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RESUMO 
 
 

A presente investigação visa estabelecer o perfil da gravidez na adolescência em 
população assistida na Maternidade do Hospital Central do Huambo-Angola. 
Metodologia: Através de estudo descritivo, de natureza transversal, foram 
analisados dados de 381 (trezentas e oitenta e uma) entrevistas de puérperas 
adolescentes dentro de faixa etária dos 10 a 19 anos de idade. Obteve-se a 
prevalência das diversas variáveis agrupadas em sete dimensões: 
sóciodemográficos, tocoginecológica, de cunho psicossocial, emocional e 
relacionado à percepção da adolescente por conta da gravidez. Os dados foram 
ainda submetidos à análise bivariada, tendo como varáveis dependentes: idade 
materna, situação conjugal e agravos de natureza obstétrica. Resultados: A 
frequência de gravidez na adolescência na Maternidade do Hospital Central do 
Huambo-Angola foi de 38,79%. A maioria das adolescentes encontrava-se na faixa 
de 17 a 19 anos (61,4%), residiam em áreas suburbanas (73,5%) e com união 
consensual (50,9%). A maioria desejou a gravidez (56,4%), sentiu-se satisfeita com 
a gestação (59,3%) e os pais dos bebês desejaram a gravidez (78,7%). A violência 
física e/ou emocional foi informada por 7,6% das entrevistadas. Houve a tentativa de 
interrupção da gestação por 1,0% das entrevistadas. No grupo das que estudavam 
(22,8%) abandonaram os estudos quando engravidaram, e no grupo que estava fora 
da escola, 93,4%, pretendem voltar a estudar. A maioria pretende trabalhar (93,4%). 
Do ponto de vista da saúde sexual e reprodutiva, o início da atividade sexual antes 
dos quinze anos foi de 72,2%; não usaram método anticoncepcional (98,4%) e um 
terço das adolescentes já havia tido alguma experiência obstétrica (aborto ou parto). 
O pré-natal foi realizado na Atenção Básica (90,6%) e assistido por Enfermeiro em 
96,9% dos casos; 53,3% iniciaram pré-natal no 2º trimestre e 86,3% frequentaram 
menos de seis consultas. O uso de drogas lícitas e ilícitas foi reduzido. Doenças 
acometidas durante à gestação ocorreram em 36,5% das adolescentes. As 
adolescentes não estavam estudando ao engravidar (38,5%), não pretendiam 
trabalhar (6,4%). Mais da metade das adolescentes sem união consensual 
disseram-se insatisfeitas com a gestação. Considerações finais: A gravidez na 
adolescência foi vivida de forma difícil e conflituosa por muitas adolescentes e seus 
familiares. Trouxe limitações sociais, educacionais e profissionais. Entretanto as 
adolescentes entrevistadas, de modo geral, puderam contar com o apoio do pai do 
bebê ou de familiares e tiveram amplo acesso aos serviços de saúde. Aspetos 
relacionados aos agravos foram mais identificados nos grupos precoces e sem união 
consensual. Esperamos que o presente projeto possa contribuir para a elaboração 
de políticas públicas de âmbito Provincial e Nacional, visando à prevenção aos 
agravos da gestação na adolescência na Província e no País, a custa da percepção 
das mesmas e reincidência de gestações nesta faixa etária. 
 
Palavras-chave: Gravidez. Adolescência. Sóciodemográficos. Psicossociais. 
Condições obstétricas. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The present investigation aims to determine the profile of teenage pregnancy in a 
population assisted at the Maternity Central Hospital of Huambo, Angola. 
Methodology: Through descriptive study, cross-cutting, we analyzed data from 381 
(three hundred eighty-one) interviews of adolescents mothers within the age group 
10-19 years. We obtained the prevalence of different variables grouped into seven 
dimensions: social demography, obstetric and genecology, of matrix psychosocial, 
emotional and related to the perception of adolescents on account of pregnancy. 
Data were also subjected to bivariate analysis, having as dependent variables: 
maternal age, marital status and obstetric aggravations. Results: The rate of 
teenage pregnancy in Maternity Hospital of Huambo, central Angola was 38.79%. 
Most of the teenagers were in the range of 17 to 19 years (61.4%) lived in the 
suburban areas (73.5%) and consensual union (50.9%). Most wanted pregnancy 
(56.4%) felt satisfied with the pregnancy (59.3%), fathers parents of babies desired 
the pregnancy (78.7%) The physical and/or emotional was informed in July, 6% of 
respondents, there was the attempted termination of pregnancy by 1.0% of the 
respondents, the group of those students, 22.8% left school when they became 
pregnant, and the group that was out of school, 93.4% plan to go back to school, but 
most of them want to work (93.4%). From the standpoint of sexual and reproductive 
health, the onset of sexual activity before being fifteen years old was (72.2%), had 
not used a contraceptive method (98.4%), one third of adolescents had already had 
some obstetric experience (abortion or delivery). Prenatal care was conducted in 
primary care (90.6%) and assisted by nurse in 96.9% of cases, 53.3% began 
prenatal care in the second quarter and 86.3% attended fewer than six visits. The 
use of licit drugs and illicit drugs were reduced. Diseases developed by patients 
during pregnancy occurred in 36.5% of adolescents, adolescents who were not 
studying before become pregnant (38.5%), they do not intend to work (6.4%). More 
than half of adolescents without a consensual union said they were dissatisfied with 
the pregnancy. Conclusion: Pregnancy in adolescence has been a difficult and 
contentious situation by many adolescents and their families. Limitations brought 
were social, educational and professional. However, the adolescents interviewed, 
generally could count on support from the baby's father or relatives and had broad 
access to health services. Aspects related to health problems, most were identified in 
groups of early and without a consensual union hope. This project can contribute to 
the elaboration of public National and Provincial policies, aiming to prevent the 
aggravation of teenage pregnancy in the province and the country, working to 
change their perception and recurrence of pregnancies in this age group.  
 
Keywords: Pregnancy. Adolescence. Socio-demographic. Psychosocial. Obstetric 
Conditions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A adolescência é um período de vida que merece atenção, visto que é uma 

transição entre a infância e a idade adulta e pode resultar ou não em problemas 

futuros para o desenvolvimento de um determinado indivíduo, tanto do ponto de 

vista fisiológico como no domínio social (CARLOS, 2009; DIAS et al., 2010).  

Em alguns países, de acordo com o Estatuto do Adolescente, o mesmo tem 

direito a liberdade, porém ele pode pensar que simplesmente é possível fazer o que 

deseja sem que haja uma consequência. Na maior parte das vezes, o adulto, por já 

ter passado desta fase, pensa se pode ou se deve, tudo isto em função a 

experiência de vida por ele atravessada (TAVARES, 2007).  

Quando o adolescente tem uma nova experiência, logo se sente alegre ao 

perceber seu desenvolvimento e sente um prazer imenso por perceber sua suposta 

liberdade. O adolescente começa a compreender que tem capacidade de amar e ser 

amado e se entrega ao amor de cabeça, corpo e alma, dito por alguns autores como 

“fase do amor puro” quando tem possibilidade de experimentar e viver situações que 

eram proibidas na infância. Nesta fase, algumas vezes o prazer e a dor se misturam 

e dependendo de características pessoais e fatores externos, podem prevalecer 

aspectos negativos ou positivos. Podendo alternar em função ao momento, meio, 

educação, estilo de vida dos pais, tradições, cultura, etc., fazendo com que o jovem 

oscile entre os sentimentos com grande facilidade em comparação com um adulto 

(NECCHI, 1998; ALTUNA, 2006; CARLOS, 2009). 

Além das transformações fisiológicas e anatômicas, seus sentimentos 

também estão envolvidos e relacionados a essas mudanças. E como ela ou ele irão 



se relacionar com tudo isso? Uma questão fundamental envolvida aqui é a 

autoestima e a autoimagem, Gravidez na adolescência (SOUZA, 2010).  

A gravidez na adolescência é um fenômeno preocupante nesta faixa etária, 

podendo trazer consequências para a vida dos envolvidos (mãe, pai, embrião, feto, 

recém-nascido e familiares) (VITIELLO, 1993; CEZIMBRA, 2008). A gestação é um 

período de vida da mulher no qual ocorrem profundas transformações endócrinas, 

somáticas e psicológicas que repercutem em sua vida. Essas mudanças ocorrem da 

mesma maneira durante a adolescência, o que de acordo com alguns pesquisadores 

(GALLETTA, 1997; SARSANO, 2007) favorece o agravamento da crise comum para 

ambas as fases do desenvolvimento (mãe/feto), pois alegam que gravidez e 

adolescência são períodos críticos de vida, tanto para um como para outro.  

Existe uma grande preocupação com as consequências que a maternidade 

precoce pode ocasionar à saúde, à educação, ao desenvolvimento econômico e 

social. O problema obstétrico que a adolescente se constitui é em relação à 

primiparidade, associado aos problemas sociais, econômicos e educacionais 

(BARREIRO, 2005). 

No mundo, 28% das gestantes são adolescentes, das quais 10% são 

mulheres com idade entre 10 a 14 anos e 18% entre a faixa de 15 a 19 anos. Nos 

Estados Unidos (2004), em cada 1.000 gestantes 87 eram adolescentes (SAWSAN 

et al., 2004), e 41/1.000 é a média de partos em adolescentes, enquanto na Grã 

Bretanha (2008),   27/1.000  gestantes são adolescentes (REIS, 2009). 

Cerca de 20% de todas as gestantes adolescentes são reincidentes nos 

Estados Unidos da América (EUA) e Grã Bretanha (GB) (MILNE, 2008). Na América 

Latina nascem 3.312.000 filhos de mães adolescentes por ano (ANGOLA, 2009).  



De acordo com o estudo da Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo 

das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD) e da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), publicado em 22 de maio de 2009 em Genebra, há uma queda 

importante na freqüência de gravidez entre meninas menores de 20 anos de idade. 

Porém a situação é diferente na América Latina, ganhando apenas a África, que tem 

freqüência de gravidez em adolescentes que varia de (35 – 77%), sendo maior que 

da América Latina (PARANÃ, 2009; ANGOLA PRESS-AFRICA, 2009). 

Apesar de existirem polêmicas em relação à maior incidência de patologias 

clínico-obstétricas atribuídas à gravidez na adolescência, sobretudo a custa de 

controvérsias existentes entre autores mas, é mantida a ideia de que a gravidez é 

fisicamente bem tolerada entre as adolescentes que são assistidas precocemente no 

pré-natal e de forma regular. Há autores e estudiosos que afirmam que as patologias 

encontradas nessa faixa etária não diferem significativamente da população geral, 

tal como foi demonstrado num estudo feito na Suécia (1991), exceto algumas 

isoladas, como trabalho de parto prematuro que está relacionado com a idade 

ginecológica pequena (SIMON, 1991; BARREIRO, 2005).  

Um dos inconvenientes da gravidez durante a adolescência, diz respeito às 

funções fisiológicas, ou seja, as adolescentes representam um grupo de alto risco 

obstétrico, pois apresentam um elevado nível de complicações quando comparadas 

às demais. Além de favorecer o nascimento de bebês prematuros, a mãe que possui 

idade inferior a 13 anos, tem duas vezes e meia a mais de possibilidade de gerar um 

bebê com baixo peso, infecções urinarias, vulvovaginites, hipertensão arterial e 

cardiomiopatia (MARIN NETO et al., 1985; SILVA et al., 2008). 

Acredita-se que atualmente os riscos da gravidez durante a adolescência 

sejam mais determinados por fatores psicossociais, relacionados ao ciclo da 



pobreza e educação existente, além da falta de perspectivas de vida dessas jovens 

sem escola, saúde, cultura, lazer e emprego, o que os levam (ela e/ou ele) a 

abandonar as atividades laborais e/ou escola, desenvolvendo algumas vezes 

quadros psicológicos, tal como depressão, e outras vezes recorrem ao uso de 

bebidas alcoólicas, uso de drogas, mercado informal (LOPES, 1995; ALTUNA, 

2006). 

Uma pesquisa feita no Brasil pelo IBGE (2010) indica que o número de mães 

adolescentes tem caído de forma tímida. Os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apontam para redução do percentual de jovens entre 15 a 19 anos com filho 

de 12,6%, em 1996 para 10,7% em 2007. Porém a prevalência continua sendo 

maior na população com menor poder aquisitivo. 

Foi realizada uma pesquisa na Universidade Nacional de Córdoba na qual 

aponta que a gravidez na adolescência circundava em torno de 21% no total de 

gestantes (SARSANO et al., 2007), no entanto as taxas de gravidez na adolescência 

variam entre 143 para 1.000 na África Subsaariana. Porém, outro estudo feito e 

publicado em 2007 faz referência que na África Subsaariana a média de gravidez na 

adolescência situa-se em torno de 229/1.000 gestantes (BEARINGER, 2007). 

Algumas publicações fazem referência que em África existe o maior índice de 

gravidez em adolescentes, observando que 55% de todos os partos são de 

adolescente, sendo maior do que na América Latina. A prevalência é estimada em 

função aos dados de alguns países que apresentam em suas pesquisas, e tal 

situação tem permitido a generalização do mesmo nível do continente. A alta 

prevalência está relacionada a muitos fatores, entre eles os relacionados a aspetos 

tradicionais, culturais, tabus, poligamia, pouca acessibilidade aos serviços de saúde, 



desconhecimento de métodos anticoncepcionais, deficiência nos meios de 

informação, falta de programas organizados e dirigidos aos adolescentes (PARANÃ, 

2009; ANGOLA PRESS-AFRICA, 2009). 

Para Sarmento (1990), a vivência da maternidade durante a adolescência 

torna-se mais complicada, pois é exigido ao adolescente que ele busque sua 

identidade, acrescentando a grande necessidade de se tornar mãe. Este quadro 

pode ser mais grave quando ocorrido em um ambiente menos favorável para tal.  



2. JUSTIFICATIVA  

 

Angola é um país é independente há 35 anos, mas livre da guerra civil desde 

2002, vivendo a paz e a possibilidade de reorganizar a oito anos efetivos, (ANGOLA, 

2009). 

Durante o tempo de guerra fria, houve muitas mortes. O país perdeu tudo 

relacionado às infraestruturas, as linhas férreas, pontes, rodovias foram quebradas e 

houve uma perda de documentos/registros, (ANGOLA PRESS-AFRICA, 2009). 

Este novo país, com oito anos de existência, está a lutar para repor tudo 

aquilo que se perdeu durante a guerra, tal como: infraestrutura, políticas de 

funcionamento sociais, registrou aumento nos orçamentos de áreas sociais, etc., de 

forma a haver uma repercussão direta na qualidade de vida do cidadão,(ANGOLA, 

2009).  

A gravidez na adolescência em Angola é um problema de Saúde Pública, a 

custa do grande numero de casos que se se registram nas maternidades. 

Uma pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para as Populações 

(2002) demonstram que em Angola as relações sexuais iniciam-se entre 11 e 12 

anos de idade, fazendo com que muitos adolescentes engravidem antes de atingir a 

idade adulta. É uma proporção muito alta, com 75% de adolescentes sexualmente 

ativos, com alta frequência de gravidez na adolescência dos 14-17 anos de idade. 

37% das adolescentes já tinham engravidado e 17% dos rapazes tinham 

consciência de ter engravidado uma garota. Há uma alta incidência de abortos de 

risco, visto que 50% das adolescentes grávidas abortaram e 79% desses abortos 

foram provocados ou induzidos. Segundo o Fundos das Nações Unidas para as 



Populações (FNUAP, 2002) a gestante adolescente merece toda atenção dos 

profissionais.  

Assim dada à atenção que a gestante adolescente merece, nos propusemos 

a caracterizar o perfil da gravidez nas adolescentes assistidas na Maternidade do 

Hospital Central da Província do Huambo-Angola, para apoio das políticas de Saúde 

em jovens Angolanas.  

O interesse por eleger mães adolescentes no Huambo-Angola-África para o 

estudo foi despertado essencialmente por dois (02) motivos: 

Em primeiro lugar pela alta prevalência da gravidez na adolescência na 

Angola-África, apresentando a maior prevalência no planeta, com alta taxa de 

fecundidade, início precoce das atividades sexuais, aspetos culturais, tradicionais, e 

tendo a menarca como um aspeto determinante na contração de enlace matrimonial 

(FNUAP, 2002; ALTUNA, 2006; PARANÃ, 2009). 

Em segundo lugar pela falta de informações sobre o tema em Angola. Até o 

momento, não existem dados publicados relacionados a estudo sobre gravidez na 

adolescência, o que existe são relatos de casos. Neste contexto queremos fazer 

pela primeira vez um estudo com prevalência, causas, aspectos psicossociais 

específicas da região para servir de orientação básica. 

A alta freqüência de gravidez na adolescência em Angola, tem levado as 

adolescentes a abandonarem as atividades escolares e laborais, fazendo com que 

se perpetue a pobreza, os adolescentes não se profissionalizem, desinformação, 

tendo um efeito retardatário no desenvolvimento econômico e social da população e 

nação. 



Escolher o local não tem nada haver com o fato de não querer fazê-lo no 

Brasil, mas sim pela nacionalidade, e pela oportunidade de me aprofundar no 

assunto com o propósito de construir uma literatura formal sobre o tema com o 

intuito de sensibilizar os profissionais de saúde da região.  

O presente estudo foi realizado na província do Huambo, Angola, África. A 

intenção é mais tarde ajudar na elaboração de políticas de assistência as 

adolescentes (comportamento sexual, uso de anticoncepcionais, atenção a 

adolescente, etc.), de forma a contribuir para a mudança do quadro atual. 

 



3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A adolescência é uma fase da vida que acontece quando as pessoas 

experimentam vivências acompanhadas de muitas emoções e transformações 

físicas, e farão com que o individuo se posicione e firme na vida. O organismo 

humano sofre transformações em toda a sua ontogenia, caracterizada por 

momentos de aceleração e desaceleração e a adolescência é a fase caracterizada 

por momentos de acelerações intensas (CEZIMBRA, 2008). 

É uma fase comumente marcada por significativas mudanças anátomo-

funcionais, que traduzem tanto na forma de como nos firmaremos na sociedade 

tanto no estilo de vida que teremos no futuro. Estas transformações ao serem 

expressas são traduzidas como fenômenos psicossociais. Quanto mais defeituosas 

mais comprometerão o desenvolvimento socioeconômico do universo (FEBRASGO, 

2001; FREITAS et al., 2006; CEZIMBRA, 2008). 

A adolescência compreende um período entre a infância e a fase adulta, no 

qual ocorrem intensas mudanças biológicas, sexuais e psicológicas, marcada por 

crescimento e desenvolvimento acelerado, em que aspetos nutricionais interferem 

de forma considerável nesta fase (RODRIGUES et al., 2005). A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) considera a adolescência na faixa etária entre 10 a 19 

anos (OMS, 1985; CONTI et al., 2005) e o Estatuto da Criança e do Adolescente do 

Brasil considera a faixa etária entre 12 aos 18 anos (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990). 

Durante a adolescência, existe uma subárea da juventude. Elas são duas 

fases que se distinguem, sendo que a segunda marcar o seu inicio no meio da 



adolescência e, sendo a adolescência dos 10 aos 19 e a juventude dos 15 aos 24 

anos. A diferença é que a adolescência traz o sentido etário enquanto a juventude 

traz o sentido geracional. No geral, o adolescente é visto como menos responsável 

que o jovem, pois é nesta fase que as ideias são apenas abstratas e eles 

experimentam emoções para poder e tentar se firmar, enquanto o jovem tem 

pensamentos mais concretos e dirigidos (OMS, 1985; CEZIMBRA, 2008; PICAÇO, 

2008).  

 

3.1 ASPECTOS BIOPSICO SOCIAIS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
 

É considerada como um período de crise vinculado a problemas individuais e 

sociais, por isto em função a estas transformações (PICAÇO, 2008), divide-se a 

adolescência em 03 grupos: Adolescência inicial (dos 12 aos 13 anos); Adolescência 

média (dos 14 aos 15 anos) e Adolescência tardia (dos 16 aos 19 anos). A primeira 

é caracterizada pelo estirão do crescimento e início da maturação sexual. É nesta 

fase que se registra o pensamento baseado no delírio de grandeza. A segunda 

considera haver a maior parte das mudanças físicas que se completam o 

pensamento mais concreto e dirigido. A última, chamada de maturação corporal, 

próxima a forma adulta, o adolescente já sabe ouvir e refletir naquilo que lhe dizem. 

Os limites destas etapas não são rigorosamente precisos, mas a etapa inicial é 

caracterizada pela saída da puberdade e crescimento rápido, enquanto a média é 

pelo desenvolvimento do intelecto e a tardia pela consolidação das duas (FREITAS 

et al., 2006; CEZIMBRA, 2008). 

Por outro lado, a adolescência não se dá da mesma forma em todo mundo. 

Ela apresenta uma variante, segundo a sociedade, hábitos culturais, tradicionais, 



estilo de vida etc., fazendo com que o seu início, meio e fim estejam relacionados 

necessariamente ao ambiente social em que esta se manifesta (NECCHI, 1998).  

A UNESCO aponta a adolescência como o grupo de idade entre 15 e 25 anos 

do ponto de vista psicanalista. Através dos estudos de Erikson sobre os oito estágios 

do desenvolvimento humano, a adolescência está situada entre os 13 aos 18 anos. 

Enquanto ao ver médico, a adolescência dura geralmente dos 12 aos 20 anos de 

idade, iniciada pelo fenômeno universal da “puberdade”, segundo Uvinha (2007), 

enquanto para OMS (1985) dos 10 aos 19 anos de idade. 

Nesta fase ocorrem muitas transformações físicas, psicológicas e sociais, 

estabelecendo ao adolescente novas relações com os familiares, amigos, com ele 

mesmo etc., tudo isto a custo das transformações qualitativas e quantitativas que o 

organismo experimenta nesta fase (CEZIMBRA, 2008).  

Na adolescência, além das alterações supra citadas, também ocorre nesta 

fase muitas mudanças comportamentais quando a atividade sexual é um marco 

histórico. Está relacionado às alterações que acontecem neste período e muitas 

vezes fazem com que eles aparentem ter uma idade maior do que a real, 

transparecendo autonomia, embora precisem de ajuda e precisem ser guiados pelos 

adultos. Isto os leva na maior parte das vezes terem comportamentos impensados e 

inconsequentes, tais como, festas, o uso de drogas, sexo sem preservativo, mais de 

uma relação, sexo sem compromisso etc., sobretudo a custa do pool de hormônios. 

(SABROZA et al., 2004; LEAL et al., 2005; GONÇALVES, 2006; CEZIMBRA, 2008). 

Segundo Romero (2007) na adolescência ocorre mudanças Biopsicossociais 

muito marcantes na vida dos mesmos. Tais como: aspectos emocionais, muitas 

vezes independência socioeconômica, determinação da identidade pessoal sexual, 



aquisição de pensamento abstrato, prática de atividade sexual, intimidade e 

afetividade. 

As transformações biopsicossociais são contínuas na vida das pessoas, 

sendo caracterizadas segundo as faixas etárias de cada individuo e, é na 

adolescência que ocorrem transformações acentuadas para o desenvolvimento 

corporal, sendo o comportamento de cada um ser segundo: a sua subjetividade, 

história de vida, meio social, patrimônio genético, herança, variância, nível 

acadêmico (BEZERRA, 2007). 

Perante o contexto social em que o adolescente está inserido, a gravidez 

pode ser encarada como evento normal, não problemático, aceito dentro de suas 

normas e costumes (NECCHI, 1998).  

As alterações sociais que os adolescentes experimentam variam de cada 

área, apresentando manifestações diferentes e todas elas se manifestam segundo 

os traços familiares, tradições, tabus, meio. Nos países desenvolvidos os jovens são 

muito mais liberais, sobretudo, concernente ao uso de drogas, bebidas alcoólicas, se 

inclinam na prostituição, brigas (GONÇALVES, 2006), enquanto nos países em 

desenvolvimento, este tipo de comportamento é menos observado, porque as 

pessoas mais conservadoras usam mais princípios religiosos, tradicionais, etc. 

