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Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade 

social [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 

2017. 

RESUMO 

Introdução: A maternidade na adolescência tem sido um obstáculo para avanços no 

status educacional, social e econômico das mulheres em todas as partes do mundo. 

O apoio social é um dos fatores protetores mais citados na literatura que auxiliam as 

mães adolescentes no enfrentamento e superação dos problemas, contribuindo para 

a construção da resiliência dessas jovens. Dado a relevância do apoio social para as 

mães adolescentes e a importância da resiliência, o estudo da associação desses 

fatores é de grande interesse na área da Promoção da Saúde. Objetivo: 

Compreender a influência do apoio social no processo de resiliência de mães 

adolescentes residentes na periferia do município de Bertioga. Metodologia: O 

presente estudo é do tipo exploratório-descritivo, transversal de abordagem 

quantitativa. Foram selecionadas, por conveniência, 48 mães adolescentes de 10 a 

19 anos, atendidas nas cinco Unidades Básicas de Saúde do município de Bertioga, 

no estado de São Paulo. Os instrumentos utilizados foram: a) questionário 

sociodemográfico; b) Escala de Resiliência desenvolvida por Wagnild e Young (1993), 

adaptada por Pesce et al. (2005); c) Escala de Apoio Social utilizada no Medical 

Outcomes Study (MOS), adaptada por Griep et al. (2005). Para a análise dos dados, 

foi realizada a correlação de postos de Spearman. Resultados: Os resultados 

mostram que 81,25% das mães adolescentes tem idades entre 17 e 19 anos, 91,66% 

estão em uma união estável ou casamento, 75% abandonaram a escola, 70,83% 

possuem um atraso escolar bastante significativo, 75% não trabalham e 75% passam 

o dia todo com seus filhos. De forma geral as mães adolescentes obtiveram uma alta 

pontuação na Escala de Resiliência, bem como nos fatores que a compõem e na 

Escala de Apoio Social (MOS) e em suas dimensões. Foi observada uma correlação 

direta entre o fator, “Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações” e a idade 

das mães adolescentes, uma correlação direta entre o fator “Resolução de ações e 

valores” e a dimensão “Interação social positiva” e uma correlação inversa entre o 

fator “Independência e determinação” e a dimensão “Afetiva”. Conclusões: Embora 

não tenha sido observada correlação estatisticamente significativa entre as 

pontuações totais da Escala de Resiliência e da Escala de Apoio Social (MOS) nas 



 

mães adolescentes entrevistadas, foram encontradas associações significativas entre 

os fatores da Escala de Resiliência e as dimensões da Escala de Apoio Social (MOS). 

Tais resultados evidenciaram questões de gênero e a importância de políticas 

intersetoriais com foco em mães e pais adolescentes e jovens que considerem seus 

contextos sócio-econômico-culturais, fortaleçam o apoio social e promovam 

comportamentos resilientes para que se tornem autônomos e conscientes na 

construção de seus projetos de vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resiliência Psicológica. Apoio Social. Gravidez na 

Adolescência. Promoção da Saúde. Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Andrade BG. Resilience and social support of adolescent mothers in social 

vulnerability [dissertation]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São 

Paulo; 2017. 

ABSTRACT 

Introduction: Motherhood in adolescence has been an obstacle to advances in the 

educational, social and economic status of women in all parts of the world. Social 

support is one of the best resources that helps adolescent mothers develop resilience 

in difficult situations and cope with and overcome their problems. Given the relevance 

of social support for adolescent mothers and the importance of resilience, the study of 

the association of these factors is of great interest in the area of Health Promotion. 

Objective: To understand the influence of social support on the resilience process of 

adolescent mothers living in the periphery of the city of Bertioga. Methodology: The 

present study is an exploratory-descriptive, cross-sectional, quantitative approach. We 

selected, for convenience, 48 adolescent mothers ages 10 to 19 years who attended 

the five Basic Health Units of the city of Bertioga, in the state of São Paulo. The 

instruments used were: A) socio-demographic questionnaire; B) Resilience Scale 

developed by Wagnild and Young (1993), adapted by Pesce et al. (2005); C) Social 

Support Scale used in the Medical Outcomes Study (MOS), adapted by Griep et al. 

(2005). For the data analysis, the Spearman’s rank correlation was performed. 

Results: The results show that 85.42% of adolescent mothers are between 17 and 19 

years old, 91.66% are in a stable union or marriage, 75% have left school, 70.83% 

have a significant school delay, 75% do not work and 75% spend all day with their 

children. In general, adolescent mothers obtained a high score in the Resilience Scale, 

as well as in the factors that compose it, and in the Social Support Scale (MOS) and 

its dimensions. A direct correlation was observed between the factor "Self-confidence 

and adaptability to situations" and the age of adolescent mothers. Another direct 

correlation was observed between the factor "Resolution of actions and values" and 

the dimension "Positive social interaction.” An inverse correlation was observed 

between the factor "Independence and determination" and the dimension "Affective". 

Conclusions: Although no statistically significant correlation was found between the 

total scores of the Resilience Scale and the Social Support Scale (MOS) in the 

adolescent mothers interviewed, significant associations were found between the 

factors of the Resilience Scale and the dimensions of the Support Scale Social (MOS). 



 

These results have highlighted gender issues and the importance of intersectorial 

policies that focus on adolescents and young mothers and fathers and take into 

consideration their socioeconomic-cultural contexts. These policies should strengthen 

these adolescents’ social support, promote resilient behavior, and ultimately allow 

them to become autonomous and make responsible life decisions.  

 

KEYWORDS: Resilience, Psychological. Social Support. Pregnancy in Adolescence. 

Health Promotion. Nursing. 
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APRESENTAÇÃO 

Meu nome é Bianca Gansauskas de Andrade, tenho 34 anos, sou casada e 

tenho um filho de 5 anos. Morei praticamente toda a minha vida na cidade de Bertioga, 

litoral de São Paulo, saindo da cidade apenas para realizar a graduação de 

enfermagem na Escola de Enfermagem de São Paulo ‒ USP há nove anos. 

Assim que me formei, trabalhei como funcionária pública do município de 

Guarujá por quase cinco anos e tive a oportunidade de ser enfermeira de uma Unidade 

de Pronto Atendimento e de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família em uma 

região periférica do município de Guarujá, denominada bairro Perequê. Trabalhei 

também como enfermeira do Hospital Emílio Ribas II – Baixada Santista, no município 

do Guarujá pela Fundação do ABC. Atualmente trabalho como funcionária pública do 

município de Bertioga, onde já fui enfermeira da Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

bairro de Boracéia e no momento estou alocada na UBS de Vista Linda, na qual 

funciona a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS). 

O mestrado sempre foi um sonho e um objetivo desde a graduação. O tema 

resiliência, já abordado no meu trabalho de conclusão de curso, agora é tema do 

mestrado, e tenho o privilégio de ser orientada novamente pela Prof.ª Dr.ª Anna Maria 

Chiesa. Resiliência é um conceito pelo qual me encantei em virtude da perspectiva 

positiva de olhar o cuidado em saúde e enxergo neste construto uma possibilidade 

concreta de promoção e prevenção da saúde. 

Na minha experiência na Estratégia de Saúde da Família, pude perceber que 

os adolescentes pouco frequentavam a unidade de saúde e que praticamente não 

havia ações direcionadas a esta faixa etária. No geral, a equipe de saúde dedicava o 

mesmo cuidado tanto paras as mães adultas quanto para as mães adolescentes, só 

havendo intervenções mais adequadas a este grupo por meio de ações individuais de 

profissionais mais sensíveis a essa questão. Portanto, acredito na necessidade de 

construção de políticas norteadoras que impactem na melhoria da assistência à saúde 

para mães adolescentes. 

Com a presente pesquisa considero ter aprofundado o conhecimento sobre a 

influência do apoio social no processo de resiliência de mães adolescentes, obtendo 
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dados que poderão auxiliar o desenvolvimento de tecnologias fortalecedoras de 

resiliência nesse grupo vulnerável. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ADOLESCÊNCIA 

A palavra adolescência se origina do latim adolescere, que significa “crescer” 

(Gurgel et al, 2008). 

Os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos, critério adotado pelo Ministério da Saúde 

(Brasil, 2007). O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera, de acordo 

com a Lei nº 8.069/1990, a adolescência como o período de vida que vai dos 12 aos 

18 anos de idade (Brasil, 1990).  

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em 2011, a 

população de adolescentes representava 11% da população brasileira, o que 

correspondia a aproximadamente 21 milhões de pessoas no país.  

Para Tanner (1962) a puberdade se refere ao fenômeno biológico relativo às 

mudanças morfológicas e fisiológicas resultantes da reativação dos mecanismos 

neuro-hormonais. Estas mudanças são parte de um processo contínuo e dinâmico 

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

das epífises ósseas, com o desenvolvimento das características sexuais secundárias 

e com a completa maturação da mulher e do homem e de sua capacidade de 

fecundação, por meio de ovulação e espermatogênese, respectivamente, garantindo 

a perpetuação da espécie humana. 

De acordo com a OMS (2015) a adolescência é uma fase do crescimento que 

vem condicionada a diversos processos biológicos que são praticamente universais 

nesta passagem da infância para a adolescência, mas as características próprias 

desse período podem variar ao longo do tempo entre diversas culturas e em relação 

aos contextos socioeconômicos. Dessa maneira, a OMS (2015) destaca que ao longo 

do século passado, aconteceram muitas mudanças na forma como se vivencia esta 

fase vital, sobretudo decorrentes da urbanização e da globalização da comunicação, 

alterando as atitudes e as práticas sexuais. 

Para a psicologia, a introdução da adolescência como objeto de estudo e 

construção do conceito se inicia no século XX, com Stanley Hall, sendo concebida 
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como uma fase da vida do homem e identificada como uma etapa marcada por 

tormentos e conturbações vinculados à emergência da sexualidade (Schoen-Ferreira, 

Aznar-Farias, Silvares, 2010). Erickson (1976) considera a adolescência um estágio 

da vida que ganha contornos diferentes pela crise psicossocial que nele acontece.  

Segundo Clímaco (1991), vários fatores sociais, culturais e econômicos nos 

possibilitam compreender o surgimento da adolescência na sociedade ocidental. 

Segundo a autora, a revolução industrial trouxe mudanças profundas nas formas de 

vida e de trabalho, que se sofisticou com a tecnologia e passou a exigir um tempo 

prolongado de formação nas escolas de jovens, mantendo-os afastados do mercado 

de trabalho (Clímaco, 1991). A autora também acrescenta que essa extensão do 

período escolar e o consequente distanciamento dos pais e da família trouxeram a 

aproximação de um grupo de iguais que, por identificação, se instituiu como um novo 

grupo social (Clímaco, 1991). De acordo com a autora, a contradição entre as 

condições físicas e cognitivas que os adolescentes possuem e a falta de autorização 

para o ingresso no mundo social adulto é responsável pelo surgimento da maior parte 

das características conhecidas hoje como próprias dos adolescentes: rebeldia, conflito 

geracional, indefinição de identidade e onipotência (Clímaco, 1991).   

Para Bock (2007) a adolescência não é vista como uma fase natural do 

desenvolvimento entre a vida adulta e a infância, mas como uma construção social 

com repercussões na subjetividade e no desenvolvimento do homem moderno. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em 2011, define que a 

ideia de uma construção social da adolescência diz respeito à multiplicidade de formas 

como ela é vivenciada, porque as experiências de ser adolescente, sejam no plano 

físico, psíquico ou social, são distintas para cada menino ou menina, devido a fatores 

como o lugar onde se vive e a forma como o adolescente interage e participa, seja na 

vida familiar, na escola, no bairro onde vive ou na cidade onde mora, desta maneira 

não se fala mais da adolescência no singular, mas de adolescências. Portanto, nascer 

branco, negro ou indígena, viver no semiárido, na Amazônia ou em uma comunidade 

popular nos grandes centros urbanos, ser menino ou menina ou ter deficiência ainda 

determinam de forma cruel as possibilidades que os adolescentes têm de exercer 

seus direitos à saúde, à educação, à proteção integral, ao esporte, ao lazer e à 

convivência familiar e comunitária, direitos estes determinados pelo ECA (UNICEF, 

2011).  
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Os adolescentes são o grupo etário que sofre mais fortemente o impacto de 

vulnerabilidades, como a pobreza, a violência, a exploração sexual, a baixa 

escolaridade, a exploração do trabalho, a gravidez, as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) / Síndrome da Imunodeficiência adquirida (Aids), o abuso de 

drogas e a privação da convivência familiar e comunitária (UNICEF, 2011). Essas 

vulnerabilidades e desigualdades sociais afetam os 21 milhões de adolescentes 

brasileiros de diferentes maneiras, pois são construídas historicamente no Brasil, 

constituídas com base em preconceitos e nas mais diferentes manifestações de 

discriminação (UNICEF, 2011).  

A gravidez é umas das situações de vulnerabilidade que traz profundas 

modificações na vida dos adolescentes (UNICEF, 2011). A adolescente que engravida 

e se decide pela maternidade precisa desempenhar determinadas tarefas e papéis, 

mesmo que não esteja ainda preparada do ponto de vista cognitivo, emocional, social 

e desenvolvimental para tal (Figueiredo, 2001). O confronto e a resolução deste 

conjunto antagônico de tarefas desenvolvimentais da adolescência somadas às da 

maternidade aumentam as dificuldades da mãe adolescente (Pedrosa, 2009). 

1.2 MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

Segundo o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) em 2013, cerca 

de 20 mil meninas com idade inferior a 18 anos dão à luz todos os dias nos países em 

desenvolvimento. De acordo com UNICEF (2011), os dados do Sistema Nacional de 

Nascidos Vivos (Sinasc) apontam que 2,8% das meninas entre 12 e 17 anos já tiveram 

filhos no Brasil, o que significa um contingente de 290 mil adolescentes. 

Considerando o total de partos em adolescentes e jovens de 10 a 24 anos 

atendidos no SUS em 2007, divididos por região e por idade, o maior percentual em 

jovens de 20 a 24 anos foi no Sudeste, com 57,18%, seguido pelo Centro-Oeste, com 

56,1%, e pelo Nordeste, com 55,48% (Brasil, 2010). Em adolescentes com idades de 

15 a 19 anos, o Sul aparece com um percentual de 44,43%, o Norte com 44% e o 

Centro-Oeste com 41,55%. Para as adolescentes de 10 a 14 anos, a prevalência é de 

3% no Norte; 2,37% no Nordeste e 2,28% no Sul (Brasil, 2010). No município de São 
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Paulo, no ano de 2014, o número de gestantes menores de 20 anos foi de 13,2% (São 

Paulo, 2015). 

Novellino (2011), em um estudo realizado sobre mães adolescentes brasileiras 

utilizando dados secundários da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 

de 2001 e de 2008, observou que, comparando os dados de 2008 com aqueles de 

2001, o número de mães adolescentes de 15 a 19 anos diminuiu de 1 a 3,5 pontos 

percentuais dependendo da faixa etária. Todavia, a pesquisa apontou que a proporção 

de mães adolescentes residentes em domicílios com rendas baixas aumentou de 

2001 para 2008, enquanto o oposto ocorreu naquelas de rendas mais elevadas, no 

mesmo período estudado. Analisando os dados descritos, a autora concluiu que há 

uma concentração de mães adolescentes nos domicílios com rendimentos mensais 

mais baixos. Esse dado segue a tendência mundial que revela que as adolescentes 

que engravidam, em sua maioria, são de domicílios de baixa renda (UNFPA, 2013). 

Cerca de 70 mil adolescentes morrem anualmente de causas relacionadas à 

gravidez e ao parto em países em desenvolvimento (UNFPA, 2013). Existem estudos 

que associam a gravidez na adolescência a uma maior incidência de patologias 

durante e após a gestação, morbimortalidade materna, prematuridade e baixo peso 

ao nascer, que também se associam à precária assistência pré-natal e ao parto 

(Alegria, Schor, Siqueira, 1989; Lima, Tocci, 2001). 

A XV Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (1994) já 

apontava, há 20 anos, que a maternidade na adolescência implica um risco maior de 

morte materna e que os filhos dessas jovens apresentam maiores níveis de 

morbimortalidade.  

Um estudo norte-americano avaliou crianças desde a gestação até os seis anos 

de idade e concluiu que, comparados aos filhos de mulheres adultas, os filhos de mães 

adolescentes têm menores escores médios em medidas cognitivas, menor 

circunferência cefálica e maior índice de massa corpórea (IMC) (Cornelius et al., 

2009). 

Coyne et al. (2013) realizaram um estudo de coorte na Suécia, por 30 anos, 

investigando a associação entre maternidade na adolescência e resultados nos filhos 

das adolescentes e concluíram que a maternidade na adolescência pode estar 

associada a filhos envolvidos em condenações criminais violentas e não violentas e 

resultados acadêmicos baixos.  
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Na dimensão psicológica, uma pesquisa avaliou prospectivamente a incidência 

e a evolução de sintomas depressivos em adolescentes grávidas e puérperas, e os 

resultados indicaram que os sintomas depressivos são comuns nessas duas 

populações (Barnet et al., 1996). Segundo os autores, além dos sintomas depressivos, 

a gestação na adolescência encontra-se associada a baixa autoestima, vivência de 

alto nível de estresse, poucas expectativas frente ao futuro e ausência de apoio 

familiar (Barnet et al., 1996). No entanto, existem indicadores de que adolescentes 

que apresentam problemas psicológicos são mais sujeitos à maternidade e à 

paternidade (Kessler, 1997). 

A gravidez e a maternidade na adolescência estão entre os principais fatores 

do abandono precoce da escola. De acordo com o UNICEF (2011), no ano de 2008, 

das meninas brasileiras com idade entre 10 e 17 anos sem filhos, 6,1% não 

estudavam; já entre as adolescentes que tinham filhos na mesma faixa etária, essa 

proporção chegava a 75,7%. Entre essas mesmas meninas que já eram mães, 57,8% 

delas não estudavam nem trabalhavam (UNICEF, 2011). 

Sabroza et al. (2004), em uma pesquisa com 1.228 puérperas adolescentes, 

constataram que, do total de adolescentes que já haviam abandonado a escola, 26,9% 

o fizeram por causa de gestações anteriores e, entre as que ainda estudavam no 

momento em que engravidaram, houve maior abandono escolar das adolescentes de 

mais idade e das que não tinham união consensual. Pesquisas brasileiras confirmam 

esta tendência das mães adolescentes a abandonar precocemente os estudos 

(Machado, Saito, Szarfarc, 2007; Maranhão, Gomes, Oliveira, 2012). 

De acordo com Ribeiro e Gualda (2011), a experiência da gravidez e da 

maternidade rompe com a trajetória idealizada pelas famílias, desde a obtenção de 

uma formação escolar e a conquista do emprego e da autonomia financeira até a 

constituição de sua família, tornando-se assim, um problema social e um risco a ser 

evitado. No entanto, alguns estudos indicam que as precárias condições 

socioeconômicas e as oportunidades restritas precedem a gravidez/maternidade na 

adolescência (Duncan, 2007; Novellino, 2011; Ribeiro e Gualda, 2011; Silva et al., 

2011). Fica claro que esse fenômeno é, simultaneamente, uma causa e uma 

consequência das violações de direitos, minando a capacidade de uma adolescente 

de exercer seus direitos a educação, saúde e autonomia e tornando-a, quando 
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impedida de desfrutar de direitos básicos, mais vulnerável a engravidar (UNFPA, 

2013). 

A maternidade na adolescência é considerada uma situação de vulnerabilidade 

com impactos profundos na vida dos adolescentes: em sua saúde, no seu 

desempenho escolar, nas suas oportunidades de formação para o trabalho (UNICEF, 

2011). Dessa forma, continua a ser um impedimento para avanços no status 

educacional, social e econômico das mulheres em todas as partes do mundo (UNFPA, 

2013). A baixa escolaridade e a consequente entrada precoce e precária no mercado 

de trabalho, somadas à pobreza, tornam a gravidez na adolescência um dos mais 

importantes fatores para a perpetuação de ciclos intergeracionais de pobreza e 

exclusão (Novellino, 2011; UNICEF, 2011). 

Ao analisar a literatura referente à gravidez na adolescência, percebe-se que a 

gravidez pode ter resultados negativos para as adolescentes e seus filhos, porém nem 

sempre é isso que acontece, pois, algumas jovens podem apresentar problemas 

psicossociais e no desempenho do papel materno, enquanto outras não (Ribeiro, 

Gualda, 2011). 

Estudos revelam que existem adolescentes que desenvolvem comportamentos 

positivos após a gravidez, como preocupação com o trabalho e com o estudo, e se 

tornam mais responsáveis (Hoga, 2008; Ribeiro, Gualda, 2011). 

1.2.1 Resiliência e maternidade na adolescência 

Rodríguez e Malbersis (2012) identificaram em seu estudo que algumas 

adolescentes não são capazes de enfrentar a maternidade de forma eficaz, enquanto 

outras se desenvolvem exitosamente, apesar da adversidade. As autoras enfatizam 

que é precisamente neste espaço de incertezas que se inscreve o conceito de 

resiliência, definido como uma combinação de fatores que permitem ao ser humano 

enfrentar os problemas de sua vida (Rodríguez, Malbersis, 2012). 

A experiência positiva da maternidade para a adolescente e a valorização do 

vínculo familiar são temas emergentes em estudos nacionais (Hoga, 2008; Maranhão, 

Gomes, Oliveira, 2012; Oliveira-Monteiro et al., 2011; Ribeiro, Gualda, 2011; Santos, 

Schor, 2003). 
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Ribeiro e Gualda (2011) observaram, em sua pesquisa, que a trajetória da 

gestação na adolescência levou à construção da resiliência, pois, mesmo em 

condições adversas, como expulsão da casa paterna, brigas e desentendimentos 

familiares, as adolescentes foram capazes de desenvolver atributos pessoais que as 

permitiram superar essas situações. As autoras salientam a necessidade de uma 

mudança do processo saúde-doença para o processo saúde-resiliência, ou seja, uma 

mudança de paradigma do modelo médico tradicional, centrado na doença, para uma 

perspectiva que inclui a capacidade de enfrentamento, o estímulo às potencialidades 

e a consideração da esperança como componentes indispensáveis no 

desenvolvimento das pessoas (Ribeiro, Gualda, 2011). 

O National Scientific Council on Developing Child (2015) considera que a 

resiliência resulta de uma interação dinâmica de predisposições internas e 

experiências externas.  

A transição para a maternidade na adolescência inclui características da mãe 

adolescente e do pai do bebê; características da criança; contexto e dinâmicas 

familiares; contexto social mais imediato em que a família está inserida; características 

sociais, econômicas, culturais e legais da sociedade envolvente; e também dimensão 

temporal em que ocorrem as interações recíprocas entre os níveis mencionados 

(Canavarro, Pedrosa, 2012). Dessa forma, evidencia-se a complexidade da adaptação 

na transição para a maternidade e a parentalidade, constatando-se a adaptação como 

processo multideterminado, decorrente das interações entre os diferentes elementos, 

em que fragilidades em um fator podem ser atenuadas pelas potencialidades de 

outros, o que equivale salientar a presença de fatores de risco, mas também de 

proteção nesse processo (Canavarro, Pedrosa, 2012). 

Para Rutter (1987), “Resiliência é o processo final de processos de proteção 

que não eliminam o risco, mas encorajam o indivíduo a se engajar na situação de risco 

efetivamente” (p. 600). 

Yunes e Szymansky (2001) referem que “Fatores de risco relacionam-se com 

toda a sorte de eventos negativos de vida, e que, quando presentes, aumentam a 

probabilidade de o indivíduo apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais.” 

(p.24). 

Oliveira-Monteiro et al. (2011), em sua pesquisa sobre fatores de risco e 

proteção durante a gravidez e a maternidade na adolescência, revelam que os 
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principais fatores de risco apresentados pelas jovens pesquisadas, subjacentes aos 

sistemas ambientais, foram as referências a drogas e violência que estiveram 

presentes, especialmente com respeito à proximidade da moradia a locais de tráfico 

de drogas e de prostituição e à presença de criminalidade no local de moradia, além 

de vitimização com violência física.  

Hoga (2008) destaca que as dificuldades relacionadas ao acesso ao trabalho, 

assim como o bem-estar econômico e social, foram os principais riscos sociais 

associados à maternidade na adolescência encontrados em sua pesquisa com mães 

adolescentes moradoras de uma comunidade de baixa renda localizada na cidade de 

São Paulo. 

