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Artigo Original

ASPECTOS ESTRUTURAIS, DESENVOLVIMENTAIS E FUNCIONAIS DA FAMÍLIA DE
ADOLESCENTE GRÁVIDA FUNDAMENTADOS NO MODELO CALGARY*

STRUCTURAL, DEVELOPMENTAL AND FUNCTIONAL ASPECTS; OFFAMILYOFA TEEN
PREGNANT BASED IN THE CALGARY MODEL

ASPECTOS ESTRUTURALES: DE DESARROLLO YFUNCIONALES DE LA FAMILIA DE UNA
ADOLESCENTE EMBARAZADA BASADOS EN EL MODELO CALGARY

Maria Albertína Rocha Diógenes", Mariana Gíráo de Olíveira-, Yandara Alice Xímenes Bueno de Carvalho '

Objetiven-se avallar a estrutura, o desenvolvímentc e o funcionamento dafamília de urna adolescente grávida. Pesquisa qualítatíva,
do tipo estudc de caso, realizado de fevereiro a abritj2008. Os cenáríos da pesquisa foram urna assoclacác hahítacional, em
Fcrtaleza-Cli-Brasíl. e o domícílío da adolescente. Os dados foram coletados e anallsados com fundamentacác no Modelo Calgary
de Avalíacáo da Familia, Como resultados, constato u-se no aspecto estrutural que a familia apresenta urna situacáo de instabilidade
fínanceira, agravada peto nascímento da crtanca. Quanto ao aspecto "desenvclvímental" da família, percebeu-se urna alteracño,
devído agravidez nao planejada da adolescente. No aspecto funcional, a gestacáo impediu a adolescente de continuar com algumas
atívídades extracurriculares. Os outros membros. também, modíficaram suas retinas para amparar a adolescente no cuidado
ao filho. A aplícacác do Modele Calgary possíbllitou avaliar a familia em todos os aspectos, permitíndo tracar íntervencóes que
mudaram a realídade e amenizaram os problemas da famílía em estudo.
Descrltores. Gravidez na Adolescencia: Saúde da Famílía: Modelos de Enfermagem.

The aim of this wcrk was to evaluate the structure, develcpment and functioning of the family of a pregnant teenager. It was a
qualítatíve research of the case study type, conducted from February to April 2008. The scenarios of the studywere the Asscctancn
of the Resídents of Morro da vítóría in Fortaleza and the house of the teenager. The data. were ccllected and analyzed using the
Calgary Model of Family Assessment. As for the structural aspect, the family lives in a sltuatíon of fínancial lnstabilíty whích ls
exacerbated by the birth of the chíld. Concerning the "developmental" aspect of the famíly ít was realized that there was a changed
due to unplanned pregnancy of the adclescent, In the functíonal aspect, her pregnancy prevented her from contínuíng wíth sorne
extracurricular actívítíes. As for the other famíly members. they alsc had to change their routínes to support the teenager taking
care of her chíld. The applícatíon of the Calgary Model enabled the evaluatíon of the family in all aspects, allowíng them to trace
ínterventíons that have changed their realíty and eased their problems.
Descrlpters: Pregnancy in Adclescence: Famíly Heatth; Nursíng Models.

El objetivo fue evaluar la estructura, el desarrollo y funcionamiento de La familia de una adolescente embarazada. Investigación
cualítatíva, tipo estudio de caso, realízada entre febrero y abrHj2008. La investigación se realizó en una asociación de viviendas
populares. en Fortaleza, Brasil, y en el domicilio de ía adolescente. Los datos fueron recogidos y analizados. basados en el Modelo
de Calgary de Evaluación Famllíar; En el aspecto estructural, tos resultados constataron que la famllla presenta una situación de
ínestabilídad financiera, agravada por el nacimiento del niño. Sobre el aspecto de "desarrollo" de la famílfa, se percibió un cambio,
debido al embarazo no planeado por la adolescente. En el aspecto funcional, el embarazo impidió que la joven continuase con algunas
actividades extracurriculares. Los otros miembros, también, cambiaron su rutina para amparar a la adolescente en el cuidado al
niño. La aplicación del Modelo Calgary permitió evaluar la familia en todos tos aspectos, permitiendo deHnear intervenciones que
cambiasen La reatidad y atí"iasen tos probtemas de ta famHia en estudio.
Descriptores: Embarazo en ta Adotescencia; Satud de La Famitia; Modetos de Enfermería.