(ALTUNA, 2006). 

As atitudes de cada adolescente são condicionadas tanto pela família quanto 

pela sociedade. A sociedade tem passado por profundas mudanças em sua 

estrutura, o que influencia no comportamento dos mesmos, inclusive aceitando 

melhor a sexualidade na adolescência, sexo antes do casamento e também a 

gravidez na adolescência. Portanto, tabus, inibições e estigmas estão diminuindo e a 



atividade sexual e a gravidez estão aumentando (HECHTMAN, 1989; BLOCK et al., 

1981; LIMA et al., 1985; ALMEIDA, 1998; McCABE, 1998; MEDRADO, 1999). 

O abandono às atividades sociais e econômicas dos pais adolescentes para 

se dedicarem ao cuidado e ao sustento do novo membro da família (escola, lazer, 

emprego etc.) são consequências marcantes na maternidade precoce. É um 

acontecimento que faz parte da realidade social do planeta, destacando-se entre 

pessoas que vivem em áreas rurais, com baixo poder aquisitivo e nos países em 

desenvolvimento. Estes adolescentes chegam a desenvolver quadros de depressão, 

frustrações, ansiedade, hostilidade, etc. (Angola, Moçambique, Brasil, Zâmbia etc.) 

(FRIEDMAN, 1981; SOUZA, 1999; HALBE, 2002). 

Para as adolescentes, a gravidez pode representar a única maneira de 

modificarem seu status na vida. Se existirem situações que a gestante se vê 

devastada, esta poderá recorrer ao aborto, ficar deprimida, ou pensar/chegar a 

suicídio (LOPES, 1995). 

As adolescentes estão expostas ao risco de gravidez precoce e/ou 

indesejada, de doenças sexualmente transmissíveis (DST) AIDS, ao álcool, drogas 

etc. O estilo de vida que eles encontram no meio em que vivem, exerce sobre eles 

uma pressão que influencia muito no rumo da vida. Esta fase pode ter ou não, pouca 

prevalência de doenças crônicas e infecciosas, mas tem um alto risco de saúde 

associado ao abuso de drogas, de DST, lesões acidentais, gravidez etc. 

(GONÇALVES, 2006).  

Um dos aspetos que mais preocupa é que muitos adolescentes, mesmo com 

um comportamento não exemplar, não possuem informações da existência de DST, 

das possibilidades de engravidar, uso de anticoncepcional. É associada a isto a 

pouca informação, os tabus, as tradições, nível baixo de escolaridade, baixo nível 



socioeconômico, o que os torna mais vulneráveis a gravidez, drogas, prostituição, 

etc., o que consiste em uma das diferenças entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, no qual os desenvolvidos apresentam taxas baixas de gravidez na 

adolescência perfazendo menos de sete adolescentes grávidas em cada cem 

gestantes,  por apresentarem políticas mais ricas e melhores estruturas, enquanto 

nos países em desenvolvimento, a informação é pouco abrangente, com a 

deficiência a acessibilidade aos serviços de saúde e oferta de serviços com pouca 

qualidade nos subúrbios. Na maior parte dos lugares é natural/comum gestar na 

adolescência, acrescentando aspetos tradicionais, como poligamia, rituais, situações 

que proliferam as DST, gravidezes indesejadas (NECCHI, 1998; ALTUNA, 2006). 

Quanto mais exposta estiver a adolescente mais vulnerável se encontra. 

Vulnerabilidade é o conjunto de fatores de natureza biológica, epidemiológica, social 

e cultural, cuja dependência esta sob estes aspetos. Se reveem na vida da 

adolescente, percebe-se que na vida delas ocorrem tantas transformações 

corporais, psicológicas, sociais, que as torna cada vez mais vulneráveis em função 

as rápidas mudanças relacionadas à: puberdade, evolução da sexualidade, 

afastamento da família, atitudes reivindicatórias, percepções ruins, entre outros. 

(ALTUNA, 2006; FREITAS et al., 2006; CEZIMBRA, 2008). Os riscos são 

sustentados, reforçados e ampliados devido à falta de preparo para lidar com a vida 

social por si só, com dúvidas, questionamento, preocupações, eventos, violência 

sexual, DST, gravidez precoce etc. (FREITAS et al., 2006; CEZIMBRA, 2008). 

A vulnerabilidade na adolescência varia de acordo com a faixa etária. Quanto 

menor, maior é a vulnerabilidade, o que indica quanto mais nova mais complexa é a 

situação da adolescente. Ela fica mais exposta a riscos, tais como usurpação do seu 

corpo, violação, machismo, déficit de proteção (CEZIMBRA, 2008). 



Em consonância, com todas as colocações até aqui expressas (DEISHER et 

al., 1991), no início da década de 90 consideraram as grávidas adolescentes como 

de risco aumentado devido a múltiplos fatores como abuso de substâncias, 

violência, doenças sexualmente transmissíveis, inadequado ou inexistente 

acompanhamento médico e carência nutricional. Para esses autores, o resultado 

neonatal é pobre nessas gestações devido à ação desses fatores de risco. 

O pré-natal é universalmente reconhecido sendo importante na investigação 

de riscos biológicos de grávidas adolescentes, tais como a presença de infecções, 

nutrição inadequada e abusos de uso de drogas ilícitas. O pré-natal é também 

importante no sentido de oferecer suporte psicossocial nas dificuldades e situações 

de stress e não só nas quais as mães adolescentes se encontram. Sofrimento 

emocional é causador de distúrbios endócrinos e partos pré-termo e, reduzindo este 

stress, a adolescente poderia ser conduzida para resultados mais favoráveis. O 

suporte psicossocial de mães adolescentes pode prevenir marginalização 

econômica, educacional e social e não se limitar ao atendimento médico necessário 

(MONTENEGRO, 2008). 

Em África, um estudo desenvolvido sobre controle pré-natal, mostram 

resultados de que 69% das estudadas fazem pelo menos uma consulta durante a 

gestação, contudo para salvar vidas, é preciso aumentar o número de consultas de 

pré-natal. O total de consultas de pré-natal preconizado pela OMS não deve ser 

inferior a seis, e qualquer número abaixo desta cifra já é considerado como 

atendimento deficitário (DIAS et al., 1999). 

As baixas condições socioeconômicas, baixo nível de escolaridade, baixa 

renda familiar, estão relacionadas com o maior risco de engravidar na adolescência. 

Tem-se discutido que a gestação nesta fase leva à interrupção precoce da 



escolaridade, dificultando tanto a inserção futura da adolescente no mercado de 

trabalho, quanto à obtenção de emprego com melhor remuneração, gerando uma 

vida com maiores dificuldades, e traçando ao mesmo o caminho da pobreza (GAMA 

et al., 2002). 

Considerar uma mulher apta para o matrimonio/gestação varia de acordo com 

a região. Sendo ou não um problema, em algumas sociedades são consideradas 

aptas aos 12 anos mesmo tendo a menarca mais tarde, enquanto que em outros 

lugares, como nas regiões suburbanas africanas, a menarca continua a ser o fator 

determinante para o matrimonio, sobretudo o tradicional, para o ginecologista, a 

mulher apenas está apta para procriar seis anos após a menarca e em outras 

regiões, basta ter a menarca para ser considerada apta (NECCHI, 1998; ALTUNA 

2006; FREITAS, 2006; CEZIMBRA, 2008). 

A análise de risco para o parto prematuro está em 6.072 primigestas negras 

com idade entre 15 e 19 anos que tiveram seu parto comparado com o da mulher 

entre a idade de 20 e 24 anos. Em trabalho produzido por Ekwo et al. (2000), após 

ajustamento das variáveis confundidoras por regressão logística para análise dos 

efeitos do tabagismo materno, abuso de drogas durante a gravidez, cuidados pré-

natal e renda familiar; concluiu-se que as primíparas jovens negras não têm 

aumento de risco biológico para prematuridade. 

A gravidez na adolescência é um fenômeno mundial, apesar dos esforços 

feitos para diminuir o número de casos e mesmo assim continuam aumentando em 

todo mundo, embora em algumas regiões o crescimento tenha mostrado 

desaceleração e em outros ainda continuam aumentando. Sobretudo nos países em 

desenvolvimento, a situação é de interesse mundial na perspectiva de baixar o 

número de casos (KARAUCHI et al., 2003; SIKRON et al., 2003). 



Segundo Chalen et al. (2007) a prevalência da gestação na adolescência tem 

crescido globalmente. A chamada epidemia da maternidade na adolescência, no 

quinto relatório anual do State of the World’s Mothers, tornado publico em 2004, num 

estudo feito no período de 1995 a 2002, destacou que 13 milhões de nascimentos 

(um décimo de todos os nascimentos do mundo) são de mulheres com menos de 

vinte anos e que mais de 90% destes nascimentos ocorrem nos países em 

desenvolvimento, onde a taxa de parturientes com menos de vinte anos varia de 8% 

no leste do continente asiático até 55% no continente africano, onde a porcentagem 

de mulheres grávidas adolescentes é regionalmente muito variáveis, dependendo de 

fatores culturais, religiosos, políticos, económicos e outros, (FLORIAN et al 2010) . O 

relatório alertou que a gravidez e o parto foram a principal causa da morte em 

mulheres entre 15 a 19 anos nos países em desenvolvimento (CHALEN et al., 

2007). 

Nos EUA, país desenvolvido, em que a realidade social é diferente, a gravidez 

na adolescência também é um problema de muita importância. Calcula-se que aos 

20 anos 40% de mulheres brancas e 64% de mulheres negras terão engravidado 

pelo menos uma vez (HALBE, 2002). Na Alemanha, país desenvolvido, que 

apresenta a maior taxa de gravidez na adolescência, é de 13%, na Rússia 13% 

(2005), EUA 12,8% (2005) (CREATSAS, 1995; GOLDENBERG, 2005). 

Um estudo realizado no Brasil por Lores et al. (1995) revela que 18% das 

adolescentes de 15 a 19 anos já haviam ficado grávidas alguma vez; 01 em 03 

mulheres de 19 anos já são mães ou estão grávidas do 1º filho;1 em 10 mulheres de 

15 a 19 anos já tinham 02 filhos; 49,1% destes filhos foram indesejados; 20% das 

adolescentes residentes na zona rural tem pelo menos 01 filho; 13% das 

adolescentes residentes na área urbana tem pelo menos 01 filho; 54% das 



adolescentes sem escolaridade já haviam ficado grávidas; 6,4% das adolescentes 

com mais de 09 anos de escolaridade ou já eram mães ou estavam grávidas do 1º 

filho; 20% das adolescentes residentes na região norte têm pelo menos 01 filho; e 

9% das adolescentes residentes na região centro-oeste tem pelo menos 01 filho. 

Em 1980 o Brasil possuía 27,8 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos 

de idade. O que representava 23% da população geral. A taxa de fecundidade entre 

15 e 19 anos era de 11%. Nessa época, dos partos realizados pela rede do 

INAMPS, 13% eram de menores de 19 anos. 

Em 2010, Hoga publicou um estudo que a prevalência da gravidez na 

adolescência no Brasil foi de 21,9%. 

 

3.2 FATORES/CAUSAS, RELACIONADOS À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
 

É inegável que os fatores determinantes da gravidez na adolescência 

envolvam elementos sociais muito complexos e difíceis de serem equacionados. 

Dentre os quais a, inserção social da família e do adolescente, aspecto que está 

associado às vulnerabilidades no campo da saúde sexual e reprodutiva (BERQUÓ, 

2004). 

Vários são os fatores tidos como decisivos ou desencadeantes da gravidez na 

adolescência. Estes fatores variam entre a ordem de cada região, início da vida 

sexual de um adolescente, data da menarca; estrutura familiar; escolaridade, 

pensamento mágico, acesso a métodos anticoncepcionais, deficiência dos serviços 

de saúde, manuseio do método contraceptivo e projeto de vida do adolescente, 

tabus, cultura, procura de status, ruptura da rede periférica, religião e as políticas de 

Saúde na região. Quando avaliamos as possíveis causas, podemos perceber quais 



são as que transformam numa situação mais complicada para ajustes (CERICATO, 

1997;  FERRAZ, 1998; BELO, 2004; ALTUNA, 2006; BRUNO, 1997; BRUNO, 2009). 

A gravidez na adolescência é multicausal e sua etiologia está relacionada à 

urna série de aspectos que podem ser agrupados em:  

Fatores Biológicos: Envolvem desde a idade da menarca até o aumento da 

densidade populacional nesta faixa etária. Nos dias de hoje, sabe-se que as 

adolescentes engravidam cada vez em idades precoces. Observa-se que a idade 

em que ocorre a menarca tem se adiantado cada vez mais nos últimos tempos (em 

torno de quatro meses por década). De modo geral, admite-se que a idade de 

ocorrência da menarca tenha urna distribuição gaussiana, e o desvio-padrão é 

aproximadamente um ano na maioria das populações. Consequentemente, 95% da 

sua ocorrência se encontram nos limites de 11 a 15 anos de idade (COLLI, 1988; 

LORES et al., 1995; CHOMPOOTAWEEP et al., 1997; FREITAS, 2006). 

Sendo a menarca, em última análise, a resposta orgânica que reflete a 

inteiração dos vários segmentos do eixo neuroendócrino feminino, quanto mais 

precocemente ocorrer mais exposta estará a adolescente à gestação, visto que ela 

simboliza início da maturação da reprodução. Nas classes econômicas mais 

desfavorecidas há maior desinformação, menor acesso à contracepção, menos 

acessibilidade as unidades sanitárias, mais tradições, mais conservadorismo, 

casamentos tradicionais e precoces, o que contribui no surgimento de casos de 

gestação na adolescência (LORES et al., 1995; FREITAS, 2006; ALTUNA, 2006). 

O contexto familiar: Tem relação direta com a época em que se inicia a 

atividade sexual. Sendo assim, os adolescentes que iniciam vida sexual 

precocemente ou engravidam nesse período geralmente vêm de famílias cujas mães 

também iniciaram vida sexual precocemente ou engravidaram durante a 



adolescência, porém estas mães não se preocuparam em cuidar dos filhos nesta 

fase, pois acham natural já que viveu esta mesma situação, na mesma época. De 

qualquer modo, quanto mais jovens e imaturos os pais, separados ou não, virados 

ao consumo de drogas ilícitas, hábitos etílicos, pais desempregados, maiores as 

possibilidades de desajustes e desagregação familiar. O relacionamento entre 

irmãos também está associado com a atividade sexual, já que os mais novos têm 

sempre os mais velhos como seus exemplos a seguir. As experiências sexuais mais 

cedo são observadas naqueles adolescentes em cuja família os irmãos mais velhos 

têm vida sexual ativa (YOUNG et al., 1991; LORES et al., 1995; DADOORIAN, 1996; 

FREITAS, 2006). 

Fatores Sociais: O comportamento de um adolescente tem muito haver tanto 

pelo comportamento da família como do meio em que está inserido. A sociedade 

tem passado por profundas mudanças em sua estrutura, inclusive aceitando melhor 

a sexualidade na adolescência, sexo antes do casamento e também a gravidez na 

adolescência. Portanto, tabus, inibições e estigmas estão diminuindo e a atividade 

sexual e gravidez aumentando (LORES et al., 1995; FREITAS, 2006). Por outro 

lado, dependendo do contexto social em que está inserida a adolescente, a gravidez 

pode ser encarada como evento normal e não problemático aceito dentro de suas 

normas e costumes (LORES et al., 1995; NECCHI, 1998; FREITAS, 2006;, ALTUNA, 

2006). 

Numa sociedade massificadora e coercitiva, muitos adolescentes 

influenciados por um comportamento sexual mais liberado são levados a assumir 

sua sexualidade precocemente. A influência do grupo de amigos e o "bombardeio" 

de informações e imagens que a mídia produz, há uma aceleração do ingresso no 



mundo adulto, quando não têm preparação física nem psíquica para isso (LORES et 

al., 1995). 

Fatores Religiosos: A identificação com a postura da religião, 

independentemente da igreja ou religião, faz com que o crente ou religioso, adote 

um comportamento sexual responsável. Alguns trabalhos mostram que a religião 

tem participação importante como predisposta de atitudes sexuais. Adolescentes 

que têm atividade religiosa apresentam um sistema de valores que os encoraja a 

desenvolverem comportamento sexual dentro do matrimonio. No nosso meio, nos 

últimos anos, as novas religiões evangélicas têm florescido e são de modo geral 

bastante rígidas no que diz respeito á prática sexual pré-marital. Alguns profissionais 

de saúde que trabalham com adolescentes têm a impressão de que as adolescentes 

que frequentam essas igrejas iniciam a prática sexual mais tardiamente, porém há 

pesquisas comprovando essas impressões, enquanto que a igreja aceita o 

casamento na adolescência, na casa de Deus, onde dita que o matrimonio é o amor, 

tendo pouco cuidado na idade (BASTIDA, 1968; GUIMARÃES, 2001). 

Fatores Emocionais: Instabilidade emocional, carência afetiva, 

invulnerabilidade e fragilidade de uma menina ainda em formação, omissão dos 

pais, falta de informações e fantasias adolescentes como as de "engravidar para 

prender o namorado" ou mostrar aos pais que já é adulta, são alguns dos motivos 

que determinam uma gravidez precoce (LORES et al., 1995).  

Fatores psicológicos e contracepção: As políticas e utilização de métodos 

contraceptivos não ocorrem de modo eficaz nos adolescentes, e isso está vinculado 

inclusive aos fatores psicológicos inerentes ao período, pois a adolescente rejeita o 

uso, relatando desconforto ao uso de preservativo, nega a possibilidade de 

engravidar e essa negação é tanto maior quanto menor a faixa etária do 



adolescente. O encontro sexual é mantido de forma eventual, não justificando, 

conforme acreditam, o uso rotineiro da contracepção; não assumem perante a 

família a sua sexualidade e a posse do contraceptivo seria a prova formal de vida 

sexual ativa perante aos familiares, assim evitando o uso para não ser descoberto 

(AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 1979; ZELNICK, 1979; MCANARNEY & 

HENDEE, 1989; STEVENS-SIMON et al., 1996). A gravidez e o risco de engravidar 

podem estar associados a uma menor autoestima, ao funcionamento intrafamiliar 

inadequado ou à menor qualidade de atividades do seu tempo livre. 

A falta de apoio e afeto da família em uma adolescente cuja autoestima é 

baixa, com mau rendimento escolar, grande permissividade familiar e disponibilidade 

inadequada do seu tempo livre, poderiam induzi-la a buscar na maternidade precoce 

o meio para conseguir um afeto incondicional. Talvez uma família própria, 

reafirmando assim o seu papel de mulher, ou sentir-se ainda indispensável a 

alguém. A facilidade de acesso à informação sexual não garante maior proteção 

contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não desejada (SUMANO, 

1998; CAMPOS, 2000). 

Fatores Tradicionais, Culturais: Estes aspetos são mais registrados nas 

áreas suburbanas e nos países em desenvolvimento. São aspetos que em função 

do local e suas culturas, a mulher que tenha a menarca lhe é marcada o matrimonio, 

fazendo com que se tiver menarca aos 12 anos, será multípara aos 14 anos de 

idade, tudo isto a custo de tradições que dizem que a mulher que menstrua está 

apta para o casamento, o que significa que está em condições de procriar, já que o 

casamento tradicional é celebrado com o fim da procriação. Nestes lugares, muitas 

vezes os pais escolhem para seus filhos, ainda no ventre, os seus companheiros, 



escolhendo um parceiro de cada sexo, devido à possibilidade de poder tanto do 

gênero masculino ou feminino, (ALTUNA, 2006). 

Associado a estes aspectos, nestas regiões o casamento, paridade, 

primiparidade, multiparidade, não é encarado como um problema, sendo que o 

casamento tradicional é uma grande festa da comunidade, onde todo mundo entrega 

um pouco do que tem aos noivos, o que faz com que tal situação se perpetue, 

enquanto que os familiares dos recém-casados oferecem condições básicas para 

eles. A comunidade constrói casa para eles, lhes é ofertado gado e lavras, situação 

esta que é mais prevalente em África (PAULI, 1950; ALTUNA, 2006; NECCHI, 

1998). 

Assim são os registros da África subsaariana e originariamente foi 

monogâmica, embora a poligamia seja geral, é mais registrada nas áreas onde 

abundam os alimentos e onde as formas sociais se desenvolveram com intensidade, 

tal como nos povos das savanas, próximos das florestas e criadores de gado. É uma 

situação aceitável e muito estendida que interfere diretamente na qualidade de vida 

de todos os envolvidos, sem diferenciar quem pode ou quem não, todos com direitos 

iguais (ALTUNA, 2006).  

 

3.3 COMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

As necessidades do mundo de hoje exige a todos os profissionais cada vez 

mais qualificação e sem qualificação ele não se encaixa na atualidade, onde a 

diferenciação e tecnologia exigem cada vez mais dos profissionais. Tais exigências 

são do mercado de trabalho, por sua vez, são cada vez maiores. As mulheres que 



experimentam a maternidade antes dos 20 anos têm menores chances de se formar 

e de se inserir no mercado de trabalho. Dessa forma, o nível de escolaridade 

demonstra ser um indicador socioeconômico determinante para o futuro da 

adolescente e de seu filho (DUARTE et al., 2006). 

Embora haja controvérsia entre certos autores, alguns relatam que além dos 

problemas relacionados à mortalidade materna e neonatal, também existem 

consequências psicossociais para a mãe, tais como: abandono ao bebê, abandono 

dos estudos, dificuldade de inserção no mercado de trabalho e diversas outras 

dificuldades que podem perpetuar o ciclo de pobreza, de descriminação e de 

dependência (CEZIMBRA, 2008).  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (2006) a gravidez na 

adolescência em muitas vezes tem sido empecilho na vida das mesmas, porque 

uma vez engravidando de forma precoce, estará abrindo uma porta à pobreza, pois 

advêm às consequências para se inserir na vida social, perdendo muitas das vezes 

grandes oportunidades para se firmar na vida tanto do ponto social como 

econômico. 

Foi realizado um estudo em Maputo-Moçambique-África e Rio de Janeiro-

Brasil por Lourenço (2003), em adolescentes, conclui-se que as maiores 

repercussões estavam relacionadas com abandono das atividades escolares, 

laborais, recorrer a prostituição uso de drogas ilícitas entre outras, (CUNHA et al., 

2007). 

A maternidade em jovens menores de 20 anos assume grande relevância 

social pela vulnerabilidade em termos biológicos e sociais e de condições de 

sobrevivência das crianças, pois se acredita que a gravidez em idade muito jovem 

eleva os riscos de mortalidade para mulher e seus filhos e é por esse fenômeno que 



atinge uma grande proporção de adolescentes de classes menos favorecidas 

economicamente e em período de formação da educação básica, criando-se assim 

um agravamento de vulnerabilidade social dessas crianças e famílias (SIMÕES, 

2003; BRASIL, 2006). 

No que diz respeito às complicações secundárias da gravidez na 

adolescência, a maioria dos autores caracterizam a gestação em adolescentes como 

passível de riscos e complicações, devendo ser considerados como parcelas 

agravantes ao risco dessas gestações. Diversos fatores que inter-relacionados, 

determinariam os resultados maternos e perinatais. Vale ressaltar que a idade 

materna, idade ginecológica, paridade, controle pré-natal, ganho ponderal, fatores 

socioeconômicos e culturais estão relacionados a complicações da gravidez na 

adolescência. Entre as complicações da gestação na adolescência descritas na 

literatura científica, encontram o abortamento, anemia, distopias de parto e 

hipertensão arterial específica da gravidez. Dentre estas, o aborto se destaca como 

uma complicação que pode resultar não apenas em consequências físicas como 

também psicológicas (GAMA et al., 2002; VIEIRA et al., 2007). 