Os fatores de proteção são influências que modificam, melhoram ou alteram as 

respostas das pessoas a alguns riscos ambientais que predispõem a desfechos 

desfavoráveis (Rutter, 1985). Oliveira-Monteiro et al. (2011) verificaram em seu estudo 

que, na maioria do grupo pesquisado, houve indicativos de fatores de proteção 

pertinentes aos contextos ambientais como manutenção de contato com o pai da 

criança, relacionamento estável, apoio da família de origem e da família do pai da 

criança, bom relacionamento com vizinhos, estabilidade de moradia e proximidade de 

parentes. 

1.2.2 O apoio social como fator de proteção na maternidade na adolescência                                  

Patias, Gabriel e Dias (2013) revelam que os fatores de proteção que se 

destacam como importantes no contexto familiar da mãe adolescente são os bons 

níveis de comunicação entre pais e filho e um ambiente familiar afetivo e continente 

ao adolescente, que possibilitaria vivência mais positiva da gestação, melhor adesão 

ao acompanhamento pré-natal e desenvolvimento da responsabilidade e do cuidado 

com o filho. 

Os fatores de proteção mais citados pela literatura como relevantes para a 

maternidade na adolescência são os suportes familiar e social (Canavarro, Pedrosa, 

2012; Carvalho, Merighi, Jesus, 2009; Maia, 2010; Martins, Frizzo, Diehl, 2014; 

Oliveira-Monteiro et al., 2011; Patias, Gabriel, Dias, 2013), com destaque para a figura 

feminina, principalmente da mãe da adolescente (Figueiredo, 2000; Martins, Frizzo, 
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Diehl, 2014; Patias, Gabriel, Dias, 2013). O apoio do pai da criança à mãe adolescente 

também é citado frequentemente como importante (Canavarro, Pedrosa, 2012; Maia, 

2010; Martins, Frizzo, Diehl, 2014; Oliveira-Monteiro et al., 2011). 

No início da gestação, a adolescente gestante pode apresentar sentimentos 

negativos como tristeza, fragilidade, medo, preocupação e ansiedade, mas, no 

decorrer da experiência, ao receber apoio do parceiro, da família e de profissionais da 

saúde para cuidar do filho, surgem sentimentos positivos, como a satisfação, a “força” 

para desempenhar sua função como mãe e a vontade de superar seus medos, 

sofrimentos e dificuldades (Costa et al., 2014). 

O apoio da família é imprescindível para dar suporte financeiro e ajudar nos 

cuidados diários à criança, a fim de proporcionar à mãe adolescente momentos de 

descanso e para que vivencie o cuidar de seu filho de forma mais tranquila, conforme 

suas possibilidades financeiras (Andrade, Ribeiro, Ohara, 2009). O suporte familiar 

também favorece oportunidades para que ela possa concretizar seus planos futuros, 

que continuam a existir (Andrade, Ribeiro, Ohara, 2009). 

Penna et al. (2012), em sua pesquisa qualitativa com dez mães adolescentes 

abrigadas, indicam que as condições favoráveis de uma mãe adolescente abrigada 

estão relacionadas ao desenvolvimento da relação mãe-filho e ao apoio fornecido 

pelos profissionais do abrigo. 

Merino et al. (2013), entrevistaram 78 mães adolescentes com o objetivo de 

compreender as principais situações vivenciadas pelas mesmas e as formas de 

enfrentamento utilizadas por elas após o nascimento do bebê e identificaram que a 

família se apresentou como a maior colaboradora das adolescentes, tendo como 

destaque o apoio exercido principalmente pela avó materna, tanto na ajuda aos 

cuidados do recém-nascido, quanto no suporte à filha. Os pesquisadores observaram 

também que, na presença da mãe ou de outro cuidador, as mães adolescentes 

sentem que suas angústias e seus sofrimentos são amenizados e que à medida que 

vão adquirindo experiência, almejam conquistar autonomia em relação ao cuidado de 

seu filho.  

As mães adolescentes que vivem com o pai e/ou mãe provavelmente têm apoio 

financeiro e emocional, além da colaboração nos cuidados com os filhos (Novellino, 

2011). Aquelas que estão na posição de cônjuges têm apoio financeiro e afetivo e 

talvez colaboração nos cuidados com os filhos (Novellino, 2011). Já as que estão na 
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posição de chefe são as mais vulneráveis, pois contam, provavelmente, somente com 

os próprios proventos (Novellino, 2011). 

A falta de suporte social (principalmente da mãe da adolescente e do 

companheiro), ou a presença conflituosa destes, é considerada fonte importante de 

estresse (Santos, Schor, 2003). 

Crockenberg (1987), em uma pesquisa com mães adolescentes norte-

americanas, identificou que as que tiveram mais rejeição durante a infância e menos 

apoio do parceiro após o parto demonstravam mais raiva e comportamentos punitivos 

em relação ao bebê.   

Em uma revisão de literatura realizada por Levandowski, Piccini e Lopes (2008) 

sobre maternidade adolescente, foi constatado que os estudos em geral sugerem que 

as famílias de gestantes e mães adolescentes acabam apoiando-as nessa situação. 

Foi destacado que a ocorrência de uma atitude de rejeição por parte das famílias 

parece ser decorrente de fatores sociais específicos, associados a preconceitos 

sociais (Levandowski, Piccini, Lopes 2008). Os autores concluem que ficou evidente 

a importância de uma rede de apoio para as adolescentes que deparam com a 

situação de gravidez e maternidade, especialmente o apoio fornecido pela família, 

seja ele do tipo emocional ou financeiro (Levandowski, Piccini, Lopes, 2008). 

A investigação empírica já revelou o efeito protetor que o apoio social tem na 

qualidade dos cuidados e, consequentemente, no desenvolvimento da criança 

(Figueiredo, 2001). Portanto, para a autora, é de suma importância programas com 

objetivo de fortalecer a rede social existente no meio ambiente, facilitando, assim, as 

relações com o cônjuge e com a família (Figueiredo, 2001).  

Dado essa constelação de conhecimentos acerca da maternidade na 

adolescência, surgiram os seguintes questionamentos: 1) qual é a influência do apoio 

social no processo de resiliência de mães adolescentes residentes no município de 

Bertioga; 2) como se caracteriza a resiliência de mães adolescentes; 3) como se 

caracteriza o apoio social de mães adolescentes; 4) qual a relação da resiliência e do 

apoio social com as características sociodemográficas; e 5) qual a relação entre as 

características sociodemográficas. 

De acordo com os saberes explanados sobre o assunto, foi formulada a 

seguinte hipótese: quanto maior o apoio social, maior será a resiliência de mães 

adolescentes. 
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Considerando a relevância do apoio social para as mães adolescentes e a 

importância da resiliência, o estudo da associação desses fatores é de grande 

interesse na área da Promoção da Saúde. Para isto, este estudo busca compreender 

a influência do apoio social no processo de resiliência das mães adolescentes. Dessa 

forma, espera-se ampliar o conhecimento sobre a temática para auxiliar a elaboração 

de tecnologias fortalecedoras da resiliência, ampliando o empoderamento de jovens 

mães para desfrutarem de seus direitos a saúde, educação e autonomia e, assim, 

melhorar a qualidade de vida delas e de seus filhos.
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Correlacionar a resiliência e o apoio social de mães adolescentes. 

2.2 ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a resiliência de mães adolescentes. 

2. Caracterizar o apoio social de mães adolescentes.  

3. Correlacionar a resiliência e o apoio social com as características 

sociodemográficas de mães adolescentes. 

4. Correlacionar as variáveis sociodemográficas. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.Referencial Teórico



Referencial Teórico 35 

Bianca Gansauskas de Andrade 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 RESILIÊNCIA 

Resiliência é um conceito oriundo da física e da engenharia e refere-se à 

capacidade de um material de absorver energia sem sofrer deformação plástica ou 

permanente (Yunes, 2003).   

Para a psicologia e para área da saúde, resiliência é um conceito relativamente 

novo e é frequentemente referido por processos que explicam a "superação" de crises 

e adversidades em indivíduos, grupos e organizações (Yunes; Szymanski, 2001). A 

definição de resiliência em psicologia não é tão clara e precisa como na física, pois, 

no estudo dos fenômenos humanos, múltiplos fatores devem ser considerados 

(Yunes; Szymanski, 2001) 

Para Antunes (2003), resiliência se refere à capacidade que tem o ser humano 

de se recuperar psicologicamente quando é submetido a adversidades, violências e 

catástrofes na vida; corresponde à capacidade de pessoas, grupos e/ou comunidades 

não só de resistir às adversidades, mas utilizá-las em seus processos de 

desenvolvimento pessoal e crescimento social.  

Tavares (2001) afirma que o desenvolvimento de capacidades de resiliência 

nos sujeitos passa pela mobilização e pela ativação das suas capacidades de ser, 

estar, ter, poder e querer, ou seja, pela sua capacidade de autorregulação e 

autoestima. 

Yunes (2003) define resiliência como um fenômeno dinâmico que se constitui 

por um conjunto de processos de vida que possibilitam o enfrentamento de situações 

de sofrimento com consequente fortalecimento, transformação pessoal e superação 

das adversidades de indivíduos, grupos e comunidades. 

Os precursores do termo resiliência na psicologia são os termos invencibilidade 

ou invulnerabilidade, referindo-se a uma ideia de resistência absoluta ao estresse, de 

uma característica imutável (Yunes, 2003). Resiliência e invulnerabilidade não são 

termos equivalentes, pois o primeiro refere-se a uma “habilidade de superar 

adversidades”, não significando que o indivíduo saia ileso, como implica o termo 

invulnerabilidade (Zimmerman, Arunkumar, 1994). Essa ideia de uma característica 
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intrínseca ao indivíduo é refutada pelas pesquisas mais recentes, que indicam que a 

resiliência ou a resistência ao estresse é relativa, sendo suas bases tanto 

constitucionais como ambientais, além de o grau de resistência não ter uma 

quantidade fixa, mas variar de acordo com as circunstâncias (Rutter, 1985). 

As primeiras pesquisas sobre resiliência focalizavam o indivíduo, 

principalmente as crianças, sob a perspectiva da invulnerabilidade e mediante uma 

abordagem quantitativa, em que o indivíduo é considerado resiliente ou não por meio 

de testes psicométricos, notas de escola, testes de personalidade ou perfil de 

temperamento (Yunes; Szymanski, 2001). Atualmente, nos estudos sobre o tema, já 

aparecem pesquisas que abordam resiliência abrangendo outras dimensões, menos 

deterministas e mais atentas às condições sociais (Noronha et al., 2009).  

Souza e Cerveny (2006) revelam, em sua revisão de literatura sobre resiliência, 

que a trajetória das pesquisas sobre o tema segue o desenvolvimento humano no 

sentido vertical, ou seja, inicia abordando a criança, passa pelo adolescente e pelo 

adulto e, por último, volta-se ao idoso. Os autores também destacam que as pesquisas 

sobre resiliência seguem a orientação indivíduo-mundo, isto é, uma evolução do 

conceito do indivíduo (traços de personalidade) para a família (construção relacional) 

e as redes sociais mais amplas (visão ecológica) (Souza, Cerveny, 2006).  

Juntamente com a questão da resiliência, emergiram várias constelações 

temáticas conceituais que, até os dias de hoje, exercem forte influência no discurso 

científico, como: risco, vulnerabilidade, estresse, coping, competência e proteção 

(Yunes; Szymanski, 2001).  

Os termos mais utilizados para tratar a adversidade são fatores de risco, 

eventos de vida ou estressores, enquanto os fatores de proteção são, usualmente, 

nomeados como mediadores (buffers) (Pesce et al., 2004).  

Sapienza e Pedromônico (2005) destacam que, a partir do final da década de 

1980, houve uma mudança no enfoque de riscos específicos, isolados, para um 

conjunto ou um mecanismo de riscos que fazem parte de um ambiente complexo que 

age influenciando o indivíduo. As pesquisas podem ser ainda mais promissoras se 

focarem mecanismos de proteção e de resiliência em crianças e adolescentes 

expostos a ambientes de extremo risco, pois estes podem ajudar na identificação e 

no esclarecimento de como funcionam esses mecanismos, o que proporcionará o 
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aumento de intervenções voltadas à redução de problemas de desenvolvimento 

(Sapienza, Pedromônico, 2005).  

Junqueira e Deslandes (2003), em seu estudo sobre resiliência em crianças 

submetidas a maus tratos, identificam a polarização do conceito em torno de alguns 

eixos, como: adaptação/superação, inato/adquirido, permanente/circunstancial. Para 

esses autores, a resiliência remete à ideia de superação e pode ser considerada como 

algo adquirido ou construído, além de ter caráter circunstancial (Junqueira, Deslandes, 

2003). 

Cyrulnik (2001) considera resiliência um fenômeno construído ao longo da vida. 

Silva, Elsen e Lacharité (2003) acreditam que nessa perspectiva, pode-se investir na 

promoção da construção da resiliência em qualquer momento, desde a infância até a 

velhice. Porém, para os autores é importante não culpabilizar o 

indivíduo/família/comunidade nem desresponsabilizar aqueles que deveriam trabalhar 

para gerar condições básicas necessárias para um viver saudável. De acordo com os 

mesmos, promover resiliência não substitui as formas políticas de combate à própria 

miséria e à desigualdade social (Junqueira, Deslandes, 2003; Pesce et al., 2004). E 

acrescentam que há uma primordial necessidade de políticas governamentais que 

promovam resiliência com objetivo de fortalecer o indivíduo, a família e a comunidade 

em que este está inserido (Silva, Elsen e Lacharité, 2003). 

Silva, Elsen e Lacharité (2003) concebem a resiliência como um fenômeno 

multideterminado (atrelado à interdependência entre os múltiplos contextos com os 

quais o sujeito interage de forma direta ou indireta e sobre os quais incidem diferentes 

visões), relativo (manifestação em algumas áreas do funcionamento humano) e 

instável (presente em alguns pontos da trajetória do ciclo vital de um ser humano, mas 

em outros não). Do ponto de vista operacional, esta característica circunstancial do 

conceito confere dificuldade na seleção de indicadores para mensurar o fenômeno 

(Silva, Elsen, Lacharité, 2003).  

Chiesa (2005) refere a resiliência como uma categoria teórica que pode ser 

utilizada pelos profissionais de saúde na atenção primária, a fim de fortalecer 

indivíduos que vivem situações adversas de sofrimento emocional e exclusão social. 

Segundo Chiesa (2005 p. 23), a resiliência como categoria práxica do agir profissional 

implica em:  
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[...] instrumentalizar as famílias a se reconhecerem como importantes no 
cotidiano de seus integrantes, valorizar o patrimônio (conjunto de recursos 
materiais e relacionais potenciais disponíveis) de que dispõem, resgatar seus 
direitos sociais, compreender as diferentes fases do ciclo de vida e valorizar 
o diálogo como ferramenta para exercitar a tolerância e respeitar as 
diferenças existentes entre seus integrantes. 

De acordo com Juliano e Yunes (2014) a literatura vem apontando que 

expressões de resiliência podem ser estimuladas pelas redes de apoio social, 

promovendo a construção conjunta de soluções e empoderamento de grupos sociais. 

3.2 APOIO SOCIAL 

Cassel (1974) destaca que pessoas com poucos de laços sociais se tornam 

mais suscetíveis a doenças. A pobreza de relações sociais constitui fator de risco à 

saúde comparável a outros que são comprovadamente nocivos, como o fumo, a 

pressão arterial elevada, a obesidade e a ausência de atividade física, os quais 

acarretam implicações clínicas para a saúde pública (Broadhead et al., 1983). 

Pilisuk e Minkler (1985) observaram em sua pesquisa que portadores de 

diferentes enfermidades, como hipertensão arterial, depressão, tuberculose e vítimas 

de acidentes, relatavam com maior frequência o fato de não estarem inseridos em 

uma rede de apoio mútuo, ou ainda de terem experimentado em maior grau perdas 

importantes de laços sociais como a viuvez, a separação amorosa, o desemprego e a 

mudança de moradia. 

Berkman e Syme (1979) identificaram em seu estudo que as pessoas que 

careciam de laços sociais e comunitários eram mais propensas a morrer no período 

que foram acompanhadas do que aquelas com contatos mais extensos. 

Dentre as diferentes ideias englobadas na expressão “laços sociais”, dois 

conceitos se destacam: rede social e apoio social.  

As redes sociais (social networks) são definidas como “teias” de relações 

sociais que circundam o indivíduo ou como grupos de pessoas com quem há contato 

ou alguma forma de participação social (por exemplo, grupos religiosos, associações 

sindicais etc.) (Berkman, Syme, 1979; Bowling, 1997 apud Chor et al., 2001). 

Apoio social (social support) diz respeito aos recursos postos à disposição por 

outras pessoas a alguém que se encontra em situação de necessidade e pode 
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corresponder a diferentes funções, como apoio emocional, material ou afetivo (Due et 

al., 1999; Sherbourne, Stewart, 1991 apud Griep et al, 2005).  

Cobb (1976) refere que há evidências de que interações de apoio entre as 

pessoas protegem-nas contra as consequências na saúde oriundas do estresse da 

vida e também podem protegê-las de uma vasta variedade de estados patológicos 

como baixo peso ao nascer, artrite, tuberculose, depressão, alcoolismo etc. Além 

disso, o apoio social pode reduzir a quantidade de medicamentos necessários, 

acelerar a recuperação e facilitar o cumprimento de regimes médicos prescritos 

(Cobb, 1976). 

De acordo com essa ideia, os laços sociais teriam influência na manutenção da 

saúde, favorecendo condutas adaptativas em situações de estresse (Griep et al., 

2005). Segundo os autores vários estudos investigaram a influência desses laços no 

risco de adoecer e morrer, e seus resultados indicam que dispor de uma rede social e 

receber ajuda dos indivíduos que pertencem a essa rede beneficiam a saúde e o bem-

estar (Griep et al., 2005). 

Sherborne e Stewarta (1991) salientam que a importância das relações 

interpessoais para nossas vidas tornou-se cada vez mais clara, pois buscar e receber 

ajuda de outras pessoas é uma forma importante da atividade de enfrentamento.  

A disponibilidade de alguém para fornecer ajuda ou apoio emocional pode 

proteger os indivíduos de algumas das consequências negativas de doenças graves 

ou situações estressantes (Sherborne, Stewarta,1991). 

Brasil (2002, p. 23) relata que na Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, em 1986, foi descrito na Carta de Ottawa o eixo norteador, 

“Reforçando a Ação Comunitária”, que informa:  

O desenvolvimento das comunidades é feito sobre os recursos humanos e 
materiais nelas existentes para intensificar a autoajuda e o apoio social, e 
para desenvolver sistemas flexíveis de reforço da participação popular na 
direção dos assuntos de saúde. 

Nesse sentido, o apoio social poderia ser um elemento a favorecer o 

empowerment, processo no qual indivíduos, grupos sociais e organizações passam a 

ganhar mais controle (Andrade, Vaitsman, 2002).  
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3.3 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Promoção da Saúde é entendida como o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma 

maior participação no controle desse processo (Primeira Conferência Internacional 

sobre Promoção da Saúde, 1986). O conceito de Promoção da Saúde representa uma 

mudança de paradigma de um modelo hospitalocentrista, focado na cura de doenças, 

para um modelo focado na saúde e nas formas de promovê-la (Harada; Pedreira; 

Viana, 2013).  

Tradicionalmente, o conceito de Promoção da Saúde define-se de maneira bem 

mais ampla que prevenção, pois, se refere a medidas que não se dirigem a uma 

determinada doença ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar 

gerais (Leavell; Clark, 1976 apud Czeresnia, 2003). A Nova Promoção da Saúde 

preconiza que, para que um indivíduo ou coletivo tenha saúde, é necessário que seja 

capaz de identificar e realizar aspirações, satisfazer necessidades e transformar e/ou 

desenvolver mecanismos de adaptação ao meio ambiente (Carvalho, 2007). 

A abordagem preventiva da salutogênese (as razões que levam alguém a estar 

saudável) realça a importância do reforço de competências, das pessoas e das 

comunidades, na melhoria do nível de saúde, potencializando fatores geradores de 

saúde e integrando-os na capacidade de gestão dos fatores de risco, por meio da 

resiliência (Antonovsky, 1987 apud Loureiro; Miranda, 2010). 

O fenômeno da resiliência é construído quotidianamente, a cada ação, a cada 

palavra, num longo processo que se inscreve em um contexto específico e se 

reconstrói de forma coletiva ao longo do tempo (Silva; Elsen; Lacharité, 2003). Do 

ponto de vista conceitual e operacional, a resiliência apresenta potencial valioso em 

termos de prevenção e promoção da saúde, pois representa uma nova possibilidade 

técnica do trabalho em saúde, atuando no sentido de: priorizar a saúde, enfatizar as 

potencialidades dos seres humanos, desconstruir crenças e a desesperança atrelada 

à dimensão da negatividade do processo saúde-doença, além de quebrar previsões e 

expectativas de continuidade dos problemas (Silva; Elsen; Lacharité, 2003). 

Labonte (1993), adaptado de Blaxter (1990) também traz essa perspectiva do 

modelo positivo de saúde onde é possível organizar as experiências de saúde por 

meio de categorias como a energia vital, as relações sociais satisfatórias, o controle 
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sobre a vida, a habilidade de fazer coisas que satisfaçam, ter projeto de vida e a vida 

comunitária. Para Labonte (1993) essas categorias estão interconectadas de modo 

que uma afeta a outra e este modelo de saúde, segundo o autor, permite o 

planejamento do cuidado em saúde com foco no bem-estar físico, mental e social e 

não somente na mera ausência de doença.  

Em estudo anterior, ao se aprofundar no reconhecimento das necessidades da 

população atendida pelo Programa Saúde da Família (PSF) em São Paulo, foram 

identificadas as categorias práxicas de autonomia e resiliência como fundamentais 

para subsidiar a elaboração de intervenções em saúde voltadas para superar 

iniquidades (Chiesa, 2005). 

Piaggio (2009) destaca quatro atributos pessoais associados à resiliência: 1) 

competência pessoal (facilidade de comunicação, empatia e afeto, comportamentos 

pró-sociais); 2) resolução de problemas (capacidade de resolver problemas); 3) 

autonomia (senso de identidade, possibilidade de agir de forma independente e 

controle de alguns elementos ambientais); 4) sentido de propósito e futuro 

(expectativas saudáveis, objetivos claros, orientados para a sua execução, sucesso 

em empreendimentos, fé no futuro melhor). 

Segundo Fleury-Teixeira et al. (2008), a autonomia pode ser considerada como 

categoria norteadora da atuação em promoção da saúde, já que a promoção da saúde 

é a atuação para a ampliação do controle ou domínio de indivíduos e comunidades 

sobre os determinantes de sua saúde. Os autores concluíram, portanto, que a 

promoção da saúde busca ampliação da autonomia de indivíduos e comunidades e 

que este é o cerne da proposição de empowerment individual e coletivo (Fleury-

Teixeira et al., 2008). 

O empowerment emerge como um processo de ação social no qual os 

indivíduos tomam posse de suas próprias vidas pela interação com outros indivíduos, 

gerando pensamento crítico em relação à realidade, favorecendo a construção da 

capacidade social e pessoal e possibilitando a transformação de relações de poder 

(Andrade, Vaitsman, 2002). No nível individual, refere-se à habilidade das pessoas 

em ganhar conhecimento e controle sobre forças pessoais, sociais, econômicas e 

políticas para agir na direção da melhoria de sua situação de vida (Andrade, Vaitsman, 

2002). 
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O apoio social poder ser, segundo Valla (1999), um elemento a favorecer o 

empowerment, pois, de acordo com Cassel (1974) o apoio social contribui no sentido 

de criar uma sensação de coerência e controle da vida, o que beneficiaria o estado de 

saúde das pessoas. 

Os conceitos de resiliência e apoio social consolidam o campo da Promoção 

da Saúde, pois convergem com os quadros conceituais deste, como autonomia e 

empowerment, que servirão como referência para análise dos dados neste estudo. 

Dessa forma, espera-se aprofundar o conhecimento sobre a influência do apoio social 

no processo de resiliência de mães adolescentes visando melhorar a capacidade de 

enfrentamento, estimular as potencialidades e preservar a esperança destas. Com 

isso, pretende-se analisar os resultados à luz do conceito de empowerment das 

adolescentes para desfrutarem de seus direitos a saúde, educação e autonomia. 
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4 MÉTODO 

4.1 TIPO DA PESQUISA 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, transversal de abordagem 

quantitativa.  