Extraído da Monografia de Trabalho de ConcJllsao de Curso de Graduayao em Enfermagem da Universidade de Fortaleza (UNIFOR): Gravidez na
adolescéncia: repercussilO na familia, 2008.
Enfermeira. DOlltora em Enfermagem. Docente da Universidade de Fort,l1eza (UNIFOR). Líder do grupo de Saúde Coletiva da UNIFOR Coordenadora
do PET-Saúde da UNIFOR. BrasiL E-mail: albertinadiogenes@terra.com.br
Enferrneira. Programa Saúde da Familia (PSF) em Morada Nova CE, Brasil. Ernail: marianaospadua@hotmail.com
Enfermeira. Especialista em Saúde PÚblica. Hospital de Saúde Mental de Messejana. Brasil. E-mail: yandaraalice(iilgmai Lcom

Autor correspondente: Maria Albertina Rocha Diógenes
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INTRODU~ÁO

A adolescencia corresponde a faixa etária entre

10 e 19 anos. É o período da vida que se caracteriza por

intenso crescímento e desenvolvimento. bern como por

modificacóes anatómicas, fisiológicas, psicológicas e 50

ciais(l). Caracteriza-se por urna fase cm que o ser humano

está cm condicáo peculiar de desenvolvirnento, devido a

essas modífícacües ainda nao bem estruturadas, a super

posicáo da gestacáo acarreta sobrecarga física e psíquica,

principalmente, para as adolescentes de 10 a 1S anos de

idade, aumentando a vulnerabilidade aos agraves mater

no-Ietais e psícossociatst:'.

Pesquisa realizada com adolescentes grávidas

constatan que as adolescentes estáo engravidando cada

vez mais precocc, com uma média de idade de 16,1

anosl3l. Contudo, o número de partos realizados na rede

pública de saúde, em adolescentes entre 10 e 19 anos,

reduziu 30,6%1 nos últimos dez anos, pois de acorde com

dados do Ministério da Saúde, em 2008, foram realiza

dos 485,64 mil partos contra 699,72 mil cm 1998. No

Snl, Sudeste e Centra-Oeste da Brasil, a reducáo ultra

passou a 35%.

Essa inclinacáo no percentual de adolescentes

grávidas no Brasil deve-se, principalmente, segundo o

Ministério da Saúde, ao acesso as políticas de prevencáo

e orientacáo sobre saúde sexualív, pois dentre os fatores

que ínfluenciam a gcstacáo na adolescencia, somam-se o

desconhecimento sobre o funcionamento do próprio cor

po, as necees elernentares sobre fisiología da reproducáo,

a incipiente informacáo sobre os métodos contracepti

vos, a falta de autocontrole para lidar com as angústías.

os impulsos e dcmais conflitos. Sornados a ísso, observa

-se que os impulsos humanos estáo mais voltados para o

consumismo, influenciado pelos meíos de cornunícacáo.

causando impacto na Iormacáo de noves valores da so

ciedade a desvalorizacác do sentido da vidal5- T ). Portan

to, cabe aquí urna reflexáo a formacáo dos jovens a partir

da influencia da mídia e do marketing.