A evolução da gestação e do crescimento fetal é alterada pelos maiores 

riscos de desnutrição, anemia, deficiência vitamínica, retardo do crescimento 

intrauterino, usa de drogas e infecções, resultando em aumento dos índices de 

prematuridade, baixo peso ao nascimento e desnutrição pós-natal (GUERRA et al., 

2007). 

As complicações da gravidez que colocam em perigo a vida das adolescentes 

são os mesmos riscos que todas as mulheres enfrentam: hemorragias, septicemia, 

hipertensão induzida pela gestação, incluindo Pré-eclampsia e Eclampsia, parto 

obstruído, causado por desproporção cefálio-pélvica, complicações resultantes de 



abortamentos inseguros e anemia por deficiência de ferro. Sobrepondo ao consenso 

médico científico evidente na literatura quanto à frequência das referidas moléstias 

na gestação de adolescentes, publicações posteriores reiteraram os dados do 

Serviço de Obstetrícia do Professor Jorge Rezende (1987), ao considerarem a Pré-

eclâmpsia e a Eclampsia como patologias mais comuns na primeira gestação, 

sobretudo quando se tratando de primigestas adolescentes. Citando também, como 

patologias incidentes na gestação em tenra idade, a anemia, as distopias de parto 

(funcionais e de trajeto) e, no que concerne ao concepto, à prematuridade, o baixo 

peso e as malformações congênitas (MONTENEGRO, 2008). 

A anemia por deficiência de ferro é um importante fator em quase todas as 

mortes maternas. Alguns autores consideram que uma mulher anêmica tem cinco 

vezes mais chance de morrer por causas relacionadas à gravidez do que uma 

mulher não anêmica. Isso se deve à menor capacidade das primeiras de resistir a 

infecções e a hemorragias e demais complicações do trabalho de parto e do parto. A 

anemia contribui ainda para o nascimento prematuro e para o baixo peso ao nascer, 

o que agrava na África é que o pré-natal e a alimentação são deficientes. Na Angola 

a assistência às mulheres gravidas é inferior a 50%, daí a necessidade de um bom 

seguimento em consultas pré-natal para evitar tais complicações (MONTENEGRO, 

2008; DEDPS, 2009; ABREU, 2009). 

A desproporção cefálio-pélvica, ou seja, impossibilidade de uma bacia pélvica 

feminina, insuficiente em diâmetro, para permitir a passagem do pólo cefálico fetal 

durante o parto, pode retardar ou inviabilizar o parto vaginal, o que acontece devido 

a imaturação física do esqueleto humano (bacia), impossibilitando a realização de 

uma cesariana. O útero materno pode vir a sofrer ruptura, provocando a morte da 

mãe e do bebê. A desproporção cefálio-pélvica é comum em mulheres muito jovens, 



cujo crescimento pélvico ainda não se completou totalmente, assim como em 

mulheres de idade mais avançada que apresentem baixa estatura que pode ser 

decorrente de subnutrição na infância (LAO et al., 2000). 

Muitas vezes se recorre ao uso de instrumentação, fórceps e vácuo-extração 

no parto de pacientes adolescentes, comparando um inquérito de adolescentes 

grávidas com um estudo de coorte de mulheres grávidas adultas, Gallais et al. 

(1996) demonstraram maior uso destes instrumentos em adolescentes. Por outro 

lado, lacerações em partos vaginais e a duração do trabalho de parto em 

adolescentes e adultas não diferiram em frequência (PERRY et al., 1996). 

Estudos sobre o parto de adolescentes com menos de 18 anos em 

comparação ao resultado do parto de mulheres na faixa de idade de 18 a 34 anos 

realizado por Jolly (2000) demonstraram que a gravidez em adolescentes com 

menos de 18 anos está associada a risco aumentado para parto pré-termo antes da 

32ª semana de gestação. Estes autores também constataram em seu trabalho, 

maior frequência de anemia materna, infecção pulmonar e infecção urinária nessa 

faixa etária. Todavia, as adolescentes sofrem menos intervenções obstétricas, sendo 

menos comum o parto vaginal operatório e as cesarianas eletivas ou de emergência. 

Não houve acréscimo estatístico na incidência de morte fetal e de pequenos para a 

idade gestacional (PIG) quando comparadas as duas categorias de gestantes por 

faixa de idade; fato que levou os autores a concluírem que essas adolescentes, 

apesar de apresentarem tendência maior para a ocorrência de parto prematuro, têm 

menos morbidades maternas e perinatais e o parto vaginal é mais comum. 

No entanto, a respeito de situações postas por Plockinger e colaboradores 

(1996), comparando 188 adolescentes grávidas com menos de 16 anos de idade 

com 4.569 mulheres entre 20 e 24 anos em estudo caso controle, não observaram 



nos resultados diferença estatística significativa entre os grupos no que diz respeito 

à: hipertensão induzida pela gravidez, parto prematuro, porcentagem de recém-

nascido com peso menor que 2.500g, crescimento intrauterino retardado (CIUR), 

malformações e morbidade perinatal. Pode-se observar ainda neste estudo maior 

quantidade de partos espontâneos, menos incidência de cesariana e bom percentual 

de recém-nascido (RN) com peso superior a 4.000g; concluindo que os riscos 

maternos e perinatais das adolescentes não excederam o de mulheres adultas. 

Um estudo comparativo entre 1.978 gestantes adolescentes, sendo 1.438 

gestantes tinham idade superior a 20 anos em estudo prospectivo, Helena G. (2006) 

apesar de não observar risco aumentado para hipertensão induzida pela gestação, 

distopia de apresentação e morte fetal, constatou que a prevalência de baixo peso 

ao nascer é significantemente maior nas adolescentes. 

Em trabalho retrospectivo semelhante em que 80 adolescentes grávidas com 

menos de 19 anos foram comparadas com gestantes de 20 a 30 anos, Pal (1997), a 

despeito de algumas opiniões, encontraram maior incidência de complicações 

obstétricas e de parto vaginal com uso de fórceps nas adolescentes. Observou 

também no total de adolescentes estudadas 27,5% de casos de anemia, 27,5% de 

CIUR, 15% de Hipertensão Arterial e 1,25% de morte fetal. 

Hediger (1997) desenvolveu um estudo Caso-Controle com 366 adolescentes 

com menos de 16 anos e mulheres adultas, no qual concluíram que em 

adolescentes, em especial as com idade ginecológica baixa, há maior propensão 

para trabalho de parto prematuro e aumento de risco de parto pré-termo, fatos 

atribuíveis à imaturidade biológica. Baixa idade ginecológica está associada a duas 

vezes mais risco para parto pré-termo. 



Estudo feito por Adams (2000), na universidade de Washington, afirmam que 

o parto prematuro é duas vezes maior em adolescentes menores de 18 anos, r do  

que em mulheres com mais de 20 anos. Esse risco de repetir um parto pré-termo é 

mais acentuado nas mulheres negras do que nas brancas (ABREU, 2009). 

Lao (2000) ao avaliar o peso materno e parto prematuro em adolescentes 

com menos de 19 anos, também sugeriu que o risco para o parto pré-termo esteja 

associado ao desenvolvimento físico imaturo que não é proporcional a continuidade 

para suportar uma gestação, refletindo num risco maior. 

A gestação antes dos 20 anos de idade, segundo alguns autores, traz riscos 

para o recém-nato. Dados de Pesquisas Demográficas e de Saúde, assim como de 

outros estudos, demonstram que as taxas de mortalidade e morbidade são mais 

altas nos recém-nascidos do que em mães mais jovens (SABROZA et al., 2004).  

O estudo do risco Perinatal dos produtos de concepção em gestantes 

adolescentes, tem adquirido a atenção de muitos interessados no assunto. 

Importantes trabalhos têm sido publicados com apontamentos interessantes sobre 

esses riscos. Assim, Conde-Agudelo (2000) que estudou fatores de risco para morte 

fetal com base em informações do Perinatal Information System Database of the 

Latin American Center for Perinatology and Human Developtment (SIP CLAP) entre 

1985 e 1997, não identificou dentre esses fatores, idade materna menor que 20 

anos; ao contrário, considerou fator de risco idade materna igual ou superior a 35 

anos. 

Em estudo retrospectivo do parto de gestantes com menos de 19 anos de 

idade, Santos (1997), considerou que a gravidez em mães jovens não parecia ter um 

significado de alto risco biológico, psicossocial ou social, como o conhecido risco das 

mulheres mais velhas. 



Numerosos estudos têm mostrado que fazendo um bom pré-natal há boa 

diminuição de incidência de mortalidade materna, baixo peso ao nascer e 

mortalidade Perinatal. Apesar das adolescentes possuírem condições biológicas 

para a gravidez, o maior percentual de complicações perinatais nessas pacientes se 

deve a uma interação bio-sócio-econômica, sendo que a assistência pré-natal 

adequada pode diminuir as complicações relacionadas à gravidez (ABREU, 2009). 

Em um trabalho realizado com intenção de avaliar os efeitos benéficos na 

assistência pré-natal em grávidas adolescentes, Scholl (1994) observou que nos 

países desenvolvidos houve redução dos riscos para o parto cesáreo associado à 

diminuição progressiva, uma tendência do século nesses países para os casos de 

anemia materna e hipertensão induzida pela gestação em adolescentes quando 

comparadas a mulheres com idade reprodutiva superior a 20 anos. A explicação 

encontrada é que se devia ao fato de que nestes países a atenção ao pré-natal é 

dada por equipes completas. 

O fenômeno foi inverso nos países em desenvolvimento em decorrência da 

existência de poucos programas em estudo. Os referidos autores defendem a 

necessidade de assistência pré-natal com maior integralidade (cuidados sociais e 

comportamentais) para proporcionar melhores condições de saúde das mães e 

melhor resultado neonatal (SCHOLL et al., 1994). 

Foi realizado um estudo para avaliar a relação existente entre a frequência as 

consultas pré-natais com o decurso da gravidez na adolescência no Brasil. 

Goldenberg (2005) considerou a frequência ao pré-natal, no caso da prematuridade 

e baixo peso ao nascer. Estava relacionado a um número de consultas baixo a esse 

serviço. Constataram ainda que o pré-natal inadequado aumentavam as chances de 

ocorrência de prematuridade e baixo peso ao nascer em adolescentes, chamando 



atenção ao fato de quanto mais jovem for a adolescente maior são as possibilidades 

de ocorrer estas situações, chegando a 7,41 vezes no caso da prematuridade e de 

7,39 no caso do baixo peso, na faixa de 10 a 14 anos de idade. 

Um estudo feito pela Universidade de São Paulo, com objetivo de comparar o 

neuro-comportamento de recém-nascidos a termos pequenos e adequados para a 

idade gestacional, filhos de mães adolescentes, concluiu que os recém-nascidos 

pequenos, para a idade gestacional de mães adolescentes, mostraram menor 

qualidade de movimento, mais excitabilidade e mais sinais de stress, em associação 

com o sexo do neonato e com variáveis relacionadas ao parto (BARROS et al., 

2008). 

O seguimento por médico especialista durante a gestação pode fazer cobro a 

muitos problemas e complicações (GAMA et al., 2002). 

Para Demir (2000), a diminuição das complicações em adolescentes grávidas 

se deve ao acompanhamento médico durante a gestação em adolescentes e 

considera como sendo uma gravidez de alto risco, especialmente nos países em 

desenvolvimento, onde é mais pronunciado. Está em consonância com estudos 

feitos por Diallo (1998) sobre estratégias de prevenção ao parto prematuro, 

reafirmando que o acompanhamento pré-natal é uma grande atenuante dos riscos. 

Para aquelas adolescentes com história prévia de hipertensão na gravidez, 

Wessel (1996) consideram que os cuidados pré-natais diferenciados são a chave 

para a diminuição de complicações. Da mesma forma, naquelas pacientes que 

engravidaram e mantiveram o uso de drogas ilícitas durante a gestação, com 

consequente aumento da incidência de parto prematuro e baixo peso ao nascer, 

Kukko (1999), consideraram os cuidados pré-natais, seguimento e aconselhamento, 

como fatores efetivos na redução do uso de drogas e melhores resultados Perinatal. 



Foi feito um estudo relacionando as complicações ante natais de 

adolescentes com idade entre 12 e 14 anos, Obed et al. (1997) e encontraram maior 

ocorrência de amniorrexe prematura, trabalho de parto prematuro, hemorragia ante 

parto, infecção urinária, hiperêmese gravídica, malária, pré-eclâmpsia e eclampsia 

na faixa etária menor que 14 anos, tendo os números assumidos significativos as 

proporções nas paciente de classe socioeconômica mais baixa. 

Ao comparar estudo transversal em mulheres multíparas na faixa etária de 10 

a 20 anos com mulheres de 25 anos, que tiveram parto prematuro em idade 

gestacional inferior a 33 semanas, estratificando para idade e etnia, Akinbami (2000) 

pode verificar que o risco para prematuridade diminui com o aumento da idade 

materna, mas que o hábito de fumar interfere nos resultados, confirmado por 

Wisborg (1998), que também relataram um aumento significativo com associação de 

cafeína. 

As mulheres fumantes têm maior risco para abruptio placentae, trabalho de 

parto prematuro e parto pré-termo, segundo estudos feitos por Bai et al. (2000). 

Estabele em seu trabalho o fumo como fator predisponente para hipertensão 

induzida pela gestação, associando ao baixo peso ao nascer e a maior mortalidade 

neonatal. Pode também associar o baixo peso ao nascer em gestantes de baixo 

padrão socioeconômico e uso abusivo de drogas e álcool na gestação 

(WENDLAND, 2007). 

A toxemia em relação às condições psicossociais não tiveram relação 

significativa, segundo um estudo feito por Salvador-Moysen (2000).  

Com relação à assistência pré-natal, estudos mostram que não há prejuízo na 

evolução da gestação e condições dos recém-nascidos quando a gestação ocorre 

na adolescência, desde que a assistência pré-natal seja adequada, bem como o 



risco obstétrico, materna e infantil está relacionado não só com a idade, mas com a 

paridade, assistência pré-natal, assistência Perinatal e condições socioeconômicas 

(GAMA, 2004; SANTOS, 2008). 

O estilo de vida adotado pelos familiares interfere diretamente na gravidez da 

adolescente: o uso de drogas ilícitas, idade da primeira gestação da mãe, 

independentemente da influência de outros fatores relevantes, como idade da mãe 

na primeira gravidez, uso ou não de métodos contraceptivos e baixa escolaridade 

dos pais. Por outro lado, em um contexto de baixa renda familiar e baixa 

escolaridade dos pais, o desejo de cursar a faculdade funciona como proteção à 

gravidez antes dos 18 anos entre estudantes de escolas públicas (CAPUTO, 2008). 

Dados sobre mortalidade materna em Moçambique divulgado por Granja 

(2001) mostraram cerca de 22% dos óbitos maternos foram referentes a gestantes 

adolescentes, apontando como principais causas de óbito a hipertensão induzida 

pela gravidez, a sepses puerperal e o abortamento séptico. Representando essas 

três causas 75% do total das mortes. Um mesmo estudo feito na Jamaica por 

Keeling (1991) estabeleceu como principal causa de morte materna a hipertensão, 

seguida por hemorragia e infecção. Esses últimos autores observaram algo 

importante; um aumento da mortalidade com o avanço da idade materna e da 

paridade. 

Na intenção de saber como termina uma gravidez na adolescência, Metello 

(2008), realizou estudo retrospectivo com 10.656 partos ocorridos em um hospital 

terciário da região de Lisboa, em Portugal. Neste estudo foi observado que as 

adolescentes tiveram pior seguimento durante a gestação: primeira consulta após a 

12ª semana (46,4 versus 26,3%) e menos de quatro consultas (8,1 versus 3,1%), 

menos distócica (21,5 versus 35,1%). As adolescentes, com idade inferior a 16 anos 



tiveram mais recém-nascidos de baixo peso e mais partos prematuro com idade 

gestacional entre 34 e 37 semanas. 

Por se tratarem na maior parte das vezes de gravidezes indesejadas, nessas 

meninas, a prática de aborto acaba sendo um fim comum. Dados referentes a 

gestações em mulheres com menos de 20 anos e naturais do nordeste brasileiro em 

1994, publicados e expostos em tabelas por Mccauley (1995), fazem referência a 

questão do aborto como sendo uma atitude comum; visto que somente 1/3 dessas 

jovens chegam definitivamente ao parto quando se trata de gravidez indesejada. 

No Brasil, o acesso a serviços de saúde por adolescentes anterior a gestação 

também foi objeto de um estudo realizado por Camacho et al. (2008), no interior do 

Estado de São Paulo, Brasil. Os autores concluíram que foram encontradas poucas 

barreiras de acesso nas dimensões geográfica, econômica, administrativa e de 

informação. Por outro lado, concluíram que o indicador psicossocial revelou 

barreiras importantes de acesso ao serviço de saúde. É importante a incorporação 

de novas estratégias para facilitar o acesso das adolescentes a serviços de saúde 

que minimizem as questões de gênero, respeitem a autonomia das adolescentes e 

levem em consideração as características e o vínculo delas com seus parceiros. 

É consenso de que a gravidez na adolescência é uma experiência difícil, que 

demanda muita responsabilidade. No considerar de Santos e Schor (2003), 

demonstraram existir diferentes maneiras de conviver com a situação da 

maternidade e que, pelo menos para um grupo de jovens mães, a maternidade é 

uma experiência de vida plena de significados positivos. 

Sabroza et al. (2004) entrevistaram 1.228 adolescentes em maternidades do 

Município do Rio de Janeiro, analisando a associação entre gravidez precoce e as 

repercussões emocionais negativas para a adolescente, segundo variáveis 



sóciodemográficas e psicossociais. Concluíram que o apoio familiar foi identificado 

neste estudo como principal fator minimizante das repercussões emocionais 

negativas da gestação na adolescência. Também foi constatado que a experiência 

da maternidade nos primeiros anos da adolescência influencia negativamente na 

convivência familiar, levando-nos a ressaltar a importância do desenvolvimento de 

políticas públicas que privilegiem a educação sexual como forma de se adiar a 

ocorrência da gestação. Em certos países da África, tais como: Moçambique, 

Zimbabwe, Malavi, África do Sul e Suazilândia, foram feitos estudos em que 

revelaram altas taxa de aborto e de infecções pós aborto (ENTO 1, 2005).  

 

3.4 SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA  
 

A sexualidade e a paridade datam em todos os lugares desde a antiguidade. 

Assiduamente, o ser humano iniciou as atividades sexuais de forma precoce. Em 

alguns países, à medida que foram se diferenciando, foram diminuindo as taxas de 

fecundidade sobre tudo nas idades jovens, devido às repercussões sociais e 

econômicas. Foi feito um estudo nos Estados Unidos da América, em 2004, 

sugerindo que a gravidez precoce fosse um marcador para o futuro. O fato é que 

tudo advêm nisso em diante, fazendo com que lá seja um mal para ser combatido, 

usando programas dirigidos aos adolescentes (MEADE, 2004). 

Em algumas regiões de África, a gravidez na adolescência é vista como uma 

situação normal, sobretudo na África subsaariana. Enquanto na África Branca ela é 

vista como problema de saúde pública, devido acima de tudo ao nível sócio-

acadêmico. Nos países em desenvolvimento, assim que as adolescentes descobrem 

a gravidez e guardam a informação, não partilhando com os pais nem com o 



companheiro (MOREIRA et al., 2008). A adolescente vive o momento da gestação 

com dúvidas, anseios e contestações, somados à aquisição de uma nova identidade 

para a qual pode não estar preparada e, sobretudo, à cobrança social que esse novo 

papel conduzirá. Em momento algum ela pensou que através do ato sexual podia, a 

qualquer altura, resultar na gravidez, associando a isto o fato de que em muitas 

vezes foi coito único (TEIXEIRA, 2009). 

Apesar do início cada vez mais precoce da sexualidade, confirmado pelo 

PNDS (2006), a pratica do uso de contraceptivo é um dos métodos que ajuda a 

retardar a gravidez, sobretudo neste período. Até os 15 anos, em 2006, 33% das 

mulheres já haviam tido relações sexuais, valor que representa o triplo do ocorrido 

em 1996. Por sua vez, 66% das jovens de 15 a 19 anos sexualmente ativas, já 

haviam usado algum método contraceptivo, sendo que o preservativo (33%), a pílula 

(27%) e os injetáveis (5%) foram os mais utilizados. 

Embora tudo indique que algumas adolescentes conheçam os métodos, 

existe uma diferença muito grande entre as usuárias e as que conhecem (SCHOR, 

1990). Nos EUA, 1/5 da população adolescente usa algum método contraceptivo.  

Foi feito um estudo em Manaus por Brasil e Santos em 1999 e 2000, onde 

77,6% das mulheres atendidas afirmaram ter utilizado métodos de barreira ou 

hormonal (77,6%), 14,6% utilizavam métodos naturais e 6,9% das mulheres nunca 

tinham usado método nenhum. Menos de 1% das mulheres disseram ter usado o 

DIU quanto método contraceptivo.  

Diante de todas as implicações que a gravidez na adolescência pode 

provocar, um fato é realmente impressionante: a maioria dessas gestações não é 

planejada, embora os estudos sobre conhecimento e uso de métodos contraceptivos 

sugiram o contrário (CERICATO et al., 1994).  



A segunda gravidez na adolescência é muito frequente no Brasil, África e no 

restante do mundo (CUNHA et al., 2007). Muitas vezes, sobretudo nas regiões 

suburbanas, o fato de existir uma gravidez e isto ter sido motivo de forçar as famílias 

a casamentos, nas áreas suburbanas dos países em desenvolvimento elas fazem os 

segundos filhos dentro do lar mesmo ainda dentro da adolescência. 

Em algumas áreas, mesmo com orientação para o uso de contraceptivos, o 

número de gravidezes na adolescência continua crescendo, associando ao fato de 

muitas adolescentes, mesmo usando contraceptivos, o fazem corretamente 

(SABROZA et al., 2004). Talvez por não conquistarem grandes perspectivas de vida, 

por descuido, tradições, tabus, história familiar ou simplesmente por emoção 

(ALTUNA, 2006). 

Estes estudos nos dão a impressão de que é preciso se preocupar cada vez 

mais para que a população feminina e masculina adolescente tenha mais noções e 

que eles deem importância sobre a contracepção, e por parte das entidades de 

direito reverem as políticas de saúde para a adolescência, tanto quanto para as 

DST. 

A visão negativa da gravidez na Adolescência e Maternidade está patente na 

maioria das publicações cientificas, o que não faz com que seja válido em todas as 

comunidades (NECCHI, 1998).  

Socialmente, em algumas áreas, a gravidez representa realização, saúde e 

maturidade para a mulher e nos ambientes nos quais há pouca possibilidade de 

atingir este reconhecimento por outras vias, a maternidade pode ser uma das 

maneiras de firmar na vida. Isso poderia explicar, pelo menos em parte, a maior 

aceitação da gravidez adolescente nas classes de renda baixa (NECCHI, 1998; 

ALTUNA, 2006; LEVANDOWSKI et al., 2008). 



Em alguns países africanos (Moçambique e Zimbabwe, Malawi, África do Sul 

e Suazilândia), das mulheres estudadas que são sexualmente ativas e que 

apresentavam idades entre 15 e 19 anos, 58% não usam nenhum método 

contraceptivo, e das que usavam, apenas 5% das jovens usam algum método 

anticoncepcional, (ANGONOTICIAS, 2009). 

 

3.5 MARCO AFRICANO DA SAÚDE E DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA  
 

República de Angola é um país Africano que fica na região Austral e com uma 

extensão territorial A de 1.246.700km2, sendo considerado um dos maiores países 

de África. O clima é tropical. A expectativa de vida é de 40,1 anos para homem e 43 

anos para mulher, sendo que 42% da população vivem na área urbana e 58% na 

área suburbana, com crescimento anual de 3%. Mais de 20% da população vive em 

extrema pobreza e apenas 30% da população tem acesso aos serviços de saúde 

(ANGOLA, 2004). 