Ao realizar a revisão de literatura sobre a temática, foram observados poucos 

estudos sobre o construto resiliência em mães adolescentes e, portanto, propõe-se 

um estudo descritivo que tem a finalidade de observar, descrever e documentar os 

aspectos da situação (Polit, Beck, Hungler, 2004). O estudo descritivo é a base e o 

ponto inicial para os outros tipos de estudo (Canales, Alvaro, Pineda, 1994).  

O estudo será transversal, ou seja, a coleta de dados será realizada em um 

ponto do tempo, sendo o fenômeno resiliência obtido durante o período da coleta de 

dados. Os delineamentos transversais são apropriados para descrever a situação do 

fenômeno, ou as relações entre fenômenos em um ponto fixo (Polit, Beck, Hungler, 

2004). 

A metodologia dos estudos quantitativos tem como principal preocupação, por 

meio de um bom delineamento, proporcionar as respostas mais exatas, imparciais e 

interpretáveis possíveis para a questão de pesquisa e propiciar resultados replicáveis 

(Polit, Beck, Hungler, 2004).  

A abordagem quantitativa utiliza a linguagem matemática para descrever a 

causa do fenômeno e o tratamento dos dados nesse tipo de abordagem é marcado 

pela quantificação dos eventos, a partir de análises estatísticas (Teixeira, 2007). 

4.2 CENÁRIO 

Esta pesquisa foi realizada no município de Bertioga, localizado no estado de 

São Paulo, na Região Metropolitana da Baixada Santista. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2016, a população aferida no censo 

de 2010 correspondia a 47.645 pessoas e a estimada para 2016 era de 56.555, a área 
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do município correspondia a 490,148 km² em 2015 e a densidade demográfica 

equivalia a 97,21 hab./km² em 2010. 

Bertioga tem origem no termo tupi buriquioca, que significa "casa do muriqui" 

(Fabra, 2010 apud Wikipedia, 2016). Muriqui é uma denominação comum a duas 

espécies de macacos (Fabra, 2010 apud Wikipedia, 2016). 

Durante o início da colonização portuguesa, no século XVI, os portugueses do 

núcleo vicentino decidiram construir o forte de São João de Bertioga para se defender 

dos ataques dos tupinambás. Esse forte é considerado a mais antiga fortificação 

portuguesa no Brasil (Fabra, 2010 apud Wikipedia, 2016).  

Em 1552, Hans Staden, um mercenário alemão a serviço do rei de Portugal, 

ficou responsável pelo forte. Staden foi capturado pelos tupinambás e, posteriormente, 

libertado por intervenção dos franceses, aliados dos tupinambás. Retornando à 

Alemanha, escreveu um livro sobre suas aventuras no Novo Mundo e descreveu uma 

terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos, situada na América 

(Staden, 2010 apud Wikipedia, 2016).  

Segundo o IBGE (2016), o distrito criado com a denominação de Bertioga 

foi subordinado ao município de Santos até 1991, quando se tornou um 

município independente. 

Bertioga é um dos quinze municípios paulistas considerados estâncias 

balneárias pelo estado de São Paulo, pois cumpre determinados requisitos 

definidos por Lei Estadual que garante a esses municípios uma verba maior por 

parte do Estado para a promoção do turismo regional (Wikipedia, 2016).  
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Figura 1 – Mapa da localização do município de Bertioga no estado de São 
Paulo. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bertioga 

Figura 2 - Imagens por satélite do município de Bertioga com a identificação dos 
bairros. 

 

Fonte:https://www.google.com.br/maps/@-23.7817474,45.9343313,23094m/ data=!3m1!1e3 

 

Segundo a Fundação João Pinheiro (FJP) em parceria com o Instituto de 

Pesquisa Aplicada (IPEA) e o Programa Nacional das Nações Unidas (PNUD) em 

2013, informou que Bertioga apresentou em 2010, um Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de 0,730, índice este, que se situa em uma faixa alta de 

IDH (0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 
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absolutos foi Educação, seguida por Longevidade e por Renda (FJP, IPEA, PNUD, 

2013). 

 A população de Bertioga teve uma taxa média de crescimento anual de 4,72%, 

entre 2000 e 2010, diminuindo em relação à da década anterior, que foi de 11,29% 

entre 1991 e 2000, já no estado de São Paulo e no Brasil, essas taxas foram de 1,01% 

entre 2000 e 2010 (FJP, IPEA, PNUD, 2013). De acordo com o IBGE (2016) o valor 

do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares 

permanentes na zona urbana é de R$ 538. 

De acordo com a FJP, o IPEA e o PNUD (2013), a mortalidade infantil 

(mortalidade de crianças com menos de um ano) reduziu 28% em Bertioga, passando 

de 22,8 por mil nascidos vivos em 2000 para 16,3 por mil nascidos vivos em 2010. 

Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, descritos 

pela FJP, pelo IPEA e PNUD (2013), a mortalidade infantil para o Brasil deve estar 

abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. As taxas de mortalidade infantil do estado de 

São Paulo e do Brasil, em 2010, eram 13,9 e 16,7 por mil nascidos vivos, 

respectivamente (FJP; IPEA; PNUD, 2013). 

Segundo o IBGE (2016), no censo de 2010, foram identificadas no município 

de Bertioga, entre as mulheres com 10 anos ou mais de idade que tiveram filhos, 6.429 

sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto, 2.543 com fundamental 

completo ou médio incompleto, 2.977 com ensino médio completo ou superior 

incompleto e apenas 876 tinham nível superior completo. O IBGE (2016), no censo de 

2010, informou que entre as mulheres com 10 anos ou mais de idade que tiveram 

filhos nascidos vivos, residentes em Bertioga, 2.327 eram casadas, 131 eram 

separadas ou desquitadas judicialmente, 415 eram divorciadas, 1.870 eram solteiras 

e 687 eram viúvas. 

 De acordo com o IBGE (2016), existem nove estabelecimentos de saúde do 

SUS no município de Bertioga. Destes, cinco são UBS, sendo que, destas, uma é 

caracterizada como Unidade Básica de Estratégia de Saúde da Família (UBESF) de 

Boracéia e quatro agregam a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), 

denominadas: UBS/EACS Vicente de Carvalho, UBS/EACS Central, UBS/EACS de 

Vista Linda e UBS/EACS Indaiá. 
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4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população estudada foi de mães adolescentes de 10 a 19 anos, com filhos 

de até um ano de idade, atendidas nas cinco UBS do município de Bertioga, no estado 

de São Paulo. A coleta de dados ocorreu no período de julho a agosto do ano de 2016, 

em visita realizada pela pesquisadora, por meio de entrevista com a adolescente. 

A faixa etária foi escolhida de acordo com o critério utilizado pela OMS que 

considera adolescente a pessoa entre 10 e 19 anos (Brasil, 2007).  

De acordo com a Prefeitura de Bertioga, de julho a dezembro de 2015, 

ocorreram 70 partos de mães adolescentes residentes em Bertioga neste período, 

sendo duas de 10 a 14 anos e 68 de 15 a 19 anos (Anexo 1 e 2). 

O cálculo da amostra aleatória simples considerou o nível de confiança de 95%, 

o poder de teste de 95% e o valor correlação entre a resiliência e o apoio social de 

0,3. Foi utilizado para o cálculo da amostra o software G*Power 3.1.9.2, elaborado por 

Faul et al. (2007), que resultou em uma amostra de 138 e, então, foi feita uma correção 

para população finita utilizando a seguinte fórmula: 

 

   n* = n  x  N = 47  

             n+N-1 

 

n = 138 (número da amostra sem a correção para população finita) 

N = 70 (número estimado da população total)  

 

Com a correção para amostra finita, chegou-se à amostra de 47 mães 

adolescentes. 

Para esta pesquisa, foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: ter 

idade entre 10 a 19 anos; ser mãe adolescente; ter algum dos filhos com até um ano 

de idade; e possuir condições de se comunicar verbalmente, sendo esse critério 

avaliado subjetivamente pela entrevistadora. Os critérios de exclusão foram: não 

atender aos itens acima; não apresentar endereço ou forma de localização correta; e 

impossibilidade de localização após a terceira tentativa de contato presencial.  

As mães adolescentes identificadas foram contatadas individualmente pela 

entrevistadora por meio de visita domiciliar, sendo realizada conversa preliminar 



Método 49 

Bianca Gansauskas de Andrade 

explanando sucintamente a proposta da pesquisa e levantando os critérios de 

inclusão. Caso estes fossem atendidos, era realizada a entrevista se a mãe 

adolescente estivesse disponível ou agendada uma visita domiciliar de acordo com a 

conveniência das participantes. As mulheres que não atendessem aos critérios de 

inclusão eram excluídas.  

4.4 COLETA DE DADOS 

4.4.1 Procedimentos 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de julho de 2016 e agosto de 

2016. Foi solicitada às equipes da Estratégia de Saúde da Família e da EACS somente 

a informação de quantas e quais mães adolescentes cadastradas se enquadravam 

nos critérios da pesquisa. Com essas informações colhidas, a pesquisadora 

selecionou as mães adolescentes por conveniência, na sequência em que os agentes 

comunitários de saúde foram informando as mães adolescentes da microárea em que 

eles atuavam, para então, marcar a visita domiciliar de acordo com a disponibilidade 

das jovens. É necessário salientar que as entrevistas domiciliares foram de 

responsabilidade da pesquisadora, não gerando qualquer ônus para o serviço.  

Os passos da coleta de dados foram os seguintes:  
 

a) No domicílio, as participantes foram novamente questionadas acerca dos 

critérios de inclusão e exclusão. Na ausência de impedimentos, seguiu-se 

para o próximo passo. 

b) Foi oferecida cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice B) para os responsáveis da adolescente, bem como o 

Termo de Assentimento (TA) (Apêndice D) para a adolescente e, se a 

adolescente fosse emancipada ou maior de 18 anos, era ofertado o TCLE 

(Apêndice C). O TCLE e o TAI foram lidos em voz alta e foram 

esclarecidos os itens que não tivessem sido compreendidos. Após a 

concordância, os termos foram assinados em duas vias pela 

entrevistadora e pela entrevistada. 
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c) Foi feita a aplicação de instrumentos de coleta contendo: questionário 

sociodemográfico (Apêndice A), Escala de Resiliência (Pesce et al., 2005) 

(Anexo 3) e Escala de Apoio Social (Griep et al., 2005) (Anexo 4).   

4.4.2 Instrumentos 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

1) Questionário sociodemográfico (Apêndice A) elaborado pela própria 

pesquisadora, que possui questões relacionadas às seguintes variáveis: 

• Idade: constitui o período de vida das adolescentes. 

• Número de filhos: número de filhos vivos da adolescente. 

• Escolaridade: foi considerada a última série concluída com aprovação 

ou a que está cursando, frequentada na rede oficial de ensino no Brasil. 

Categorizada em: 

 - ensino fundamental: 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º 

ano, 7º ano, 8º ano ou 9º ano; 

 - ensino médio: 1º ano, 2º ano ou 3º ano;  

 - ensino superior: completo ou incompleto. 

• Estado civil: união formal ou informal das adolescentes com parceiro(a) 

considerando as seguintes categorias: solteira, casada, união estável, 

viúva, divorciada ou outros. 

• Atividade econômica: exercício de atividade laboral oficial ou informal 

remunerado. 

• Tempo que a mãe adolescente passa com seu(s) filho(s): quantidade de 

horas que a mãe adolescente passa com seu(s) filho(s) por dia. 

 

2) Escala de Resiliência (Anexo 2) desenvolvida por Wagnild e Young (1993) 

e adaptada transculturalmente para a língua portuguesa e a cultura brasileira por 

Pesce et al. (2005). Essa escala é utilizada para medir níveis de adaptação 

psicossocial positiva em face de eventos de vida importantes (Pesce et al., 2005). 

Possui 25 itens descritos de forma positiva com resposta tipo Likert variando de 1 
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(discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente) (Pesce et al., 2005). Os escores da 

escala oscilam de 25 a 175 pontos, com valores altos indicando elevada resiliência 

(Pesce et al., 2005). Pontuações entre 25 e 100 refletem muito baixa resiliência, 

pontuações entre 101 e 115 significam baixa resiliência, pontuações entre 116 e 130 

indicam moderada-baixa resiliência, pontuações entre 131 e 145 correspondem a 

moderada-alta resiliência, pontuações entre 146 e 160 refletem alta resiliência e 

pontuações entre 161 e 175 significam muito alta resiliência (Wagnil, 2009). 

Inicialmente, o instrumento foi desenvolvido por meio de um estudo qualitativo com 24 

mulheres adultas previamente selecionadas por adaptarem-se com sucesso à 

adversidade da vida (Wagnild, Young, 1993). Cada uma delas foi solicitada a 

descrever como se organizava diante de vivências negativas e de suas narrativas, 

cinco componentes foram identificados como fatores para resiliência: serenidade, 

perseverança, autoconfiança, sentido de vida e autossuficiência (Wagnild, Young, 

1993). Para a adaptação transcultural, foi utilizada uma amostra de 977 de alunos dos 

ensinos fundamental e médio da rede pública de ensino do Município de São Gonçalo, 

no Rio de Janeiro (Pesce et al., 2005). Quanto à adaptação transcultural, foram 

encontrados bons resultados na equivalência semântica dos itens, o alfa de 

Chronbach foi de 0,80 na amostra total; na confiabilidade intraobservador, verificou- 

se que o kappa situou-se entre regular e moderado e o coeficiente de correlação 

intraclasse foi de 0,746 (p = 0,000). Os resultados da análise fatorial não foram 

similares àqueles encontrados originalmente por Wagnild e Young (1993) (dois 

fatores: “competência pessoal” e “aceitação de si mesmo e da vida”) e ficaram 

distribuídos da seguinte forma no estudo de validação: o primeiro fator agrupou sete 

itens de “competência pessoal” e sete de “aceitação de si mesmo e da vida”; no 

segundo fator, predominaram os itens referentes a “aceitação de si mesmo e da vida”, 

com apenas dois itens de “competência pessoal”; o terceiro fator agrupou apenas itens 

de “competência pessoal” (Pesce et al., 2005). Pesce et al. (2005) relatam que, ao se 

fazer uma interpretação do agrupamento dos fatores que resultaram da rotação 

ortogonal varimax, abdicou-se da classificação original de “competência pessoal” e 

“aceitação de si e da vida”, optando-se por compreender o primeiro e principal fator 

como itens que indicam resolução de ações e valores (que dão sentido à vida, por 

exemplo, amizade, realização pessoal, satisfação e significado da vida); o segundo 

fator agrupou itens que transmitem ideia de independência e determinação; e no 
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terceiro e último fator estão os itens indicativos de autoconfiança e capacidade de 

adaptação a situações. Quanto à validade de constructo, nota-se correlação direta e 

significativa com autoestima, supervisão familiar, satisfação de vida e apoio social. 

Verificou-se correlação inversa com a escala que avalia violência psicológica (Pesce 

et al., 2005). O Quadro 1 apresenta os itens da Escala de Resiliência divididos de 

acordo com os três fatores denominados por Pesce et al. (2005) na validação 

transcultural da escala de resiliência desenvolvida por Wagnild e Young (1993). 

Quadro 1 ‒ Itens da Escala de Resiliência divididos de acordo com os três fatores 
denominados por Pesce et al. (2005) 

Fator 1 ‒ Resolução de ações valores 
  
1. Quando eu faço planos, eu os levo até o fim.  
2. Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou de outra.  
6. Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha vida.  
8. Eu sou amigo de mim mesmo.  
10. Eu sou determinado.  
12. Eu faço as coisas um dia de cada vez.  
14. Eu sou disciplinado.  
16. Eu normalmente posso achar motivo para rir.  
18. Em uma emergência, eu sou uma pessoa em quem as pessoas podem 
contar.  
19. Eu posso geralmente olhar uma situação de diversas maneiras.  
21. Minha vida tem sentido.  
23. Quando eu estou numa situação difícil, eu normalmente acho uma saída.  
25. Tudo bem se há pessoas que não gostam de mim.  
24. Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que fazer. 

Fator 2 ‒ Independência e determinação 
 
5. Eu posso estar por minha conta se eu precisar. 
7. Eu costumo aceitar as coisas sem muita preocupação. 
9. Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo tempo.  
11. Eu raramente penso sobre o objetivo das coisas.  
13. Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já experimentei dificuldades 
antes. 
22. Eu não insisto em coisas sobre as quais eu não posso fazer nada. 

Fator 3 ‒ Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações 
 
3. Eu sou capaz de depender de mim mais do que qualquer outra pessoa. 
4. Manter interesse nas coisas é importante para mim.  
15. Eu mantenho interesse nas coisas.  
17. Minha crença em mim mesmo me leva a atravessar tempos difíceis. 
20. Às vezes eu me obrigo a fazer coisas querendo ou não. 

Fonte: Pesce et al. Adaptação transcultural, confiabilidade e validade da escala de resiliência. Cad. 
Saúde Pública. 2005; 21(2):436-448. 
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Pesce et al. (2005), que realizaram a validação transcultural da Escala de 

Resiliência desenvolvida por Wagnild e Young (1993), destacam algumas dificuldades 

em relação ao resultado das análises fatoriais, pois, em virtude de as categorias 

teóricas que constituem a resiliência (capacidade de resolver situações, valores, 

independência, determinação, autoconfiança e adaptação) serem conceitos que estão 

teoricamente relacionados entre si, a formação dos fatores mostrou algumas 

ambiguidades (Pesce et al., 2005). Os autores exemplificaram esse fato salientando 

que, no fator de resolução de ações, os itens 1 e 10 podem também ser identificados 

como determinação e os itens 7 e 11 do fator independência podem ser 

compreendidos como adaptação a problemas (Pesce et al., 2005). Apesar dessas 

dificuldades apresentadas pela validação da Escala de Resiliência por Pesce et al. 

(2005), optou-se por esse instrumento por ter sido o instrumento sobre resiliência mais 

utilizado na literatura revisada (Felgueiras, Festas, Vieira, 1987; Avanci et al., 2007; 

Andrade et al., 2013; Albuquerque et al., 2014; Pesce et al., 2004), juntamente com a 

Escala de Resiliência de Connor-Davidson, validada por Lopes e Martins (2011), e 

também por ser a única escala de resiliência validada para a língua portuguesa e a 

cultura brasileira na população adolescente. 

 

3) Escala de Apoio Social utilizada no Medical Outcomes Study (MOS) (Anexo 

3) e adaptada para o português por Griep et al. (2005) no estudo “Pró-Saúde”. O 

estudo original MOS foi realizado com 2.987 adultos, usuários de serviços de saúde 

em Boston, Chicago e Los Angeles, nos Estados Unidos, que apresentavam uma ou 

mais das seguintes doenças crônicas: hipertensão, diabetes, doença coronariana ou 

depressão (Sherbourne; Stewart, 1991). Na sua forma original, esse instrumento foi 

concebido para abranger cinco dimensões de apoio social: material (quatro 

perguntas) – provisão de recursos práticos e ajuda material; afetiva (três perguntas) 

– demonstrações físicas de amor e afeto; interação social positiva (quatro 

perguntas) – contar com pessoas com quem relaxar e se divertir; emocional (quatro 

perguntas) – habilidade da rede social em satisfazer às necessidades individuais em 

relação a problemas emocionais, por exemplo situações que exijam sigilo e 

encorajamento em momentos difíceis da vida; informação (quatro perguntas) – contar 

com pessoas que aconselhem, informem e orientem. Para todas as perguntas, cinco 

opções de resposta foram apresentadas: 1 (“nunca”); 2 (“raramente”); 3 (“às vezes”); 
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4 (“quase sempre”) e 5 (“sempre”) (Sherbourne; Stewart, 1991 apud Griep et al., 

2005). Para a adaptação para o português no estudo “Pró-Saúde”, foi utilizado um 

universo de 4.030 funcionários técnico-administrativos efetivos de uma universidade 

no Rio de Janeiro (Griep et al., 2005). Nesse estudo, apenas três dimensões foram 

discriminadas pela análise fatorial, em comparação às cinco identificadas pelo estudo 

original (Griep et al., 2005). Nove itens tiveram cargas mais altas no fator I; seis itens 

no fator II; e quatro itens no fator III (Griep et al., 2005). O primeiro fator abrangeu 

todos os itens de apoio afetivo e de interação social positiva das dimensões originais 

do questionário (Griep et al., 2005). O segundo fator incluiu os itens remanescentes 

do apoio emocional e também todos os itens de apoio de informação das dimensões 

originais e, além disso, dois itens originalmente pertencentes à escala de apoio 

emocional apresentaram cargas mais altas nesse fator, bem como no fator I (Griep et 

al., 2005). O terceiro fator, de maneira semelhante ao que ocorre na versão original, 

incluiu todos os itens de apoio material (Griep et al., 2005). Os autores concluíram que 

o número elevado de hipóteses de associação confirmadas no estudo americano e no 

estudo brasileiro, a manutenção da multidimensionalidade (três fatores) da escala, a 

boa consistência interna (coeficiente alfa de Cronbach igual ou maior que 0,83 para 

todas as dimensões) e os resultados das análises prévias de confiabilidade teste-

reteste permitem afirmar que esse instrumento de apoio social, após tradução e 

adaptação para o português, manteve propriedades psicométricas adequadas (Griep 

et al., 2005) . A maior pontuação para uma escala individual ou para o índice de apoio 

social indica mais apoio (Sherbourne, Stewart, 1991). Para se obter a pontuação para 

cada subescala, é necessário calcular a média das pontuações para cada subescala 

(Sherbourne, Stewart, 1991). Para se obter um índice de apoio social total, deve-se 

calcular a média, somando as pontuações dos 18 primeiros itens incluídos nas quatro 

subescalas, dividir pelo número 18 e, após, somar a essa média a pontuação do último 

item da escala (item 19) (Sherbourne, Stewart, 1991). O Quadro 2 apresenta o 

questionário de apoio social com os itens e as dimensões propostos na versão original 

aplicada no Medical Outcomes Study, adaptados para o português. 
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Quadro 2 ‒ Questionário de apoio social, itens e dimensões propostos na versão 
original aplicada no Medical Outcomes Study adaptados para o português. 

Tipo de apoio  Item 
 Se você precisar, com que frequência conta com 

alguém... 
Material que o ajude, se ficar de cama?  

 
para levá-lo ao médico?  
 
para ajudá-lo nas tarefas diárias, se ficar doente?  
 
para preparar suas refeições, se você não puder 
prepará-las? 

Afetivo que demonstre amor e afeto por você?  
 
que lhe dê um abraço?  
 
que você ame e que faça você se sentir querido?  

Emocional para ouvi-lo, quando você precisar falar?  
 
em quem confiar ou para falar de você ou sobre seus 
problemas?  
 
para compartilhar suas preocupações e medos mais 
íntimos?  
 
que compreenda seus problemas?  

Informação para dar bons conselhos em situação de crise?  
 
para dar informação que o ajude a compreender uma 
determinada situação?  
 
de quem você realmente quer conselhos?  
 
para dar sugestões de como lidar com um problema 
pessoal?  

Interação social positiva com quem fazer coisas agradáveis? 
 
com quem distrair a cabeça?  
 
com quem relaxar?  
 
para se divertir junto?  

 
Fonte: Griep, Rosane Harter et al. Validade de constructo de escala de apoio social do Medical 
Outcomes Study adaptada para o português no Estudo Pró-Saúde. Caderno Saúde Pública. 
2005;21(3):703-714. 
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Antes de utilizar os instrumentos citados na pesquisa, foi realizado um teste 

piloto, em uma escola pública do município de Bertioga, no período noturno, com 

meninas de 15 a 17 anos, estudantes do 2º ano do ensino médio, para verificar as 

possíveis dificuldades de entendimento dos instrumentos. Foi aplicado o questionário 

sociodemográfico, a Escala de Resiliência e a Escala de Apoio Social do MOS. A 

média de tempo para responder os três questionários foi de 20 minutos. Não foi 

apresentada nenhuma dificuldade para responder o questionário sociodemográfico. 

As adolescentes apresentaram dificuldade de entendimento em três afirmações da 

Escala de Resiliência e em três questões da Escala de Apoio Social. Porém, as jovens 

entrevistadas relataram que a explicação da pesquisadora foi suficiente para 

esclarecer as dúvidas e possibilitar que respondessem às questões.  

As afirmações da Escala de Resiliência sobre as quais as adolescentes 

apresentaram dificuldade de entendimento, são:  

 

3)  Eu sou capaz de depender de mim mais do que qualquer outra pessoa 

(algumas adolescentes pensaram somente em dependência financeira). 