Dcstartc, mesmo havcndo esse dccréscímo na

taxa de partos em adolescentes em todo o Brasil, ainda

é preocupante a gravidez nessa etapa da vida, quando

as jovens se encontram em situa~áo de vulnerabilidade

social, pois a maioria delas nao disp5em de condi~5es fi

nanceiras nem emocionais para assumir a maternidade,

assim, essa gravidez afirma-se conw mn sério probleIna

de saúde públical8}.

r. «re JSII,I\R 0::V2:: aN,G, torcho YAX8

Aínda, percebe-se que a gravidez na adolescencia,

quando náo planejada, pode prejudicar a continuidade

dos estudos, privando a jovern de maiores oportunida

des de vida. Tambérn, a jovem pode apresentar dificul

dades de educar sua enanca, agravando-se quando náo

tem apoio do paí da enanca que, muítas vezes, é, também,

adolescente, sem condicóes psicológicas, económicas e

socíaís para assumír a patemidade. Ocorre, cntáo, urna

perda nao apenas para a adolescente, como para o namo

rado, para seu filho e sua familia. Sabe-se que a maíoria

delas quando engravida, termina renunciando aos estu

dos para cuidar da enanca, comprometendo seu futuro

de vida'?',

Atualmente, a familia e o seu papel na sociedade

pcdem variar bastante. Esse fato, muítas vezes, influí di

retamente na conduta do adolescente, pois desde críanca

ele é educado de acorde com os valores e costumes de seu

ambiente familiar e semente posteriormente sofrerá in

fluencia dircta da cornunídade e da socíedade a qual está

inserido. Assím, o ínteresse pelo tema surgiu a partir da

constatacáo das díficuldades que adolescentes grávidas

possuem ao assumir o papel de máe e seguir cuidando do

Iilho, como também, da carencia de apoio do narnorado

e da familia.

Entáo, questíona-se: a gestacáo nao planejada. na

adolescencia, gera re flexos na vida da adolescente e na de

sua familia, alterando a estrutura, o desenvclvimento e o

funcionamento da familia?

Assím, para esclarecer esse questíonamento,

opto u-se por utilizar o Modelo Calgary de Avaliacáo da

Familia (MCAF), que propicia conhecer, estudar e avahar

a famílial10}. O MCAF possibilita urna visáo ampliada da

familia, compreendendo as relacócs internas e externas

na busca de equilibrio entre as fortalezas e fragilidades,

facilitando o entendimento de seu funcionamento de

forma interacicnal, de modo a possibilitar urna avalia

~<10 e intervencáo com seus mernbros em sua totalídade,

oportunizando, aínda, observar alteracóes na dinámica

da famílial11}.

Esta pesquisa é considerada relevante, urna vez

que pode sensibilizar o enfermeiro, profissional que ge

ralmente mantém um contato maior com a adolescente,

para conhecer as diJiculdades enfrentadas por ocasiáo do

seu estado gravídico, possibilitando solu~óesdos proble

mas juntamente com sua família.

Dessa forma, o objetivo foi avahar a estrutura,

o desenvolvimento e funcionamento da família de urna

Rev Rene, Fortaleza, 2011 ¡animar; 12(1 ),88-96. 89
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adolescente grávida, com base no Modelo Calgary de Ava

hacáo da Familia.

REFERENCIAL TEÓIUCO

o Modelo Calgary de Avaliacáo da Famílía é orien

tado pela abordagem sistémica, atende as necessidades

da família e nao de cada membro individualmente. É Ul11

sistema abrangente, com instrumentos de fácil aplicacáo,

abordando diversos assuntos que acontecem no contex

to familiar. A família é quern seas mernbros dízem que

sao CL O). Tem urna estrutura multidrmensional e integrada

que pode ser estudada a partir de tres princípais cate

gorías: estrutural, "desenvolvimental" e funcional, ofe

recendo subsidios para entendé-la de maneira mais pro

funda cm todos os seas aspectos. Permite a enferme ira

obter urna visáo global sobre quem é a Iamílía, quais as

relacñes significativas, quem faz o que, e quando, perce

hendo o que é relevante para esta familia (LO).