Possui ainda os seguintes indicadores demográficos: Taxa de fecundidade 

(2006) é de 6,54%; Taxa de natalidade (2002) de 46 por mil; Taxa de mortalidade 

(2002) de 25,8 por mil e Taxa de mortalidade Infantil (2006) de 133 por mil (LORES 

et al., 1995; FNUAP, 2002); o IDH de 2008 foi 0,44. Na nova classificação de 2010, 

o IDH de Angola piorou, passando para 0,403. A taxa de analfabetismo geral era de 

65% em 2002, e subiu para 58% em 2008; a taxa de escolarização primária é de 

34,7%, a de escolarização secundária de 31,2% e a universitária de 9,1%. Assim 

sendo, a taxa de escolarização bruta combinada ficou em 23% (ANGOLA, 2002; 

PORTAL da CPLP, 2008; RANKING do IDH, 2010).  



As províncias estão divididas em municípios, que por sua vez se dividem em 

comunidades e estas províncias constituem regiões que são designadas como: 

Norte, Centro e Sul. A Língua Oficial é o Português, mas existem mais 42 dialetos, 

bem como muitas etnias. Os principais grupos étnicos são: ovimbundo que 

constituem a maior parte da população, umbundo, quimbundo, quicongo, bacongo. 

Quanto a crenças religiosas, em 1998, Angola possuía: crenças indígenas 

47%, católicos 38%, protestantes 15% (ANGOLA, 2010). 

O País viveu uma guerra civil por 27 anos, caucionando grandes danos às 

instituições políticas e sociais do país. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

estima em 1,8 milhão o número de pessoas internamente deslocadas, enquanto o 

número mais aceitável entre as pessoas afetadas pela guerra atinge os 04 milhões.  

Tem uma população estimada em 16.000.000habitantes, 47,7% da qual 

constituída de menores de 15 anos. A capital do o país é Luanda e especialmente 

em Luanda possui cerca 04 milhões de habitantes, embora algumas estimativas não 

oficiais apontem para um número muito superior, espelhando o colapso das 

infraestruturas administrativas bem como de muitas instituições sociais (PORTAL 

DO GOVERNO ANGOLA, 2009). 

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANGOLA, SEGUNDO GRUPOS DE 
DOMICÍLIO E FAIXAS ETÁRIAS, 2000-2004. 

GRUPOS 
ETÁRIOS 

GRUPOS URBANOS GRUPOS RURAIS 

HOMENS MULHERES 
AMBOS 

OS 
SEXOS 

HOMENS MULHERES 
AMBOS 

OS 
SEXOS 

Menos de 15 anos 24,1 24,5 48,6 25,5 25,1 50,5 

15 a 59 anos 21,8 26,0 47,8 17,6 24,8 42,4 

60 anos e + 1,8 1,8 36,6 3,2 3,9 7,1 

Total 47,8 52,2 100,0 46,3 53,9 100,0 
Fonte: Ministério do Planeamento, 2004. 

 



Nota-se que a faixa etária mais jovem (menores de 15 anos) apresenta 

proporções não muito diferentes entre si, ou por sexos, ou entre quadros de 

domicílio (TABELA 1). Ela corresponde cerca da metade dos respectivos 

contingentes, características marcantes da população angolana, do ponto de vista 

demográfico. Em relação à faixa etária (FIGURA 1) da população considerada em 

idade ativa (15 a 59 anos) é possível perceber, do ponto de vista econômico, 

algumas diferenças que se mostram importantes, tanto na razão entre os sexos, 

como na da participação relativa que esse segmento etário representa em cada um 

dos totais considerados. 

Os dados parecem refletir um grande desfalque, quer em quadros urbanos, 

como no quadro rural, no que respeita os homens em idade ativa, que se mostra 

significativo no quadro rural tal que a proporção de mulheres em idade ativa teria 

atingido 24.8% contra 17,6% dos homens. Em relação aos quadros urbanos a 

diferença entre estes percentuais é menos significativo, sendo 26,0% para mulheres 

e 21,8% para os homens. 

 
FIGURA 1: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ANGOLANA NUMA PIRÂMIDE 
ETÁRIA, 2005. 
Fonte: MINPLAN, 2005. 

 



Devido a população angolana ser majoritariamente jovem, o índice de 

dependência é alto. Este indicador reflete à relação entre o efetivo populacional em 

idades consideradas não ativas (pessoas muito jovens ou muito idosas para o 

exercício de uma atividade econômica) e o efetivo em idade ativa (15-60 anos), 

proporcionando que exista apenas uma pessoa ativa a trabalhar para um inativo 

(criança e velhos), o que não acontece nos países mais desenvolvidos (em que 

existe mais de uma pessoa trabalhando para um inativo), conforme informação do 

extraída do Portal do governo de angola (2004). 

A estrutura etária da população angolana caracteriza-se pelo predomínio das 

classes mais jovens - entre zero e 30 anos - o que coloca pressões fortes sobre os 

sistemas de educação, de saúde e de produção. 

O rápido crescimento da população angolana foi resultado da manutenção de 

altas taxas de fecundidade e redução das mortalidades. Na Angola, a taxa de 

fecundidade no ano de 1996 (MICS, 1996), a TFT das mulheres angolanas estava 

estimada em cerca de 6,9 filhos por mulher, valor bem acima da média africana (5,3 

filhos), a qual, por si só, é a mais elevada de todos os continentes. Com níveis de 

fecundidade superiores aos das mulheres angolanas, apenas se encontram quatro 

países africanos (Etiópia, Somália, Uganda e Níger – todos com TFT acima de 07 

filhos por mulher). Para entender o quanto esses níveis são elevados, basta 

compará-los como os das mulheres latino-americanas, asiáticas (TFT = 2,7) e 

europeias (TFT = 1,5). Hoje, a TFT da Angola é de 6,54 (RIBEIRO, 2009). As 

informações referentes à migração internacional envolvendo angolanos são 

escassas e pouco confiáveis, mas não chegam a alterar o panorama descrito. 

Os serviços nacionais de saúde da Angola, existente desde 1976, conta com 

o sistema público de Acesso Universal e o Regime de Proteção Socialdemocrata, 



segundo ponto de vista de Esping-Anderson. Neste tipo de sistema, os serviços 

podem ser utilizados de forma gratuita por qualquer cidadão e sem distinção 

(RODRIGUES et al., 2009). 

As políticas de funcionamento obedecem a uma imensidão de orientações 

que veem do Ministério da Saúde (Ministro) que é a tutela máxima, que orienta para 

as direções Nacionais, provinciais (Diretor Provincial) destas paras as municipais, 

dai para comunais etc. O financiamento é feito pela população mediante tributos 

(imposto de seguro social) e administrado pelo estado, mas as despesas 

relacionadas à saúde da população são dependentes do orçamento geral do estado 

(OGE), São coadjuvadas pelos serviços de saúde Militares, Filantrópicos e privados 

(ANGOP, 2009; DSPFMUAN, 2006).  

A rede de saúde é administrada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), onde 

é fornecida para a população serviços de saúde (promocional/preventiva e 

curativa/reabilitação, visto que a saúde promocional/preventiva tem os seguintes 

programas: luta contra malária, lepra, tuberculose, xistossomíase, tripanossomíase e 

saúde reprodutiva) área hospitalar (hospitais nacionais, províncias e municipais, 

Centros e postos de saúde) (ANGOP, 2009). 

Angola caracteriza-se, também, por uma reduzida assistência aos partos, mas 

vem melhorando dia após dia. Para dar conta da situação, basta citar que os partos 

assistidos nos países africanos, têm no total de 42%, enquanto na África do Sul, 

esse indicador chega a 82% (FIGURA 2) (RIBEIRO, 2009).  



 
FIGURA 2: MÃES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO 
MOMENTO DO PARTO EM ALGUMAS REGIÕES DO PLANETA, 2004.  

 

A rede sanitária angolana conta com 1.962 unidades hospitalares, das quais 

1.472 postos de saúde, 316 centros, 132 hospitais municipais, 33 provinciais e nove 

nacionais (ANGOP, 2009). Segundo o relatório de balanço 2007-2008 do Ministério 

da Saúde, analisado no 20º Conselho Ordinário, que decorreu na província do 

Huambo, com esse número de unidades, a cobertura sanitária aumentou 

exponencialmente, colocando os cuidados cada vez mais próximos das populações, 

bem como a capacidade de resolução dos mais complexos problemas médico 

cirúrgico no país. 

Houve um aumento de unidades sanitárias comparando a 2003, quando havia 

52 hospitais municipais e hoje em 2009, existem 132. Tudo isto no esforço de querer 

aumentar de forma significativa à cobertura sanitária, reforçando cada vez mais os 

cuidados primários de saúde, os centros e postos de saúde, assim aumentando de 

162 e 696 em 2003 para 313, e 1.468, respectivamente. No que concerne ao 

sistema de referência, realça-se a reabilitação e apetrechamento dos hospitais 

nacionais (ANGOP, 2009). 



No ano de 2011, no mês de Janeiro, segundo uma entrevista concedida pelo 

Ministro da Saúde de Angola, (JORNAL DE ANGOLA, 2011).O controle das 

principais doenças endêmicas registrou também melhorias na redução da incidência 

e taxas de letalidade. A malária, no entanto, continua a ser a maior causa de 

morbimortalidade (66%) de todos os casos registrados e 59% do total de óbitos 

reportados em 2007. Ainda, segundo a reportagem do Ministro da Saúde da Angola 

publicada no dia 01/01/2011, as doenças mais prevalentes no país continuam a ser 

preveníveis pela vacinação, doença transmissível e não transmissíveis (JORNAL DE 

ANGOLA, 2011). 

A mortalidade materna na Angola era de 1.500 mortes de mulheres para cada 

100.000 nados vivos (2002) e passou a 600/100.000 em (2010), entre várias causas. 

As imediatas são as relacionadas à fraca adequação ou subutilização dos serviços 

de saúde (ANGOLA, 2004). Este valor é alto. Com o mesmo nível estão as 

Repúblicas de Moçambique , do Tchad, enquanto as Repúblicas da Somália e da 

Guiné apresentam 1.800 e a da República da Serra Leoa também são de 1.800. 

Considerando que as recomendações da Conferência Internacional de População e 

Desenvolvimento (realizada no Cairo, em 1994) relativamente a esse indicador é 

atingir no máximo de 100 mortes de mulheres por cada 100.000 nados vivos, então 

pode avaliar o quanto ainda há para fazer (RIBEIRO 1999; ENTO1, 2005). 

A taxa de mortalidade materna e infantil é ainda elevada apesar do aumento 

da cobertura institucional de partos, com 30% realizados nas unidades sanitárias por 

pessoas qualificadas e das campanhas de vacinação (ANGOP, 2009). 

Em Angola, as relações sexuais iniciam entre 11 e 12 anos de idade, 

provocando muitos adolescentes a gestação antes de atingir a idade adulta. Uma 

sexualidade muito alta com 75% de adolescentes sexualmente ativos, alta 



frequência de gravidez na adolescência dos 14-17 anos de idade, 37% das jovens já 

tinham engravidado e 17% dos rapazes tinham consciência de ter engravidado uma 

adolescente. Alta incidência de abortos de risco, 50% das adolescentes grávidas 

abortou e 79% desses abortos foram provocados ou induzidos (LORES et al., 1995; 

FNUAP, 2002). 

Não havendo estudos que relatem prevalência e gestação na adolescência na 

Angola, mas fazendo menção ao fato de ser uma área com alta prevalência, o que 

existe apenas são relatos de casos. 

 

3.5.1 Gravidez na adolescência em Angola  

 

Não existem muitos dados sobre o tema no continente, mas na África a 

prevalência da gravidez na adolescência parece ser a maior do planeta. Foram 

realizados alguns estudos no continente africano que relataram uma prevalência que 

ronda por volta de 143 a 229 gestantes adolescentes em cada 1.000 mulheres 

adolescentes (BEARINGER, 2007). 

Mantell et al. (2003) realizou um estudo na África do Sul  com a população de 

adolescentes, concluindo que 1/3 das adolescentes entrevistas relataram ter 

engravidado uma vez ou terem feito um parto antes dos vinte anos de idade.  

Outro estudo realizado 2006, numa escola rural da província de Eastern 

Cape, também na África do Sul, foram registrados 114 casos de gravidez em 

adolescente. A província de KwaZulu-Natal apresentou o maior número de casos a 

nível, com 5.868 registros. Na província de Gauteng, centro da economia nacional, o 



número de estudantes adolescentes grávidas subiu 50% em um ano, passando de 

1.169 em 2005 para 2.336 em 2006. 

Ento 1 (2005) observou que em Moçambique e Zimbabwe, Malawi, África do 

Sul e Suazilândia, 65% das meninas tiveram filhos aos 20 anos de idade. 70% das 

adolescentes e jovens com 19 anos já ficaram grávidas alguma vez, demonstrando a 

alta prevalência da gravidez em adolescentes no continente. Outra situação passível 

de preocupação ocorre em cabo Verde, onde é relatado que 10% das adolescentes 

grávidas entre 15-17 anos de idade, deixam a escola em razão a gravidez precoce, 

revela a socióloga cabo-verdiana (TEIXEIRA, 2009). 

Por falta de dados sobre prevalência de gravidez na adolescência, observa-se 

com frequência relatos de caso; como o que segue: 

“Uma jovem diz ter tido a primeira relação sexual aos 12 anos de idade com 
um rapaz e que depois desapareceu por 2 anos. Voltaram a encontrar-se 
quando ela tinha 14 anos e ele 16. Faziam sempre amor na praia. Porém 
um dia, ela engravidou. 
A gravidez resultou de uma relação sexual que tiveram no quarto de um 
amigo. Ela não sabia nada do rapaz, muito menos da sua família e morada. 
Foi expulsa de casa pelos pais e foi acolhida pela avó. Desistiu dos estudos 
porque não se sentia bem ao lado das amigas, a diretora da escola a 
chamou para transferi-la para o ensino noturno, mas mesmo assim não deu, 
porque sentia muito sono e preguiça, até que desistiu completamente dos 
estudos. 
Ela considera a gestação um erro e falta de responsabilidade associado a 
ignorância, e não sabe como reparar. Usava nenhum método 
anticoncepcional, passou a vender no mercado informa. Não tem nem o 
ensino primário concluído, relatou nunca ter ouvido falar de DTS nem de 
métodos anticoncepcional (LORES, 2009)”.  
 

Este comportamento e desinformação é o que leva a uma incidência alta de 

abortos. Na Angola, o número de abortos entre as adolescentes é muito grande, 

representando a indução com misoprostol, sendo o fármaco mais usado, chegando 

as unidades sanitárias com hemorragia, perfazendo em média 16 curetagens 

terapêuticas por dia (DEMANG, 2007). 



Percebe-se a ausência de políticas de saúde voltadas a atenção a 

adolescentes; e mesmo as que existem para assistência geral são insuficientes para 

satisfazer as gestantes como um todo. No país em estudo, a acessibilidade é 

deficiente aos serviços de saúde por existirem poucas unidades sanitárias, 

comunicação rodoviária etc., e que cada cidadão percorre em média 15 km para 

chegar a uma unidade sanitária, de acordo com relatório do Simpósio Nacional 

sobre morte materna (ANGOLA, 2009). 

Na perspectiva de perceber as possíveis causas associadas ao aumento da 

incidência de gestações nessa faixa etária destacam-se muitas e em ordem 

cronológica e variável de acordo com cada região, existe uma enorme “rede 

multicausal” que torna esta faixa etária mais suscetível a essa situação (KURAUCHI 

et al., 2003). A título de exemplo, temos regiões em que a gravidez, tanto a primeira 

ou outras na adolescência, é vista com maior naturalidade, tudo isto é feito em 

função ao contexto, aspetos tradicionais, culturais etc. (NECCHI, 1998).  

A alta prevalência está associada também ao baixo desenvolvimento, baixo 

nível de escolaridade, pobreza, tradições, tabus etc. Em algumas regiões, a cultura 

preza que assim que os filhos nascem já lhes são escolhidos os parceiros e futuros 

maridos, restringidos a contatos entre eles, e só permitindo o contato entre os casais 

depois do alambamento (casamento tradicional), onde na cerimônia é oferecido ao 

casal presentes ou bens para sustento (ALEXANDRE, 1968). 

A poligamia é uma realidade em algumas regiões da Angola. A primeira 

mulher é quem escolhe as outras mulheres para o seu marido e tudo isto feito 

segundo os gostos dela e, não do marido, chegando a ter muitos filhos. Em algumas 

regiões, quanto mais filhos mais poderes são conferidos ao Progenitor, o que 

simboliza riqueza (ALEXANDRE, 1968; ALTUNA, 2006). 



Segundo entrevista realizada a um dirigente da Maternidade do Hospital 

Central do Huambo, as principais complicações que se tem verificado nas grávidas, 

parturientes e puérperas adolescentes são as relacionadas: hemorragias pós-parto, 

parto Cesário por Desproporção cefálio-pélvica, a custa de baixa estatura e 

imaturação corporal, doença hipertensiva específica da gravidez, etc. O mesmo 

relatou uma assistência pré-natal inadequada, onde devia-se ter visto que muitas 

delas não estavam em condições de ter parto vaginal. As parturientes entravam 

descoradas e com um grau de anemia considerável. 

A prevalência do uso de métodos anticoncepção na Angola é de 6%, estando 

bem abaixo quando comparados com: Botsuana (37%), Lesoto (29%), Malavi (14%), 

Moçambique (12%), Namíbia (21%), Zimbábue (24%), Zâmbia (16%), Suazilândia 

(39%), África do Sul (21%) (GABRIELA, 2007). 

Existem na Angola políticas e normas de saúde sexual e reprodutiva, que 

implica a capacidade da pessoa poder desfrutar a vida sexual de forma satisfatória e 

sem risco, e ao mesmo, tendo a capacidade de ter filhos com liberdade de fazê-los, 

definindo período e frequência, condições e direito de serem informados e de terem 

acesso a métodos de planejamento familiar eficientes, seguros aceitáveis e serviços 

de atendimento integrais para desenvolver uma vida sexual e reprodutiva saudável. 

Tais diretrizes visam também promover a capacidade da mulher em conhecer e 

decidir sobre as suas próprias necessidades, prevendo-se assim a criação nos 

centros de saúde existentes e nos centros de aconselhamento, espaços para 

educação dos jovens e de adolescentes e uma maior integração das ações de 

saúde sexual e reprodutiva (ANGOLA, 2004). 

O objetivo fulcral da saúde reprodutiva de Angola é oferecer serviços integrais 

com ações de promoção, prevenção e de reabilitação individual e coletiva para a 



mulher, adolescentes, jovens e adultos com oferta de qualidade e quantidade que 

incluam pessoas qualificadas, atendimento oportuno, existência de materiais, 

equipamento básico, com estoque permanente e autossustentável (ANGOLA, 2004). 

Para que estes direitos sejam reais devem ser garantidos os serviços a um 

custo para o utente que considere as suas capacidades econômicas previsto na Lei 

nº 21-B/92, de 28 de agosto (ANGOLA, 2004).  

As prioridades na saúde sexual e reprodutiva na Angola estão relacionadas 

aos problemas ligados à alta taxa de mortalidade materna, alta taxa de fecundidade 

da mulher, elevando número de complicações relacionadas ao aborto, alto número 

de infecções de transmissão sexual (ITS), incluindo HIV/SIDA, (ANGOLA, 2004).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GERAL 
 

Estabelecer o perfil da gravidez na adolescência, em população assistida na 

Maternidade do Hospital Central do Huambo-Angola. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Descrever a prevalência da gravidez na adolescência, além de aspetos 

psicossociais e seus agravos na Maternidade do Hospital Central do Huambo-

Angola. 

Analisar alguns aspectos de natureza psicossocial em puérperas 

adolescentes na Maternidade em estudo, segundo a faixa etária, situação conjugal e 

agravos de natureza materna e obstétrica. 



5. METODOLOGIA 
 

5.1 DESENHO DO ESTUDO 
 

Foi realizado um estudo descritivo, de natureza transversal, com base em 

dados obtidos de forma primaria através de entrevistas estruturadas, individuais ou 

com seu responsavel no caso pessoas menores de 18 anos de idade, (segundo o 

artigo 122 do Código Civil da Republica de Angola, Lei nº 68/93 de 5 de outubro) em 

puérperas adolescentes, utentes da Maternidade do Hospital Central do Huambo, as 

entrevistas foram realizadas de forma individual naquelas pessoas menores de 

dezoito anos de idade, depois de seu encarregado de educação assinar o 

consentimento informado eram entrevistadas sozinha de forma a obter respostas 

mais próximas da verdade, entrevistas feitas em um ambiente próximo a sala de 

parto de puérperas no período das quinze às 22 horas, de forma não colidir com a 

hora de maior movimentação hospitalar. A amostra foi por conveniência, já que as 

puérperas permaneciam pouco tempo na sala de puerpério, com tempo médio de 

estadia de 8 horas. A prevalência foi obtida através de dados obtidos de forma 

secundária, nos livros de registro do serviço. 

 

 

 

 

 

 



5.2 Aspetos Logísticos 

RECURSOS HUMANOS 
Designação Quantidade Custo mensal (Unit) Total 

Motorista 01 750 usd x 6 4500 

Enfermeiros 06 3000 x 6 18000 

    

Sub-total                                                                                                     22500 usd 

RECURSOS MATERIAIS 
Designação       Quantidade     Custo  mensal (Unit) Total 

B. Passagem de ida e 
volta 

02        4400 usd 

Papel A4 20 10 usd X 20 resmas 200 

Tinteiro 50 25 usd X 50 cartu. 1250 

Combustível p/viat. 80 0,5 usd X 20 litros= 
10x 180  

1800 

Esferográficas 20 1 usd X 20 esfero. 20 

Lápis 20 1  usd X 20 lápis 20 

Borrachas 10 1 usd X 10bor 10 

 Sub-total                                                                                                  7700                                        

RECURSOS LOGISTICOS 
Designação  Quantidade Custos (Unit)/   Total 

Pequeno almoço 180 20 usd 3600 usd 

Alomoço  180 50 usd  9000 usd 

sub-total                                                                                                        12600 

TOTAL 
GERAL 

                                                                                                      42.500 USD                  

 

 

 

 

 

 

 



5.3 CAMPO DE ESTUDO  
 

Huambo é uma Província de Angola com uma de área 35.771 km2 e sua 

população aproximada é de 2.225.000 habitantes de etnia predominantemente 

Umbundo. A sua capital é o município do Huambo. Possui um clima tropical de 

altitude, frio, saudável e com sol na primavera. Tem onze (11) municípios, que são 

estes: Huambo; Bailundo; Ekunha, Caála, Catchiungo, Londuimbali, Longonjo, 

Mungo, Tchicala-Tcholoanga, Tchindjenje e Ukuma. É limitado pelas províncias de 

Kwanza-Sul, Bié, Benguela e Huíla (ANGOLA, 2009).  

Do ponto de funcionários, a saúde tem 5.442 trabalhadores, entre eles 

profissionais de saúde e administrativo. 

A rede sanitária na Província está distribuída da seguinte maneira: 

Um Hospital Provincial, um Centro de Saúde Especializado, vinte e nove 

Centros de Saúde Referencia (10 são Hospitais Municipais), dezessete Centros de 

Saúde, noventa Postos de saúde, nível I e II, vinte e seis Postos de saúde de 

material tradicional. 

A cobertura em saúde materna Infantil, assistência pré-natal, é de 100% em 

quatro municípios (Caála, Bailundo, Ukuma, e Londuimbali). Quanto à cobertura de 

partos, observa-se que a mais alta é de 30%, registrada no município da Caála e a 

mais baixa é de 13 % no Município do Katchiungo, sendo que no município do 

Huambo é de 100% e  (DPSH, 2009). 

A pesquisa foi desenvolvida na Maternidade do Hospital Central do Huambo-

Angola. 