5)  Eu posso estar por minha conta se precisar (algumas jovens apresentaram 

dificuldade de entender a expressão "estar por minha conta"). 

16) Eu normalmente posso achar motivo para rir (só uma adolescente 

apresentou dúvida, se dizendo muito séria e que não achava motivo para rir). 

 

As questões da Escala de Apoio Social sobre as quais as adolescentes 

apresentaram dificuldade de entendimento são: 

 

“Se você precisar, com que frequência você conta com alguém:” 

1) que a ajude se você ficar de cama? (algumas jovens não associaram na 

primeira leitura o "ficar de cama" com uma situação de doença). 

7) para lhe dar informação que a ajude a compreender uma determinada 

situação? (uma adolescente apresentou dificuldade porque não sabia o significado da 

palavra "compreender" e, quando repetida a pergunta substituindo a palavra 

"compreender" por "entender", esta conseguiu responder a questão). 
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12) de quem realmente quer conselhos? (foi necessário explicar, para algumas 

adolescentes, que a pergunta se referia a conselhos de uma pessoa com a qual elas 

realmente se importavam). 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados foram organizados e analisados utilizando o software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22. Inicialmente, as variáveis foram 

classificadas de acordo com a natureza: qualitativa ou quantitativa. As variáveis 

qualitativas são: atraso escolar, está estudando, união estável/casamento, está 

trabalhando, é registrada em carteira. Uma vez que as variáveis são binárias, para 

efeitos da análise foram atribuídos os valores 0 (zero) para a resposta não e 1 (um) 

para a resposta sim. As variáveis quantitativas são: anos de estudo, horas semanais 

que as mães adolescentes passam acordadas com seus filhos, número de filhos, 

idade, escore de resiliência e de seus fatores (resolução de ações e valores; 

independência e determinação; autoconfiança e capacidade de adaptação a 

situações), escore de apoio social e das suas dimensões (material, interação social 

positiva, informação, emocional, afetiva). As variáveis qualitativas foram avaliadas 

através da frequência das respostas sim ou não obtidas. As variáveis quantitativas 

foram avaliadas através dos parâmetros descritivos média e desvio padrão, conforme 

demostrado na Tabela 1 (página 58).  

O teste de normalidade de Shapiro-Willk foi realizado para verificar se as 

variáveis quantitativas obedeciam a distribuição normal (curva de gauss) e, como a 

maior parte das variáveis não seguia o padrão normal, foi realizada o teste não 

paramétrico (não obedece a distribuição normal) de Spearman que avalia a correlação 

entre duas variáveis através de uma função linear, sem levar em consideração a 

frequência das amostras.  

Na correlação de Spearman o parâmetro avaliado é o rho de Spearman 

denominado como o coeficiente da correlação. O rho de Spearman permite determinar 

se a análise é altamente correlacionada (0.9 - 1), muito correlacionada (0.7 - 0.9), 

moderadamente correlacionada (0.5 - 0.7), fracamente correlacionada (0.3 - 0.5), 

insignificante (0 - 0.3). O nível de significância considerado nas análises foi p < 0,05.  
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Tabela 1 -  Análise descritiva das variáveis quantitativas 

Variáveis Média Desvio Padrão 

Anos de estudo 

 

Horas semanais que as 

mães adolescentes 

passam acordadas com 

seus filhos 

 

Número de filhos 

 

Idade 

 

Escore de resiliência 

 

Resolução de ações e 

valores 

 

Independência e 

determinação 

 

Autoconfiança e 

capacidade de adaptação 

a situações 

 

Escore de apoio social 

 

Material 

 

Interação social positiva 

 

Informação 

 

Emocional 

 

Afetiva 

9.31 

 

99.5 

 

 

 

 

1.15 

 

17.58 

 

140.31 

 

5.7 

 

 

5.9 

 

 

5.27 

 

 

 

8.2 

 

3.9 

 

3.85 

 

3.76 

 

3.6 

 

4.19 

2.08 

 

24.6 

 

 

 

 

0.35 

 

1.39 

 

16.4 

 

0.65 

 

 

0.84 

 

 

0.97 

 

 

 

1.8 

 

1.09 

 

1.04 

 

1.14 

 

1.14 

 

0.97 
 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 



Método 59 

Bianca Gansauskas de Andrade 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

Após a aprovação no Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo e da anuência da Secretaria Municipal de Saúde da 

Prefeitura de Bertioga, a coleta de dados foi realizada em visita domiciliar. A aplicação 

dos questionários só foi realizada após a assinatura do TCLE (Apêndice B) pelos 

responsáveis da adolescente, bem como após a assinatura do TA (Apêndice D) pela 

adolescente. Se a adolescente fosse emancipada ou maior de dezoito anos, era 

ofertado o TCLE (Apêndice C). O TCLE foi elaborado de acordo com a Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2012). Neste documento, são 

apresentados os objetivos do estudo e os instrumentos utilizados na pesquisa, bem 

como a garantia de anonimato das pacientes que concordaram em participar da 

pesquisa e o sigilo em relação aos dados coletados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

A amostra da pesquisa foi composta por 48 mães adolescentes residentes em 

três bairros da cidade de Bertioga. 45,83% (n = 22) moravam no bairro de Vicente de 

Carvalho II, 37,5% (n = 18) no bairro de Boracéia e 16,66% (n = 8) no bairro de Vista 

Linda, como visto nos dados da Figura 3. A faixa etária das jovens variou de 14 a 19 

anos.  

Figura 3 – Distribuição de sujeitos por bairro. 

 
Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Neste estudo, no momento da entrevista, 31,25% (n = 15) das mães 

adolescentes tinham 19 anos, 29,17% (n = 14) tinham 18 anos, 20,83% (n = 10) tinham 

17 anos, 8,33% (n = 4) tinham 16 anos, 6,25% (n = 3) tinham 15 anos e 4,17% (n = 2) 

tinham 14 anos, como apresentado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Idade das mães adolescentes 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

 A média de idade das mães adolescentes deste estudo foi de 17,58 anos com 

desvio padrão de mais ou menos 1,39, conforme demonstrado na Tabela 1. 

Segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), o município 

de Bertioga apresentou 10 nascidos vivos de mães entre 10 e 14 anos e 173 de mães 

entre 15 e 19 anos no ano de 2014, totalizando 183 nascidos vivos de mães 

adolescentes (Brasil, 2016). A amostra do presente estudo segue a mesma 

característica desse fenômeno no município, pois 95,83% (n = 46) das mães 

adolescentes tem entre 15 e 19 anos. No entanto, a prevalência de mães adolescentes 

entrevistadas nesta pesquisa foi de jovens entre 17 a 19 anos, correspondendo a 

81,25% (n = 39) da amostra. 

Estudos em cidades de diversas regiões do país também indicam essa 

tendência da gestação/maternidade na adolescência ocorrer em maior número acima 

dos 15 anos, como em Florianópolis, onde a maior parte das gestantes adolescentes 

encontrava-se na faixa dos 16 aos 18 anos (Siqueira et al., 2002), em São Paulo, onde  

83% das adolescentes grávidas eram maiores de 15 anos (Chalem et al., 2007), no 

Rio de Janeiro, onde 74% das puérperas adolescentes tinham idade entre 17 e 19 

anos, e em São Luís do Maranhão, onde 55% das mães adolescentes tinham entre 

18 e 19 anos (Simões et al., 2003). 
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As mães adolescentes com idade entre 18 e 19 anos representam, neste 

estudo, 60,42% da amostra, o que corrobora os dados levantados pelo IBGE (2015) 

na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2014, que identificou 

que 65,9% das adolescentes com ao menos um filho nascido vivo tinham 18 ou 19 

anos de idade.  

Em relação ao número de filhos, a média de número de filhos por mãe 

adolescente neste estudo foi de 1,15 filhos com um desvio padrão de mais ou menos 

0,35, conforme demostrado na Tabela 1. As jovens que tinham somente um filho 

representaram 85,42% da amostra (n = 41) e 14,58% (n = 7) tinham dois filhos, de 

acordo com os dados do Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Número de filhos das mães adolescentes 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

 

Em uma pesquisa norte-americana com 354 adolescentes que eram 

predominantemente afro-americanas (94,1%), com idade entre 12 a 19 anos, 42% das 

adolescentes relataram uma gravidez de repetição rápida dentro de 24 meses 

(Crittenden et al., 2009). 

Chaban Junior, Maquera e Lopes (2003), em Porto Acre – AC, encontraram 

46,2% das jovens pesquisadas com repetição da gravidez. Em São Luís ‒ MA, Simões 

et al. (2003) observaram a gravidez recorrente em 51,4% das adolescentes avaliadas. 
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Bruno et al. (2009), no estado do Ceará, verificaram que 61% das adolescentes 

investigadas engravidaram nos cinco anos seguintes ao primeiro parto. Maia et al. 

(2004), em Pernambuco, notaram a repetição da gravidez em 26,2% da sua amostra. 

No município do Rio de Janeiro, Silva et al. (2011) identificaram 29% de prevalência 

de gravidez recorrente. Siqueira et al. (2002), na cidade de Florianópolis, perceberam 

que 9,5% das adolescentes investigadas estavam vivenciando a segunda ou mais 

gestações. 

No presente estudo, 14,58% das adolescentes, com idades entre 18 e 19 anos, 

apresentaram uma segunda gestação, resultado que se aproxima mais do estudo 

realizado por Chalem et al. (2007) no município de São Paulo, onde 17,1% das jovens 

maiores que 16 anos estavam gravidas pela segunda vez. Na Pesquisa Nacional 

Demografia e Saúde, em 2006, 13,5% das adolescentes na faixa etária de 15 a 19 

anos já eram mães e tinham dois filhos ou mais, dado este, também, muito próximo 

ao encontrado no presente estudo (Brasil, 2009).  

Rosa, Reis e Tanaka (2007), ao notarem por meio de uma revisão bibliográfica 

que, nas regiões mais desenvolvidas como Sul e Sudeste, os percentuais de gravidez 

recorrente eram menores em relação às regiões menos desenvolvidas como Norte e 

Nordeste, inferiram que as gestações sucessivas estão, aparentemente, associadas 

às características sociais, econômicas e culturais de cada região (Rosa; Reis; Tanaka, 

2007).  

Diferentemente, o IBGE (2015), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD) de 2014, detectou que as mulheres de 15 a 19 anos de idade que 

tinham ao menos um filho nascido vivo se distribuíam da seguinte forma pelo país: no 

Norte, 13,5%; no Nordeste, 35,8%; no Sudeste, 33,8%; no Sul, 9,4%, e no Centro-

Oeste, 7,5%. É possível observar, por meio dos dados da PNAD de 2014, que 

gravidez/maternidade na adolescência teve a segunda maior prevalência na região 

Sudeste, ficando abaixo apenas da região Nordeste do país (IBGE, 2015). 

Considerando que a região Sudeste apresenta um dos melhores indicadores 

socioeconômicos do país, tal fato não seria o esperado, já que alguns estudos indicam 

que a gravidez na adolescência está associada a piores indicadores socioeconômicos 

(Chacham, Maia, Camargo, 2012; Martins et al., 2014; Novellino, 2011; Simões et al. 

2003) e que a sua repetição está relacionada a indicadores ainda piores que o das 
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mães com somente um filho (Silva et al., 2011), necessitando, assim, de maiores 

investigações sobre o fenômeno.  

Nesta pesquisa, a idade das mães adolescentes com dois filhos variou entre 

18 e 19 anos, sendo que 57,14% (n = 4) tinham 19 anos e 42,86% (n = 3) tinham 18 

anos. Este estudo apresentou uma correlação direta entre idade e número de filhos, 

ou seja, quanto maior a idade, maior a chance de ter mais de um filho (rho = 0,317; p 

= 0,028), conforme apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 – Correlação entre idade e número de filhos 

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

0,317 0,028 48 

 
Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Moura et al. (2014), em um estudo realizado com jovens multíparas de Teresina 

‒ PI, detectaram que aproximadamente 70% da sua amostra de participantes tinham 

idade de 20 a 22 anos.  

Silva et al. (2011), em uma pesquisa com mães adolescentes residentes na 

cidade do Rio de Janeiro (RJ), identificaram que um dos principais fatores associados 

à gravidez recorrente foi a idade de 15 a 19 anos (99,2%). 

É possível perceber que as pesquisas apontam as jovens com mais idade com 

maior risco de reincidência da gestação, o que está intrinsecamente ligado a dados 

relacionados a gravidez na adolescência e sua repetição, como menarca precoce 

(Moura et al., 2014; Persona, Shimo, Tarallo, 2004; Silva et al., 2013;), primeira 

relação sexual com início precoce (Moura et al., 2014; Persona, Shimo, Tarallo, 2004; 

Silva et al., 2013), uso inadequado de anticoncepcionais (Ferreira et al., 2012; 

Persona, Shimo, Tarallo, 2004; Mata et al., 2009; Moura et al., 2014) e primeira 

gestação com idade menor ou igual a 17 anos (Moura et al., 2014; Persona, Shimo, 

Tarallo, 2004; Silva et al., 2013). 

Silva et al. (2013), em seu estudo caso-controle sobre fatores associados à 

recorrência da gravidez na adolescência, ponderam que o fato de a gestação ter 

ocorrido de forma tão precoce, com idade da primeira gestação menor ou igual a 16 
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anos, aumenta o período de exposição até o final da adolescência, bem como a 

probabilidade de ocorrer uma nova gestação.  

Para entender gravidez na adolescência e sua repetição, faz-se necessário 

compreender a construção social dos próprios dados relacionados a esse fenômeno. 

A menarca é um evento tardio da puberdade e importante indicador da maturação 

sexual (Castilho et al., 2012). A puberdade precoce na menina é definida como o 

desenvolvimento de características sexuais secundárias, como desenvolvimento das 

mamas, aparecimento de pelos pubianos antes dos oito anos, bem como o 

sangramento vaginal (menarca precoce) (Beserra, 2011). “A idade média da menarca 

se correlaciona com a raça, idade da menarca materna, fatores emocionais, 

ambientais e estado nutricional” (Beserra, 2011, p. 63).  

Picanço (1995), em seu estudo a respeito das influências dos fatores 

socioeconômicos e das diferenças regionais sobre a menarca da menina brasileira, 

encontrou uma idade média de 13,02 anos.  

Diversos estudos nacionais e internacionais têm apontado a tendência secular 

de diminuição da idade da menarca e do surgimento dos sinais de maturação sexual 

(Biro et al., 2012; Castilho et al., 2012; Euling et al., 2008; Graham et al., 1999; Hwang 

et al., 2003; Morris, 2011). Essa tendência à antecipação da idade da menarca é 

apontada por muitos estudiosos como consequência da melhora da nutrição e dos 

padrões de vida decorrente de melhores padrões socioeconômicos da população 

(Duarte, 1993; Euling et al., 2008; Graham et al., 1999; Hwang et al., 2003; Morris, 

2011). O evento da menarca depende de uma porcentagem adequada de gordura no 

corpo, aproximadamente 17% do peso corporal total, para ocorrer e são necessários 

de 20% a 22% de gordura corporal para manter a menstruação (Vitalle et al., 2003). 

Um dos fatores mais citados nos estudos como antecipador da idade da menarca é o 

aumento do índice de massa corpórea e da obesidade na população (Biro et al., 2012; 

Castilho et al., 2012; Hwang et al., 2003; Kac, Velásquez-Meléndez, Valente, 2003; 

Vitalle et al., 2003), fenômeno este relacionado à mudança de hábitos alimentares e 

estilo de vida da população e que tem ocorrido tanto em países ocidentais como 

orientais. 

Estudos indicam que a menarca ocorre mais precocemente em zonas urbanas 

(Picanço,1995) e em famílias com maior renda (Tavares et al., 2000; Picanço,1995). 

Outros estudos também correlacionam a antecipação da idade da menarca com 
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fatores genéticos (Ong KK et al., 2011), ausência do pai (Deardorff et al., 2011), 

número inferior a dois irmãos (Picanço, 1995) e desemprego dos pais (Tavares et al., 

2000).  

Cesario e Hughes (2007), em sua revisão de literatura, detectaram diversos 

fatores que estão associados à puberdade precoce, como genética, origem étnica, 

obesidade em crianças, toxinas ambientais que perturbam a função endócrina 

(produtos químicos, toxinas, plastificantes, métodos de alimentação infantil, produtos 

para pele e cabelo), estresse psicossocial e exposição precoce a uma sociedade 

sexualizada. 

A menarca é uma das manifestações da puberdade e a patologia da puberdade 

precoce afeta uma em 5.000 crianças, sendo 10 vezes mais comum no sexo feminino 

(Cesario, Hughes, 2007). Portanto, deve-se ter cuidado ao utilizar o termo menarca 

precoce como fator de risco para gravidez na adolescência e sua repetição, pois não 

são apenas as meninas com menarca antes dos oito anos (menarca precoce) que 

apresentam mais chance de engravidar, e sim todas as jovens que têm entrado na 

menarca com menos idade que nas gerações anteriores, seguindo essa tendência 

secular do fenômeno, o que por si só já estende em relação temporal as chances de 

uma adolescente engravidar.  

Diante dos diversos fatores relacionados com diminuição da idade da menarca, 

fica evidente que essa mudança é, em grande parte, fruto das transformações que 

tanto as sociedades ocidentais quanto as orientais estão vivendo no modo de produzir 

e consumir os alimentos, na forma como se relacionam com a sexualidade, nas novas 

configurações familiares, nos avanços científicos e no modo de vida dos centros 

urbanos.  

Outro fator de risco que a literatura associa com a gravidez na adolescência e 

a sua repetição é a relação sexual precoce. Porém, nenhum dos estudos consultados 

sobre saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes aponta em qual idade seria o 

marco para definir a relação sexual como “precoce” ou “adequada” no período da 

adolescência, de outro modo, a literatura sobre o tema explana sobre diversos 

aspectos do contexto de vida dos adolescentes que influenciam no início da vida 

sexual. 

Paiva et al. (2008) compararam dois estudos com amostras representativas da 

população urbana brasileira e identificaram que a idade média de início da vida sexual 
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entre os jovens de 16 a 19 anos foi de 14,7 anos em 1998 e de 14,9 anos em 2005. 

Tal comparação demonstra que a idade de início da relação sexual manteve-se 

praticamente igual entre os anos pesquisados.  

Schiro e Koller (2013), em seu estudo sobre características associadas à 

gravidez na adolescecia, identificaram que as meninas tenderam a ter a sua primeira 

relação sexual com o namorado, enquanto os meninos se iniciaram sexualmente com 

uma amiga. Tal diferença de gênero entre a iniciação sexual também foi percebida 

por Borges e Nakamura (2009), pois verificaram que, para as meninas adolescentes, 

a iniciação sexual está associada a uma relação de amor e confiança com o parceiro, 

enquanto para os rapazes o início da vida sexual está atrelado a uma concepção de 

que o sexo é um instinto físico e incontrolável, sendo dissociado dos afetos. Portanto, 

pode-se obeservar que o início da via sexual para os adolescentes está subordinado 

aos papéis de gênero tradicionalmente atribuídos aos homens e às mulheres pela 

sociedade (Borges, Nakamura, 2009).  

Chacham, Maia e Camargo (2012) encontram em sua pesquisa que, entre as 

moradoras de favelas, a iniciação sexual foi adiada em domicílio chefiado pelo pai, 

enquanto morar em casa chefiada pela mãe pareceu contribuir para a redução no 

número de gravidezes entre as jovens sexualmente ativas, possivelmente em função 

de uma atitude mais aberta e menos conservadora da mãe em relação à sexualidade 

da filha.  

Oliveira-Campos et al. (2014) e Borges et al. (2016), em pesquisas nacionais 

com escolares, identificaram que a iniciação sexual foi maior entre adolescentes do 

sexo masculino, o que ratifica as relações de gênero. 

Berquó, Garcia e Lima (2012) realizaram um estudo com representatividade 

nacional sobre o comportamento sexual, contraceptivo e reprodutivo das mulheres e 

observaram que as mulheres negras, mais pobres e com menor escolaridade tiveram 

primeira relação sexual mais precocemente, comportamento contraceptivo mais 

desprotegido e menor conhecimento da fisiologia. As autoras também obtiveram uma 

associação significativa entre gravidez antes dos 20 anos com maior pobreza e menor 

escolaridade (Berquó, Garcia, Lima, 2012).  

Oliveira-Campos et al. (2014), em pesquisa sobre o comportamento sexual de 

estudantes que participaram da Pesquisa Nacional sobre a Saúde do Escolar (2012), 

perceberam que, entre os adolescentes que já fizeram sexo, um em cada quatro não 
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fizeram uso de preservativo e estão expostos ao risco de IST/Aids e/ou 

gravidez/parentalidade precoce. Os autores concluíram que as desigualdades sociais 

afetam negativamente o comportamento sexual de risco e que o uso de substâncias 

psicoativas está fortemente associado ao sexo desprotegido (Oliveira-Campos et al., 

2014).  

Borges et al. (2016) mostraram, em um estudo transversal nacional de base 

escolar, que há heterogeneidades nas prevalências de iniciação sexual e no uso de 

métodos contraceptivos entre os adolescentes brasileiros, a depender de sua idade, 

de onde vivem e do tipo de escola que frequentam, ou seja, os comportamentos 

relacionados ao início da vida sexual e ao uso de métodos contraceptivos na última 

relação sexual são influenciados pelas características sociodemográficas dos 

adolescentes. Os autores destacam que os adolescentes mais novos e residentes na 

região Norte parecem ser os mais vulneráveis às consequências das práticas sexuais 

não protegidas.  

Quanto ao uso de métodos contraceptivos entre os adolescentes, os mais 

utilizados são o preservativo masculino e a pílula (Borges et al., 2016; Schiro, Koller, 

2013). Há evidências de uma tendência dos jovens substituírem, gradativamente, o 

uso de preservativo masculino pela pílula oral à medida que os relacionamentos se 

tronam mais estáveis e duradouros com o(a) namorado(a) (Borges et al., 2016; Pirotta, 

Schor, 2004).  

A utilização do preservativo masculino e da pílula oral são dependentes do 

acesso que os adolescentes têm a eles. O preservativo masculino não precisa de 

prescrição médica e é distribuído gratuitamente em unidades de saúde de atenção 

básica e em algumas escolas, facilitando o seu uso; já a pílula oral depende de 

prescrição médica, o que pode se colocar como uma barreira para a utilização onde o 

acesso aos serviços de saúde é mais precário (Borges et al., 2016).  

Ferreira et al. (2014) observaram, em sua pesquisa, percentuais expressivos 

de conhecimento das gestantes adolescentes relativo aos métodos de barreira 

(camisinha) e hormonal (pílula anticoncepcional), entretanto, esse conhecimento não 

representa proteção contra doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo contra a 

gravidez, pois há uma importante lacuna de informação a respeito do funcionamento 

do próprio corpo. Alguns autores acreditam que não existe uma associação entre os 

níveis de conhecimento dos métodos anticoncepcionais (MAC) e as taxas de 
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utilização, por muitas razões, como a imaturidade psicoemocional característica da 

adolescência, o medo de ser descoberta usando algum MAC, o temor de que os 

métodos possam prejudicar a sua saúde, o desconhecimento sobre como usá-los 

adequadamente, a dificuldade em obtê-los e o desejo de engravidar (Ferreira et al., 

2012; Belo, Silva, 2004).  

Para Ferreira et al. (2014), a educação sexual pode colaborar para a 

conscientização quanto à importância da prática do sexo seguro, quando oferecida 

antes da iniciação sexual. Borges e Nakamura (2009) defendem que a promoção da 

saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes deve ser construída a partir da 

compreensão de que as concepções de mundo e os comportamentos frente às 

questões da vida sexual são guiados pelas identidades de gênero. Borges et al. (2016) 

salientam que as políticas de saúde sexual e reprodutiva devem considerar as 

diferenças e as especificidades regionais na atenção à saúde do adolescente.  

