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Resumo 

Este trabalho apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre a 

tanto, foi realizado um levantamento de artigos na base de dados SciELO 
com os seguintes descritores: gestação and adolescência and família; gra-
videz and adolescência and família, e gravidez and adolescente and pais. 
No total, foram encontrados 66 artigos. Após a utilização dos critérios de 

referiram diretamente ao tema. Após a leitura e análise desses trabalhos na 

família face à gravidez adolescente: 1) O impacto da notícia da gestação da 

o 3) Apoio familiar. Observa-se que esses três elementos expressam-se 
de maneira diversa, dependendo do contexto sócio-econômico e cultural 
no qual a família está inserida. 
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Pregnancy in Adolescence:  
How Does the Family Experience This Phenomenon?

Abstract

This paper presents a systematic review of literature about the family 
experience of their daughters’ teenage pregnancy. Therefore, a search was 
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performed in SciELO database using the keywords: gestation and adoles-
cence and family; pregnancy and adolescence and family; pregnancy and 
adolescent and parents. There were found 66 papers, but only 10 of them 
met the inclusion and exclusion criteria. After reading and analyzing the 
full-text of these articles, there were built three categories that show how 
family experience teenage pregnancy: 1) The impact of news of their dau-

these three elements depend on the family’s cultural and socio-economic 
background.

Keywords: pregnancy; adolescence; family.

Introdução

A gravidez na adolescência denuncia, de forma inequívoca, a existên-

tiveram com quem conversar sobre este tema. Soma-se a isso o fato de que 

-

familiar (Baratieri, Vieira & Marcon, 2011).

-

& Gomes, 1999, Falcão & Salomão, 2005; Pantoja, 2003; Silva & Tonete, 
2006). De acordo com Gonçalves e Knauth (2006), a juventude deve ser uma 
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-

Tarallo, 2004).
O objetivo desse estudo consiste em revisar de forma sistemática a 

-

Para tanto, buscou-se trabalhos que abordassem não só os sentimentos 
dos genitores que se encontram nessa situação, mas também suas rea-

-
gos, a entender e intervir ajudando famílias a se (re)organizarem face ao 

Método

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura na base de dados 

-
mília, com a qual foram encontrados 10 artigos; gravidez and adolescência 
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obtidos com a leitura analítica.

artigos na base de dados Scielo (www.scielo.br). Desses 66 artigos, 14 

lidos os resumos dos 52 artigos e com base nesses resumos, delimitou-

do estudo foi tratar do tema da adolescência associado com, ao menos, 
um dos seguintes termos: gestação ou maternidade, família e sexualidade. 
Os critérios de exclusão foram: não atender ao critério de inclusão, o artigo 

Resultados e discussões 
 im acto da notícia da estação da l a

-
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jovem (Heilborn et al., 2002).
-
-

-

são mais evidentes nos casos em que as meninas são mais jovens e sem 

-

advir do fato de que a gravidez e maternidade são, historicamente, eventos 

casamento ou união estável (Silva & Tonete, 2006). Por outro lado, quando 
a gestação não ocorre em uma situação de casamento ou relacionamento 
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& Tonete, 2006).

conformam com a notícia e com a ocorrência da gestação. No entanto, esse 

-
videz na adolescência acarreta, frequentemente, em ambas as classes 

de vida, que levam a jovem a uma situação de (des)ajuste social, familiar 

-

-

-

desses adolescentes.
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que advertiram as adolescentes sobre as consequências de uma gravidez 
-

-

i culdades na comunicação entre ais e a adolescente

A família não é uma fonte frequentemente citada no que se refere 

-

genitores a questionarem a qualidade das conversas sobre sexualidade que 

(Heilborn et al., 2002).

o fato de eles considerarem função materna conversar sobre sexualidade 
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-

-

-

& Gomes, 1999).

amigos esta função de orientação sobre sexualidade, doenças transmissí-

-
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Apoio familiar

-
centes grávidas tendem a descrever suas famílias como oferecendo menor 

de gestação durante a adolescência (Lima et al., 2004; Moreira et al., 2008). 

-

-

já ocorria antes mesmo da existência da gravidez adolescente (Moreira et 

da descoberta da gravidez (Monteiro et al., 2007). Pais e mães de adoles-

ascensão social (Moreira et al., 2008).

-
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zação, humilhação e xingamentos dirigidos a jovem. A indução ao aborto, 

al., 2007). Quando isso ocorre, as adolescentes sentem-se inferiorizadas, 

-
-

da situação da gestação (Silva & Tonete, 2006).

-

nível maior de bem estar, a uma melhor vivência e aceitação da gestação 
e, consequentemente, a um desenvolvimento gestacional adequado, que 

-
-natais (Sabroza et al., 2004).

-

fornecido. Em alguns casos, há toda uma mobilização dos membros da 

revezamentos entre os membros femininos da família (mãe, sogra, irmãs 

-
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-

-

reforçam-se entre os membros da família e as adolescentes, sendo ofertado 

ambos (Hoga et al., 2009).

familiares, tais como irmãs, tias e avós da jovem, também ofereceram 

et al., 2000).
-

de uma rede de ajuda, onde todos colaboram com o sustento da criança 

al., 2002).

avaliam se a jovem está envolvida com sua gestação e, no âmbito familiar, 

irá nascer (Silva & Tonete, 2006). As adolescentes sabem que a formação 
-

geralmente, se dá diante da ocorrência do casamento. Mesmo assim, o 
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-

(Godinho et al., 2000).

Considerações nais

-

a adolescente também deve mostrar envolvimento.

-
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