No Hospital Central do Huambo é garantida assistência médico-

medicamentosa, atendendo em média 680 a 950 pacientes com diferentes 

patologias nas consultas externas e nos Bancos de urgências. 

Com capacidade de internar 800 pacientes, o Hospital beneficiou-se em obras 

de reabilitação e foi apetrechado, cujo valor empregue foi de: 36 milhões e 400 mil 

dólares americanos. Funciona com 72 médicos de diferentes nacionalidades: 

angolanos, vietnamitas, russos e cubanos, com uma necessidade de 702 novos 

enfermeiros para garantir uma assistência às populações.  

O hospital possui as especialidades de medicina geral, cirurgia geral, 

ortopedia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, dermatologia, psiquiatria, oftalmologia, 

otorrinolaringologia, estômatologia, neurologia, cardiologia, hemoterapia, laboratório 

de análises clínicas e cuidados intensivos (JORNAL DE ANGOLA, 2011). 

A Maternidade do Hospital Central do Huambo é uma unidade Terciária 

estatal, tem 80 camas, atende em média 80 mulheres por dia, possui 80 camas para 

internamentos, realizam em média 36 partos por dias, no qual aproximadamente 6 

são partos distócicos por cesarianas. O serviço conta com a prestação de serviços 

de 10 (dez) médicos, entre eles, nove são especialistas em ginecologia e obstetrícia 

(todos de nacionalidade estrangeira), atende os três tipos de complexidade devido o 

não funcionamento do sistema de referência-contra referência, criação de macro 

microrregiões, falta de sistema de redes (DPSH, 2009; CONSELHO CONSULTIVO 

PROVINCIAL DA SAÚDE NO HUAMBO, 2009). 

 

 

 



5.3 CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO. 
 
  

O processo de amostragem foi feito com base nas puérperas que se encontravam 

disponível na altura da colheita de dados, pelo fato de que elas não permaneciam 

muito tempo na sala de puérperio o que fez com não incluíssemos todas no estudo.  

População Fonte: puérperas adolescentes que deram a luz na Maternidade 

em estudo, durante a colheita de dados, entre fevereiro à agosto de 2010. 

População de estudo: População fonte, após validação dos critérios de 

inclusão e exclusão. 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 

foram inclusas neste estudo puérperas adolescentes utentes da Maternidade 

do Hospital Central do Huambo, que se encontravam na sala de puérperio na altura 

da colheita dos dados, no período entre janeiro à julho de 2010 e com idade 

compreendida entre 10 e 19 anos, que apresentaram documento legal que 

comprovem a idade naquelas que tiverem menos de 18 anos e que tiveram 

autorização prévia do representante.  

 

5.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 

Pacientes que embora preencham o requisito da faixa etária, mas não 

apresentem um documento legal que comprove a idade. 

 
 
 



5.6 FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

Os dados foram coletados diretamente em entrevista com as puérperas 

adolescentes da Maternidade do Hospital Central, mediante aplicação de um 

questionário estruturado (APÊNDICE 2). O questionário utilizado teve por base um 

instrumento estruturado já utilizado pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) 

– FIOCRUZ, quanto a avaliação da assistência a gravidez na adolescência no 

Município do Rio de Janeiro, no ano de 1999 a 2001, abordando os principais 

aspectos relacionados ao perfil sóciodemográfico e psicossocial de puérperas 

adolescentes do Município, com acréscimos de algumas perguntas voltadas para 

características especificas de África, essencialmente no concernente a aspectos 

culturais e tradicionais.  

As entrevistas foram conduzidas por equipe formada por enfermeiras 

previamente treinadas para a função e coordenadas pelo mestrando. Foram 

realizadas em local apropriado, preservando o sigilo e a individualidade das 

puérperas, com autorização previa do responsável legal da adolescente naquelas 

com menos de 18 anos, após leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em anexo.  

Em princípio, vinte questionários utilizados como piloto foram aplicados pela 

equipe treinada, com objetivo de avaliar as condições de aplicabilidade, tempo e a 

uniformidade da entrevista. 

Os entrevistadores foram orientados a explicar o objetivo da pesquisa e 

apresentar o termo de consentimento. 

Os dados dos questionários da presente pesquisa foram consolidados em 

uma planilha de dados do tipo Excel da Microsoft Corporation, construído 



exclusivamente com esta finalidade, objetivando consolidar as informações 

referentes às variáveis de interesse.  

 

5.7 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

As variáveis de interesse foram agrupadas em sete dimensões:  

 Dados maternos,  

 Dados sóciodemográficos, 

 Dados relativos ao pai da criança,  

 Dados de antecedentes obstétricos,  

 Dados relativos à gestação atual,  

 Dados relativos ao pré-natal,  

 Dados relativos ao parto e ao recém-nascido. 

 

5.8 MÉTODOS DE ANÁLISE 
 

Todos os questionários, antes de serem digitados, foram submetidos a um 

processo de revisão e codificação. Em seguida, selecionados e classificados, depois 

submetidos à análise estatística que obedeceu a duas etapas: 

1ª Etapa: análise descritiva - Nesta etapa realizamos a análise descritiva da 

população estudada, agrupadas em sete dimensões, descritas anteriormente. Os 

dados foram tabulados e analisados, permitindo a obtenção de prevalências, 



estimativas de parâmetros como médias, proporções e dispersões (desvio-padrão 

ou variância), das diversas variáveis que foram cristalizadas através de exibição de 

tabelas. 

2ª Etapa: Análise bivariada - Nesta fase do estudo foram realizadas análises 

bivariadas através de tabela 2 x 2, utilizando teste de x2 para testar hipótese de 

homogeneidade de proporções em um nível de significância de 5%, comparando 

grupo de mães puérperas adolescentes assistidas na Maternidade do Hospital 

Central do Huambo, a partir de variáveis sóciodemográficas e psicossociais que 

foram descritas segundo a idade materna, (categorizada entra a faixa etárias de 10 – 

16 anos de idade e dos 17 aos 19 anos de idade), a divisão dos grupos nestas duas 

faixas etárias é devido ao fato de que se os fizéssemos tal como a OMS recomenda 

( 10 – 14 e 15 – 19 anos), não encontraríamos população significativa no primeiro 

grupo, a idade mais nova de puerpera foi de 14 anos de idade, situação conjugal 

(referindo-se a somente à coabitação, não sendo levada em consideração o tempo 

de convívio), e agravos de natureza obstétrica (condições clínicas e obstétricas). A 

descrição sócio-demografica nos três grupos foi pelo fato de que elas influenciam no 

comportamento das adolescentes. Sendo  considerando como significativos quando 

maior ou igual 0,05.  

A opção em descrever as variáveis segundo idade materna, situação conjugal 

e agravos de natureza obstétrica, deveu-se ao fato de elas apresentam 

comportamentos variáveis nestes estados, levando mesmo a influenciar de forma 

significativa nas suas apresentações e desenvolvimentos.  

 

 



As variáveis de interesse utilizadas nesta etapa foram: 

 Raça negra 

 Domicílio em área suburbana 

 1ª gestação antes dos 15 anos 

 Não vive com o pai da criança 

 Pai do bebê desempregado 

 Não estava estudando quando engravidou 

 Vê a gravidez como empecilho 

 Não pretende trabalhar 

 Não desejou a gravidez 

 Reação negativa do pai do bebê 

 Reação família negativa 

 Não teve apoio do pai do bebê 

 Não teve apoio da família 

 Insatisfação com a gravidez 

 O bebê vai piorar a sua vida 

 Passado de agressão física e ou emocional 

 Vitima de agressão física durante a gestação 

 Não usou método anticoncepcional 

 Menos de seis consultas pré-natais 



 Usou álcool na gestação 

 Fumou na gravidez 

 Antecedentes de aborto 

 Parto não vaginal 

 Doenças na gestação 

 

Foram utilizados para o processamento dos dados e análises dos resultados 

os softwares Excel da Microsoft Corporation e Ep-Info, 8.0 do Centers for Disease 

control and Prevention (2000), versão 6.04b.  

 

5.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Para que o presente estudo se efetuasse, o projeto foi apreciado e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde da Angola, ao mesmo 

modo foi autorizado pela Direção do Hospital Central do Huambo, que foi feito 

através de documentos institucionais que estão em anexo.  

A participação das mesmas foi de livre vontade, as que participaram lhes foi 

dado por escrito um documento de consentimento informado por responsável. Nesse 

documento foi explicado o objetivo do trabalho e informado o direito de optar por 

participar ou não da entrevista, também foi explicado que os resultados óbitos 

seriam de uso exclusivo para este estudo e que não seriam divulgadas identidades e 

que se cumpriria com o sigilo profissional. 

 



6. RESULTADOS 

 

Os dados da presente investigação correspondem a entrevistas de 381 

puérperas adolescentes assistidas na Maternidade do Hospital Central do Huambo-

Angola no período entre fevereiro à agosto de 2010. Do total de 5.040 partos 

ocorridos no referido período ficou estabelecido que a prevalência da gravidez na 

adolescência na Maternidade do Hospital Provincial do Huambo-Angola foi de 

38,79% (1.955), sendo 61,20% (3.084) correspondendo a puérperas com idade igual 

ou superior a 20 anos, 840 partos por mês, 28 partos por dia.  

Foram entrevistadas 19,4% de todas adolescentes assistidas  na maternidade 

durante o tempo em estudo. 

Os dados apresentados na Tabela 2 mostram o perfil das puérperas 

adolescentes entrevistadas. Observa-se que a gestação foi mais encontrada na faixa 

etária da adolescência tardia (17 e 19 anos) perfazendo 61,4%, sendo que 73,5% 

eram procedentes da zona suburbana. Quanto a Raça, a mais predominante foi a 

negra, com 97,9%. Proporcionalmente, houve distribuição quase equânime no que 

concerne a união consensual, com leve predomínio das solteiras (50,9%), enquanto 

as casadas constituíram em 49,1%. Os dados mostram ainda que uma parcela 

considerável de adolescentes (68,8%) relatou saber ler e escrever e estudavam na 

altura que gestaram. Além disso, 38% das puérperas tinham trabalho remunerado. 

 

 

 

 



TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SEGUNDO RELATO DAS PUERPERAS 
ENTREVISTADAS  NA MATERNOS DE CUNHO SOCIAL, CULTURAL E DEMOGRÁFICO. 
MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-ANGOLA, FEVEREIRO-
AGOSTO, 2010.  

Variáveis sócio-demográficas Absoluto  
(n) 

Relativo  
(%) IC 95% 

Faixa etária 
< 17 anos 147 38,6 33,7-43,7 
17 a 19 anos 234 61,4 56,3-66,3 
Situação de domicílio 
Zona urbana 101 26,5 22,2-31,3 

Zona suburbana 280 73,5 68,8-77,9 

Raça 
Branca 8 2,1 1,0-4,3 

Negra 373 97,9 95,7-99,0 

Situação Conjugal 
Solteira 194 50,9 45,8-56,0 

Casada 187 49,1 44,0-54,2 

Status escolar (estuda atualmente) 
Sim 262 68,8 63,8-73,3 

Não 119 31,2 26,7-36,2 

Lê e escreve 
Sim 293 76,9 72,3-81,0 

Não 88 23,1 19,0-27,7 

Trabalho Remunerado 
Sim 145 38,1 33,2-43,2 
Não 236 61,9 56,8-66,8 

 
As variáveis de natureza sóciodemográficas, quando cotejadas com a faixa 

etária, revelaram que as adolescentes precoces (10-16 anos) tiveram em maior 

frequência envolvimento com parceiros desempregados e que não vivem 

maritalmente com elas. As demais variáveis não mostraram diferença significativa 

quando comparadas ao grupo de adolescência tardia (17-19 anos) (TABELA 3) 

 

 

 

 



TABELA 3: PROPORÇÃO DE PUÉRPERAS ADOLESCENTES SEGUNDO VARIÁVEIS 
SÓCIODEMOGRÁFICAS, DISTRIBUÍDAS POR FAIXA ETÁRIA. MATERNIDADE DO 
HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-ANGOLA, 2010.  

Variáveis sóciodemográficas Faixa etária (Puérperas adolescentes) p-valor 10-16 (%) 17-19 (%) x2 
Área suburbana 78,2 70,5 2,3789 0,0606 
Pai do Bebê desempregado 47,3 38,0 3,0282 0,0416 
Pai Bebê sem trabalho remunerado 15,0 10,1 1,3048 0,1271 
Não vive com o pai da criança 70,7 38,5 36,3777 0,0000 
Não estava estudando ao engravidar 29,9 32,1 0,1030 0,3752 
Vê a gravidez como empecilho 11,6 15,0 0,6174 0,2171 
Não pretende trabalhar 8,8 5,1 1,4718 0,1134 

 
No que tange a situação conjugal, caracterizada como a mulher que não 

possui companheiro, a Tabela 4 demonstra que as adolescentes sem união 

consensual apresentam as piores características socioeconômicas e culturais 

quando comparadas com o grupo de adolescentes tardia, revelada pelo aumento 

significativo das seguintes variáveis: Reside em área suburbana, 1ª Gestação antes 

15 anos, pai da gestante sem trabalho remunerado, pai do bebê desempregado e 

sem trabalho remunerado, não pretende trabalhar. Por outro lado, a mulher com 

união consensual, não vê o bebê como empecilho, espelhando ter informação e 

situação social melhor. No entanto, não estavam estudando ao engravidar e nem 

usavam método anticoncepcional de modo rotineiro. 

TABELA 4: PROPORÇÃO DE PUÉRPERAS ADOLESCENTES SEGUNDO VARIÁVEIS 
SÓCIODEMOGRÁFICAS, DISTRIBUÍDAS PELA UNIÃO CONSENSUAL. 
MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-ANGOLA, 2010.  

Variáveis sóciodemográficas 
União consensual 

(Puérperas adolescentes) x2 p-valor 
Não (%) Sim (%) 

Reside em área Suburbana 81,4 65,2 1,0128 0,0002 
1ª gestação antes dos 15 anos 81,8 19,0 16,6591 0,0000 
Sem trabalho remunerado 77,3 46,0 38,3297 0,0000 
Pai do bebê desempregado 52,1 31,0 16,4893 0,0000 
Pai sem Trabalho remunerado 20,2 3,1 216047 0,0000 
Não usou método anticoncepcional 97,4 99,5 1,4145 0,1163 
Não estudava ao engravidar 24,2 38,5 8,3825 0,0018 
Não vê a gravidez como empecilho 80,9 92,0 8,9509 0,0012 
Não pretende trabalhar 86,7 6,4 0,0090 0,5381 
Pai do Bebê com mais de uma família 12,2 20,7 4,1910 0,0199 
Total 188 193  381 

 



Do ponto de vista toco ginecológico, a maioria das puérperas adolescentes 

entrevistadas relatou o aparecimento de menarca mais tardia combinada com inicio 

da atividade sexual antes dos 15 anos de idade. Adiante disso, a quase totalidade 

das adolescentes não usava rotineiramente métodos anticoncepcionais. No que 

tange aos aspectos obstétricos, um terço delas relatou ter um ou mais filhos além do 

bebê atual, sendo a taxa de gestação mais expressiva após os quatorze anos de 

idade. A terminação da gestação por operação cesariana, independente da 

indicação, atingiu quase 40% dos casos (TABELA 5). 

TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SEGUNDO DADOS OBSTÉTRICOS 
E GINECOLÓGICOS - MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-
ANGOLA, FEVEREIRO – AGOSTO, 2010. 

Variáveis obstétricas e ginecológicas Absoluto  
(n) 

Relativo  
(%) IC 95% 

Menarca < 12 anos 45 11,9 18,9-15,7 
Inicio da ativ. sexual < 15 anos 
Primeira gestação antes 14 anos 

275 
25 

72,2 
26,3 

67,3-76,6 
17,8-36,4 

Não usou método anticoncepcional 375 98,4 96,4-99,4 
Antecedentes de abortamento 13 3,4 1,9-5,9 
Filhos tidos (excluindo este) 108 28,3 23,9-33,2 
Natimorto (excluindo este) 10 2,6 1,3-4,9 
Neomorto (excluindo este) 3 0,8 0,2-2,5 
Parto cesáreo 149 39,1 34,2-44,2 

 
A Tabela 6 exibe as características da assistência obstétrica prestada as 

adolescentes da região de Huambo, revelando que o pré-natal foi realizado na sua 

grande maioria pela rede de atenção básica da região. Entretanto, quase a metade 

das puérperas (45%) iniciou o pré-natal no primeiro trimestre, tendo como 

consequência a redução expressiva do número de consultas (inferior a seis), apesar 

das taxas relativamente baixas de abandono. Chama à atenção a participação 

efetiva e quase exclusiva do enfermeiro na consulta de pré-natal, contribuindo como 

indicador importante na consulta pré-natal na região. A realização de exames de 

rotina e a imunização antitetânica foram consideradas satisfatórias. 

Desafortunadamente um terço da população estudada apresentou morbidade 

durante a gestação. 



TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SEGUNDO DADOS 
RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL DA ÚLTIMA GESTAÇÃO. 
MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-ANGOLA, FEVEREIRO-
AGOSTO, 2010. 

Assistência Pré-Natal Absoluto  
(n) 

Relativo  
(%) IC 95% 

Pré-Natal na Atenção Básica 318 90,6 82,2–89,8 
Iniciou Pré-Natal no 1º trimestre 158 45,0 39,8–50,4 
Iniciou Pré-Natal no 2º trimestre 187 53,3 47,9–58,6 
Iniciou Pré-Natal no 3º trimestre 6 1,7 0,7–3,9 
Abandonou o Pré-Natal 65 18,5 14,7–23,1 
< 6 consultas no pré-natal 296 86,3 82,2–89,8 
Pré-Natal realizado por Enfermeiro 340 96,9 94,3–98,3 
Levou o cartão de Pré-Natal para Maternidade 322 91,7 88,3–94,4 
Fez exames no início Pré-Natal 280 79,8 75,2–83,9 
Imunização antitetânica 351 92,1 88,8–94,5 
Doença durante a gestação 139 36,5 31,7–41,6 
Medicamentos na gravidez 341 89,5 86,0–92,4 
Álcool na gravidez 10 2,6 1,3–4,9 
Fez USG 46 13,1 9,8–17,2 
Usou drogas ílicitas na gestação 0 00 0-0 
Fumou durante a gestação 2 0,5 0,1–2,1 
Fez Consultas Pré-natais 351 92,1 88–94,5 

 
Quanto às mórbidas referidas, observou-se que as adolescentes assistidas na 

Maternidade de Huabo-Angola apresentaram alta taxa de morbidades durante a 

gestação (36,5%), sendo as mais frequentes malária, anemia e infecção urinaria.  

TABELA 7: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA RELACIONADA À MORBIDADE 
REFERIDA DAS PUÉRPERAS ADOLESCENTES. MATERNIDADE DO HOSPITAL 
CENTRAL DO HUAMBO-ANGOLA, FEVEREIRO-AGOSTO, 2010. 

Morbidade referida Absoluto  
(n) 

Relativo  
(%) IC 95% 

Malária 108 30,8 26,6–35,9 
Anemia 62 17,7 13,9–22,2 
Infecção urinária 58 16,5 12,9–20,9 
Síndromes hipertensivas 20 5,7 3,6–8,8 
Hemorragia 8 2,3 1,1–4,6 
Cardiopatia 2 0,6 0,1–2,3 
HIV 2 0,6 0,1–2,3 

 
No concernente a percepção das adolescentes sobre o atendimento prestado 

durante a gestação, observa-se que houve valorização significativa apenas nos 

aspetos relacionados à importância das consultas pré-natais. Foi menos valorizado 

questões sobre aleitamento materno e sinais do parto. Do mesmo modo houve 

baixos informes sobre questões relacionadas à importância da consulta no 



puerpério, cuidados com a criança, alimentação, atividade sexual na gestação e 

contracepção (TABELA 8).  

TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA RELACIONADA À ASSISTÊNCIA PRÉ-
NATAL, SEGUNDO A PERCEPÇÃO DA MÃE ADOLESCENTE SOBRE O ATENDIMENTO 
PRESTADO NA GESTAÇÃO ATUAL. MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO 
HUAMBO-ANGOLA, FEVEREIRO-AGOSTO, 2010. 

Assistência Pré-natal/Percepção Absoluto  
(n) 

Relativo  
(%) IC 95% 

Importância do controle pré-natal 281 80,1 75,5–84,1 
Sinais da hora do parto 200 57,0 51,6–62,2 
Aleitamento materno 197 56,1 50,8–61,4 
Alimentação 155 44,2 38,9–49,5 
Cuidados com Recém-nascido 87 24,8 20,4–29,7 
Importância da consulta no puerpério 61 17,4 13,6–21,8 
Métodos anticoncepcionais 49 14,0 10,6–18,1 
Atividade sexual na gravidez 32 9,1 6,4–12,7 

 
Quanto aos motivos apresentados pela puérpera adolescente para escolha do 

local de realização do pré-natal, a maioria das adolescentes afirmou ter realizado o 

pré-natal nas unidades de saúde em função a proximidade, seguido de influência 

das outras gestantes e/ou amigas (TABELA 9).  

TABELA 9: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA, SEGUNDO OS MOTIVOS 
APRESENTADOS PELA MÃE ADOLESCENTE PARA ESCOLHA DO LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL. MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO 
HUAMBO-ANGOLA. FEVEREIRO-AGOSTO, 2010 

Escolhas na assistência Pré-Natal Absoluto  
(n)  

Relativo  
(%) IC 95% 

Proximidade da residência 270 76,9 72,2–81,2 
Influência das outras gestantes 34 9,7 6,9–13,4 
Preferência pela Unidade 30 8,5 5,9–12,1 
Parentesco com Trabalhador 10 2,8 1,5–5,3 
Outras 7 2 1,4-2,3 

 
Avaliando o comportamento das variáveis independentes em relação à faixa 

etária materna, observamos que do ponto de vista obstétrico, o não uso de métodos 

anticoncepcionais, o número de consultas abaixo do esperado, antecedentes de 

aborto, parecem que perpassam os dois grupos, não havendo diferença significativa 

entre eles. Por outro lado houve aumento significativo de casos de operações 

cesarianas e de morbidades diversas no grupo de adolescente tardia (TABELA 10). 

 



TABELA 10: PROPORÇÃO DE PUÉRPERAS ADOLESCENTES SEGUNDO VARIÁVEIS 
DE NATUREZA OBSTÉTRICA, DISTRIBUÍDAS POR FAIXA ETÁRIA. MATERNIDADE 
DO HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-ANGOLA, FEVEREIRO-AGOSTO, 2010.  

Variáveis obstétricas 
Faixa etária  

(Puérperas adolescentes) X2 p-valor 
10 a 16 (%) 17a 19 (%) 

Não usou método anticoncepcional 99,3 97,9 0,4746 0,2539 
< 6 consultas no pré-natal 89,1 84,6 1,1431 1,1421 
Usou álcool na gravidez 0,7 3,8 2,4102 0,0533 
Fumou na gestação 0,0 0,9 0,1565 0,3765 
Antecedentes de abortamento 1,4 4,7 2,1271 0,0672 
Cesariana  27,9 46,2 11,8896 0,0002 
Doença na gestação 25,2 43,6 12,4359 0,0001 

 
Do ponto de vista psicossocial, houve relevância dos aspetos positivos 

relacionados à gravidez, a família e ao papai do bebê, demonstrado pelo 

desejo do pai com a gravidez, reação do pai e da família, e apoio da família. 

Por outro lado, houve desapego aos estudos, embora quase todas tenham 

demonstrado desejo de voltar a estudar e trabalhar (TABELA 11).  

TABELA 11: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SEGUNDO DADOS DE CUNHO 
PSICOSSOCIAL. MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-
ANGOLA, FEVEREIRO-AGOSTO, 2010. 