Outro assunto que se destaca no tema maternidade na adolescência é a 

questão da escolaridade. Nesta pesquisa, 75% (n = 36) das jovens mães pararam de 

estudar e 25% (n = 12) continuaram estudando, conforme apresentado no Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Abandono e continuidade nos estudos pelas mães adolescentes 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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Uma pesquisa realizada em uma unidade obstétrica de um hospital universitário 

de Pelotas ‒ RS obteve resultado parecido, pois foi identificado que 80,77% das 

puérperas não frequentavam a escola (Bordignon et al., 2013). Os autores informam 

que, dentre os motivos citados, 41% estão relacionados à gestação atual/bebê, 24,7% 

a vontade própria, 12,3% a motivos familiares, 2,5% ao término do ensino 

fundamental, 6,2% ao término do ensino médio, 2,5% ao trabalho, 4,3% a problemas 

de acesso à escola, 4,9% a outros, e 9,5% afirmaram ter mais de um motivo 

(Bordignon et al., 2013) 

Em um estudo realizado em maternidades públicas conveniadas com o SUS e 

privadas do município do Rio de Janeiro, 21% das puérperas com idades entre 12 e 

16 anos abandonaram os estudos e 31% das com idade entre 17 e 19 anos também 

o fizeram (Sabroza et al., 2004). Os autores destacam que, do total de adolescentes 

que já haviam abandonado a escola, 26,9% o fizeram por causa de gestações 

anteriores (Sabroza et al., 2004). Um dos possíveis motivos que levariam a 

adolescente grávida a abandonar a escola, segundo os pesquisadores, seria o temor 

de ser discriminada e de tornar evidente a existência de uma vida sexual ativa nessa 

faixa etária, o que ainda é um fato pouco aceito pela sociedade (Sabroza et al., 2004).  

Novellino (2011) revela que a frequência à escola das mães adolescentes 

brasileiras entre 15 e 17 anos, de 2001 para 2008, aumentou significativamente, de 

22% para 30%, porém, mesmo com esse crescimento, o resultado é muito baixo 

comparado àquelas na mesma faixa etária que não têm filhos, das quais 90% estavam 

frequentando a escola em 2008. A autora informa também que, entre as adolescentes 

de 18 a 19 anos que haviam tido filho, menos de 20% estavam frequentando a escola 

(Novellino, 2011). Uma consideração importante realizada pela autora é que, tanto na 

faixa etária de 15 a 17 anos quanto na de 18 a 19 anos, o abandono escolar ocorre 

em maior número entre as mães adolescentes que entre as adolescentes sem filhos, 

sendo mais acentuado na última faixa etária e tanto maior quanto menor a renda, 

demostrando que a origem socioeconômica dessas adolescentes também influencia 

na frequência à escola (Novellino, 2011). 

 Chacham, Maia, Camargo (2012) observaram em sua pesquisa que a gravidez 

entre as adolescentes residentes em bairros de classe média que declararam renda 

familiar mais baixa não se traduziu em um impacto negativo na sua escolaridade, 

como ocorreu entre as moradoras de favelas, pois o fato de as jovens com renda 
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familiar mais baixa residirem em bairros de classe média melhora o acesso à 

educação. 

Quanto ao nível de escolaridade a média de anos de estudo apresentado pelas 

mães adolescentes foi de 9,31 anos com um desvio padrão de mais ou menos 2,08, 

conforme demonstrado na Tabela 1. Foi verificado que 14,58% (n = 7) das jovens 

mães completaram o 3º ano do ensino médio, 20,83% (n = 10) o 2º ano do ensino 

médio, 18,75% (n = 9) o 1º ano do ensino médio, 12,50% (n = 6) o 9º ano do ensino 

fundamental, 10,42% (n = 5) o 8º ano do ensino fundamental, 12,50% (n = 6) o 7º ano 

do ensino fundamental, 6,25% (n = 3) o 6º ano do ensino fundamental, 2,08% (n = 1) 

o 5º ano do ensino fundamental e 2,08% (n = 1) o 4º ano do ensino fundamental, 

conforme os dados apresentados no Gráfico 4.  

Gráfico 4 – Nível de escolaridade das mães adolescentes 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

É importante destacar que 33,33% não completaram o ensino fundamental e 

39,58% tinham o ensino médio incompleto, indicando alto índice de atraso escolar, 

pois a maior parte das participantes do estudo tinha entre 18 a 19 anos (60,42%). 
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 Esta pesquisa apresentou resultados mais positivos quando comparada a 

estudo realizado no município de São Caetano ‒ PE, que identificou 54,9% das mães 

adolescentes com ensino fundamental incompleto, 21,4% com ensino fundamental 

completo, 19% com ensino médio incompleto e 4,7% com ensino médio completo 

(Ferreira et al., 2014). Os autores verificaram que escolaridade e nível 

socioeconômico baixos configuram uma condição prevalente entre mães 

adolescentes (Ferreira et al., 2014).  

Bordignon et al. (2013) também obtiveram resultados piores em comparação 

com este estudo, pois 57,5% das puérperas adolescentes de Pelotas ‒ RS não 

concluíram o ensino fundamental e somente 8,3% haviam concluído o ensino médio.  

Nesta pesquisa, 70,83% (n = 34) das mães adolescentes encontram-se com 

atraso escolar e 29,16% (n = 14) estão no ano escolar adequado para a idade, 

conforme apresentado no Gráfico 5. 

Gráfico 5 – Atraso escolar das mães adolescentes 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Do total de 34 jovens mães com atraso escolar, 44,11% (n = 15) tinham 19 

anos, 35,29% (n = 12) 18 anos, 11,76% (n = 4) 17 anos, 2,94% (n = 1) 16 anos, 2,94% 

(n = 1) 15 anos e 2,94% (n = 1) 14 anos, conforme apresentado no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Idade das mães adolescentes que estão com atraso escolar 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Este estudo apresentou uma correlação direta (rho = 0,585; p = 0,000) entre 

atraso escolar e idade, portanto, quanto maior a idade das mães adolescentes, maior 

o atraso escolar, conforme descrito na Tabela 3. 

Tabela 3 – Correlação entre atraso escolar e idade 

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

0,585 0,000 48 

 
Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Essa correlação entre idade da mãe adolescente e atraso escolar pode ser 

observada no Gráfico 7, que apresenta o número de mães adolescentes com atraso 

escolar por idade e faixa de atraso escolar em anos de estudo, comparado ao número 

total de mães adolescentes por idade. 

  



Resultados e Discussão 75 

Bianca Gansauskas de Andrade 

Gráfico 7 – Número de mães adolescentes com atraso escolar por idade e faixa de 
atraso escolar em anos de estudo, comparado ao número total de mães adolescentes 
por idade 

 

*Faixa de atraso escolar em anos por idade 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Pode-se verificar que a faixa de atraso escolar nas mães adolescentes entre as 

idades de 14 a 16 anos varia de 1 a 3 anos e, entre as idades de 17 a 19 anos, o 

atraso escolar varia de 1 a 7 anos, salientando-se que, dentre as jovens com 19 anos, 

todas apresentavam atraso escolar, ou seja, conforme aumenta a idade, maior o 

atraso escolar em anos.  

Novellino (2011) também notou atraso escolar de 7 anos de estudo em 37,10% 

das mães adolescentes brasileiras entre 18 e 19 anos, ou seja, essas jovens se 

distribuem principalmente na faixa de 4 a 7 anos de estudo, que correspondem ao 

ensino fundamental incompleto, visto que, para esse intervalo de idade, é esperado 

uma faixa de 11 a 14 anos de estudo (ensino médio completo e ensino superior 

incompleto). Já 39,10% delas apresentaram de 8 a 10 anos de estudo, que 

correspondem a ensino fundamental completo e ensino médio incompleto, 

apresentando um atraso escolar de 3 a 4 anos. Em relação às mães adolescentes 

brasileiras de 15 a 17 anos, Novelino (2011) percebeu que elas apresentam um atraso 

escolar de 3 a 4 anos, ou seja, se concentram na faixa de 4 a 7 anos de estudo (ensino 

fundamental incompleto), no entanto, a faixa esperada seria de 8 a 10 anos. Portanto, 
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esta pesquisa segue uma característica similar à encontrada por Novellino (2011) com 

dados secundários da PNAD de 2001 e de 2008 sobre mães adolescentes brasileiras. 

De acordo com Novellino (2001), os dados de sua pesquisa indicam que, se as 

mães adolescentes que abandonaram a escola não tiverem a chance de retomar a 

educação formal, terão como nível escolar ensino fundamental incompleto e, como 

resultado, poderão se colocar no mercado de trabalho em serviços de baixa 

qualificação/remuneração, como domésticas ou em serviços de limpeza (Novelino, 

2011). 

Chacham, Maia e Camargo (2012) identificaram em sua pesquisa que as 

adolescentes que engravidaram antes dos 19 anos tinham uma média de 7,5 anos de 

escolaridade (correspondente ao ensino fundamental incompleto), contra uma média 

de 9 anos para as jovens que engravidaram após os 19 anos ou nunca engravidaram. 

Para os autores, a experiência da gravidez antes dos 19 anos de idade, entre as 

entrevistadas residentes em favelas, reduziu suas chances de completar a 

escolarização e alcançar uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho 

(Chacham, Maia, Camargo, 2012).  

Nesta pesquisa, houve também uma diferença quanto ao atraso escolar 

apresentado entre as mães adolescentes com um filho em relação às que tinham dois 

filhos. Do total de 41 mães adolescentes com um filho, 65,85% estão com atraso 

escolar e 34,14% estão no ano escolar adequado para a idade, conforme apresentado 

no Gráfico 8. Já entre as jovens mães com dois filhos, 100% (n = 7) encontram-se 

com atraso escolar. 

Gráfico 8 – Atraso escolar das mães adolescentes com um filho 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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As jovens com dois filhos que pararam de estudar no ensino fundamental 

correspondem a 57,14% (n = 4) da amostra, 28,57% (n = 2) completaram o 6º ano do 

ensino fundamental e 28,57% (n = 2) completaram o 9º ano do ensino fundamental. 

42,86% (n = 3) das adolescentes com dois filhos estudaram até o ensino médio, sendo 

que uma completou o 1º ano do ensino médio e somente duas completaram o 2º ano 

do ensino médio, tal como apresentado no Gráfico 9. 

Gráfico 9 – Nível da escolaridade das mães adolescentes com dois filhos 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Rosa, Reis e Tanaka (2007) destacam que, nos estudos revisados sobre 

gestações sucessivas na adolescência, pode ser detectado alto índice de abandono 

escolar e baixo grau de escolaridade entre as mães adolescentes multigestas. 

Persona, Shimo e Tarallo (2004), em seu estudo com 26 adolescentes com 

repetição da gravidez, verificaram que somente 16,67% das adolescentes não 

interromperam os estudos após ficarem grávidas e, entre as que o fizeram, a maioria 

foi pela gravidez. Em uma pesquisa qualitativa em que foram entrevistadas três 

adolescentes multigestas de um município da região sul do Paraná, foi identificado 

que todas abandonaram a escola em função da gestação (Riekowski; Almeida, 2009).  

Bruno et al. (2009), em estudo com adolescentes grávidas do estado do Ceará, 

verificaram que as gestantes que tinham oito anos ou menos de estudo apresentaram 
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risco relativo 1,8 vez superior de repetir uma ou mais gestações em cinco anos quando 

comparadas às gestantes que estudaram mais de oito anos.  

Silva et al. (2011), em pesquisa com dados de mães adolescentes da cidade 

do Rio de Janeiro, também observaram um aumento de repetição da gestação entre 

as adolescentes com menos anos de estudo. No estudo desses autores, foi verificado 

que, das adolescentes com zero a três anos de estudo, 41,95% tinham pelo menos 

dois filhos, o que representou uma frequência 1,48 vez maior em comparação com o 

grupo com mais de 11 anos de escolaridade. Silva et al. (2011) detectaram que 

somente 12,5% das adolescentes com mais de um filho continuaram estudando; já no 

grupo de primigestas, essa porcentagem chega a aproximadamente 30%. 

Moura et al. (2014), em um estudo sobre fatores associados à multiparidade 

entre jovens, verificaram que quase 50% das jovens multíparas pararam de estudar 

durante a primeira gravidez, porém um quarto delas já havia abandonado os estudos 

antes de engravidar pela primeira vez. Yazlle et al. (2002) alertam que o abandono 

escolar pode ocorrer antes da primeira gestação e ser uma condição de risco para 

engravidar. 

Moura et al. (2014) destacam que cerca de 95% das adolescentes multíparas 

entrevistadas pararam de estudar em algum momento, sendo que 41,3% destas 

voltaram a estudar após essa parada. Referente à escolaridade, 47,9% tinham até o 

ensino fundamental, e somente 13,1% tinham idade adequada à última série cursada 

(Moura et al., 2014). Persona, Shimo e Tarallo (2004) também identificaram a 

repetência escolar em 44,44% das adolescentes com repetição da gravidez 

entrevistadas. 

Mata et al. (2009), em sua investigação com 50 adolescentes multigestas em 

Natal ‒ RN, verificaram abandono escolar em 82% delas. Em relação ao atraso 

escolar, 86% não concluíram o ensino fundamental e 14% não concluíram o ensino 

médio (Mata et al., 2009). O presente estudo obteve um resultado pior em relação ao 

abandono escolar, pois 100% das mães adolescentes com mais de um filho pararam 

de estudar, porém, em relação ao atraso escolar no ensino fundamental, os resultados 

foram mais positivos, já que 28,57% não completaram o ensino fundamental. Contudo, 

o atraso escolar no ensino médio se mostrou pior, porque nenhuma adolescente 

completou o 3º ano do ensino médio.   
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Bruno et al. (2009), após uma revisão sobre o tema, afirmam que as mulheres 

que engravidam na adolescência tendem a ter menos anos de estudo que as outras 

e que esse estado de baixa escolaridade é preditor de repetição precoce da gravidez 

para a maioria dos investigadores. Moura et al. (2014) destacam em seu estudo que 

as participantes que apresentavam baixa escolaridade, não estudavam e não 

trabalhavam eram mais propensas a ser multíparas, o que indica sua maior 

vulnerabilidade social. 

Segundo Mata et al. (2009), a gravidez na adolescência, e também sua 

repetição, dificulta o retorno às atividades escolares e, como nessa fase da vida elas 

ainda não possuem capacitação profissional, essa evasão escolar compromete o 

futuro profissional dessas jovens. Yazlle et al. (2002) afirmam que o abandono escolar 

pelas mães adolescentes as conduz a má remuneração no futuro, por não se 

profissionalizarem. A dificuldade das adolescentes em se inserirem no mercado de 

trabalho gera uma maior dependência da família de origem e/ou parceiro, pois dessa 

forma, não conseguem contribuir com a renda familiar (Mata et al., 2009; Persona, 

Shimo, Tarallo, 2004; Pfitzner, Hoff, McElligott, 2003). 

O sistema educacional é uma das poucas opções de inserção social e de 

ascensão econômica para os jovens, e o abandono escolar associado à gestação traz 

graves consequências a mãe adolescente, seus filhos e a sociedade, contribuindo, 

assim, para a transmissão intergeracional da pobreza (Chalem et al., 2007; Novellino, 

2011).  

O governo brasileiro criou, em 1975, a Lei nº 6.202, que garante a permanência 

da estudante gestante na escola por meio do regime de exercícios domiciliares, direito 

este que deve ser declarado e assegurado pela escola para evitar a evasão escolar 

(Rede Nacional da Primeira Infância, Instituto da Infância, 2014). A Lei nº 6.202/1975 

estabelece: 

Art. 1º A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante 
em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares 
instituído pelo Decreto-lei número 1.044, de 21 de outubro de 1969. 

Art. 2º Em casos excepcionais devidamente comprovados mediante atestado 
médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do 
parto.  

Rodrigues e Ferreira (2008) esclareceram que a Lei Federal nº 6.202, de 17 de 

abril de 1975, é uma extensão para as estudantes em fase de gestação do Decreto-
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Lei nº 1.044, de 21 de outubro 1969, que instituiu o chamado “regime de exceção”, 

destinado àqueles alunos merecedores de tratamento excepcional, atribuindo a esses 

estudantes, como compensação da ausência às aulas, exercícios domiciliares com 

acompanhamento da respectiva escola. 

As inúmeras dificuldades que permeiam a vivência da gestação e a 

maternidade na adolescência, somadas às dificuldades de aprender o conteúdo 

escolar e os frequentes preconceito e discriminação dentro da instituição de ensino, 

contribuem para a escolha do abandono escolar (Rodrigues, Ferreira, 2008). 

Rodrigues e Ferreira (2008) destacam que a ausência de políticas públicas que 

possam estimular a permanência das jovens mães nas salas de aula é uma das 

principais causas da difícil conciliação entre gravidez/maternidade na adolescência e 

a permanência na escola. 

Rodrigues e Ferreira (2008) destacam a incongruência dos lapsos temporais 

entre a legislação que institui o direito da licença-gestante (ou licença-maternidade) 

por um período de 120 dias para mulher empregada, independentemente da sua 

idade, e a legislação educacional que garante apenas 90 dias às gestantes 

estudantes. Rodrigues e Ferreira (2008) defendem um período de 120 dias de licença 

também para as gestantes que estudam, pois salientam que uma das finalidades da 

licença-maternidade é proteger a saúde da mãe e do recém-nascido nas semanas 

que precedem e sucedem o parto, bem como propiciar condições para os cuidados e 

a amamentação do bebê nos primeiros dias de vida e garantir à criança o direito à 

companhia da mãe.  

Portanto, fica claro que o apoio que a escola oferece para a mãe adolescente 

é imprescindível, pois o estudo é um fator protetivo para esta jovem e seu filho e 

potencializador de mobilidade social e econômica que pode cessar com o ciclo de 

pobreza (Rede Nacional da Primeira Infância, Instituto da Infância, 2014). 

Outra maneira importante de auxiliar as crianças e os jovens, bem como as 

mães adolescentes, no enfrentamento das vulnerabilidades é o Programa Saúde na 

Escola (PSE), instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286. O PSE é uma 

política intersetorial que visa, no ambiente escolar, promover programas e projetos 

que articulem saúde e educação (Brasil, 2011).  

Um dos temas abordados pelo PSE é a educação para saúde sexual, saúde 

reprodutiva e prevenção das IST/Aids. Dessa maneira, os jovens, bem como as mães 
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adolescentes, têm a oportunidade de fazer escolhas mais favoráveis à saúde, 

tornando-se protagonistas do processo de produção da própria saúde e buscando 

melhoria de sua qualidade de vida (Brasil, 2011). Ao promover a resiliência e a 

construção de projeto de vida, esse tipo de programa auxilia no fortalecimento da 

autoestima e proporciona novos horizontes para o desenvolvimento da mãe 

adolescente e de seu filho (Rede Nacional da Primeira Infância, Instituto da Infância, 

2014). Para Borges et al. (2016), programas como o PSE precisam ser inteiramente 

implementados de forma a contemplar as necessidades de saúde do público jovem, o 

que poderia contribuir para que as primeiras experiências sexuais deste sejam 

sexualmente saudáveis, isto é, desejadas, protegidas e prazerosas (Borges et al., 

2016). 

De acordo com o IBGE [s.d.] o Brasil tem 5.570 municípios e segundo Brasil 

(2014), 4.864 municípios aderiram ao PSE em 2013; dessa maneira, o programa tem 

potencial de ofertar uma boa cobertura de apoio aos jovens e às mães adolescentes 

brasileiras quanto à educação para saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das 

IST/Aids, auxiliando-os em um melhor planejamento de suas vidas.  

Em um estudo norte-americano, Barnet et al. (2004) avaliaram o impacto de 

uma intervenção chamada centro de saúde com base na escola (School-Based Health 

Centers), que oferece, dentro da escola, serviços abrangentes que incluem cuidados 

primários de pré-natal, parto e pós-parto para estudantes, serviços de planejamento 

familiar, cuidados primários para lactentes e crianças, cuidados episódicos de gestão 

de caso, educação alimentar e educação parental e serviços de saúde mental. Os 

autores obtiveram como resultado redução nas taxas de absenteísmo e abandono 

escolar de adolescentes grávidas atendidas no centro de saúde na escola e destacam 

que os resultados sublinham a importância de financiar e avaliar centros de saúde 

escolares e outras intervenções que possam melhorar os resultados negativos entre 

os adolescentes em idade fértil. 

Chacham, Maia e Camargo (2012) destacam que é imperativo garantir que as 

jovens que passaram pela experiência da gravidez precoce tenham a oportunidade 

de retomar os estudos e receber treinamento profissional, além de acesso a creche 

(Chacham, Maia, Camargo, 2012). Com relação à escola, os autores enfatizam a 

necessidade de implementar programas que discutam a desigualdade de gênero na 

família e nas relações afetivas e seu impacto sobre as mulheres, bem como 
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desenvolver estratégias para coibir e punir a violência de gênero (Chacham, Maia, 

Camargo, 2012). Os autores salientam que a elaboração e a implementação de 

políticas púbicas direcionadas para as necessidades de adolescentes e jovens são 

fundamentais para aumentar o acesso de mulheres e homens jovens de classes 

populares a melhores oportunidades educacionais e profissionais, além de garantir 

acesso a informações e serviços de saúde sexual e reprodutiva antes da ocorrência 

da gravidez ou de uma infecção sexualmente transmissível (Chacham, Maia, 

Camargo, 2012). 

Na ausência de melhores condições de vida e de oportunidades para os jovens, 

a gravidez, mesmo que não planejada, pode se configurar como “projeto de vida” e 

não sua mera ausência, surgindo como uma oportunidade de desenvolvimento de um 

papel na sociedade que não existia anteriormente (Berquó, Garcia, Lima, 2012; 

Persona, Shimo, Tarallo, 2004; Schiro, Koller, 2013). 

A gravidez na adolescência é considerada, muitas vezes, inoportuna pelos 

agentes externos, o que nem sempre expressa a visão dos próprios adolescentes e, 

portanto, o desafio diante do fenômeno da reprodução adolescente não se reduz a 

preveni-la, mas promover o direito à proteção social da maternidade, direito este 

garantido a todo cidadão (Silva et al., 2011).  

Silva et al. (2011) destacam que a gravidez na adolescência já ocorre num 

contexto de profunda iniquidade social e sua recorrência está geralmente ligada a 

indicadores sociais ainda piores; sugerem, portanto, a reflexão sobre a necessidade 

de se deslocar o foco central de análise do marcador biológico da 

“fecundidade/gravidez” para a “vivência da maternidade/paternidade de jovens e 

adolescentes e seus contextos”. De acordo com Silva et al. (2011), as políticas 

públicas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes são muito 

centradas na prevenção da gravidez “não desejada”, “não planejada” ou “precoce”, o 

que não amplia o olhar para aspectos mais abrangentes do direito à atenção integral 

à saúde sexual e reprodutiva, bem como outras obrigações do Estado e da sociedade 

em relação aos direitos dessa população garantidos a todo cidadão brasileiro pela 

Constituição Federal de 1988 (Silva et al., 2011; Brasil, 1988). 

Políticas intersetoriais e integradas específicas para mães e pais adolescentes 

e jovens em situação de vulnerabilidade social, como programas de renda, creches, 

reinserção no sistema escolar, qualificação profissional e estratégias para maior 
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utilização dos serviços de promoção à saúde sexual e reprodutiva, poderiam tornar 

esses jovens capazes de exercer seus direitos reprodutivos, ou seja, auxiliá-los na 

construção da sua autonomia para controlar diversos aspectos de sua vida, inclusive 

a tomada de decisões sobre o número e o espaçamento entre filhos e sua efetivação 

(Silva et al., 2011). 

Em relação ao estado civil das mães adolescentes entrevistadas nesta 

pesquisa, 60,41% (n = 29) das mães adolescentes estão em uma união estável, 

31,25% (n = 15) são solteiras e 8,33% (n = 4) são casadas, conforme apresentado no 

Gráfico 10.  

Gráfico 10 – Estado civil das mães adolescentes 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Chalem et al. (2007), em estudo sobre o perfil sociodemográfico e 

comportamental de grávidas adolescentes moradoras da periferia de São Paulo, 

encontraram resultado parecido com o da atual pesquisa quanto à estrutura familiar, 

pois apenas 7,2% eram casadas legalmente e 62,7% referiam viver com um 

companheiro. 

A maior parte das mães adolescentes desta pesquisa se encontrava em união 

estável ou casada, correspondendo a 68,74% do total das entrevistadas, o que 

corrobora os resultados de outros estudos (Chaban Junior, Maquera, Lopes, 2003; 

Chacham, Maia, Camargo, 2012; Chalem, 2007; Diniz, Koller, 2012; Ferreira et al., 
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2014; Persona, Shimo, Tarallo, 2004; Rosa, Reis, Tanaka, 2007; Simões et al. 2003; 

Siqueira et al., 2002). 

