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RESUMO

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Gravidez na adolescência nas famílias de camada popular”. O objetivo deste é investigar os impactos causados

pela gravidez na vida das adolescentes de camadas populares. A preocupação com a gravidez na adolescência tem despertado grande interesse no âmbito das políticas

públicas. Enfatiza um problema social, com conseqüências biológicas, psicológicas e sociais.  Para realização do trabalho utilizou-se a pesquisa descritiva e exploratória, com

abordagem quanti-qualitativa. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, formulada em 15 perguntas abertas e fechadas, aplicada às adolescentes

grávidas assistidas pelo Programa Materno Infantil – PROMAI, da Santa Casa de Misericórdia de Passos/MG, com a finalidade de conhecer seu universo social e familiar e o que

mudou após a gravidez. Foram realizadas vistas semanais ao PROMAI para conhecer as adolescentes grávidas e agendar as entrevistas de acordo com a aceitação e

disponibilidade das mesmas. Todas participantes assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. O critério de seleção da amostra, portanto foi não probabilística do tipo

acidental.   Utilizou-se a análise de conteúdo como meio de interpretação dos dados da pesquisa, tendo como referência metodológica Minayo. Como resultado desta pesquisa

até o presente momento, identifica-se que as famílias e parceiros têm apoiado a gestação das jovens. Existe uma grande porcentagem de abandono escolar, nota-se pouco

diálogo familiar sobre sexualidade e até mesmo a falta de informação sobre os métodos contraceptivos. O trabalho tem reforçado a afirmação da UNICEF (2011) que na maioria

das vezes com a gestação precoce acabam abandonando a escola e assim limitando mudanças pessoais e sociais, diminuindo suas chances de desenvolvimento profissional,

também perpetuando o ciclo da pobreza e exclusão social.
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