Variáveis psicossociais Absoluto  
(n) 

Relativo  
(%) IC 95% 

Desejou a Gravidez 215 56,4 51,3–61,4 
Satisfação materna com a gravidez 226 59,3 54,2–64,3 
Pai desejou a gravidez 300 78,7 74,3–82,7 
Reação familiar positiva com a notícia da gravidez 191 50,1 45,0–55,3 
Reação do pai do bebê positiva com a notícia da 
gravidez 247 64,8 59,8–696 

Sentiu-se apoiada pelo pai  do bebê durante a 
gestação 331 86,9 83,1–90,1 

Sentiu-se apoiada pela família durante a gestação 278 73,0 68,2–77,4 
Maltratada física e/ou emocionalmente 29 7,6 5,2–10,9 
Usou algum método para interromper a gestação 4 1 0,3–2,9 
Abandonou os estudos quando engravidou 87 22,8 18,8–27,4 
Pretende voltar a estudar 257 97,7 95,1–99,2 
Pretende trabalhar 356 93,4 90,3–95,6 

 

Os dados de natureza psicossociais quando cotejados segundo a faixa etária, 

revelou que o grupo de adolescentes precoces apresentou maior frequência de 

aspetos negativos relacionados à gravidez e aos familiares, traduzidos pela maior 

proporção das seguintes variáveis: não desejou a gestação, não teve apoio do pai 



do bebê e da família, reação negativa em relação a reação do pai do bebê e da 

família e insatisfação com a gestação (TABELA 12). 

TABELA 12: PROPORÇÃO DE PUÉRPERAS ADOLESCENTES, DISTRIBUÍDAS POR 
FAIXA ETÁRIA, ASSISTIDAS NA MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO 
HUAMBO-ANGOLA, SEGUNDO VARIÁVEIS PSICOSSOCIAIS.  

Variáveis Psicossociais 
Faixa etária 

(Puérperas adolescentes) X2 p-valor 
Precoce (%) Tardia (%) 

Não desejou a gravidez 78,9 41,9 48,7951 0,0000 
Não teve apoio da família 35,4 21,8 7,7654 0,0028 
Reação do pai do bebê negativa 61,2 18,8 69,4074 0,0000 
Reação familiar negativa 61,2 42,7 11,6173 0,0003 
Não teve apoio do pai do bebê 17,0 10,7 2,6357 0,5333 
Insatisfação com a gestação 61,9 27,4 43,2503 0,0000 
O bebê vai piorar sua vida 11,6 15,0 0,6174 0,2171 
Vitima de agressão física durante a gestação 4,1 6,4 0,5461 0,2326 
Total 147 234  381 
Significativo: p ≤ 0,05 

 
As adolescentes sem união consensual, conforme demonstrado aqui na 

Tabela 13, parece ter influência nos aspectos psicossociais das adolescentes que 

deram a luz na Maternidade do Hospital Central do Huambo-Angola. Os resultados 

da presente investigação mostram que as puérperas sem companheiro apresentam 

maior frequência de reação negativa a gravidez, do pai e da família, além da falta de 

apoio do pai e da família, inclusive relatos de que o produto da gravidez seria um 

feito adicional às complicações da vida. Por outro lado, aquelas que possuem 

companheiro padecem da companhia deles, dado a maior proporção de agressão 

física durante a gravidez, quando comparado com o grupo sem união consensual.  



TABELA 13: PROPORÇÃO DE PUÉRPERAS ADOLESCENTES SEGUNDO VARIÁVEIS 
PSICOSSOCIAIS, DISTRIBUÍDAS PELA UNIÃO CONSENSUAL. MATERNIDADE DO 
HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-ANGOLA, 2010.  

Variáveis psicossociais 
União consensual 

(Puérperas adolescentes) X2 p-valor 
Não (%) Sim (%) 

Não desejou a gravidez 90,2 20,9 183,2046 0,0000 
Reação do pai do bebê negativa 60,3 9,1 107,2639 0,0000 
Reação familiar negativa 64,9 34,2 34,7343 0,0000 
Não teve apoio do pai do bebê 22,7 3,2 28,9905 0,0000 
Não teve apoio da família 36,6 17,1 17,3535 0,0000 
Insatisfação com a gestação 71,1 9,1 149,3250 0,0000 
O bebê vai piorar sua vida 19,1 8,0 8,9509 0,0012 
Passado de agressão física e/ou emocional 6,2 9,1 0,7671 0,3811 
Vitima de agressão física durante a gestação 3,1 8,0 3,5452 0,0289 
> 6 consultas no pré-natal 14,8 11,8 0,4463 0,2524 
Fumou na gestação 0,0 1,1 0,5404 0,2402 
Usou álcool na gravidez 1,0 4.3 2,7605 0,0463 

  
Quando avaliada a percepção das puérperas adolescentes assistidas na 

Maternidade do Hospital Central do Huambo, observaram-se também aspetos 

positivos com relação ao cuidado por parte do pai do bebê, do seu pai e sua mãe. 

Por outro lado, existe uma piora na rotina laboral e escolar (TABELA 14). 

TABELA 14: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SEGUNDO DADOS DE CUNHO 
PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS À PERCEPÇÃO DA MÃE ADOLESCENTE POR 
CONTA DA GRAVIDEZ. MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-
ANGOLA, FEVEREIRO-AGOSTO, 2010. 

Variáveis Psicossociais/Percepção Absoluto 
(n) 

Relativo 
(%) IC 95% 

Sente-se bem cuidada pelo pai do bebê 379 99,5 97,9–99,9 
Sente-se bem cuidada pela sua mãe 332 87,1 83,4–90,3 
Sente-se bem cuidada pelo seu pai 142 37,3 32,4–42,4 
Sente-se bem cuidada pelos familiares e amigos 313 82,2 77,9–85,9 
Sente que o bebê vai aproximá-la de seu companheiro 239 63,1 58,0–67,9 
Sente que o bebê vai melhorar sua vida 180 47,4 42,3–52,5 
Sente que o bebê vai ajudá-la a ser mais valorizada 
pela família e/ou comunidade 197 51,8 46,7–57,0 

Melhora dos cuidados com a saúde 380 99,7 98,3–100 
Melhora dos cuidados com a alimentação 380 99,7 98,3–100 
Piora do relacionamento sexual 120 31,5 26,9–36,5 
Abandonou a escola 87 22,8 18,8–27,4 
Piora rotina escolar 72 18,9 15,2–23,3 
Piora na rotina laboral 130 34,1 29,9–36,5 

 
Ao que reflete nos aspetos emocionais, observa-se claramente que as 

adolescentes, a despeito da fase puerperal, aspiram sucessos social e 

profissional, dado o interesse demonstrado com relação a planos para o 

futuro e capacidade de realizar tarefas em condições. Ao revés, percebe-se 



na amostra que existem sentimentos típicos e marcantes da adolescência, 

traduzidos por tristeza, fracasso, solidão e depressão (TABELA 15). 

TABELA 15: DISTRIBUIÇÃO DA CASUÍSTICA SEGUNDO VARIÁVEIS DE 
NATUREZA EMOCIONAL E PSÍQUICA VIVENCIADAS PELAS ADOLESCENTES. 
MATERNIDADE DO HOSPITAL CENTRAL DO HUAMBO-ANGOLA. 

Variáveis de repercussão emocional Absoluto 
(n) 

Relativo 
(%) IC 95% 

Eu tenho planos para o futuro 309 81,1 76,8–84,9 
Quando for mais velha, tenho certeza de que terei 
uma vida melhor 235 61,7 56,6–66,5 

Às vezes penso que não há nada a esperar do 
futuro 97 25,5 21,2–30,2 

A gravidez dificultará a realização dos meus 
objetivos 52 13,6 10,4–17,6 

Minha família espera muito de mim 91 23,9 19,8–28,6 
As pessoas geralmente gostam de mim 335 87,9 84,2–91,0 
Existem muitas coisas que faço bem 272 71,4 66,5–75,8 
Senti solidão 265 69,6 64,6–74,1 
Eu me senti triste 304 79,8 75,4–83,7 
Senti que estava deprimida 41 10,8 7,9–14,4 
Na minha família as pessoas brigam 40 10,5 7,7–14,1 
Eu percebi que minha vida tem sido um fracasso 200 52,5 47,3–57,6 
Senti as pessoas menos amigas e mais afastadas 34 8,9 6,3–12,4 
Senti que não poderia sair da tristeza mesmo com 
a ajuda de familiares e amigos 11 2,9 1,5–5,3 

Pensei em cometer suicídio 2 0,5 0,1–2,1 
 



7. DISCUSSÃO 
 

Nas últimas décadas tem-se discutido muito a respeito da gravidez na 

adolescência, sobretudo as repercussões negativas vivenciadas nesta faixa etária, 

embora haja satisfação e desfecho gestacional feliz na grande maioria dos casos.  

Neste capitulo realçaremos aspectos sóciodemográficos, psicossociais e 

gineco-obstetrícos, tendo como pano de fundo a faixa da gravidez na adolescência, 

a situação conjugal e agravos de natureza obstétrica; cotejando os resultados com 

os da literatura pertinente, na busca de traçar o perfil da gravidez na adolescência 

de puérperas assistidas na Maternidade do Hospital Central do Huambo continente 

africano. 

A prevalência de partos em adolescentes no Hospital de Huambo verificada 

durante o estudo foi de 38,79%, maior que as encontradas no município de Muriaé-

MG por Abreu (2010), que foi de 25% e menor que a encontrada em Feira Santana 

por Paraguassú et al (2005), que foi de 45,9%. Ao passo que de forma geral em 

outros continentes, especialmente à de países desenvolvidos, cujas taxas estão em 

torno de 1 a 5%, a despeito de algumas variações: Holanda (0,9%); Israel (2,3%); 

Estados Unidos (12,8%); Rússia (13,0%) (GOLDENBERG, 2005; CHEN et al., 

2007). Por outro lado, é inferior se comparada com alguns países de África, como 

Moçambique, Zimbabwe, Malawi, África do Sul e Suazilândia que atingem taxas em 

torno de 65% dos partos (ENTO1, 2005), Gabão (2010) 57%, (FLORIAN et al, 2010)   

A proporção de puérperas adolescentes na faixa etária de 10 a 16 anos 

(adolescência precoce) que pariram na Maternidade do Hospital Central do Huambo-

Angola foi de 38,6%. A despeito da magnitude, também é inferior a encontrada em 

alguns países africanos; como: Moçambique, Zimbabwe, Malawi, África do Sul e 



Suazilândia (ENTO 1, 2005). Sem querer fazer aqui juízo de valor, mas a diferença 

da frequencia de gravidez na adolescência entre os povos africanos pode estar 

relacionadoa a um viés socio-cultural. Segundo Altuna, (2006) embora grande parte 

dos povos africanos seja de origem Bantu, que conservam os aspetos tradicionais e 

culturais, os angolanos são considerados mais moderados do que o povo que 

habitam o nordeste da África, cuja população apresenta maior taxa de gravidez na 

adolescência. Outros fatores parecem também interferir nas altas taxas de gravidez 

na adolescência; como: a poligamia, casamentos precoces ditados pelo 

aparecimento de menarca, casamentos arranjados em função aos aspetos familiares 

e de interesses sociais, (ALTUNA, 2006). 

Estudo realizado por Sabroza et al. (2004), avaliando parte de um banco de 

dados constituído por 1.228 puérperas adolescentes, cujos partos ocorreram no 

Município do Rio de Janeiro no período de 1999 a 2001, em Hospitais públicos e 

privados,  permitiu concluir que menos de um terço tinha menos de 17 anos. Por 

outro lado, Paraguassú et al. (2005), a partir da análise de 438 adolescentes 

grávidas do município de Feira Santa – Bahia observou que quase metade delas era 

adolescente.  

Imagino que as flutuações nas taxas de gravidez na adolescência precoce ou 

tardia, variam segundo a região por conta da migração dos jovens, sobretudo os 

carentes que estão na procura de lugares com melhores condições de vida.  

A pesquisa revelou que a maioria das puérperas adolescentes entrevistadas 

vivia em área suburbana, sugerindo que o evento pode estar relacionado ao grau de 

urbanização de uma cidade. Com efeito, nestas áreas os casamentos costumam ser 

feitos de forma mais precoce, em função da prevalência de hábitos e costumes 



tradicionais e culturais, baixo nivel de esloridade, pobreza baixo nivel social 

(NECCHI, 1998; ALTUNA, 2006; NYIRENDA, 2010). 

No Brasil, Duarte et al. (2006), realizou estudo ecológico com adolescentes 

que tiveram filhos e que residiam no municipio de Santo André – SP- Brasil, 

concluindo que os padrões sexuais e reprodutivos variam de acordo com diferentes 

fatores, entre elas o local de residência, que pode determinar maior ou menor 

incidência de gravidez na população adolescente. 

Bennett et al. (1997) ao estudar Rural adolescent pregnancy: a view from the 

South, Necchi et al. (1998) ao estudar El embarazo en la adolescencia como 

problema social:estrategias y programas de prevención, constataram que a maior 

ocorrência de gravidez na adolescência é verificada nas residentes de zonas rurais. 

Provavelmente nestas áreas as pessoas têm menos instrução, pouca acessibilidade 

à informação, e são mais conservadores, apesar de muitas delas terem mães com 

história de gestação na adolescência, porém este grupo apresenta maiores 

dificuldades econômicas.  

Ainda com relação ao assunto, chama a atenção um estudo baseado em 

revisão bibliográfica, desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP/EPM) e de autoria de Vitalle & Amâncio (2007). Segundo os autores, nas 

zonas rurais onde têm pessoas mais desfavorecidas, a prevalência da gravidez na 

adolescência é maior que nas zonas urbanas. Resultados semelhantes foram 

observados por Chalen et al. (2007), ao estudar a gravidez na adolescência de uma 

população da periferia de São Paulo, Brasil. 

De um modo geral, os nossos resultados revelaram que as puérperas 

adolescentes da amostra revelaram saber lê e escrever, não ter união consensual, 

não possuírem trabalho remunerado. Estas características são aceitáveis, levando-



se em conta o critério etário. Entretanto não justifica a ocorrência de gravidez nesse 

momento. Este fato denuncia que o problema da gravidez na adolescência na região 

passa por questões de natureza social-cultural, traduzidas por baixa renda, déficit de 

urbanização, carência de informação, do conservadorismo religioso e muito 

provavelmente na reposição de perdas humanas verificadas durante a guerra. 

Nesse sentido, Altuna (2006), chama atenção que os casamentos precoces são 

registrados, na sua maioria, nestas áreas onde prevalece o conservadorismo de 

aspetos culturais tradicionais. 

Quase metade delas era solteira, o que torna a situação mais preocupante 

porque elas são menores e abandonadas e criar um filho sem o pai do lado torna as 

coisas mais difíceis, influenciando de forma direta no desfecho da gestação. Num 

estudo feito por Gama et al. (2002), no Município do Rio de Janeiro – Brasil, ao 

investigar a experiência de gravidez na adolescência, fatores associados e 

resultados perinatais entre puérperas de baixa renda, verificaram que um terço das 

adolescentes não viviam com o pai do futuro bebê, isto é possível pois elas gestam 

de homens também adolescentes, em fase escolar e que vivem na casa dos pais, já 

que em Angola, não é comum arranjar mulher e viver com ela na casa dos pais, para 

além de passar mensagem de provavelmente ser uma gestação não planificada. 

O viver ou não com o pai do bebê de forma legal ou consensual, influencia e 

muito na maneira do desenvolvimento, desfecho, percepção, emoções da 

adolescente, familiares e amigos da mesma na maneira na forma de ver a gestação. 

Neste estudo, metade das adolescentes vivia em consenso, o que não apresenta 

muita diferença com estudo feito por Chalen et al. (2007), quando avaliava gravidez 

na adolescência: perfil sóciodemográfico e comportamental de uma população da 

periferia de São Paulo - Brasil, onde correspondiam quase mais da metade, vivia 



com união consensual. Provavelmente nestas áreas as pessoas casam cedo e dão 

um valor muito grande a mulher que vive com o companheiro. O apoio do cônjuge 

traz benefícios no desenvolvimento da gestação assim como na reincidência ou não 

da gestação nesta faixa etária, (ABREU, 2010).  

Ao avaliarmos segundo a faixa etária e união consensual encontramos 

resultados neste estudo que indicam que as adolescentes precoces apresentaram 

maior frequência nas respostas relacionada a não viver com o pai da criança, 

percebe-se sua insatisfação com a gravidez e não sente-se apoiada pelo pai do 

bebê e pela sua família, situações explicadas pois são mais novas, mais sujeitas a 

relações sexuais ocasionais, sem compromisso algum, não esperavam engravidar 

nesta fase, não tinham percepção de poder gestar em encontros únicos, por terem 

se envolvido aparentemente com pessoas da mesma idade, provavelmente pela 

insatisfação e desesperos dos pais e familiares, e por não esperarem ter uma ou 

mais filhas. As grávidas adolescentes não recebem o apoio esperado por elas, 

sentindo-se pouco apoiada pelos pais e familiares.  

Entretanto, com relação à situação conjugal, os relatos foram maiores nas 

sem união, provavelmente por terem se sentido sozinhas, sentido falta do 

companheiro ou de alguém para expor as suas preocupações e partilhar certos 

problemas e por notarem uma insatisfação grande por parte dos pais, o que muitas 

das vezes tinham sonhos para construir com e para os seus filhos/filhas 

adolescentes, sobretudo. Resultados semelhantes aos encontrados por Gama et al. 

(2001b).  

Nossa pesquisa revelou que do total de adolescentes que estavam 

estudando, quase um terço abandonaram os estudos ao engravidar e quase todas 

manifestarm o desejo de voltar a estudar. O abandono das atividades escolares é 



considerada uma consequência marcante da Maternidade precoce e que faz parte 

da realidade social em muitos países. No Brasil é também uma grande precupação, 

constatada nos estudos desenvolvidos em adolescentes por Cunha et al. (2007).  

Estudos que têm sido desenvolvidos ao logo dos tempos, têm mostrado que a 

gestação na adolescência leva à interrupção precoce da escolaridade, dificultando 

tanto a inserção futura da adolescente no mercado de trabalho, quanto à obtenção 

de emprego com melhor remuneração, tanto a profissionalização, gerando assim um 

processo de reprodução da pobreza. Gama et al. (2002) estudando puérperas no 

Município do Rio de Janeiro constataram que antecedentes de gravidez na 

adolescência, nas mulheres que se encontravam na faixa etária de 20 a 34 anos, 

contribuiu ou até mesmo agravou as suas condições desfavoráveis de vida quando 

comparadas às outras da mesma faixa etária e condição social. 

Nos dias de hoje as pessoas têm mais acesso à escola e de obter um nível de 

escolaridade mais elevado, mas ainda assim permanece uma parcela considerável 

sem frequentar a escola. Em nosso estudo, um terço das entrevistadas não estavam 

estudando no momento da gravidez. Mais da metade estudava e sabia ler, por 

estarem numa idade que as pessoas ainda se encontram em idade escolar, onde a 

principal ocupação é estudantil, resultados diferentes aos encontrados por Sabroza 

et al, (2004a), onde mais de metade não se encontrava a estudar na altura da 

gestação . 

A formação é vista como meio para alcançar e satisfazer sonhos, sendo esta 

considerada a porta de entrada para mudança de vida, ou seja, o caminho para 

melhorá-la. A idade não influenciou na ocupação de estudar, havendo uma 

distribuição sem diferença estatística entre os dois grupos no concernente a não 

estudar na altura de engravidar, muito provavelmente por viver as mesmas 



necessidades e preocupações, já que maior parte delas vive em áreas suburbanas, 

onde quase todas se preocupam com a sobrevivência e com o dia de hoje, 

vendendo no mercado informal e trabalhando no campo/pecuária. Apesar de viver 

ou não com o companheiro, influencia e muito no estilo de vida, no estudo e há 

resultados semelhantes encontrados por Chalém et al. (2007) ao estudar Gravidez 

na adolescência, o perfil sóciodemográfico e comportamental de uma população da 

periferia de São Paulo - Brasil, onde a proporção de menos de um terço estava fora 

do sistema de ensino. 

Não houve diferença quanto às proporções de adolescentes que não estavam 

estudando ao engravidar, quando distribuídas por faixa etária, estando elas 

presentes nos dois grupos de forma proporcional. 

As mulheres com situação conjugal apresentaram maiores números de 

adolescentes fora do sistema de ensino, provavelmente deveu-se ao fato delas 

enveredaram ao mercado informal ou formal para participarem nas despesas de 

casa, já que tenham percebido de alguma forma que as condições vividas no 

momento necessitavam de auxilio. 

Mais da metade das adolescentes não tinham trabalho remunerado, fato 

provavelmente relacionado à idade dos mesmos, por ser e estarem na altura em que 

as pessoas se dedicam mais aos estudos mesmo por exigências e educação dos 

pais.  

Não havendo diferença entre os grupos de adolescentes precoce e tardio, o 

que é esperado, porque os pais dos adolescentes, de uma maneira geral, incentivam 

aos estudos ao em vez de trabalhar, motivo pela qual maior parte delas não 

trabalhava, pois esta é uma fase de se dedicar à formação e profissionalização, 

estudar e se profissionalizar são fatores determinantes para entrada no mercado de 



trabalho, situação que os adolescentes na maior parte das vezes não tem, sobretudo 

na área em estudo, devido a aspetos relacionados ao fator guerra que perdurou 

muitos anos, onde a situação é pior nas áreas suburbanas, no qual o fator em causa 

(guerra) destruiu quase tudo. 

Colocando os adolescentes sob dependência financeira dos pais, resultados 

semelhantes são encontrados em estudos desenvolvidos no Brasil por Gama 

(2001b), ao avaliar gravidez na adolescência e seus efeitos adversos no recém-

nascido, no município do Rio de Janeiro. Do mesmo modo, Sabroza et al. (2004), ao 

avaliar o perfil sóciodemográfico e psicossocial de puérperas adolescentes no 

município do Rio de Janeiro, constataram que a maior parte da amostra de 

adolescentes não tinha trabalho remunerado.  

No nosso estudo houve diferença entre os grupos com e sem situação 

conjugal, no qual as adolescentes sem união consensual, muito provavelmente por 

serem mais novas, menos informadas e diferenciadas de ponto de vista profissional.  

Verificou-se maior proporção de pais de bebês desempregados no grupo de 

adolescentes com menos de 17 anos de idade. Provavelmente por serem da mesma 

idade e estar em fase de estudos, situação esta que é exigida pelos pais quando 

seus filhos ainda jovens pedem e exigem dos mesmos, somente que se formem. Os 

pais dos recém-nascidos de mães adolescentes precoces, quase metade 

encontravam-se desempregados no momento da gestação. Provavelmente por 

serem da mesma idade e se encontrarem debaixo do teto dos pais a estudarem. 

Resultados semelhantes encontrados em estudos desenvolvidos no Brasil por 

Sabroza et al. (2004) ao avaliar algumas repercussões emocionais negativas da 

gravidez precoce em adolescentes do Município do Rio de Janeiro que constaram 

taxa alta de pais desempregados em menores de 17 anos, entretanto as proporções 



de pais sem trabalho remunerado foram muito baixas, o que pode estar ligado com 

as necessidades de coisas e bens para ajudar a família, companheira, procurando 

se dedicar a qualquer atividade que dê algum dinheiro, tais como: mercado informal, 

com objetivo de fornecer aporte aos novos membros da família. 

Quanto aos aspetos ginecológicos, a maior parte delas iniciou atividade 

sexual antes dos 15 anos, resultados semelhantes encontrados pelo Fundo das 

Nações Unidas para a População (2002) em  Angola e por  Nyirenda et al, (2010), 

ao estudarem diferenças de gênero no impacto da morte dos pais: o comportamento 

sexual do adolescente e risco de infecção pelo HIV em zonas rurais na África do Sul 

onde nestas áreas o inicio sexual era feito antes dos 15 anos de idade, 

provavelmente a despeito da carência de certas famílias, baixa renda mensal, 

procura de melhores condições de vida por parte de certas adolescentes . A idade 

média da sexarca foi de 12,5 (MARTINS et al., 2007) anos de idade, ficou 

demonstrado em nosso estudo. Estudo desenvolvido por Murta et al. (1999) sobre a 

associação Câncer do Colo Uterino com o início da atividade Sexual e Paridade, 

revelou que as pessoas mais escolarizadas iniciam atividades sexual muito cedo, 

mais da metade iniciou antes dos 17 anos de idade.  