De acordo com Diniz e Koller (2012), a oficialização da relação poderia 

minimizar as representações negativas da gravidez durante a adolescência como um 

“acidente”, associadas a comportamentos impulsivos, e também reafirmar a 

capacidade dos adolescentes para assumirem o seu filho e as exigências inerentes 

ao seu cuidado. 

Ferreira et al. (2014) identificaram em seu estudo que a união conjugal foi muito 

maior entre as mães adolescentes residentes em favelas que entre as residentes em 

bairros de classe média. Os autores apontam que a gestação pode ser fator 

precipitante da união não formal entre os parceiros, o que estimula a reincidência da 

gravidez em adolescentes com baixo nível de escolaridade (Ferreira et al., 2014). Para 

os autores, para as adolescentes inseridas em um contexto de vida em que não se 

apresentam outras perspectivas, o casamento representa uma ascensão dentro da 

sociedade, para a qual a mudança da condição de solteira para casada é uma 

valorização do papel atribuído às mulheres e à própria relação (Ferreira et al., 2014).  

Sousa e Gomes (2009) afirmam que a precocidade das uniões conjugais pode 

contribuir para a perpetuação de desvantagem social, pois limita a adolescente ao 

papel de mãe e dona de casa, fazendo com que abandonem os estudos e as 

possibilidades de qualificação profissional, prejudicando o seu potencial. 

Chacham, Maia e Camargo (2012) observaram uma correlação entre ter um 

parceiro controlador ou violento física ou sexualmente com a gravidez na 

adolescência. Os autores explicam que esse efeito poderia ocorrer tanto pelo fato de 

a gravidez favorecer o estabelecimento de uma união conjugal precoce, na qual a 

jovem estaria em desvantagem em relação aos recursos econômicos e sociais que 

pode mobilizar, quanto em consequência de uma relação violenta e abusiva por parte 

de um parceiro, na qual a autonomia da jovem em relação a sua sexualidade e sua 

reprodução é limitada (Chacham, Maia, Camargo, 2012). Os autores destacam, ainda, 

que a forte aceitação de estereótipos tradicionais acerca dos papéis tradicionais de 

gênero entre as jovens residentes em favelas pode contribuir no sentido de naturalizar 

as relações desiguais e mesmo violentas entre homens e mulheres, bem como de 

identificar a maternidade e a domesticidade como trajetórias naturais da mulher 

(Chacham, Maia, Camargo, 2012). 
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Nesta pesquisa, houve uma correlação inversa entre união estável/casamento 

com continuidade dos estudos, ou seja, à medida que aumenta o número de mães 

adolescentes em união estável/casamento, diminui o número de mães adolescentes 

que continuam a estudar, ou, em outras palavras, aumenta o abandono escolar (rho 

= ‒0,332; p = 0,023), conforme demonstrado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Correlação entre continuidade nos estudos e união estável/casamento 

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

‒0,332 0,023 48 

 
Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

  

Esta correlação pode ser explicada pelo fato de as mães adolescentes 

entrevistadas serem residentes de bairros de baixa renda no munícipio de Bertioga e 

estarem em situação de vulnerabilidade social, pois, como afirmado em outros 

estudos (Chacham, Maia, Camargo, 2012; Duncan, 2007; Ferreira et al., 2014; Souza, 

Gomes, 2009), as características socioeconômicas do contexto em que as mães 

adolescentes estão inseridas influenciam nas consequências desta maternidade. 

Pode-se inferir que a união conjugal decorrente da maternidade na adolescência, 

somada às questões de gênero vivenciadas pelo casal, à dificuldade financeira e à 

falta de políticas públicas que estimulem a continuidade dos estudos, impulsiona 

essas jovens a abandonarem a escola.  

Em relação a inserção no mercado de trabalho pode-se verificar neste estudo 

que a maioria das mães adolescentes, 75% (n = 36), não trabalham, e 25% (n = 12) 

trabalham, conforme apresentado no Gráfico 11.  
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Gráfico 11 ‒ Inserção no mercado de trabalho das mães adolescentes 

 
Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Segundo Novellino (2011), os altos índices de mães adolescentes não 

economicamente ativas podem ser explicados pelas funções reprodutivas assumidas 

pelas mães adolescentes, que as levam a não frequentar mais a escola nem integrar 

a força de trabalho, transformando-as em um grupo populacional com considerável 

grau de vulnerabilidade. Esse fato reafirma a correlação inversa entre união 

estável/casamento e trabalho encontrada neste estudo, ou seja, à medida que 

aumenta o número de mães adolescentes em união estável/casadas, diminui o 

número de mães adolescentes que estão trabalhando (rho = ‒0,337; p = 0,019), 

conforme apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Correlação entre união estável/casamento e trabalho 

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

‒0,337 0,019 48 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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No entanto, a autora destaca que o abandono da escola e a não participação 

na força de trabalho são consequências não só da maternidade e dos compromissos 

decorrentes que elas têm de assumir, mas também da classe de renda do domicílio 

onde vivem (Novellino et al., 2011). 

Chacham, Maia e Camargo (2012) observaram que as adolescentes residentes 

em favelas que engravidaram e que apresentavam menor nível de renda e de 

escolaridade tiveram uma inserção mais precária no mercado de trabalho, ocupando-

se, em sua maior parte, como domésticas e em trabalhos manuais. Já as mães que 

engravidaram após os 19 anos ou as jovens sem filhos mencionaram, em maior 

número, estar trabalhando como comerciárias ou assistentes administrativas 

(Chacham, Maia, Camargo, 2012). As autoras destacam, também, que as jovens dos 

estratos socioeconômicos mais altos não vivenciam esse desfecho, pois, entre as 

moradoras dos bairros de classe média, não houve diferença entre o nível de 

escolaridade e o tipo de ocupação das que tiveram o primeiro filho antes dos 19 anos 

e daquelas sem filhos (Chacham, Maia, Camargo, 2012). 

 Neste estudo, foi encontrada uma correlação direta entre continuidade dos 

estudos e trabalho, ou seja, à medida que as adolescentes permaneciam estudando, 

mais ficavam inseridas no mercado de trabalho (rho = 0,329; p = 0,024), como mostra 

a Tabela 6. 

Tabela 6 – Correlação entre continuidade dos estudos e trabalho 

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

0,329 0,024 48 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Uma explicação para essa correlação entre estudo e trabalho é que, 

evidentemente, a inserção no mercado de trabalho melhora com a escolarização. 

Oliveira-Monteiro (2010), em um estudo longitudinal com mães adolescentes, 

observou que as mães que tiveram menos instabilidade de moradia foram as que 

alcançaram melhores graus na vida escolar e melhor inserção profissional, com algum 

nível de estabilidade e registro em carteira de trabalho. A autora acrescenta que o 
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trabalho dessas mães contribuía nas despesas da casa, porém estas não chegaram 

a alcançar condição para uma autonomia econômica (Oliveira-Monteiro, 2010). Sobre 

isso, Chacham, Maia e Camargo (2012) salientam que a gravidez na adolescência 

pode afetar a trajetória de vida da jovem ao reduzir suas chances de completar sua 

escolaridade, impactando negativamente sua inserção no mercado de trabalho formal 

e qualificado.  

Neste estudo, do total das 12 mães adolescentes que estão empregadas, 75% 

(n=9) delas não são registradas em carteira de trabalho e 25% (n=3) são registradas, 

ou seja, a minoria das mães adolescentes está inserida em um trabalho formal que 

pode oferecer maior estabilidade e segurança. 

Mais estudos longitudinais em relação às mães adolescentes são necessários 

para verificar se as características relacionadas a escolaridade e inserção no mercado 

de trabalho se prolongam pela vida adulta ou se tornam significativas em longo prazo 

(Chacham, Maia, Camargo, 2012). 

Em relação ao tempo que as mães passam com seus filhos, a pesquisa atual 

identificou que a média de horas que a mãe adolescente passa acordada com seus 

filhos, de segunda a sexta-feira, foi de 99,5 horas com um desvio padrão de mais ou 

menos 24,6, conforme apresentado na tabela 1.  Foi verificado que 75% (n=36) das 

mães adolescentes passam 16 horas por dia acordadas com seus filhos de segunda 

a sexta-feira, 10,41% (n = 5) de 10 a 12 horas, 8,33% (n = 4) de 5 a 9 horas e 6,25% 

(n = 3) de 1 a 4 horas, conforme apresentado no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Quantidade de horas que as mães adolescentes passam acordadas com 
seus filhos, por dia, de segunda a sexta-feira 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

É notório que a maior parte das adolescentes deste estudo se dedica 

exclusivamente aos cuidados do(s) filho(s), visto que 75% delas passam o dia todo 

(16 horas) com a(s) criança(s). Esse resultado reafirma, conforme Sousa e Gomes 

(2009) e Chacham, Maia e Camargo (2012), a redução das opções para essas jovens, 

restringindo-se ao papel de mãe e dona de casa. Esse evento é confirmado em duas 

correlações encontradas neste estudo: uma se refere à correlação inversa 

apresentada entre a quantidade de horas que as mães adolescentes passam 

acordadas com seus filhos, por dia, de segunda a sexta-feira e o trabalho, ou seja, 

quanto mais horas as adolescentes passam com seus filhos, menos elas estão 

inseridas no mercado de trabalho (rho = ‒0,534; p = 0,000), como demonstrado na 

Tabela 7. 

Tabela 7 – Correlação entre a quantidade de horas que as mães adolescentes 
passam acordadas com seus filhos, por dia, de segunda a sexta-feira e o trabalho 

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

‒0,534 0,000 48 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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Duncan (2007), em sua revisão de literatura, observou que, enquanto a 

dedicação exclusiva à maternidade pelas adolescentes pode proporcionar proteção 

contra os julgamentos negativos de alguns, também pode deixar as mães jovens 

vulneráveis, tornando-se dependentes da assistência social. O autor destaca que, 

enquanto a mãe adolescente está trabalhando, há um potencial para melhorar tanto a 

sua posição social como a sua condição material, no entanto, também pode 

comprometer os cuidados com seus filhos, os quais são fundamentais para elas 

(Duncan, 2007). Essa situação, referente às necessidades dos seus filhos, fez que se 

dedicassem em tempo integral ao papel materno (Duncan, 2007). 

A outra correlação inversa é entre anos de estudo e quantidade de horas que 

as mães adolescentes passam acordadas com seus filhos, por dia, de segunda a 

sexta-feira, isto é, quanto mais horas as mães adolescentes passam com seus filhos, 

menos anos de estudo elas apresentam (rho = ‒0294; p = 0,043), conforme descrito 

na Tabela 8. 

Tabela 8 – Correlação entre anos de estudo e quantidade de horas que as mães 
adolescentes passam acordadas, por dia, com seus filhos de segunda a sexta-feira 

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

‒0,294 0,043 48 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Essa correlação pode ser explicada pelo fato de as mães adolescentes 

entrevistadas estarem inseridas em um contexto de vulnerabilidade social, sem 

políticas públicas que efetivamente as auxiliem na continuidade dos estudos ou 

acesso a creches, tampouco incentivo à continuidade dos estudos por parte dos 

educadores, dos profissionais de saúde e, possivelmente, da família e/ou do 

companheiro, que naturalizam o seu papel apenas como esposa, mãe e dona de casa. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DA RESILIÊNCIA E DO APOIO SOCIAL DE MÃES 
ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL 

5.2.1 CARACTERIZAÇÃO DA RESILIÊNCIA 

Com base na Escala de Resiliência e acordo com a classificação de resiliência 

da autora, Wagnild (2009), 8,33% (n = 4) das mães adolescentes apresentaram muito 

alta resiliência, 35,42% (n = 17) alta resiliência, 31,25% (n = 15) moderada-alta 

resiliência, 20,83% (n = 10) moderada-baixa resiliência, 2,08% (n = 1) baixa resiliência 

e 2,08% (n = 1) muito baixa resiliência, conforme destacado no Gráfico 13. 

Gráfico 13 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a classificação da 
resiliência 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Pode-se observar que 75% das mães adolescentes atingiram pontuações entre 

moderada-alta resiliência e muito alta resiliência, ou seja, apresentam, 

aparentemente, uma capacidade de superação e enfrentamento das adversidades 

elevada. Certamente, a classificação utilizada neste estudo não tem a intenção de 

rotular as mães adolescentes em resilientes e não resilientes, mas de observar, em 
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um quadro mais amplo, como as mães adolescentes residentes do município de 

Bertioga estão vivenciando as adversidades decorrentes da maternidade na 

adolescência em um contexto de vulnerabilidade social. 

Pode-se verificar que foi obtida uma média elevada (140,31) da Escala de 

Resiliência das mães adolescentes, considerando que a pontuação máxima da escala 

é 175 e a mínima é 25, como demonstrado na Tabela 9. 

A pontuação elevada na Escala de Resiliência das mães adolescentes deste 

estudo corrobora os achados de outras pesquisas (Andrade, Ribeiro, Ohara, 2009; 

Duncan, 2007; Hoga, 2008; Maranhão, Gomes, Oliveira, 2012; Oliveira-Monteiro, 

2010; Ribeiro, Gualda, 2011), que também observaram nas mães adolescentes a 

construção de um comportamento resiliente apesar das dificuldades vivenciadas na 

adolescência, somadas ao desenvolvimento do papel materno. 

O fator 2, “Independência e determinação”, que compõe a Escala de Resiliência 

apresentou a maior média (5,90), seguido pelo fator 1, “Resolução de ações e 

valores”, com média de 5,66. Já o fator 3, “Autoconfiança e capacidade de adaptação 

a situações”, apresentou a menor média (5,27), observando-se que a pontuação 

máxima para cada fator de resiliência é 7 e a mínima é 1. Os dados da Tabela 9 

caracterizam a resiliência das mães adolescentes e os fatores que a compõem.  

Tabela 9 – Caracterização da resiliência das mães adolescentes e dos fatores que 
compõem a Escala de Resiliência  

 Fatores N Mínimo 
do 

estudo 

Máximo 
do 

estudo 

Média Desvio- 
-padrão 

Resolução de ações e 
valores (fator 1) 
 
Independência e 
determinação (fator 2) 
 
Autoconfiança e 
capacidade de adaptação 
a situações (fator 3) 

48 
 
 

48 
 
 
 

48 

2,93  
 
 

2,00  
 
 
 

2,83  

6,80  
 
 

7,00  
 
 
 

6,83  

5,66 
 
 

5,90 
 
 
 

5,27    

0,65 
 
 

0,84 
 
 
 

0,97 

Escore total da Escala 
de Resiliência 

48 72  166  140,31 16,429 

* Pontuação mínima dos fatores da Escala de Resiliência: 1 
** Pontuação máxima dos fatores da Escala de Resiliência: 7 
*** Pontuação mínima da Escala de Resiliência: 25 
**** Pontuação máxima da Escala de Resiliência:175 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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É possível visualizar, no Gráfico 14, como cada mãe adolescente pontuou nos 

três fatores que compõem a Escala de Resiliência, podendo-se observar, conforme já 

citado, uma maior pontuação no fator 2, “Independência e determinação”, seguido 

pela pontuação no fator 1, “Resolução de ações e valores”, sendo o fator 3, 

“Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações”, aquele com a menor 

pontuação.  

 Gráfico 14 – Pontuações dos fatores 1, 2 e 3 da Escala de Resiliência por sujeito 

 

     * AC: Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações 

     ** ID: Independência e determinação 

     *** RAV: Resolução de ações e valores 

     **** Pontuação mínima dos fatores da Escala de Resiliência: 1 

     ***** Pontuação máxima dos fatores da Escala de Resiliência: 7 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

O fator 1, “Resolução de ações e valores”, da Escala de Resiliência foi o fator 

com o segundo maior número de pontuações altas, pois 89,58% (n = 43) das mães 

adolescentes pontuaram entre 5 e 6,80, já 8,33% (n = 4) pontuaram entre 4,40 e 4,80, 

e somente uma jovem pontuou 2,93, de acordo com os dados apresentados no Gráfico 

15. 
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Gráfico 15 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação do fator 
1, “Resolução de ações e valores”, da Escala de Resiliência 

 

    * RAV: Resolução de ações e valores  

    ** Pontuação mínima dos fatores da Escala de Resiliência: 1 

    *** Pontuação mínima dos fatores da Escala de Resiliência: 7 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Vale recordar que o fator 1, “Resolução de ações e valores”, refere-se aos itens 

da escala de resiliência que transmitem a ideia de amizade, realização pessoal, 

satisfação e significado da vida. Diversos autores destacam que as mães 

adolescentes apresentam esses atributos representados pelo fator 1, “Resolução de 

ações e valores”, da Escala de Resiliência (Andrade, Ribeiro, Ohara, 2009; Hoga, 

2008; Oliveira-Monteiro, 2010; Ribeiro, Gualda 2011). 

Hoga (2008) observou que a satisfação das adolescentes estava relacionada 

às várias dimensões envolvidas na maternidade, principalmente na melhora das 

esferas pessoal e familiar. A autora também verificou aspectos positivos mencionados 

pelas mães adolescentes como a melhora do sentimento de vazio que existia em 

relação à vida com a incorporação do papel materno e o estímulo que o sentimento 

de pertencer a uma família as deu para continuar vivendo (Hoga, 2008).  
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Andrade, Ribeiro e Ohara (2009) identificaram a maternidade como uma 

realização pessoal que revela a intenção consciente e desejada da adolescente de 

tornar-se mãe que, muitas vezes, se apresenta como um projeto de vida. As autoras 

verificam que a decisão da adolescente de engravidar contempla não apenas um ato 

biológico reprodutivo, mas um processo social envolvendo interações com familiares, 

seu companheiro, a vontade de vir a ser mãe e ingressar no mundo adulto, que a faz 

ser reconhecida, além de reforçar sua condição feminina de ser mulher e mãe 

(Andrade, Ribeiro, Ohara, 2009).  

Oliveira-Monteiro (2010) destacou que todas as mães adolescentes 

entrevistadas em sua pesquisa longitudinal referiram, em todos os encontros, uma 

percepção valorizada de seus filhos e, indiretamente, da maternidade, apresentando 

qualidades das crianças e especificamente ressaltando o significado positivo da 

existência dos filhos para suas vidas. As autoras destacam que, na percepção das 

jovens, a maternidade teve um efeito protetor frente aos riscos com as drogas, o tráfico 

e também a violência (Oliveira-Monteiro, 2010).  

Ribeiro e Gualda (2011) destacam que a mudança na trajetória de vida ocorrida 

pela gestação na adolescência foi descrita pelas jovens como um acontecimento bom, 

que trouxe satisfação e felicidade, apesar das adversidades. As autoras acrescentam 

que as mães adolescentes apresentaram planos para o futuro e para a manutenção 

das famílias nucelares e se posicionam com domínio da situação vivida (Ribeiro, 

Gualda, 2011). 

Alguns estudos detectaram que a satisfação apresentada pela mãe 

adolescente é maior quando ela está envolvida afetivamente com o pai do bebê e dele 

recebe apoio emocional e econômico (Canavarro e Pedrosa 2012; Crockenberg, 

1987; Futris, Schoppe-Sullivan, 2007). Considerando que a maior parte das mães 

adolescentes desta pesquisa estavam em uma união estável ou casadas, esse fato 

pode ter contribuído para uma alta pontuação no fator 1, “Resolução de ações e 

valores”.  

Em contraste, Ximenes Neto et al. (2007) questionam se o desejo de “ter um 

filho” é oriundo da necessidade de autorrealização como mulher ou de um sistema de 

fuga da realidade vivenciada, derivada da desestruturação familiar, de ambientes 

hostis, da falta de perspectiva de vida e de futuro e da violência domiciliar. Patias, 

Gabriel e Dias (2013) informam que a jovem pode ver na gravidez uma oportunidade 
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para obtenção de afeto, reconhecimento e constituição de uma família, porém muitas 

dessas expectativas podem ser frustradas face à ocorrência do fenômeno.  

O fator mais bem pontuado pelas mães adolescente foi o fator 2, 

“Independência e determinação”, da Escala de Resiliência, com 95,83% (n = 46) das 

mães adolescentes pontuando entre 5 e 7, e somente uma jovem pontuou 4,75 e outra 

2, conforme apresentado Gráfico 16.  

Gráfico 16 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação do fator 
2, “Independência e determinação”, da Escala de Resiliência 

 

    * ID: Independência e determinação  

    ** Pontuação mínima dos fatores da Escala de Resiliência: 1 

    *** Pontuação máxima dos fatores da Escala de Resiliência: 7 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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direta ou indireta. Por exemplo, a pesquisa de Hoga (2008), que evidencia a 

incorporação do papel materno na identidade, pois a existência de uma criança 

requerendo sua atenção consistia em estímulo para que as adolescentes fossem em 

busca da conquista de seus desejos e lutassem pela promoção da qualidade de vida, 

sugerindo uma maior determinação para seguir em frente e planejar o futuro.  
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Andrade, Ribeiro e Ohara (2009) identificaram em sua pesquisa que, após o 

nascimento do filho, a mãe adolescente continua a ter sonhos, planejando estudar, 

trabalhar e investir na qualidade da relação mãe-filho, com a determinação de que ela 

e seu filho terão um futuro melhor.  

Ribeiro e Gualda (2011) também verificaram que as adolescentes se tornaram 

mães satisfeitas, felizes, com planos para o futuro e para a manutenção das famílias 

nucleares, e se posicionam com domínio da situação vivida. As autoras afirmam que 

a mudança que a gestação trouxe mostrou a autonomia que ela adquiriu quando se 

desenvolveu como uma pessoa resiliente e acrescentam que essa resiliência é 

captada na declaração da mãe adolescente como pessoa independente, responsável, 

segura e confiante no futuro (Ribeiro, Gualda, 2011). 

Um estudo inglês também verificou que a maternidade na adolescência 

estimulou as jovens a mudar de direção e construir sobre os recursos existentes, uma 

nova maneira de se dedicar a educação, treinamento e emprego (Graham, 

McDermott, 2006). Uma pesquisa norte-americana revelou que a maternidade para a 

adolescente, frequentemente, promove um sentido de propósito e significado, que faz 

as jovens reencontrarem conexões e fornece um novo sentido de futuro (SmithBattle, 

2000). 

Apesar de o fator 3, “Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações”, 

da Escala de Resiliência ter apresentado a menor média, pode-se verificar que mais 

da metade, 64,57%, (n = 31), das mães adolescentes teve uma pontuação alta para 

este fator, de 5 a 6,83. 29,16% (n = 14) pontuaram entre 4 e 4,83 e apenas 6,25% (n 

= 3) apresentaram uma pontuação entre 2,83 e 3,33, conforme apresentado no 

Gráfico 17. 
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Gráfico 17 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação do fator 
3, “Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações”, da Escala de Resiliência 

 

    *AC: Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações  

    ** Pontuação mínima dos fatores da Escala de Resiliência: 1 

    *** Pontuação máxima dos fatores da Escala de Resiliência: 7 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Alguns artigos corroboram esses atributos de autoconfiança e capacidade de 

adaptação às situações apresentados pelas mães adolescentes nesta pesquisa 

(Duncan, 2007; Mazzini et al., 2008; Oliveira-Monteiro, 2010; Ribeiro e Gualda, 2012). 

Uma pesquisa norte-americana destaca que muitas mães adolescentes 

referem que a maternidade as fez mais fortes e as mudou para melhor (Duncan, 2007). 

Ribeiro e Gualda (2012) identificaram, em seu estudo, a adaptação das 

adolescentes aos cuidados com os bebês, o amadurecimento e o domínio da situação 

por parte delas, que se revelaram cuidadoras responsáveis e se sentiram felizes com 

este novo papel. 

O alto índice de atraso escolar entre as mães adolescentes investigadas pode 

explicar a menor pontuação do fator 3. “Autoconfiança e capacidade de adaptação a 
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o seu potencial de resiliência, dando mais oportunidades para que o jovem perceba 

novas possibilidades. 

Neste estudo, foi observada uma correlação direta entre o fator 3, 

“Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações”, da Escala de Resiliência e a 

idade das mães adolescentes, ou seja, quanto maior a idade das mães adolescentes, 

maior a autoconfiança e a capacidade de adaptação às situações apresentadas por 

elas (rho = 0,287; p = 0,048), de acordo com os dados apresentados na Tabela 10 e 

no Gráfico 18. 