Cada categoría do modelo Calgary é composta de

subcategorias, possibilitando obter conhecimento deta

lhado e abrangente sobre a familia estudada.

A avaliacáo estrutural da familia é dividida em

tres subcategorias: estrutura interna, estrutura externa e

contexto. Permite conhecer os mernbros da familia, qual

o vínculo afetívo entre seus membros, comparando o re

Iacionamento com os individuos externos afarníha e qual

seu contexto. Como instrumentos para avaliacáo desta

categoría estrutural, o modelo dispóe do genograma [ár

vore familiar, representando a estrutura interna] e eco

mapa (diagrama de contato da familia com o mundoj'"'".

Na avalíacáo da categoría "desenvolvimental",

estuda-se a subcatcgoría relacionada ao ciclo vital da

família, ou seja, a trajetória construida por urna farnília,

senda composta por eventos previsíveis e ímprevisíveís

que resultarn em mudancas na familia, seudo necessária

a reorganízacáo das regras familiares e dos papéis exer

cidos por cada membrc'!".

E, na avaliacáo funcional, compete o conhecimeu

to do cornportamento dos individuos uns com os outros,

atentando para o relacionarnento destes com os mern

bros da Iamília, bern como com outros membros signifi

cativos de um aInbiente social mais aInplo. Essa catego

ria se divide em: funcionamento instrumental da família,

relacionado ás atividades rotineiras da vida diária, que

assunlenl um maior significado, quando algunl nlenlbro

da família passa a necessitar do outro membro para re-

90 Rev Rene, Fortaleza, 2011 ian/mor; 12(1 ),88-96.

alizá-Ias, e funcionamento exprcssívo, o qual é composto

por nove subcategorias: comunicacáo emocional, comu

nicacáo verbal, comunicacáo nao-verbal, comunicacáo

circular, solucáo de problemas, papéis, influencia e poder;

crencas, aliancas e uni5es(10).

METODOLOGIA

Pesquisa de natureza qualítauva, tendo como re

ferencial teórico o Modelo Calgary de Avalíacáo da Famí

haCiO). A pesquisa qualitativa propicia urna abordagern

das questóes multo particulares, pois corresponde a um

espaco profundo das relacoes, dos processos e dos fenó

menos que nao podem ser reduzidos a operacionaliza

cáo de vanáveist'<', Realizou-se um estudo de caso, com

urna adolescente grávida e sua familia. O estudo de caso

remonta as pesquisas que objetivam obter urna análise

minuciosa de um caso individua1C13:!. Evidencia a realida

de de forma intensa, explanando experiencias de vida e

apontando a elucidacao do contexto, como o caso desta

pesquisa: urna adolescente grávida.

A Assocíacáo Habitacional do Morro da Vitória

(AHMV), área ocupada pelas dunas da Praia do Futuro,

em Fortaleza- CE, e o domicilio da familia participante

forarn utilizados como cenáríos da ínvestígacáo. As pes

quisadoras cngajaram-se na assccíacáo, com abordagens

educativas para grupos de adolescentes, tendo neste gru

po adolescentes grávidas.

Os sujeitos da pesquisa foram urna adolescente

grávida, Aníta [pessoa índiceJ, que íntegrava este grupo

de adolescentes e sua familia. Anita foi acornpanhada

desde a 28ª semana gestacional até 30 dias após o nas

cimento da enanca, Foí sclecionada de forma intencional

e baseada nos seguíntes critérios de inclusáo: ter familia

constituida por paí, mác, írmáos, ter entre 12 e 18 anos

de idade: ser gestante nulípara: ser mernbro de Iarnília,

cadastrada na AHMV

Os dados foram ccletados e analisadcs, simultane

amente, no período de Ievereiro a abril de 2008, com o

íntuito de proceder a avalíacáo das díficuldadcs enfren

tadas pela familia da adolescente grávida, observando

ao mesmo tempo, a evolucáo dessa sítuacáo na familia.