A maior parte das puérperas entrevistas não usou metodo anticoncepcional 

algum demostrando a falta de conhecimentos sobre os mesmos, indisponibilidades 

dos metodos nas unidades sanitarias, falta de informação, segundo Angola (2004), o 

uso de metodos anticoncepcional em Angola é muito baixo. 

Na presente investigação não houve diferença estatística significativa entre as 

adolescentes precoces e tardias, nem entre as com ou sem união consensual, o que 

pressupõe dizer que todas elas vivem situação semelhante, situação esta de 

oportunidades, acessibilidade, informação etc. Este fenômeno é também verificado 



nas mulheres com parceiros fixos, refletido nas orientações recebidas durante as 

consultas pré-natais, sobretudo no concernente ao planejamento familiar, oferta dos 

métodos às adolescentes nas unidades sanitárias na região em estudo. Nos outros 

países o fornecimento de métodos anticoncepcionais é feito nas unidades sanitárias 

de base, demonstrando uma população considerável nesta faixa usando métodos 

contracepção, de resultados semelhantes aos apresentados por Sabroza et al. 

(2004), que afirmara que foi precária a utilização de métodos anticoncepcional pelas 

adolescentes. Mas, contrastam aos encontrados por Carvalho et al. (2002), ao 

avaliar os aspectos socioeconômicos da gravidez na adolescência, em Goiáis-Brasil, 

onde puderam observar que mais da metade tinham conhecimento dos métodos e 

só metade usavam algum. 

Durante o último meio século, houve mudança radical no processo de 

casamento ocorreu em grande parte do mundo em desenvolvimento, 

particularmente na Ásia, Oriente Médio e África subsaariana,  mudanças notáveis 

incluem um aumento na idade do primeiro casamento, sobretudo para as mulheres, 

diminuindo as taxas de poligamia, e maior possibilidade de escolha individual de  

quem e quando casar .  Essas mudanças no processo de casamento são melhor 

entendidas no contexto mais amplo das transformações em curso pronunciado nas 

culturais e aspetos sociais, incluindo a urbanização, a globalização (especialmente a 

exposição à cultura ocidental), aumento da escolaridade, maior a migração, e 

participação da força de trabalho expandido, (CLARK et al, 2010).   

O registro de pai com mais de uma família foi mais observado nos 

companheiros de adolescentes com situação conjugal, provavelmente por serem 

mais adultos e terem vínculo empregatício e renda mensal maior do que a dos mais 

novos, por outro lado pensa-se também por ser uma visão tradicional onde diz que 



um homem com poderes, tem e está em condições em cuidar de mais de uma 

família, adquirindo assim respeito na comunidade, fato relato por Altuna (2006), no 

livro intitulado, Cultura Tradicional Bantu, que está escrito que a poligamia na África 

é um fato e data desde antiguidade, mas vivida com características de cada área, 

chegando a dar um “status” ao Homem em causa. 

Em África esta situação é verificada em ambos os sexos, onde 14,3% das 

adolescentes femininas tinham relação extra conjugal e 51,1% dos homens tinham 

relação resultados encontrados por Clark et al (2010), ao estudar as relações entre 

jovens no Kenya.  

Em nosso estudo, quase todas as adolescentes não usavam métodos 

anticoncepcional, provavelmente por desconhecerem a existência deles, pelo 

número reduzido de unidades sanitárias, pouca acessibilidade as mesmas, falta de 

políticas dirigidas aos adolescentes nestas áreas, falta dos respectivos métodos nas 

unidades sanitárias, falta de energia elétrica para poder ter acesso as informações 

fornecidas num programa de saúde pública da direção provincial de saúde através 

de rádio de difusão, segundo estudo desenvolvido por Gabi (2007) na África, onde 

avaliava o uso de anticoncepcionais na região, apenas (6%) da população angolana 

usa algum método anticoncepcional, Malavi (14%), Moçambique (12%).  

Uma porcentagem considerável tinha mais de um filho e isto explica o 

casamento precoce, e que nas áreas suburbanas as pessoas casam mais cedo e 

para ter filhos. Segundo Altuna (2006), o casamento na África tem mais como 

objetivo procriar, já que quanto mais filhos mais rico é a pessoa, o que lhe confere 

um status grande na tribo, sobretudo por estarmos falando de uma população quase 

toda de área suburbana. 



Os dados do presente trabalho mostram proporção considerável de 

ocorrência da primeira gestação antes dos 14 anos, justificando o fato da maior 

parte delas viver em áreas suburbanas onde os casamentos são maioritariamente 

precoces em função da menarca, tradições, aspetos culturais, o que as levam a ter 

outras gravidezes de repetição ainda dentro da adolescência, e muitas vezes os 

casamentos são arranjados mesmo antes das pessoas nascerem, em função a 

interesses famiiliares, tradições e culturas (ALTUNA, 2006). Os mesmos resultados 

foram encontrados em parte nos estudos desenvolvidos no Brasil por Sabroza et al. 

(2004), em que a ocorrência da primeira gestação foi considerável antes dos 14 

anos.  

Quanto ao tipo de parto, o parto por cesariana apresentou taxa alta, o que vai 

de encontro com algumas literaturas que afirmam que nesta idade o parto Cesário é 

prevalente, sobretudo a custa da imaturidade do corpo, toxemia, convergindo com a 

literatura explícita por Montenegro & Rezende filho (2009). Outrossim, pode estar 

ligado ao fato de que a maternidade do Hospital Central do Huambo é a única com 

centro cirúrgico na província e a unidade de referencia, sendo assim, é o único local 

onde todas as parturientes independetemente da idade são transferidas quando as 

outras unidades se vêm com dificuldades de assistir um utente.  

Taxa de cesarianas alta também ocorrem por poucas consultas pré-natal, o 

que vai de encontro aos estudos realizados por Scholl et al. (1994); Diallo et al. 

(1998), observaram que nos países desenvolvidos houve redução dos riscos para o 

parto cesáreo, verificou-se também vinda tardia para o hospital já em trabalho de 

parto prolongado depois, sobretudo prolongado, percorrer longas distâncias, porque 

quase todas vivem fora da cidade do Huambo (dados do local de morada não 

apresentados). Taxa esta que é semelhante às encontradas por (YASLLE et al., 



2002; MICHELAZO et al., 2004), ao avaliar A Adolescente Grávida: Alguns 

Indicadores Sociais, Indicadores sociais de grávidas adolescentes: estudo caso-

controle em Ribeirão Preto, que encontraram taxas semelhantes. Entretanto, no país 

como um todo (Brasil), quase metade foram submetidas a parto por cesariana 

(SISNAC, 2009), e quando comparado com mais países, esteve mais alta. Existem 

diferenças em outros países, como nos Estados Unidos, que registraram 23,5% de 

cesáreas em adultas e 13,8% entre adolescentes, Hong Kong, encontraram, 

respectivamente, nesses segmentos etários, 12,6% e 4,1%; por sua vez, 

encontraram 6,9% e 3,2% (GOLDENBERG et al., 2005). 

O sentimento de desejar ou não a gravidez interfere em muito no 

desenvolvimento da mesma. Mais da metade manifestaram ter desejado a gestação, 

o que espelha uma falta de planejamento da vida reprodutiva, com inocência da 

realidade e fatos. Tais desejos fazem aumentar ainda mais a probabilidade de que 

os jovens vão querer e ser capaz de encontrar um cônjuge em potencial por conta 

própria.  Em países tão diferentes como a China, Nepal e Turquia, os estudos 

mostraram que a transição de casamentos arranjados aos cônjuges auto-

selecionados precipitou uma maior dependência de namoro como forma de 

encontrar parceiros casamento adequado e dependencia, isto relatado por Clark et 

al, (2010), ao estudarem namoros entre jovens em área urbana do Kenya, onde 

gestar fora ou dentro da gestação a ser altamente valorizado em muitas sociedades 

Africano, onde a mãe ganha um status na comunidade.  

Dado este bastante comum entre adolescentes pela maioria das puérperas 

adolescentes entrevistadas, o grupo de adolescentes precoce e sem união 

consensual manisfestou em sua maioria o não desejar a gestação, provavelmente 

por não esperarem as vivências que irão experimentar com a gestação e a mesma 



estar atrapalhando muito a vida delas, e muitas delas, se não quase todas, estão 

grávidas e sem o companheiro ao lado para puder partilhar a nova vida. É a 

resposta mais prevalente nas mais novas, tendo resultados diferentes ao estudo 

desenvolvido por Chalem (2007), em São Paulo, avaliando Gravidez na 

Adolescência: Perfil sóciodemográfico e comportamental de uma população da 

periferia de São Paulo-Brasil, onde mais da metade das adolescentes não deseja 

engravidar.  

Quanto ao cunho psicossocial e percepção da mãe adolescente, mais da 

metade sentiram-se bem e apoiadas durante a gestação, explicado que na Angola a 

gestação é vista como uma fase em que a mulher precisa mais de ajuda, sobretudo 

dos mais velhos que têm experiência a respeito, levando e sobre orientações da 

família, que os mais velhos devem fornecer apoio incondicional na gestante, fatos 

relatados por Altuna (2006), Necchi (1998), quando faziam referência de que a 

classificação da gravidez na adolescência como problema ou não, varia em função a 

região, costume, tradições, tabus. 

Atendendo as dificuldades que experimentam e agrava com a gestação, a 

maior parte delas deseja trabalhar com a intenção de melhorar as condições de vida 

e ajudar no sustento do recém-nascido. As mães do grupo de adolescentes 

precoces (10-16 anos de idade), e sem união consensual foram as que mais 

relataram a não pretensão de trabalhar, provavelmente por serem de grupos com 

maiores dificuldades e necessidades, porque uma mulher mais nova e sem marido 

as necessidades dobram, porque é menos diferenciada, provavelmente não tem 

profissão e não tem companheiro do lado para dar apoio. Estes resultados divergem 

com os resultados encontrados por Sabroza et al. (2004), visto que a maior parte 

das adolescentes com pretensão de trabalhar eram do grupo de adolescente tardia. 



Os laços de família são mais visíveis e nesta fase da vida, a gestante passa a 

morar na casa dos pais ou os pais na casa dela (ALTUNA, 2006). Quase metade 

relatou que o recém-nascido ia melhorar a vida delas, já que na África o filho é visto 

como o motivo muito grande de se manter no lar e é fruto do amor. Muitas das vezes 

é o motivo principal de se casar. Já que casar é a procriação, tal como está escrito 

na Bíblia Sagrada (Genesis Capitulo 1, Versiculo 28) (NECCHI, 1998).  

Quanto aos aspectos emocionais e psíquicos, a maioria relatou ter planos 

para o futuro e tinham certeza de que a vida iria melhorar. Característicos dos 

adolescentes que têm muitos planos para futuro. Sentiram-se sozinhas e tristes 

numa boa porcentagem por estarem experimentando uma vida nova e mudaria 

muita coisa nela, o fato de passarem a ficar mais tempo em casa, muitas vezes 

sozinhas, uma boa parte das adolescentes não vivia com o companheiro e puderam 

perceber que o que tinham e que lhes era oferecido não chegava para dois, (ela e o 

futuro bebê), recorrendo muitas vezes a mudar de ocupação, abandonando o que 

mais lhes prosperaria (Escola/formação).  

Num estudo desenvolvido por Sabroza et al. (2004), ao analisar as 

repercussões emocionais negativas da gestação precoce em adolescentes do 

município do Rio de Janeiro-Brasil (1999-2001), observa-se que os dados 

apontaram para uma situação negativa, já que muitas adolescentes gestantes 

apresentaram uma auto-valorização negativa, baixa expectativa em relação ao 

sofrimento psíquico, chamando a atenção por se tratar de adolescentes com nível 

realmente alto de estresse emocional. No nosso estudo encontramos resultados 

varáveis, isto é, distribuídos nas duas formas (negativa e positiva), sendo as 

variáveis positivas relacionadas à: expectativa para o futuro, auto-valorização e os 

aspetos negativos nas variáveis psíquicas são: sentir solidão, sentir-se deprimida. 



Provavelmente pela distribuição uniforme de solteiras, casadas e com e sem união 

consensual, o motivo pela qual existe esta distribuição, defendido pela ingenuidade 

é negado pela informação e atualização.  

A assistência pré-natal orienta: higiene pré-natal, assistência psicológica a 

gestante, prepará-la para a Maternidade (instruções sobre parto, puericultura, 

aleitamento, alimentação, puerpério, planejamento familiar), educação com relação 

ao uso de medicamentos e de medidas que se tornam ominosas para o 

embrião/feto/recém nascido, tratar distúrbios na gestação, na assistência faz-se 

profilaxia, diagnóstico e tratamento das doenças próprias da gestação ou nela 

intercorrente, sendo uma atitude boa e importante a adotar pelas gestantes 

(MONTENEGRO, 2008). Estudos têm mostrado a associação entre uma boa 

assistência pré-natal e um melhor resultado na gestação, parto e vitalidade fetal 

(GAMA et al., 2001; ABREU, 2009). Uma elevada cobertura pré-natal em uma 

determinada região é sinônimo de assistência pré-natal adequada, assim como o 

repasse de todas as orientações específicas das consultas (LEAL et al., 2004). Em 

nossa amostra, mais da metade aderiram às consultas pré-natais, um quinto 

abandonaram, abandono este provavelmente ligado à distância entre moradia e 

posto, falta de vontade e morbidade durante a gestação (dados não apresentados), 

a maioria fez menos de seis consultas pré natais, resultado semelhante aos 

encontrados por Florian , (2010), ao estudar fatores de riscos de gravidez na 

adolescência no Gabão, onde as adolescentes fizeram poucas consultas, onde 

afirmam que  fatores culturais podem modificar comportamento na busca de 

cuidados de saúde de jovens mulheres grávidas.  

Podemos também ficar com a impressão de que as usuárias de unidades 

sanitárias para consulta pré –natal são a maioria, porque provavelmente elas já 



tinham hábitos de fazê-lo, o que nos parece que as gestantes que não fazem 

consultas pré-natal não aparecem nas unidades sanitárias tendo o parto nos 

domicílios, justificado pela cobertura de consultas pré-natal na região que é de 30%, 

e no nosso estudo ser de quase todas, (CONSELHO CONSULTIVO DO MINSA NO 

HUAMBO, 2009), ao passo que para Florian et al, (2010), estimaram partos em 

domicílios em 10%.   

Metade fizeram a primeira consulta no segundo trimestre, quase todas 

fizeram menos de 06 consultas, o que indica que a maior parte da população dá 

importância devida as consultas de seguimento mesmo não fazendo o mínimo de 

consultas exigidas pela OMS (DIAS et al., 1999), que em função a reposição do 

cordão periférico da rede sanitária no país (Angola) em estudo, tinham a disposição 

uma por perto, e o cidadão percorre em média 15 km para encontrar a unidade mais 

próxima de casa (CONSELHO CONSULTIVO DO MINSA NO HUAMBO, 2009). Ao 

não fazer o número de consultas mínimas exigidas pela OMS, provavelmente por 

uma boa parte ter alterado o estilo de vida em função à gestação, provavelmente em 

função da área de residência (área suburbana), a maior parte delas eram 

camponesas e vendedoras de mercado informal (dados não apresentados), fazendo 

que muitas se esquecessem de ir às consultas ou preferiam vender para auto 

sustento, tudo isto a procura de suprir as necessidades que surgiram com a 

gravidez. Resultados semelhantes encontrados por Gama (2002), no município do 

Rio de Janeiro ao estudar Experiência de gravidez na adolescência. Fatores 

associados e resultados perinatais entre puérperas de baixa renda percebe-se que 

as adolescenets que fazem consultas, as fazem em poucas vezes. 

Quanto à distribuição do número de consultas por faixa etária, não teve 

diferença entre os dois grupos, nem a união consensual teve influência alguma, fato 



que não alterou entre as com ou sem união consensual, fato que relata a 

proporcionalidade de informação e acesso aos serviços de saúde entre os dois 

grupos, ao mesmo espelhando as características da região como um todo ao 

mesmo o nível de percepção e de fornecimento de importância relacionado às 

consultas pré-natais é praticamente a mesma. 

Quanto à percepção das mães sobre o atendimento nas consultas pré-natais, 

as questões avaliadas foram respondidas de forma positiva em um terço, tendo 

ficado dois terços respondidas de formas negativas. Este aspecto espelha a 

carência de quadros as necessidades de mais infraestruturas, a qualidade das 

consultas fornecidas as usuárias destas unidades sanitárias, meios medico-

medicamentosos existentes nas mesmas entre outras dificuldades existentes onde a 

maior parte delas é secundária a guerra que duraram décadas.  

Em África é responsável por metade da carga mundial de mortalidade 

materna, neonatal e infantil com mais de 13.000 mães, recém-nascidos e crianças 

que morrem todos os dias, (FLORIAN et al, 2010) . 

No presente estudo em mais de um terço foi diagnosticado alguma doença 

durante a gestação. As doenças mais referidas foram a malária, seguida de anemia 

e infecção urinaria. Condições plenamente explicadas pelas características 

endêmicas da região pela falta de saneamento básico e demais condições de 

higiene. Soma-se a isso aspectos sociais e econômicos (LALLOO et al., 2006). Em 

um estudo desenvolvido no Gabão por Florian et al (2010), ao estudar fatores de 

risco em gestantes adolescentes no centro de Africa poderam concluir que as 

pricipais causas de morte maternas estavam ligadas a doenças tais como malaria, 

tuberculose HIV, desnutrição e as deficiências de micronutrientes, as complicações 



do parto, doença neonatal e inadequada atenção pré e perinatal devido cuidado  aos 

constrangimentos financeiros e logísticos destas regiões pobres em recursos,.  

Obed et al. (1997) realizou uma investigação buscando esclarecimentos sobre 

as complicações ante natais em adolescentes. Observaram maior ocorrência de 

infecção urinária, malária, toxemia nas adolescentes analisadas, tendo números 

assumidamente significativos nas pacientes de classe socioeconômica baixa.  

A escolha do local para receber assistência pré-natal parece depender da 

distância, dado que a proximidade da residência foi o fator mais referido pelas 

entrevistadas, indicando gosto e desejo de percorrer curtas distâncias para 

encontrar a unidade mais próxima com serviços materno-fetais adequados. Esta 

condição perpassa continente, pois associada ao acesso aos serviços de saúde, 

constituem os maiores problemas na assistência dos países em desenvolvimento 

(CHALEM et al., 2007).  

O planejamento, o desejo e a motivação para engravidar constituem aspetos 

importantes no modo como a adolescente lida com a expectativa do futuro. No 

presente trabalho, as adolescentes precoces e com união consensual, poucas 

consideraram a gestação como empecilho para o futuro, isto fala a favor de poucas 

informações, sobretudo com relação às exigências do mercado do trabalho e 

sustento de um filho. Igualmente pensamos que morar em áreas suburbanas 

influencia este tipo de pensamento, e nestes lugares existe incentivo moral, 

econômico, tais como: status, residência, lavouras, gado (BASTIDA, 1968).  

As informações obtidas através das puérperas assistidas na Maternidade do 

Hospital Central do Huambo, onde as frequências altas de relato relacionadas à 

insatisfação com a gestação foram observadas no grupo de adolescentes precoces 

e nas sem união consensual, provavelmente, nestas condições, as adolescentes 



não esperam gestar nos contatos sexuais únicos e/ou ocasionais, e o fato de não 

estar vivendo com pai da criança tornam as coisas muito difíceis, daí surge a 

insatisfação com arrependimento. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Abreu (2010), quanto à avaliação do perfil obstétrico, sóciodemográfico e 

psicossociais de puérperas adolescentes assistidas pelo sistema único de saúde no 

município de Muriaé, zona Mata Mineira-Brasil, onde a insatisfação foi observada em 

sua maioria nos grupos de adolescentes precoces e sem união consensual. 

A família é o núcleo da sociedade, e é dela que parte na maioria das vezes o 

princípio das nossas diretrizes para se portar no meio social, passando a ser a maior 

fonte de apoio de qualquer ser humano. O que fala a favor desta relação está 

relacionado que a casa do recém-formado é comumente ao redor da casa dos pais 

da menina. No nosso estudo, o apoio dos familiares das adolescentes foi de 

registrado em mais da metade das adolescentes.  

Lima et al. (2004), quando avaliava percepções e práticas de adolescentes 

grávidas e de familiares em relação à gestação em Recife-Brasil, conclui-se que 

mais da metade das adolescentes referiram ter tido apoio dos familiares. 

Em função as transformações que os adolescentes experimentam, tais como: 

fisiológicas, psicológicas, sociais etc., nesta fase podem a chegar a exibir 

comportamentos de riscos (uso de drogas ilícitas, hábitos etílicos, tabácicos, 

relações sexuais descuidadas) em função ao meio e ou conhecimento/informações 

(SILVA, 2003). 

As mulheres fumantes têm maior risco para abruptio placentae, trabalho de 

parto prematuro e parto pré-termo, inflamação crônica, alterações endoteliais, 

doença cardiovascular, segundo estudos feitos por Wendland (2007) na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o mesmo resultado encontrado por 



BAI et al. (2000). Variáveis relacionadas a aspetos negativos na vida da adolescente 

com interferência na vida do futuro bebê, fumar, usar bebidas alcoólicas, sofrer 

agressão física e desejar interromper a gestação foram mais frequentes no grupo de 

adolescentes tardias (17-19 anos de idade), converge com os resultados 

encontrados nos estudos desenvolvidos por (SABROZA et al., 2004ab; LEAL et al., 

2004/2005). Quanto a união consensual, a frequência foi maior nas que tinham 

união, resultados que divergem aos encontrados por Sabroza et al. (2004). 

Vieira et al. (2007), ao estudar abortamento na adolescência no Estado do Rio 

de Janeiro, constatou-se ser uma atitude tomada por mulheres nas diferentes faixas 

etárias, com maior predomínio pelas adolescentes, evidenciou-se a ocorrência a 

partir dos 11 anos de idade. Tal constatação tornou-se ainda mais evidente ao 

comparar a ocorrência de abortos no período de 2000 a 2003, o que revelou que o 

grupo de adolescentes de 10 a 14 anos apresentou elevação nos índices em 

comparação com os 15-19 anos.  

Ao analisarmos a história de abortamento na amostra estudada, observamos 

que constituiu uma parcela bem reduzida de casos, bem ainda menor na faixa etária 

inferior a 17 anos. É nesta idade que as pessoas têm mais informações, liberdade, 

condições de fazê-lo, e ainda, mais noções sobre a vida e suas exigências.  

Vieira et al. (2007), através de um estudo epidemiológico com adolescentes, 

realizado no municipio do Rio de Janeiro, observou que uma das atitudes que as 

adolescentes precoces adotam quando se veem perante gestações não planificadas 

é a utilização do expediente do abortamento; razão dos índices elevados de 

abortamento nesta faixa etária no estudo supracitado. 

Diniz (2007) faz referência de que a opção pelo aborto é comum na 

população Brasileira, ao entrevistarem mulheres no leito com mulheres que 



abortaram e buscaram o serviço público de saúde, conclui que a maioria é jovem, 

pobre, e já com filhos.  

Avaliando a percepção das mães adolescentes quanto à qualidade da 

assistência a gestação, observamos a valorização sobre a importância do controle 

pré-natal, do aleitamento, e sinais do parto, apresentaram no geral respostas 

positivas. No entanto, com relação à alimentação, consultas no puerpério, atividade 

sexual na gravidez, anticoncepção e aos cuidados prestados ao recém-nascido, 

obtivemos no geral respostas negativas, isto espelha que o objetivo das consultas 

pré-natal não tem sido comprido na integra; apontando para necessidade de 

enriquecer ações de promoção e prevenção à saúde. 