Tabela 10 – Correlação entre o fator 3, “Autoconfiança e capacidade de adaptação a 
situações”, da Escala de Resiliência e a idade dos sujeitos 

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

0,287 0,048 48 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

Gráfico 18 – Correlação de entre o fator 3, “Autoconfiança e capacidade de adaptação 
a situações”, da Escala de Resiliência e a idade dos sujeitos 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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Esta correlação entre a idade e o fator 3, “Autoconfiança e capacidade de 

adaptação a situações”, da Escala de Resiliência pode ser explicada pelo acúmulo de 

vivências que uma adolescente com mais idade tem em relação às mais novas. De 

acordo com Cyrulnik (1998), resiliência é um atributo construído ao longo do ciclo vital. 

Talvez a maior aceitação da sociedade em relação à maternidade em adolescentes 

mais próximas da idade adulta também tenha influenciado o modo como a família, os 

pares e as instituições trataram as gestantes/mães adolescente com mais idade, 

porém, neste estudo, não se pode captar com precisão qual ou quais as reais 

influências para a ocorrência desse fenômeno.  

Em relação a uma mudança de comportamento positiva com o aumento da 

idade das mães adolescentes, a pesquisadora Oliveira-Monteiro (2010) também 

observou uma mudança de comportamento nas mulheres entrevistadas no momento 

que as crianças tinham menos de cinco meses e elas, entre 15 e 16 anos e quando 

as crianças haviam completado 10 anos, pois, com o decorrer do tempo, houve 

manutenção e aumento gradativo na referência e na aquisição de responsabilidade, 

aumento na referência de valorização dos filhos e diminuição do apoio da família, além 

de as figuras maternas e paternas se tornarem menos idealizadas e com vínculo de 

menor intensidade.  

Mazzini et al. (2008), em um estudo longitudinal que acompanhou adolescentes 

desde a gravidez até a “maternagem” por um período de 10 meses, detectaram que 

estas assumiram suas responsabilidades e passaram a sentir-se mais seguras e 

confiantes na sua capacidade de ser mãe e que, para elas, a gravidez e a maternidade 

significaram um ganho em função da conquista da autonomia, a qual está diretamente 

relacionada com a passagem para a vida adulta.   

De modo geral, as mães adolescentes deste estudo apresentaram atributos 

como independência, determinação, autoconfiança, capacidade de adaptação a 

situações, realização pessoal, satisfação e significado da vida, caracterizando-as 

como resilientes em meio ao contexto de vida de vulnerabilidade. No entanto, é 

importante observar que é necessário dar uma atenção especial ao fortalecimento dos 

atributos de autoconfiança e capacidade de se adaptar às situações em virtude da 

menor pontuação nesse fator em relação aos outros fatores da Escala de Resiliência. 

Este potencial pode ser estimulado por toda a rede de apoio ao redor da jovem 

como família, amigos, comunidade, escola, unidades de saúde e outras instituições 
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com as quais as jovens possam ter contato, como já verificado por Andrade, Ribeiro 

e Ohara (2009) e Ribeiro e Gualda (2010). 

Chiesa (2005) salienta que a incorporação do conceito de resiliência nas 

práticas e nos serviços de saúde pode ajudar os profissionais a instrumentalizarem as 

famílias na valorização do seu patrimônio relacional, resgatando direitos sociais e 

valorizando o diálogo como ferramenta para melhorar o relacionamento familiar.  

Ao fortalecer a família, pode-se melhorar o suporte dado à mãe adolescente 

proporcionando maior motivação para dar continuidade a estudos e trabalho, além da 

manutenção de contato com os amigos, favorecendo oportunidades para que possa 

concretizar seus planos futuros (Andrade, Ribeiro, Ohara, 2009). Dessa forma, é 

possível auxiliar as mães adolescentes em seu processo emancipatório, 

empoderando essas jovens para que usufruam de seus direitos e melhorem a sua 

qualidade de vida. 

5.2.2 CARACTERIZAÇÃO DO APOIO SOCIAL 

Na Escala de Apoio Social aplicada neste estudo, considerando que a 

pontuação mínima é 2 e a máxima é 10, 50% (n = 24) das mães adolescentes 

obtiveram pontuações muito altas, entre 9 e 10, 29,16% (n = 14) pontuaram entre 7,66 

e 8,88, 10,41% (n = 5) entre 5,11 e 6,66, e apenas 10,41% (n = 5) entre 3,33 e 4,94, 

conforme apresentado no Gráfico 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Gráfico 19 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação da 
Escala de Apoio Social 

 

    * Pontuação mínima: 2. 

    ** Pontuação máxima:10. 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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Gráfico 20 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação da 
Escala de Apoio Social 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

  

A média obtida na Escala de Apoio Social foi de 8,24. Considerando que a 

pontuação máxima é 10 e a mínima é 2, pode-se perceber uma média elevada de 

apoio social entre as mães adolescentes em vulnerabilidade social residentes no 

munícipio de Bertioga. Observando-se que a maior pontuação das dimensões da 

Escala de Apoio Social é 5 e a menor é 1, a maior média apresentada foi na dimensão 

“Afetiva” (4,19), seguida pela “Material” (3,94), pela “Interação social positiva” (3,85) e 

pela “Informação” (3,73), e a menor média encontrada foi na dimensão “Emocional” 

(3,59), conforme apresentado na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Caracterização do apoio social das mães adolescentes e das dimensões 
que compõem a Escala de Apoio Social 

Dimensões N Mínimo 

do 

estudo  

Máximo 

do 

estudo  

Média Desvio- 

-padrão 

Afetiva 

 

Material 

 

Interação social 

positiva 

 

Informação 

 

Emocional 

48 

 

48 

 

48 

 

 

48 

 

48 

1,33 

 

1,50 

 

1,25  

 

 

1,50  

 

1,25  

5,00  

 

5,00  

 

5,00  

 

 

5,00  

 

5,00  

4,19 

 

3,94 

 

3,85 

 

 

3,73 

 

3,59 

0,97 

 

1,09 

 

1,04 

 

 

0,88 

 

1,14 

Escore total da Escala 

de Apoio Social (MOS) 

48 3,33 10,00  8,24 1,89 

         * Pontuação mínima das dimensões da Escala de Apoio Social: 1. 

         ** Pontuação máxima das dimensões da Escala de Apoio Social: 5. 

         *** Pontuação mínima da Escala de Apoio Social: 2. 

         **** Pontuação máxima da Escala de Apoio Social: 10. 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Dentre as mães adolescentes entrevistadas nesta pesquisa, 70,83% (n = 34) 

obtiveram pontuação entre 4 e 5 na dimensão “Afetiva”, 18,75% (n = 9) pontuaram 

entre 3 e 3,37, e 10,41% (n = 5) entre 1,33 e 2,67, sendo esta dimensão a melhor 

pontuada pelas mães adolescentes, de acordo como demonstrado no Gráfico 21. 
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Gráfico 21 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação da 
dimensão “Afetiva” da Escala de Apoio Social 

 

    * Pontuação mínima das dimensões da Escala de Apoio Social: 1. 

    ** Pontuação máxima das dimensões da Escala de Apoio Social: 5. 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

A dimensão “Afetiva” da Escala de Apoio Social se refere à percepção das 

mães adolescentes com relação a expressões de afeto que outra pessoa dê a elas, 

como abraços, e que as façam sentir queridas. 

A maior parte das mães adolescentes nesta pesquisa estava em uma união 

estável ou eram casadas, o que pode ter contribuído para a alta pontuação na 

dimensão “Afetiva” da escala. Pesquisas indicam a importância do apoio do 

companheiro para as mães adolescentes (Canavarro, Pedrosa, 2012; Maia, 2010; 

Martins, Frizzo, Diehl, 2014; Oliveira-Monteiro et al., 2011). 

O apoio familiar e, principalmente, da mãe da adolescente também é muito 

citado na literatura como importante para a jovem mãe (Figueiredo, 2000; Martins, 

Frizzo, Diehl, 2014; Patias, Gabriel, Dias, 2013). 

Apesar de mais da metade (66,66%) (n = 32) das mães adolescentes 

apresentar pontuações altas na dimensão “Material” da Escala de Apoio Social, 

somente 10,41% (n = 5) pontuaram entre 3 e 3,50 e uma porção considerável das 
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jovens (22,91%) (n = 11) teve pontuações mais baixas, entre 1,50 e 2,75, conforme 

Gráfico 22. 

Gráfico 22 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação da 
dimensão “Material” da Escala de Apoio Social 

 

    * Pontuação mínima das dimensões da Escala de Apoio Social: 1. 

    **pontuação máxima das dimensões da Escala de Apoio Social: 5. 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

A dimensão “Material” da Escala de Apoio Social se refere à percepção das 

mães adolescentes quanto à ajuda que recebem para fazer as tarefas diárias e para 

ir ao médico, se precisarem. A porcentagem considerável de mães adolescentes desta 

pesquisa que não se sentem auxiliadas nas tarefas diárias pode refletir as questões 

de gênero, em que o homem acredita que as tarefas de cuidado com a casa e com os 

filhos são de responsabilidade exclusiva da mulher. Sobre isso, Chacham, Maia e 

Camargo (2012) destacam os estereótipos tradicionais acerca dos papéis tradicionais 

de gênero, que identificam a maternidade e a domesticidade como trajetórias naturais 

da mulher. 

Andrade, Ribeiro e Ohara (2009) consideram o apoio da família imprescindível 

para dar suporte financeiro e ajudar nos cuidados diários à criança, para que a jovem 

vivencie o cuidar de seu filho de forma mais tranquila. Merino et al. (2013) identificaram 

que, após o nascimento do bebê, a família se apresentou como a maior fonte de apoio, 
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com destaque para o apoio exercido pela mãe da jovem em relação à participação 

tanto na ajuda aos cuidados do recém-nascido quanto no suporte à filha. Ribeiro e 

Gualda (2011) também verificaram que a principal fonte de ajuda para as mães 

adolescentes no início dos cuidados com o bebê eram as mães das jovens. 

Em relação à dimensão “Interação social positiva” da Escala de Apoio Social, 

mais da metade das mães adolescentes, 56,25% (n = 27), pontuou entre 4 e 5, 20,83% 

(n = 10) pontuaram entre 3 e 3,75 e 22,91% (n = 11) entre 1,25 e 2,75, como 

apresentado no Gráfico 23. 

Gráfico 23 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação da 
dimensão “Interação social positiva” da Escala de Apoio Social 

 

    * Pontuação mínima das dimensões da Escala de Apoio Social: 1. 

    ** Pontuação máxima das dimensões da Escala de Apoio Social: 5. 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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maternidade, vem a responsabilidade dos cuidados com a criança, que pode tomar 

uma boa parte do seu tempo disponível, afastando-as das amizades da adolescência. 

Oliveira-Monteiro (2010) identificou em sua pesquisa que as mães 

adolescentes lamentaram a distância das experiências coletivas de diversão em bailes 

e shows praticamente imposta pela gravidez e pelo nascimento da criança. 

Metade (n = 24) das mães adolescentes pontuou entre 4 e 5 na dimensão 

“Informação”, 33,33% (n = 16) entre 3 e 3,75, e 16,66% (n = 8) entre 1,50 e 2,75, 

conforme apresentado no Gráfico 24. 

Gráfico 24 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação da 
dimensão “Informação” da Escala de Apoio Social 

 
    * Pontuação mínima das dimensões da Escala de Apoio Social: 1. 
    ** Pontuação máxima das dimensões da Escala de Apoio Social: 5. 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

A dimensão “Informação” da Escala de Apoio Social se refere à percepção das 

mães adolescentes sobre o quanto elas podem contar com pessoas significativas para 

dar bons conselhos em uma situação de crise ou sugestões de como lidar com um 

problema pessoal. Apesar de somente metade mães adolescentes ter obtido 

pontuações mais altas nessa dimensão, poucas mães adolescentes tiveram 

pontuações muito baixas, aparentando que boa parte delas recebe informações de 

pessoas significativas para elas. 
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Diversos estudos relatam a importância da família como fonte de apoio e de 

comunicação com as adolescentes e que a sua falta pode ser prejudicial para estas 

(Barnett, Papini, Gbur, 1991; Figueiredo 2001; Andrade, Ribeiro, Ohara, 2009; Paixão 

et al., 2014) 

Muitas pesquisas indicam a necessidade de os profissionais de saúde serem 

um canal aberto de informação a essas mães adolescentes, ou seja, acolhedores, de 

confiança e livres de preconceitos, oferecendo às mães adolescentes subsídios para 

que desenvolvam habilidades e competências para tomar decisões mais conscientes 

(Andrade, Ribeiro, Ohara, 2009; Machado, Alves, 2012; Ribeiro, Gualda 2011). 

A dimensão “Emocional” da Escala de Apoio Social foi a pior pontuada pelas 

mães adolescentes: uma porcentagem considerável das jovens, 29,16% (n = 14), 

pontuou pouco, entre 1,25 e 2,75, já 20,83% (n = 10) pontuaram entre 3,25 e 3,75 e 

50% (n = 24) das mães adolescentes pontuaram entre 4 e 5, como mostra o Gráfico 

25.  

Gráfico 25 – Distribuição das mães adolescentes de acordo com a pontuação da 
dimensão “Emocional” da Escala de Apoio Social 

 

    * Pontuação mínima das dimensões da Escala de Apoio Social: 1. 
    ** Pontuação máxima das dimensões da Escala de Apoio Social: 5. 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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quando precisarem falar, em quem confiar, para falar sobre os seus problemas e que 

as compreendam, para compartilhar suas preocupações e seus medos mais íntimos. 

Essa pontuação mais baixa na dimensão “Emocional” da Escala de Apoio 

Social revela que, apesar de essas jovens terem relações de afeto e se sentirem 

queridas, pois a pontuação mais alta foi obtida na dimensão “Afetiva”, muitas delas se 

sentem pouco compreendidas, não conseguindo compartilhar e confiar suas 

preocupações, problemas e medos mais íntimos às pessoas que as cercam. Talvez a 

desaprovação da família em relação à maternidade na adolescência, mesmo que em 

certos casos velada, o distanciamento das amizades com a nova responsabilidade de 

cuidar de um filho, a estigmatização dessas jovens na escola e nos serviços de saúde 

e, ainda, as relações de gênero vivenciadas pelo casal, em que muitas vezes é 

colocada sobre os ombros dessas jovens a responsabilidade exclusiva dos cuidados 

com o filho e a casa, bem como sua dependência econômica, possam, enfim, traduzir-

se como barreira na exposição sincera de suas angústias, preocupações, problemas 

e medos mais íntimos. Porém, são necessárias mais pesquisas para desvendar os 

reais fatores que fazem muitas delas se sentirem sem apoio emocional. De toda 

maneira, fortalecer a comunicação e os laços familiares e amizades dessas jovens 

podem criar espaços onde possam ser ouvidas e compreendidas, melhorando assim 

o apoio na dimensão “Emocional”. 

De modo geral, as mães adolescentes desta pesquisa obtiveram pontuações 

altas para o apoio social. No entanto, algumas dimensões do apoio social como a 

“Emocional”, a “Material” e a “Interação social positiva” apresentaram fragilidades, pois 

apesar de pelo menos metade das mães adolescentes terem obtido altas pontuações 

nestas dimensões uma porcentagem considerável das adolescentes investigadas 

apresentou baixas pontuações para estas mesmas dimensões, indicando aspectos a 

serem trabalhados com as mães adolescentes, suas famílias e seus parceiros.  

5.2.3 CORRELAÇÕES ENTRE FATORES DA ESCALA DE RESILIÊNCIA E 
DIMENSÕES DA ESCALA DE APOIO SOCIAL 

Nesta pesquisa, não foi verificada correlação entre as pontuações totais da 

Escala de Resiliência e da Escala de Apoio Social, como foi feito no estudo com 

adolescentes de Pesce et al. (2005), no qual foram utilizadas as mesmas escalas e 
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houve uma correlação direta entre as duas, ou seja, quanto maior o apoio social, maior 

foi a resiliência identificada nos sujeitos. Essa correlação direta entre resiliência e 

apoio social foi a hipótese defendida pela atual pesquisa com mães adolescentes, 

porém o fato de esta pesquisa não ter apresentado um resultado semelhante pode ser 

explicado pelo número reduzido desta amostra (n = 48), já que, no estudo de Pesce 

et al. (2005), a amostra foi de 997 adolescentes.  

 No entanto, foi observada neste estudo uma correlação direta entre o fator 1, 

“Resolução de ações e valores”, da Escala de Resiliência e a dimensão “Interação 

social positiva” da Escala de Apoio Social (MOS), isto é, quanto maior a “interação 

social positiva” apresentada pelas mães adolescentes, maior a “resolução de ações e 

valores” (rho = 0,338; p = 0,019), como observado na Tabela 12 e no Gráfico 26. 

Tabela 12 – Correlação entre o fator 1, “Resolução de ações e valores”, da Escala de 
Resiliência e a dimensão “Interação social positiva” da Escala de Apoio Social (MOS)  

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

0,338 0,019 48 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 
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Gráfico 26 – Correlação entre o fator 1, “Resolução de ações e valores”, da Escala 
de Resiliência e a dimensão “Interação social positiva” da Escala de Apoio Social 
(MOS) 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Em outras palavras, quanto mais elas puderam contar com pessoas para fazer 

coisas agradáveis, se distrair, relaxar e se divertir (dimensão “Interação social 

positiva”), mais elas apresentaram amizade, realização pessoal, satisfação e 

significado da vida (fator 1, “Resolução de ações e valores”). Pode-se inferir que 

possibilitar momentos de lazer, relaxamento e diversão para as mães adolescentes é 

um fortalecedor de atributos como amizade, realização pessoal, satisfação e 

significado da vida, podendo, assim, melhorar a capacidade de superação e 

enfrentamento das adversidades, ou seja, sua resiliência. 

Neste estudo, foi identificada também uma correlação inversa entre o fator 2, 

“Independência e determinação”, da Escala de Resiliência e a dimensão “Afetiva” da 

Escala de Apoio Social (MOS), ou seja, quanto maior o “apoio afetivo” percebido pelas 

mães adolescentes, menor a “independência e determinação” apresentada por elas 

(rho = ‒0,288; p = 0,047), como demonstrado na Tabela 13 e no Gráfico 27. 
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Tabela 13 – Correlação entre o fator 2, “Independência e determinação”, da Escala 
de Resiliência e a dimensão “Afetiva” da Escala de Apoio Social (MOS)   

Coeficiente de correlação (rho) Sig (2 tailed) N 

‒0,288 0,047 48 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

Gráfico 27 – Correlação entre o fator 2, “Independência e determinação”, da Escala 
de Resiliência e a dimensão “Afetiva” da Escala de Apoio Social (MOS) 

 

Fonte: Andrade BG. Resiliência e apoio social de mães adolescentes em vulnerabilidade social 
[dissertação]. São Paulo: EEUSP; 2017. 

 

Em outras palavras, quanto mais as mães adolescentes tiveram relações de 

afeto, como um abraço ou alguém que as faça se sentirem queridas, menos 

independentes e determinadas elas se apresentaram. Em um primeiro momento, essa 

correlação pode causar estranhamento, porém, quando se verifica as outras 

correlações do estudo, é possível estabelecer conexões e entender este resultado. Ao 

se observar as correlações inversas entre as variáveis de união estável/casamento e 

as de trabalho e de continuidade dos estudos, pode-se identificar que o grande 

número de mães adolescentes que estão em união estável/casadas não trabalha nem 
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estuda e, portanto, apesar de se sentirem queridas pelo seu companheiro ou sua 

família, de alguma forma, estar inseridas em uma relação estável diminuiu a 

independência e a determinação das mães adolescentes entrevistadas.  

Tal resultado pode ser explicado, novamente, pelas relações de gênero que 

afetam a mulher no seu papel de esposa e mãe, pois são designados naturalmente 

como exclusivos de sua responsabilidade as tarefas domésticas e os cuidados dos 

filhos, o que, neste caso, pode levar ao abandono escolar, impactando negativamente 

na sua inserção no mercado de trabalho e transformando essas jovens mães em um 

grupo populacional com considerável grau de vulnerabilidade. (Chacham, Maia, 

Camargo, 2012; Ferreira et al, 2014; Novellino, 2011; Oliveira-Monteiro, 2010; Sousa, 

Gomes, 2009). Portanto, nesse grupo de mães adolescentes, o apoio afetivo refletiu 

na diminuição da independência e da determinação, o que pode ter prejudicado o seu 

potencial de resiliência.  

Scavone (2001) destaca que a experiência da maternidade na sociedade 

brasileira está em processo de mudança, seguindo o padrão do tamanho de família 

vigente nas sociedades industriais avançadas (proles reduzidas e maior reflexividade 

na escolha), porém, em virtude das profundas desigualdades sociais que vigoram no 

país, a possibilidade de realizar uma escolha mais reflexiva da maternidade varia de 

acordo com as condições sócio-econômico-culturais de cada mulher, sugerindo as 

múltiplas influências nesse processo de mudança. A autora salienta que estamos 

vivendo um período de transição para a consolidação de um novo modelo de 

maternidade, que tem como ideal a busca pela equidade na responsabilidade parental 

e cuja efetivação ainda está longe de ser alcançada em todos os seus aspectos, já 

que ela pressupõe uma relação igualitária entre os sexos (Scavone, 2001). A autora 

acrescenta que, para alcançar essa equidade, é imperativa a emergência de uma 

nova sensibilidade social que derrube o ideário do determinismo biológico (Scavone, 

2001). 

Um estudo sobre o tempo gasto por homens e mulheres nos trabalhos 

domésticos e nos cuidados com o filho detectou que o trabalho doméstico permanece 

largamente feminizado, principalmente em tarefas que dispendem de mais tempo e 

confinadas ao espaço interior da casa, como preparação de refeições, limpeza regular 

da casa, cuidado e tratamento da roupa (Perista, 2002). A autora relata que não só o 

tempo despendido por mulheres e por homens é muito assimétrico, mas também as 
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taxas de participação nas diversas atividades e tarefas, pois estas surgem muito 

diferenciadas em termos de gênero, já que a participação dos homens se destaca 

mais nas atividades de construção e reparação e nos assuntos administrativos 

(Perista, 2002). A autora salienta também a elevada feminização da prestação de 

cuidados às crianças e que o tempo dispendido pelas mulheres é muito maior que 

pelos homens (Perista, 2002). Para a autora, é necessária a criação de condições que 

favoreçam uma partilha justa do trabalho, pago e não pago (doméstico), entre 

mulheres e homens e a revalorização das formas de trabalho não pago, conferindo-

lhes visibilidade e reconhecimento, no sentido da promoção da independência e da 

autonomia individuais nas esferas pública e privada (Perista, 2002). 

Borges e Nakamura (2009) frisam que as abordagens e as intervenções em 

saúde devem considerar as necessidades individuais e as singularidades dos 

adolescentes que se moldam nas suas relações com o outro, seja do mesmo sexo ou 

não, relações estas fortemente marcadas por imperativos de gênero. 

Diante desse resultado, ofertar aos jovens espaços onde possam discutir e 

refletir sobre os papéis femininos e masculinos esperados em nossa sociedade e no 

contexto em que estão inseridos, bem como seus possíveis projetos de vida, desejos 

e expectativas quanto ao futuro, é de suma importância para empoderá-los e torná-

los autores de sua própria história. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão de literatura sobre mães adolescentes indicou o entrelaçamento de 

diversos fatores sociais, econômicos, culturais e individuais que atuam sobre as 

causas e consequências da maternidade na adolescência e destacou a importância 

do apoio social para ajudá-las nos processos de enfrentamento, superação e 

adaptação às possíveis adversidades decorrentes da gestação/maternidade na 

adolescência. Dessa maneira, o apoio social se destaca como fator protetor no 

processo de resiliência de mães adolescentes. Este estudo teve por objetivo entender 

qual a influência do apoio social no processo de resiliência de mães adolescentes 

residentes no município de Bertioga, no entanto, não foi observada correlação entre 

apoio social e resiliência nas mães adolescentes entrevistadas, mas sim entre os 

fatores da Escala de Resiliência e as dimensões da Escala de Apoio Social (MOS). 

Foram observadas sete correlações entre as variáveis sociodemográficas, uma 

correlação entre as variáveis sociodemográficas e a resiliência e nenhuma correlação 

entre as variáveis sociodemográficas e o apoio social. Os demais objetivos do estudo, 

como a caracterização da resiliência e do apoio social das mães adolescentes, foram 

atendidos. 