Con1O instrumentos de coleta de dados, foram utiliza

dos um diário de campo, o genograma e o ecomapa do

MCAF, além dos diálogos com Anita e sua farufha. Foram

realizados cinco encontros com Anita, juntamente, com

os outros membros de sua família. Nesses encontros,



díaíogava-se com Aníta individualmente e em o

que enriquecía os dados coletados, poís as percepcoes se

fundíam, tornando-se fundamental para conhecer toda a

trajetória da familia da adolescente grávida. Assim, sur

gírarn as categorías de acordo com o modelo Calgary:

caracterízacao da família no aspecto estrutural, carac

terízacáo da familia no aspecto "desenvolvimental" e ca

racterízacáo da familia no aspecto funcional. No estágio

"desenvolvímental" da farnílía em críse, emergíram sub

categorías que evidenciaram as etapas vívencíadas pela

adolescente e a familia: o relaciona mento de Ani

ta com o pai do filho e a gravidez; a notícía da gravidez na

farnílía e o relaciona mento familiar; a chegada do bebé e

o futuro da adolescente.

Esta pesquisa obedeceu a Resolucáo número

196/96, do Conselho Nacional de SaúdeC14J, sendo aprova

da pelo Comité de Ética ern Pesquisa, da Uníversídade de

Fottaleza-UNIFOR, sob o parecer nº389/2007. Ressalta-se

que a gestante partícípou do estudo após o consentímen

to de seu representante legal. Para retratar os membros

participantes da forarn utilizados pseudónímos

a fim de preservar as identidades dos participantes.

RESULTADOS E DlSiCUSSAlO

A seguir seráo apresentadas a caracterízacao

da famílía no aspecto estrutural, "desenvolvimental" e

funcional.

Caracterlzacáo da famílía no aspecto estrutural

Para avalíar o aspecto estrutural da famílía foram

utilizados o genograrna e ecomapaí-?', expostos na Figura

a seguir.

Figura 1 - Genograma e Ecomapa da familia de Aníta,

Diógenes MAR, Oliveira MG, Corvolho YAXB

Aníta considera família como sendo quem reside

em sua casa, sendo representada dentro desta figura geo

métrica que contém oito membros: ela própria, Aníta (13

anos), seu pai, Beto (38 anos), sua Liza (34 anos);

seu tío materno, Paulo (31 anos); seus írrnaos Raul (15

anos), sua írma gérnea, Rita (13 anos), Ane (10 e

seu filho recérn nascido, Rudson (30 dias). Anita afirmou

que a família é católica e que seus país estáo casados des

de 1993 e vívern em harmonía, Beto foi usuárío de drogas

ilícitas, no entanto, conseguiu lívrar-se do vicio há alguns

meses, mas nao tem ernprego fixo. Liza trabalha como

doméstica, recebendo um salárío mínimo mensal, Paulo

trabalha como porteíro em días alternados, mas pouco

contribui para o sustento do lar. Portanto, a renda fami

liar fixa é oriunda do trabalho de causando instabi

Iidade fínanceíra na familia.

A familia é reconhecída como a ínstítuícao que

auxilia a vivencia do individuo em sociedade e nela se

formam novas de cídadáos e é no seu seío que

acontecem as prírneíras experiencias de relacionamen

tos(l5J, devendo-se estimular urna vivencia saudável en

tre país, filhos e irmáos, valorizando o diálogo, a troca

de experiencia, de afeto, de ajuda mútua e a convivencia

saudável entre seus mernbros e socíedade,

A familia ao ser considerada como um sistema,

composto por pessoas unidas por um compromisso mú

tuo, geralmente afetivo, que se relacíonam entre si, trans

mítern para geracoes futuras a sua cultura, os seus hábi

tos e o seu modo de viver, os quaís ter impacto

significativo na maneíra de como seus mernbros viven

cíarao sua vida futura,

Caracterizacáo da famílla no aspecto
"desenvolvímental"

No estágío "desenvolvímental" da família ern crise,

seráo apresentadas as subcategorias que evidenciararn

as etapas vívencíadas pela adolescente grávida e farnílía:

o relacíonarnento de Anita com o paí do filho e a gravidez;

a notícia da gravidez na familia e o relacionarnento fami

liar; a chegada do bebe.