Atendendo o fato de que entre muitos objetivos da consulta pré-natal, 

diagnosticar e tratar doenças está entre eles, analisando as variáveis relacionadas à 

assistência pré-natal, observa-se que a maioria das puérperas adolescentes 

entrevistadas foi assistida por enfermeiro durante o pré-natal, sendo a grande 

maioria nas unidades básicas, expelhando a carência de médicos na região, embora 

a OMS (DIAS et al., 1995), recomende que no mínimo uma gestante deve ter duas 

consltas com profissional médico. 

Os aspectos abordados na presente dissertação, que teve como premissa 

diagnosticar problemas inerentes a gravidez na adoescencia em território Angolano, 

não podem ser considerados esgotados com o presente estudo. Esperamos que 

sirva como base para que outras investigações se façam, objetivando conhercemos 

cada vez mais a nossa realidade, contribuindo na criação de estrategias e políticas 

para prevenção de problemas secundários ao fenômeno. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

1 – Os dados da presente investigação permitem traçar o perfil da gravidez na 

adolescência através de entrevistas com puérperas assistidas na Maternidade do 

Hospital Central do Huambo-Angola. Trata-se de um segmento etário caracterizado, 

preponderantemente, por engravidar na faixa mais tardia da adolescência (de 17 a 

19 anos), embora exista uma parcela significativa na faixa considerada precoce (10 

a 16 anos). Um terço delas se encontrava fora da escola ao engravidar, assim 

espelhando as condições socioeconômicas em que vivem os adolescentes nesta 

região, clamando por intervenções rápidas para tornar próspero o futuro delas.  

São, na sua maioria, domiciliadas em áreas suburbanas, sendo que metade 

delas não possuía união consensual; condição que as colocou no grupo que 

apresentou as piores características socioeconômicas. Para agravar o quadro, as 

adolescentes precoces apresentam maior envolvimento com parceiros 

desempregados, o que faz reduzir ainda mais as possibilidades de sucesso no plano 

social, afetivo e financeiro. Tirante às pequenas nuances inerentes a própria região, 

podemos deduzir que as características da gravidez na adolescência na província do 

Huambo-Angola possui um padrão quase em espelho daquelas observadas em 

países em desenvolvimento. 

2 – O comportamento da gravidez na adolescência das puérperas assistidas 

na Maternidade do Hospital Central do Huambo demonstra que engravidar na 

adolescência muitas vezes significa uma situação conflituosa e difícil para a 

adolescente e sua família, trazendo limitações sociais, educacionais e profissionais. 

Entretanto, as adolescentes entrevistadas, de um modo geral, puderam receber 



apoio do pai do bebê ou de familiares e tiveram amplo acesso aos serviços de saúde 

estatal. 

3 – As variáveis psicossociais analisadas apontam para um comportamento 

positivo por parte das entrevistadas. Paradoxalmente, a maioria das adolescentes 

desejou a gravidez e sentiu-se apoiada pela família e pelo pai do bebê. Entretanto o 

grupo de adolescentes precoce e as que não possuíam união consensual 

apresentaram maior frequência de aspetos negativos relacionados à gravidez, 

traduzidos por reação negativa e reduzindo apoio por parte dos familiares e do pai 

do bebê. Os estudos foram também penalizados, visto que um porcentual 

considerável de adolescentes que ao engravidar ainda estavam na escola 

abandonaram os estudos. 

4 – Do ponto de vista da saúde sexual e reprodutiva, estas são mulheres que 

iniciaram a atividade sexual antes dos quinze anos, que relataram já ter passado por 

experiência obstétrica (parto ou abortamento) em um terço dos casos, além de não 

usarem método anticoncepcional de qualquer natureza. A maioria realizou o pré-

natal nas unidades de saúde de Atenção Básica, iniciando as consultas no segundo 

trimestre da gestação.  

5 – No que concerne à assistência obstétrica (pré-natal e parto), a grande 

maioria foi acompanhada pelo enfermeiro durante o pré-natal, realizaram exames de 

rotina, imunização antitetânica e receberam informações verbais sobre os sinais do 

parto. As adolescentes, de um modo geral, não foram poupadas quanto à ocorrência 

de doenças na gestação (malária, anemia e infecção urinária). Os hábitos etílicos e 

tabácicos durante a gestação foi considerado baixo, sendo mais significativo nas 

adolescentes tardias e com união consensual. A taxa de operação cesariana na 



população em apreço foi alta, tendo como principal indicação, as causas intra-parto 

(desproporção céfalopélvica e sofrimento fetal).  

6 – Também ficam evidenciadas a importância e necessidade de educação na 

saúde para as adolescentes em geral, incluindo as que já engravidaram devido à 

ocorrência frequente de outra gravidez na adolescência. É neste momento que as 

políticas de educação para saúde, através dos meios de difusão massiva, devem 

intervir de modo eficaz na mudança do perfil da sociedade como um todo, usando o 

fato de ser um programa de abrangência provincial como estratégia de 

sensibilização quanto aos agravos da gravidez na adolescência.  

7 – No concernente a percepção das puérperas adolescentes sobre o 

atendimento prestado durante as consultas pré-natais, ficou claro que houve 

valorização apenas no item relacionado à importância das consultas, deixando de 

parte aspetos relacionados a aleitamento materno, cuidados com o recém- nascido e 

uso de métodos anticoncepcionais.  

8 - Esperamos que o presente projeto possa contribuir para a elaboração de 

políticas públicas de âmbito provincial e não só visando à prevenção aos agravos da 

gestação na adolescência na província do Huambo e no país (Angola). Longe de 

esgotar o assunto, esperamos que outros estudos sejam desenvolvidos com 

diferentes abordagens para melhor compreensão da gravidez nesta etapa da vida e, 

com isso, que seja garantido um cuidado mais efetivo à adolescente grávida. 

9 – As adolescentes precisam de serviços destinados especificamente a elas, 

com mais apoio durante a gravidez e puerpério, com vistas a redução dos agravos 

clínicos, obstétricos e perinatais, incentivo ao planejamento familiar, além de 

consultas com profissionais de nutrição, do serviço social e da psicologia, visando 

melhorar o status nutricional, os valores sociais e a auto-estima. Cabe às 



autoridades encontrar novos meios que possibilitem às mães adolescentes 

condições para que minimizem os conflitos sócio-demográficos e psicossociais, 

assim como oferecer atendimento integral à saúde desta população. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Universidade Estácio de Sá 
Mestrado Profissional em Saúde Da Família 

 
 
Título do Projeto 

ASPECTOS OBSTÉTRICOS, SÓCIODEMOGRÁFICOS E PSICOSSOCIAIS, DE 
PUÉRPERAS ADOLESCENTES ASSISTIDAS NA MATERNIDADE DO HOSPITAL 

CENTRAL DO HUAMBO, PROVÍNCIA DO HUAMBO-ANGOLA  
 
 
Prezada mãe, 

Este documento lhe dará informações e pedirá a sua autorização para 

participar de uma pesquisa que está a ser desenvolvida pelo curso de Mestrado em 

Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro-Brasil.  

O estudo pretende estabelecer o perfil da gravidez na adolescência na 

Maternidade do Hospital Central do Huambo, caracterizando a prevalência da 

gravidez na adolescência e seus agravos, bem como analisar alguns aspectos de 

natureza psicossocia e seus agravos em puérperas adolescentes. O objetivo final é 

ter informações que orientem a reestruturação da assistência à gestante na 

província, contribuindo para elaboração de políticas publicas, visando a prevenção e 

os agravos da gestação na adolescência. 

A pesquisa será conduzida através de questionários que perguntarão sobre o 

seu nível de instrução, sua história reprodutiva, sobre a atenção pré-natal que você 

recebeu e a procura da Maternidade no momento do parto. Além disto, para 

algumas mães será observado o atendimento antes do parto, dentro da 

Maternidade. 

Você tem o direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode 

se recusar a participar ou interromper a sua participação nela a qualquer momento,  



sem que isto lhe traga qualquer prejuízo. 

As informações que você nos der serão mantidas em sigilo e não serão 

divulgadas em qualquer hipótese. Os resultados do estudo serão apresentados em 

conjunto, não sendo possível identificar os indivíduos que dele participaram. 

Declaro estar ciente das informações deste Termo de Consentimento e 

concordo em participar desta pesquisa. 

Obs. No caso da puérpera não saber escrever, o consentimento informado 

será assinado pelo representante legal, se os dois não souberem, colheremos 

impressão digital. 

 
Angola – Huambo, ______/______/__________ 

 
 
 
_________________________________________________________ 
Participante 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Representante legal, em caso de mãe adolescente menor de 18 anos  
 

 

Coordenador da Pesquisa: Mestrando Hamilton dos Prazeres Tavares 
Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Luiz Guilherme Pessoa da Silva 
Mestrado Profissional em Saúde da Família 
Universidade Estácio de Sá 
Telefone: Rio de Janeiro-Brasil, (21) 2234 - 1792 // (21) 8329 - 3771 
Huambo-Angola (244) 9122 - 48178 // (244) 9261 - 64334  
 
 
 
 



APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO 
 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
 
Nº ________ 
 
Identificação Materna  
1. Data de nascimento: ________/_____/______ 
 
2. Idade: ________    3. Raça: ________ 1. Branca    2. Negra    3. Mestiça________ 

 
4. Situação conjugal: ________  1. Solteira     2. Casada/companheiro    3. Divorciada/separada    4. Viúva 

 
5. Endereço de residência detalhado: ________ Bairro: _______  Referência: ________ 
Telefone para contato: ________________ 
 
6. Quem mora com você? ________ 1. Marido/Companheiro com ou sem filhos     2. Moro só    3. outros  
 
Escolaridade e Renda da Mãe  
7. Você lê e escreve? ________       1. Sim      2. Não  

 
8. Qual a última classe que você concluiu com aprovação? _______ Nível ________  
(se sabe ler e escrever e nunca foi à escola, preencher com 8) 
 
9. Excluindo o trabalho de dona-de-casa, você tem algum trabalho remunerado? ___ 1. Sim 2. Não  

 
10. Qual a sua ocupação mais recente? ________ 
 
11. Você trabalha como? ________ 1. Empregada  2. Empregadora  3. Autônoma, 4. Trabalha no campo 

 
12. Durante a gestação atual, você trabalhou quantas horas por dia? ________ 
 
13. Quantos dias na semana? ________ 
 
14. Quantos dias antes do parto parou de trabalhar (aproximado)? ________ 
 
Dados do Pai da criança 
15. Você sabe quem é o pai do bebê? ________ 1.Sim   2.Não (Passe para a questão 23) 

 
16. Você vive com o pai da criança? ________ 1. Sim (desconsidere a próxima questão)  2. Não 

 
17. É alfabetizado? ________  1. Sim  2. Não(vá à questão 21) 

 
18. Qual a última classe que concluiu com aprovação? Nível ________ (se ele sabe ler e escrever e nunca foi 
à escola, preencher com 8) 

 
19. Ele está empregado neste momento? ________ 1. Sim  2. Não 

 
20. Qual a ocupação mais recente dele? ________         
 
21. Ele tem outra companheira? Sim ________  Não ________, Quantas? Nº ________ 
 
Antecedentes Obstétricos 
22. Quantas vezes esteve grávida, excluindo esta gravidez? ________ 
0. nenhuma (Vá a questão 33)  1. 1 vez  2. 2 vezes   3. 3 vezes 4. 4 vezes  5. 5 ou mais vezes  
 
23. Quantos filhos nasceram vivos? _____  24. Quantos filhos nasceram mortos? _____ 
 
25. Você já perdeu filhos depois de nascidos? ________ 1. Sim 2. Não (desconsidere a próxima questão)  



26. Quantos? ________ Responda abaixo   
 
27. Antes de completar 1 semana de vida ________ 
 
28. Entre 1 semana e 1mês de vida ________ 
 
29. Entre 1 mês e 1ano de vida ________ 
 
30. 1 ano de vida ou mais ________ 
 
31. Alguma gravidez que teve resultou em aborto? ________ 1. Sim  2. Não 
 
32. Qual era a sua idade quando engravidou pela primeira vez ________ (Anos)  
 
33. Qual era a sua idade quando menstruou pela primeira vez? ________ (Anos) 
 
Informações da Gestação Atual 
34. Quando foi que a sua regra veio pela última vez? ________/________/________ 
 
35. O que a motivou a engravidar neste momento? ________ 
 
36. Como você se sentiu quando soube que estava grávida? ________ 
 
37. Por quê? ________ 
 
38. Como o pai da criança reagiu com a notícia de sua gravidez? 
1-Bem 2- Regular 3- Mal 4- Péssimo 5- Indiferente 6- Ele não soube  ___________________________________________________ 
   
39. Como seus familiares reagiram com a notícia de sua gravidez? 
1-Bem 2- Regular 3- Mal 4- Péssimo 5- Indiferente 6- Eles não souberam  ________________________________________________________ 
 
40. Você sentiu-se apoiada pelo pai do bebê durante esta gestação? 1. Sim  2. Não ________ 
 
41. Você alguma vez foi agredida fisicamente durante esta gestação?  1. sim  2. Não  3. Por quem?_________ 
  
42. Você estava utilizando algum método para evitar gravidez? ________  1. Sim  2. Não  
 
43. Qual? ________ 
 
44. Quando ficou grávida, você: ________ 1.Estava querendo engravidar 2.Queria esperar mais um tempo 3.Não queria mais 
engravidar 
 
45. Depois que ficou grávida você ficou satisfeita? ________  1. Sim  2. Não  
 
46. E o pai? ________  1. Sim  2. Não  
 
47. Você utilizou algum método para interromper a gravidez atual? ________ 1. Sim  2. Não (Vá a 
questão 49)    
 
48. Qual? ________  
De quem você recebeu apoio quando descobriu que estava grávida? 
49. De sua mãe ________                                     
 
50. De seu pai ________                                         
 
51. De seus familiares ________                             
 
52. Do pai do bebê ________ 
 
53. O pai do bebê é ________ 1- marido/companheiro  2-namorado/noivo   3- amigo  4-parente ___________  5 - desconhecido 



54. Quem vai cuidar do bebê? ________  1- Você   2- A avó materna   3- A avó paterna   4- O pai   5- Outro parente 

 
55. Você estava estudando quando engravidou? ________  1-Sim  2-Não( passe à questão 58)    
 
56. Se sim, você pretende continuar a estudar? ________  1- Sim 2- Não       
 
57. Se sim, o que a motiva continuar a estudar? ________ 
 
58. Se não, porque parou de estudar? ________ 
 
59. Se não, você pretende voltar a estudar? ________  1- Sim  2- Não     
 
60. Você está pretendendo trabalhar? ________________________ 1- Sim  2- Não     
 
61. Você acha que o bebê vai: ________ 1- Sim  2- Não 

A - Aproximar seu companheiro de você ________     
B - Ajudá-la a ser mais valorizada pela família e/ou comunidade ________ 
C - Melhorar sua vida ________  

 
Como você se sente em relação... 1- Não existe           2- Insuficiente          3- Razoável           4- Bastante    

62. Ao cuidado do pai da criança em relação a você ________ 
 
63. Ao cuidado de sua mãe em relação a você ________ 
 
64. Ao cuidado de seu pai em relação a você (se tiver pai) ________ 
 
65. A atenção dos seus familiares e amigos em relação a você ________ 
 
Assistência Pré-natal (Gestação atual)  
66. Você fez consultas pré-natais? ________ 1. Sim  2. Não (vá para questão 70 e depois para a questão 92) 

 
67. Aonde? ________ 1. Posto de Saúde (Atenção Básica)  2. Centro de Saúde, 3. Hospital  4. outros 

 
68. Por que escolheu o local? ________ 
 
69. Se não, por que não fez o pré-natal? ________ 
 
70. Se sim, você trouxe o cartão do pré-natal para a Maternidade? ________1. Sim  2. Não 3. Não tem  
 
71. A partir de que mês de gestação você começou o pré-natal? ________ 
 
72. Em quantas consultas você foi? ________ 
 
73. Você foi às consultas até o final da gravidez? ________  1. Sim (Vá a questão 82)     2. Não  
 
74. Porque você abandonou as consultas do pré-natal? ________    
 
75. Seu pré-natal, na maioria das vezes, foi feito por qual profissional? ________1. Médico 2. 
Enfermeiro 3. outro    
 
76. O médico(a) ou enfermeiro(a) que lhe atendeu no pré-natal foi: ________ 
1. Sempre o(a) mesmo(a)  2. Às vezes o(a) mesmo(a)  3. Nunca o(a) mesmo(a)  4. Só foi a uma consulta 5. Outra opção: ________   
 
77. O lugar no qual você fez o pré-natal foi o mesmo do parto? ________  1. Sim  2. Não  
 
78. Você fez exames no início do pré-natal? ________  1. Sim  2. Não  
 
79. O médico explicou os resultados dos exames? ________      1. Sim  2. Não   
 



80. Falaram com você durante este pré-natal sobre: ________  1  . Sim  2. Não 
 
81. A importância do controle pré-natal? _________  
 
82. Os sinais da hora do parto? ________                     
 
83. Orientação sobre alimentação? ________                
 
84. Aleitamento materno? ________         
 
85. Cuidados com o RN? ________    
 
86. Importância de voltar ao médico depois do parto ________ 
 
87. Métodos para evitar outra gravidez?              
 
88. Atividade sexual na gravidez? ________ 
 
89. Você ficou satisfeita com o atendimento pré-natal? ________  1. Sim  2. Não  
 
90. Por quê? ________          
   
Gravidez Atual 
91. Você fez Ecografia (ultra-sonografia)? ________    1. Sim  2. Não  
 
92. Durante as consultas de pré-natal com que frequência era realizada os seguintes 
exames? ________  1. sempre  2. às vezes  3. nunca 

 
93. Medida de Pressão Arterial? ________ 
 
94. Tomada de peso? ________ 
 
95. Ausculta do bebê na barriga? ________ 
 
96. Exame das mamas? ________ 
 
97. Exame do Útero? ________  
 
98. Para além destes exames chegaste a fazer outros? ________    
 
99. Você teve algum dos problemas abaixo na gravidez? ________ 
1. Sim  2. Não (especificar no segundo quadro o mês gestacional em que o problema foi evidenciado) 
 
100. Hipertensão preexistente ________    101. Pré-eclâmpsia ________       
 
102. Sífilis ________   103. Toxoplasmose ________         
 
104. HIV + ________   105. Hepatite B ________        
 
106. Doenças do Coração ________    107. Problemas de Rh Negativo ________  
 
108. Anemia ________   109. Diabetes gestacional ________    
 
111. Diabetes preexistente ________   112. Infecção urinária ________ 
 
113. Rubéola ________   114. Tuberculose ________  
 
115. Hemorragia ________    116. Outras doenças ________ 
 
 



117. Quando estava grávida você tomou vacina contra o tétano? ________ 
1. Sim, uma dose  2. Sim, duas doses  3. Sim, três doses  4. Sim, não sabe informar o n de doses  5. já era vacinada   6. Sim, dose de reforço 7. Não 
 
118. Você tomou algum remédio na gravidez? ________  1. Sim  2. Não 
  
119. Você ingeriu bebidas alcoólicas durante a gravidez? ________ 1. Sim  2. Não 
Que tipo e frequência? ________   1. Nunca   2. Raras vezes   3. Finais de semana  4. Frequentemente  5. diariamente 
 
120. Você fumou durante a gravidez? ________  1.Sim   2.Não  

 
121. Quantos cigarros você fumou p/ dia? ________ 
 
122. Você usou algum tipo de droga durante a gravidez? ________  1. Sim  2. Não  
 
123. Que tipo? ________ 
 
Quais foram às mudanças em sua vida por conta desta gravidez em relação à: 
124. Prática de esportes ________   125. Rotina escolar/trabalho ________ 
 
126. Vida Social ________   127. Relacionamento sexual ________ 
 
128. Relacionamentos interpessoais ________   129. Fumo de cigarro ________ 
 
130. Doenças ________   131. Sono ________ 
 
132. Seu corpo ________   133. Cuidados com a sua saúde ________ 
 
134. Cuidados com sua alimentação ________  
 
Questões relativas ao trabalho de parto 
135. Como chegou à maternidade?  1. táxi  2. carro  3. ônibus  4. trem  5. Ambulância  6.outros  ________ 
 
136. Com quem veio à maternidade? ______  1.sozinha 2.marido/companheiro 3.Pais 4.Outros familiares 5. vizinho 6. outros 
 
137. Foi o mesmo médico (a), enfermeiro (a) que a examinou quem fez o parto? __ 1. Sim  2. Não  
Dia e hora em que o neném nasceu? ____ /____ /_____ ____ h ____ min      
 
138. O parto foi: ______   1. normal  2. cesáreo 3. fórceps  
 
139. Em caso de cesariana, foi: ______  1. marcada com antecedência 2. decidida durante o trabalho de parto 3. Outros ____________ 

 
140. O que motivou a cesariana? ______  
 
141. (Em caso de óbito), o neném nasceu morto? 1 - sim, 2 – não  ______ 
 
142. Quanto tempo após o nascimento ele (a) faleceu (horas), (dias) ______   
 
143. Você diria que o seu atendimento pré-natal foi: ______   1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. ruim         
 
144. Você diria que o atendimento ao parto foi: ______  1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. ruim      
 
145. Você diria que o atendimento ao seu bebê foi: ______  1.Ótimo 2.Bom 3.Regular 4.Ruim   
 
146. Alguma sugestão para a melhora dos serviços? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 



Marque com um X nas questões que tenham haver com você. 
147. (  ) Eu sou muito próxima das pessoas da minha família                                           
148. (  ) Eu recorro aos meus pais quando tenho  problemas                                            
149. (  ) Minha família espera demais de mim                                                                    
150. (  ) Eu gosto do meu jeito de agir                                                                                 
151. (  ) As pessoas geralmente gostam  de mim                                                                 
152. (  ) Às vezes eu penso que não sou  boa o suficiente                                                  
153. (  ) Eu gosto da minha aparência                                                                                  
154. (  ) Existem muitas coisas que eu faço bem                                                                      
155. (  )Eu desisto facilmente diante das dificuldades                                                       
156. (  ) Às vezes eu penso que não há nada a esperar do futuro                                         
157. (  ) Eu tenho planos para o futuro                                                                                 
158. (  ) O fato de ter engravidado na adolescência dificultará a realização dos meus 
objetivos   
159. (  ) Eu provavelmente nunca terei dinheiro suficiente                                                  
160. (  ) Quando eu for mais velha, tenho certeza de que terei uma vida boa                      
161. (  ) Você já foi alguma vez maltratada emocionalmente ou fisicamente pelo seu 
companheiro ou alguém importante para você?           1- Sim   2- Não     
 
Marque com um X as condições descritas abaixo estiveram presentes em sua vida, durante 
a gestação:  1-com frequência  2-raramente  3-nunca 

162. (  ) Eu me senti triste                                                                                                        
163. (  ) Eu me percebi falando menos que o habitual                                                             
164. (  ) Eu  percebi minha vida tem sido um fracasso                                                       
165. (  ) Senti solidão                                                                                                               
166. (  ) Estive menos disposta para iniciar tarefas                                                                 
167. (  ) Na minha família as pessoas brigam                                                                          
168. (  ) Senti que estava deprimida                                                                                         
169. (  ) Senti as pessoas menos amigas e mais afastadas                                                       
170. (  ) Senti que não poderia sair da tristeza mesmo com a ajuda de familiares e amigos   
171. (  ) Senti vontade de permanecer todo o tempo deitada                                                   
172. (  ) Pensei em cometer suicídio                                                                                        
173. (  ) Fiz alguma tentativa de cometer suicídio                                                                   
 
174. O que representa para você ter este bebê neste momento? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
175. Quais são as suas expectativas para o futuro?                                                             
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
176. Você iniciou atividade sexual com que idade? ______ anos      
 
 
 
 
 



 



 