Os resultados permitiram identificar uma predominância de mães adolescentes 

com idades entre 17 e 19 anos, com somente um filho, inseridas em uma união estável 

ou casamento, em abandono escolar, com um atraso escolar bastante significativo, 

sem estarem inseridas no mercado de trabalho, sendo que as poucas que 

trabalhavam não apresentavam, em sua maioria, carteira assinada e a maior parte 

das jovens entrevistadas passava o dia todo com seus filhos. Este quadro das mães 

adolescentes, apresentado pelas variáveis sociodemográficas, reflete as condições 

vulneráveis em que se encontram, principalmente pelo abandono/baixo grau de 

escolaridade e pela falta de trabalho remunerado e com registro em carteira.  

As correlações diretas entre as variáveis sociodemográficas foram entre idade 

e número de filhos; entre atraso escolar e idade; e entre continuidade dos estudos e 

trabalho. Essas correlações informaram que, quanto maior a idade, maior a chance 

de a adolescente ter mais de um filho; quanto maior a idade das mães adolescentes, 
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maior o atraso escolar; e, à medida que as adolescentes permaneciam estudando, 

mais ficavam inseridas no mercado de trabalho.  

As correlações inversas entre as variáveis sociodemográficas foram entre união 

estável/casamento e continuidade dos estudos e trabalho e entre a quantidade de 

horas que as mães adolescentes passam acordadas com seus filhos, por dia, de 

segunda a sexta-feira e trabalho e anos de estudo. Essas correlações identificaram 

que, à medida que aumenta o número de mães adolescentes em união 

estável/casamento, diminui o número de mães adolescentes que continuam a estudar 

e que estão trabalhando; e, quanto mais horas as adolescentes passam com seus 

filhos, menos elas estão inseridas no mercado de trabalho e menos anos de estudo 

elas apresentam. 

Foi possível observar que as mães adolescentes obtiveram uma alta pontuação 

na Escala de Resiliência, bem como nos fatores que a compõem, tendo como maior 

pontuação o fator 2, “Independência e determinação”, seguido pelo fator 1, “Resolução 

de ações e valores”, e com menor pontuação o fator 3, “Autoconfiança e capacidade 

de adaptação a situações”. Foi observada uma correlação direta entre o fator 3, 

“Autoconfiança e capacidade de adaptação a situações”, da Escala de Resiliência e a 

idade das mães adolescentes, ou seja, quanto maior a idade das mães adolescentes, 

maior a autoconfiança e a capacidade de adaptação às situações apresentadas por 

elas. Dessa maneira, a despeito da situação de vulnerabilidade das mães 

adolescentes entrevistadas, essas jovens estavam enfrentando, superando e se 

adaptando às situações adversas habilmente, demonstrando alto potencial de 

resiliência.  

Em relação à Escala de Apoio Social (MOS), foram identificadas altas 

pontuações nas dimensões “Afetiva” e “Informação”. Já nas dimensões “Emocional”, 

“Material” e “Interação social positiva”, apesar de pelo menos metade das mães 

adolescentes apresentar altas pontuações, também houve porcentagens 

consideráveis de pontuação menor, sendo a dimensão “Emocional” a que apresentou 

pontuação mais baixa. De modo geral, as mães adolescentes entrevistadas 

apresentaram uma boa percepção do apoio social que recebem, podendo-se verificar 

que é necessário o fortalecimento do apoio na dimensão “Emocional”, reforçando a 

comunicação e os vínculos familiares e de amizade dessas jovens para criar espaços 

onde possam ser ouvidas e compreendidas. 
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Uma das correlações apresentadas entre os fatores da Escala de Resiliência e 

as dimensões da Escala de Apoio Social foi uma correlação direta entre o fator 1, 

“Resolução de ações e valores”, da Escala de Resiliência e a dimensão “Interação 

social positiva” da Escala de Apoio Social (MOS), que significou que, quanto mais elas 

puderam contar com pessoas para fazer coisas agradáveis, se distrair, relaxar e se 

divertir (dimensão “Interação social positiva”), mais elas apresentaram amizade, 

realização pessoal, satisfação e significado da vida (fator 1, “Resolução de ações e 

valores”). Essa correlação pode salientar um ponto importante para se intervir com as 

jovens mães, pois, fortalecendo os laços de amizades e proporcionando momentos 

de lazer, é possível potencializar a resiliência delas. 

Outra correlação apresentada neste estudo entre os fatores da Escala de 

Resiliência e a Escala de Apoio Social (MOS) foi a correlação inversa entre o fator 2, 

“Independência e determinação”, da Escala de Resiliência e a dimensão “Afetiva” da 

Escala de Apoio Social (MOS), ou seja, quanto mais as mães adolescentes tiveram 

relações de afeto, como um abraço ou alguém que as faça se sentirem queridas 

(dimensão “Afetiva”), menos independentes e determinadas elas se apresentaram. 

Esse foi um dos resultados mais interessantes desta pesquisa, pois, apesar de ser 

aparentemente ilógico o fato de a mãe adolescente, à medida que se sentiu mais 

querida, ter apresentado menos independência e determinação, essa correlação pode 

estar indicando que as demonstrações de afeto do parceiro e da família não venham, 

necessariamente, atreladas a estímulos para se tornarem independentes e 

determinadas, já que, aparentemente, essas meninas ainda estão inseridas nem um 

contexto em que os valores e as crenças no papel da mulher como mãe e esposa 

imperam sobre outros possíveis projetos de vida. Essa inferência pode ser 

corroborada quando observada em conjunto com as correlações inversas que 

identificaram que, quanto maior o número de mães adolescentes em união 

estável/casadas, menor o número de jovens inseridas no mercado de trabalho e com 

continuidade nos estudos. 

Diante dos resultados desta pesquisa, pode-se verificar a importância de 

políticas intersetoriais com foco em mães e pais adolescentes e jovens que 

considerem seus contextos sócio-econômico-culturais, estimulando-os e garantido 

seus direitos na continuidade dos estudos, auxiliando-os na qualificação profissional 

e na inserção no mercado do trabalho, ofertando vagas em creches, fortalecendo os 
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vínculos familiares e criando espaços de reflexão e discussão sobre as questões de 

gênero, saúde reprodutiva, desejos e expectativas quanto ao futuro.  

Dessa maneira, ofertando apoio e auxílio no desenvolvimento de habilidades e 

competências que os ajudem a enfrentar e superar as adversidades, fortalecendo 

comportamentos resilientes para que se tornem autônomos e conscientes na 

construção de seus projetos de vida. 

As limitações apresentadas por este estudo foram o desconhecimento da renda 

familiar, da cidade de origem da adolescente, o número de pessoas que habitam a 

casa da adolescente e o grau de parentesco/relação dessas pessoas com a 

adolescente, bem como o corte transversal da pesquisa. Portanto, sugere-se que 

pesquisas futuras possam trabalhar com essas variáveis, afim de ampliar o 

conhecimento sobre esta população e, com estudos longitudinais em que possam ser 

aplicadas essas escalas em diversos momentos da maternidade para verificar se as 

características de resiliência e apoio social se modificam no decorrer da maternidade 

na adolescência. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
 
 

1). QuaI é a sua idade? 
_______________________________________________________________  
 
2). Quantos filhos vivos você tem? 
_______________________________________________________________ 
 
3). Você está estudando?  
(   ) Sim         (   ) Não 
 
Se você está estudando, assinale abaixo a série que você está cursando. 
 
Se você não está estudando, assinale a última série concluída. 
 
- Ensino fundamental: (   ) 1º ano, (   ) 2º ano, (   ) 3º ano, (   ) 4º ano, (   ) 5º ano, (   ) 
6º ano, (   ) 7º ano, (   ) 8º ano, (   ) 9º ano. 
- Ensino médio: (   ) 1º ano, (   ) 2º ano, (   ) 3º ano. 
- Ensino superior completo (   ). 
- Ensino superior incompleto (    ). 
 
4). Você é: 
(   ) Solteira 
(   ) Casada 
(   ) União estável 
(   ) Divorciada 
(   ) Viúva 
(   ) outros ______________________ 
 
5). Você está trabalhando? 
(   ) Sim         (   ) Não 
 
6). Você é registrada em carteira de trabalho? 
(   ) Sim         (   ) Não 
 
7) Quantas horas por dia você passa com seu(s) filho(s)? 
___________________________________________________________________
________ 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS RESPONSÁVEIS DA ADOLESCENTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezados pais ou responsável, 

Convido sua filha a participar da pesquisa intitulada “Resiliência e o apoio social 

de mães adolescentes em vulnerabilidade social” desenvolvida pela Bianca Gansauskas 

de Andrade, aluna de mestrado do Programa de Pós-graduação da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo – EEUSP e coordenada pela Prof.ª Dr.ª Anna 

Maria Chiesa do Departamento de Saúde Coletiva da EEUSP. 

O motivo que me leva a estudar esse assunto é a necessidade de descobrir 

melhores formas de ajudar adolescentes a superar as possíveis situações difíceis 

(resiliência) que podem ocorrer na maternidade na adolescência. 

As perguntas desta pesquisa serão feitas para a sua filha, pois, queremos saber o 

que ela pensa sobre questões relacionadas à superação de situações difíceis e sobre 

questões referentes ao apoio social recebido pela adolescente durante a maternidade na 

adolescência.  

Este estudo tem por objetivo compreender como as jovens mães enfrentam as 

dificuldades decorrentes da maternidade na adolescência e a o papel do apoio social 

neste enfrentamento. 

A coleta de dados será realizada em visita domiciliar pela pesquisadora por meio 

de entrevista com a adolescente, contendo perguntas sobre a idade da adolescente, 

número de filhos vivos, escolaridade, estado civil, trabalho e tempo que a mãe passa com 

seu(s) filhos(s). Também serão feitas perguntas para avaliar como a adolescente reage 

quando enfrenta situações difíceis em sua vida (resiliência) e para medir o apoio social 

percebido pela adolescente. O tempo médio para a realização da entrevista é de 20 a 30 

minutos. A entrevista será agendada em comum acordo com a adolescente para não 

interferir nos compromissos da entrevistada. 

Os possíveis riscos desta pesquisa são o desconforto que a adolescente pode 

sentir em expressar situações confidenciais e o tempo gasto para responder a pesquisa. 
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O possível benefício será a ampliação do conhecimento no tema da maternidade na 

adolescência que poderá auxiliar a descobrir melhores formas de ajudar as mães 

adolescentes a superarem situações difíceis. 

A participação será voluntária e a adolescente e/ou o responsável poderão desistir 

de participar da pesquisa em qualquer momento, mesmo que já tenha assinado o termo 

de consentimento, sem risco de qualquer prejuízo ou custo. Os pais ou responsável e a 

adolescente podem conversar com alguém e esclarecer qualquer dúvida antes de 

escolher participar ou não. Caso a adolescente se sinta triste, chore ou apresente 

sofrimento emocional, a entrevista será interrompida, será feito o acolhimento da 

adolescente pela pesquisadora, e a mesma será encaminhada para a rede pública de 

saúde de Bertioga de acordo com a necessidade apresentada. Também será garantida 

pela pesquisadora o esclarecimento sobre a assistência necessária à adolescente nos 

serviços públicos da rede, pelo tempo que for preciso, por qualquer dano decorrente da 

pesquisa.  

Será garantido que o nome da adolescente, e qualquer outro dado que possa 

identificá-la serão mantidos em sigilo.  

As informações serão analisadas para depois serem divulgadas em eventos e 

publicações, respeitando o anonimato e demais aspectos éticos.  

Caso precise de maiores informações ou tenha alguma dúvida o(a) Senhor(a) pode 

entrar em contato, a qualquer momento com a pesquisadora responsável:  

• Bianca Gansauskas de Andrade – Endereço: Rua Padre João Batista de 

Carvalho, 20, Centro, Bertioga, São Paulo/SP, CEP:11250-000 - Telefone (13) 98177-

7135 - e-mail: bgansauskas@usp.br 

Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamações sobre os aspectos 

éticos desta pesquisa, favor entrar em contato com:  

• Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho 

Aguiar, 419, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP: 05403-000 - Telefone: (11) 30618858 

- e-mail: cepee@usp.br 

• Prefeitura do Município de Bertioga - Endereço: R. Luíz Pereira de Campos, 901 

- Centro, Bertioga - SP, CEP: 11250-000 - Telefone: (13) 3319-8000 – email: 

sec.saude@bertioga.sp.gov.br 

Para que autorize a adolescente participar do estudo, deverá ler este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, rubricar todas as páginas e assinar as duas vias, 

permanecendo uma delas com o senhor(a) e outra com a pesquisadora. 
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Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 de 

dezembro de 2012 que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

 

Assinatura do pesquisador: ________________________ 

 

Assinatura dos pais ou responsável: ________________________ 

 

Data: ___ / ___ /_____. 

 

Rubrica: _______________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PARA A ADOLESCENTE MAIOR DE DEZOITO ANOS 

OU EMANCIPADA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convido você a participar da pesquisa intitulada “Resiliência e o apoio social de 

mães adolescentes em vulnerabilidade social” desenvolvida pela Bianca Gansauskas de 

Andrade, aluna de mestrado do Programa de Pós-graduação da Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo – EEUSP e coordenada pela Prof.ª Dr.ª Anna Maria Chiesa 

do Departamento de Saúde Coletiva da EEUSP. 

O motivo que me leva a estudar esse assunto é a necessidade de descobrir 

melhores formas de ajudar adolescentes a superar as possíveis situações difíceis 

(resiliência) que podem ocorrer na maternidade na adolescência. 

Este estudo tem por objetivo compreender como as jovens mães enfrentam as 

dificuldades decorrentes da maternidade na adolescência e o papel do apoio social neste 

enfrentamento. 

A coleta de dados será realizada em visita domiciliar pela pesquisadora por meio 

de entrevista com a adolescente, contendo perguntas sobre a sua idade, número de filhos 

vivos, escolaridade, estado civil, trabalho e tempo que você passa com seu(s) filho(s). 

Também serão feitas perguntas para avaliar como você reage quando enfrenta situações 

difíceis em sua vida (resiliência) e para medir o apoio social percebido por você. O tempo 

médio para a realização da entrevista é de 20 a 30 minutos. A entrevista será agendada 

em comum acordo com você para não interferir nos seus compromissos. 

Os possíveis riscos desta pesquisa são o desconforto que você pode sentir em 

expressar situações confidenciais e o tempo gasto para responder a pesquisa. Caso você 

se sinta triste, chore ou apresente um sofrimento emocional, você será informada de 

forma imediata pela pesquisadora sobre como receber assistência integral na rede pública 

de saúde de Bertioga, pelo tempo que for preciso. O possível benefício será a ampliação 

do conhecimento no tema da maternidade na adolescência que poderá auxiliar a descobrir 

melhores formas de ajudar as mães adolescentes a superarem situações difíceis. 

A sua participação é voluntária e se você sentir qualquer desconforto ao responder 

às questões, você poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, 

mesmo que já tenha assinado o termo de consentimento, sem risco de qualquer prejuízo 
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ou custo. Você pode conversar com alguém e esclarecer qualquer dúvida antes de 

escolher participar ou não. Será garantida indenização a você diante de eventuais danos 

decorrentes da pesquisa. Será garantido que o seu nome, e qualquer outro dado que 

possa identificá-la serão mantidos em sigilo.  

As informações serão analisadas para depois serem divulgadas em eventos e 

publicações, respeitando o anonimato e demais aspectos éticos. 

Caso precise de maiores informações ou tenha alguma dúvida você pode entrar 

em contato a qualquer momento com a pesquisadora responsável: 

• Bianca Gansauskas de Andrade – Endereço: Rua Padre João Batista de 

Carvalho, 20, Centro, Bertioga, São Paulo/SP, CEP:11250-000 -Telefone (13) 98177-

7135 - e-mail: bgansauskas@usp.br  

Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamações sobre os aspectos 

éticos desta pesquisa, favor entrar em contato com:  

• Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho 

Aguiar, 419, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP: 05403-000 - Telefone: (11) 30618858 

- e-mail: cepee@usp.br 

• Prefeitura do Município de Bertioga - Endereço: R. Luíz Pereira de Campos, 901 

- Centro, Bertioga - SP, CEP: 11250-000 - Telefone: (13) 3319-8000 – email: 

sec.saude@bertioga.sp.gov.br 

Para que aceite participar do estudo, você deverá ler este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, rubricar todas as páginas e assinar as duas vias, permanecendo uma 

delas com você e outra com a pesquisadora. 

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 de 

dezembro de 2012 que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

  

Assinatura da pesquisadora: ________________________ 

 

Assinatura da participante: ________________________ 

 

Data: ___ / ___ / _____.             Rubrica: _________________________ 
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APÊNDICE D – TERMO DE ASSENTIMENTO PARA A ADOLESCENTE 

MENOR DEDEZOITO ANOS 

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidada para participar da pesquisa “Resiliência e o apoio 

social de mães adolescentes em vulnerabilidade social”. Seus pais permitirem que você 

participe. Queremos saber como as mães adolescentes enfrentam as situações difíceis e 

como o apoio social pode ajudar nesses momentos. 

As adolescentes que participarão desta pesquisa têm de dez a dezenove anos de 

idade e são mães de uma ou mais crianças de até um ano de idade. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. A pesquisa será feita na sua casa, onde você responderá 

perguntas sobre a sua idade, quantos filhos vivos você tem, escolaridade; se é solteira ou 

casada, entre outras opções; trabalho e tempo que você passa com seu(s) filho(s). 

Também serão feitas perguntas para avaliar como você reage quando enfrenta situações 

difíceis em sua vida e para medir o apoio social percebido por você. O tempo médio para 

a realização da entrevista é de 30 minutos. A entrevista será marcada no dia e na hora 

que forem melhor para você. 

É possível que você não se sinta a vontade para responder algumas perguntas ou 

que não queira gastar seu tempo com a pesquisa. Caso isso aconteça, você poderá 

desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, sem que ninguém fique bravo 

com você. Caso você se sinta triste, chore ou tenha qualquer sensação que não goste, a 

pesquisadora garantirá que você receberá toda a assistência necessária imediatamente, 

sem que você ou sua família tenha que gastar dinheiro e pelo tempo que for preciso.  

Você pode conversar com alguém e esclarecer qualquer dúvida antes de escolher 

participar ou não. 

Se você resolver participar, há coisas boas que podem acontecer, pois, você estará 

nos ajudando a entender melhor como as mães adolescentes enfrentam situações difíceis 

e a descobrirmos melhores formas de ajudá-las. 

Será garantida indenização aos seus pais diante de qualquer dano decorrente da 

pesquisa. Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 
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resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as adolescentes que 

participaram da pesquisa.  

Caso tenha alguma dúvida você pode entrar em contato a qualquer momento com 

a pesquisadora responsável: 

• Bianca Gansauskas de Andrade – Endereço: Rua Padre João Batista de 

Carvalho, 20, Centro, Bertioga, São Paulo/SP, CEP:11250-000 -Telefone 

(13) 98177-7135 - e-mail: bgansauskas@usp.br  

Caso você tenha qualquer dúvida ou reclamações sobre os aspectos éticos desta 

pesquisa você pode entrar em contato com:  

• Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho 

Aguiar, 419, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP: 05403-000 - Telefone: 

(11) 30618858 - e-mail: cepee@usp.br 

• Prefeitura do Município de Bertioga - Endereço: R. Luíz Pereira de Campos, 

901 - Centro, Bertioga - SP, CEP: 11250-000 - Telefone: (13) 3319-8000 – 

email: sec.saude@bertioga.sp.gov.br 

Para que aceite participar do estudo, você deverá ler este Termo de Assentimento, 

rubricar todas as páginas e assinar as duas vias, permanecendo uma delas com você e 

outra com a pesquisadora. 

 

Assinatura da pesquisadora: ________________________ 

 

Assinatura da participante: ________________________ 

 

 

Data: ___ / ___ / _____. 

 

Rubrica: _________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – E-mail com os anexos que indicam o número de mães adolescentes 
residentes em Bertioga que tiveram parto entre julho a dezembro de 2015  

 

 
 



 

 

ANEXO 2 – Planilha com o número de mães adolescentes, por idade, que tiveram parto entre julho e dezembro de 2015 
 

 
 
Fonte: tabwin – datasus 
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ANEXO 3 -  ESCALA DE RESILIÊNCIA       

 
 

ESCALA DE RESILIÊNCIA 

        
Marque o quanto você concorda ou discorda com as seguintes afirmações: 

        

 DISCORDO   CONCORDO 

 T
o

ta
lm

e
n
te

 

M
u

it
o
 

P
o

u
c
o
 NÃO 

CONCORDO 
NEM 

DISCORDO 

P
o

u
c
o
 

M
u

it
o
 

T
o

ta
lm

e
n
te

 

1. Quando eu faço planos, eu levo eles até 
o fim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu costumo lidar com os problemas de 
uma forma ou de outra. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Eu sou capaz de depender de mim mais 
do que qualquer outra pessoa. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Manter interesse nas coisas é 
importante para mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Eu posso estar por minha conta se eu 
precisar. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Eu sinto orgulho de ter realizado coisas 
em minha vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Eu costumo aceitar as coisas sem 
muita preocupação. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Eu sou amigo de mim mesmo. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Eu sinto que posso lidar com várias 
coisas ao mesmo tempo. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Eu sou determinado. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Eu raramente penso sobre o objetivo 
das coisas. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Eu faço as coisas um dia de cada vez. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Eu posso enfrentar tempos difíceis 
porque já experimentei dificuldades antes. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Eu sou disciplinado. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Eu mantenho interesses nas coisas. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Eu normalmente posso achar motivo 
para rir. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Minha crença em mim mesmo me leva 
a atravessar tempos difíceis. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Em uma emergência, eu sou uma 
pessoa em quem as pessoas podem 
contar. 

1 2 3 4 5 6 7 
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19. Eu posso geralmente olhar uma 
situação de diversas maneiras. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Às vezes eu me obrigo a fazer as 
coisas querendo ou não 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Minha vida tem sentido. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Eu não insisto em coisas as quais eu 
não posso fazer nada sobre elas. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Quando eu estou numa situação 
difícil, eu normalmente acho uma saída. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Eu tenho energia suficiente para fazer 
o que eu tenho que fazer. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Tudo bem se há pessoas que não 
gostam de mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

Escala de Resiliência de Wagnild e Young (1993), versão adaptada para o português 
por Pesce, Assis, Avanci, Santos, Malaquias, Carvalhaes (2005). 
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ANEXO 4 – ESCALA DE APOIO SOCIAL 

Escala de apoio social do MOS 

Se você precisar, com que frequência 

você conta com alguém: 

 

Nunca 

 

Raramente 

 

Às 

vezes 

 

Quase 

Sempre 

 

Sempre 

Que o (a) ajude se você ficar de cama? 1  2  3  4  5  

Para lhe ouvir quando você precisa 

falar? 

1  2  3  4  5  

Para lhe dar bons conselhos em uma 

situação de crise? 
1  2  3  4  5  

Para levá-lo (a) ao médico e/ou à 

unidade de saúde para fazer exames 

e/ou consultas e/ou pegar remédios 

e/ou ser atendido? 

 

1  

 

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

Que demonstre amor e afeto por você? 1  2  3  4  5  

Para se divertir junto? 1  2  3  4  5  

Para lhe dar informação que o (a) ajude 

a compreender uma determinada 

situação? 

1  2  3  4  5  

Em quem confiar ou para falar de seus 

problemas? 
1  2  3  4  5  

Que lhe dê um abraço? 1  2  3  4  5  

Com quem relaxar? 1  2  3  4  5  

Para preparar suas refeições se você 

não puder prepará-las? 
1  2  3  4  5  

De quem realmente quer conselhos? 1  2  3  4  5  

Com quem distrair a cabeça? 1  2  3  4  5  

Para ajudá-lo (a) nas tarefas diárias se 

você ficar doente? 
1  2  3  4  5  

Para compartilhar suas preocupações e 

medos mais íntimos? 
1  2  3  4  5  

Para dar sugestão sobre como lidar com 

um problema pessoal? 
1  2  3  4  5  

Para fazer coisas agradáveis? 1  2  3  4  5  

Que compreenda seus problemas? 1  2  3  4  5  

Que você ame e faça você se sentir 

querido (a)? 
     1  2  3  4  5  

 
Fonte: Griep RH, Chor  D, Faerstein E, Werneck  GL, Cláudia S. Lopes CS. Validade de constructo de 
escala de apoio social do 
Medical Outcomes Study adaptada para o português no Estudo Pró-Saúde. Cad. Saúde Pública. 
2005;21(3):703-714. 
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Anexo 5 – Carta de Anuência da Prefeitura de Bertioga 
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Anexo 6 - Parecer Consubstanciado do CEP 
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