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Objetivos 
Na busca de aprofundar conhecimentos que 
possam contribuir para subsidiar a prática de 
enfermagem direcionada para os cuidados e 
suporte às adolescentes grávidas e suas 
famílias, esta pesquisa objetivou conhecer a 
percepção das adolescentes quanto ao suporte 
materno recebido durante a gestação e as 
expectativas com relação a esse suporte no 
cuidado do filho.  

Métodos/Procedimentos 
Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, 
realizado em hospital de ensino da cidade de 
São Paulo no período de janeiro a março de 
2011, com participação de 11 puérperas 
adolescentes. Os critérios de inclusão 
estabelecidos foram: adolescentes que tiveram 
gestação sem intercorrências, idade 
gestacional acima de 36 semanas, parto único 
e que durante a gestação tiveram convivência 
com suas mães. A coleta de dados ocorreu por 
meio de roteiro de entrevista semiestruturado, 
observação e registro em diário de campo. Os 
dados foram analisados por meio da aplicação 
dos quatros processos cognitivos definidos por 
Morse: compreensão, síntese, teorização e 
recontextualização dos dados do estudo [1], 
cujo produto final foi agrupado por similaridade 
temática, resultando em categorias. 

Resultados 
Foram encontradas quatro categorias 
temáticas, são elas: “Descobrindo-se grávidas: 
sentimentos das adolescentes e de suas 
mães”, “Relacionamento entre mãe e filha 
durante a gravidez e após o nascimento do 
bebê”, “Percepção da adolescente diante da 
participação/ausência materna em seu parto” e 
“As perspectivas das adolescentes quanto ao 
papel da avó materna”. Para a maioria das 
adolescentes a gravidez foi inesperada, porém 
para algumas a gestação foi planejada devido 
ao desejo de ser mãe. Apesar dos problemas 

descritos quanto às desvantagens relacionadas 
à gravidez na adolescência, algumas jovens 
desejam a gestação, considerando-a como 
uma experiência gratificante e associada à 
maturidade [2]. O relacionamento entre mãe e 
adolescente durante a gravidez e após o 
nascimento do bebê foi relatado como bom. As 
mães foram apontadas como a principal fonte 
de apoio destas adolescentes e como a figura 
de suporte desejada durante o processo de 
parturição. As adolescentes que puderam 
contar com a presença materna ressaltaram a 
importância dessa participação, que lhes 
proporcionou maior segurança e confiança. 
Entre aquelas que não puderam ser 
acompanhadas, a maioria das adolescentes 
verbalizou o desejo da presença materna, 
também associando a mãe como fonte de 
apoio e segurança. Quanto ao desempenho 
materno, as opiniões divergiram entre 
adolescentes que desejavam assumir as 
responsabilidades sobre a criança e receber 
apenas ajuda no cuidado ao bebê, e 
adolescentes que preferiam dividir seu papel 
com suas mães, aceitando sua interferência. 

Conclusões 
A figura materna auxilia a promoção de uma 
gravidez mais segura e o desenvolvimento de 
habilidades resilientes pela jovem mãe, porém 
a depender do grau de interferência como avó, 
pode ao invés de contribuir no exercício da 
maternidade adolescente, inibi-la. Assim, 
concluí-se que a gestação trouxe mudanças de 
comportamento, amadurecimento, mudanças 
familiares e desenvolvimento de fatores 
resilientes. 
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