa convergente assistencial: um desenho que une o fazer e o
pensar na prática assistencial em saúde-enfermagem. 2 ed. Florianópolis (SC): Editora
Insular, 2004.

9. Bardin L. Análise de Conteúdo. Lisboa. Portugal. Edições 70, LDA, 2009.

10. Amaya J, Borrero C, Ucrós S. Estudio analítico Del resultado Del embarazo em
adolescentes y mujeres de 20 a 29 años en Bogotá. Rev Colomb Obstet Ginecol. 2005;
6(3):216-24.
11. Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. Indicadores e dados básicos do Brasil - IDB
2007 [documento da Internet]. Brasília; 2008 [citado 10 jan 2009]. Disponível em:
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2007/matriz.htm>.
12. Silva JMB, Ferreira Ja, Enders BC, Meneses RMV. Percepção de adolescentes grávidas
acerca de sua gravidez. Rev Baiana Enferm. 2011;25(1):23-32.
13. Moura B, Saldanha M, Lopes M, Guaraná M, Mendes N, Simões R., et al. Gravidez na
adolescência: fatores associados e resultados perinatais em uma Maternidade-Escola do Rio
de Janeiro. Adolesc Saude. 2011;8(1):15-20
14. Carniel EF, Zanolli ML, Almeida CAA, Morcillo AM. Características das mães
adolescentes e seus RN e fatores de risco para a gravidez na adolescência em Campinas,
SP, Brasil.Rev. Brás. Saúde Matern. Infant. 2006; 6(4):419-26.
15. Donavan EF, Peristein PF, Atherton HD, Kotagai UR. Prenatal care and infant
emergency department. Pediatr Emerg Care. 2000; 16:156-9. 
16. Medrado B, Lyra J. A adolescência "desprevenida" e a paternidade na adolescência:
uma abordagem geracional e de gênero. In: Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Área de Saúde do Adolescente Jovem. Cadernos, Juventude, Saúde e
Desenvolvimento. Brasília; 1999.,
17. Nascimento MG, Xavier PF, Sá RDP. Adolescentes grávidas: a vivência no âmbito
familiar e social. Adolesc Saude. 2011;8(4):41-4.
18. Utiamada, MRP. A paternidade na adolescência: um estudo a partir da visão dos pais
adolescentes do ambulatório de pré-natal do Hospital de Clínicas de Londrina. Anais do I
Simpósio sobre Estudos de Gênero e Políticas Públicas. Londrina; 2010. Disponível em:
URL: http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/ arquivos/5.Maysa.pdf
19. Amorim MMR, Lima LA, Lopes CV, Araújo DKL., et al. Fatores de risco para a
gravidez na adolescência em uma maternidade-escola da Paraíba: estudo caso-controle.
Rev. Bras. Ginecol. Obstet. [online]. 2009, vol.31, n.8, pp. 404-410. ISSN 0100-7203