O relacíonamento de Aníta com o paí do fllho e
a

Aníta é urna adolescente que conhece pouco so

bre a vida e si mesrna, passou por esta fase de transícáo,

Rev Rene, Fortaleza, 2011 jan/mar; 12(1):88-96, 91
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muito rapidamente, mediante agestacao e ao nascimento

de seu filho, nao havendo tempo para desfrutar da ado

lescéncia, levando consigo todas as responsabilidades de

urna gravidez.

Anita informan que teve a primcira relacáo sexu

al aos 12 anos, com o paí de seu filho (PedroJ. Percebeu

-se a angústia da jovcm ao relatar sobre ele: eu namorei

pouco tempo com ele, era muita difícil a gente se encontrar, por

que como o namoro era escondido, eu sd o vía cuando faltava

aula e isso aconteceu poneos vezes. Nao éramos multo próxi

mos, ossim, nao éramos muíto Íntimos, sabe? EL! nem conhecía

os país dele. Quando todos da minha casa souberam do nosso

relacionamento diziam para escuece-lo. Fui quando engravidei

com 13 anos.

Rcssalta-se a necessidade de as jovens terem

maiores ínformacoes sobre os métodos de prevencao da

gravidez. Embora, informem que conhecem os métodos

contraceptivos, murtas. ignoram a forma cerreta de usá

-los. Anita relatou que tem ciencia sobre taís métodos,

Afirmou que o narnorado utilizava condom nas relacóes

sexuais, Mas, constatou-se que houve uso incorreto deste

e ausencia de diálogo entre o casal.

A partir desta pesquisa, Ioi possível compreender

que gravidez precoce pode acontecer devido á deficiencia

na cornunícacáo entre os parceíros sobre sexualidade, á

ausencia de afeto nas relacóes familiares, ao desconhe

cimento do uso correto dos antíconcepcionais, á neces

sidade de imitar o grupo de íguais sem ter atingido o

necessárío amadurecimento biopsicológico. Também, o

desejo de ser pai ou máe relaciona-se adescoberta de no

vas ernocñes, porém o medo dessas novas emocóes pro

porciona a possibilidade de urna gravidez nao planejada

e suas consequéncias,

Pesquisa realizada concluiu que o impacto da

descoberta da gravidez é considerado um momento

crítico, relatado na maioria das entrevistas'"! O fato é

ainda mais complexo para as adolescentes que viven

ciam urna rela<;:ao afeUva náo estável, devido a press5es

e censura por parte da família e da sociedade. Sentimen

to de medo, raiva e vergonha estiveram bem presentes

na maioria das respostas(6). Outro agravante para essa

questao da gravidez na adolescencia é que a jovem nor

malmente sente-se muito sozinha nesse período, por

perder, na maioria das vezes, o vínculo com o parceiro e

nao ter apoio da família C9:!.

92 Rev Rene, Fortaleza, 2011 ian/mor; 12(1 ),88,96.

A notícía da gravidez na famílía, o

relacíonamento e o apoio famillar

Nos relatos, a jovem em estudo afirmou que, re

pentínamente, sua menstruacáo cessou, este fato Ioi

acornpanhado da falta de apetite, emagrecimento, náuse

as e vómitos. Diante desses sintomas, a máe da adoles

cente indagou: Aninhü, vocé nao andoufazendo o que nao devia

nao, nfio é? Diante da situacáo, a jovern decidiu realizar o

teste de gravidez, resultando em reagente, A gravidez foi

noticiada, prímeíramente, para a tia materna, Julia, con

siderada pessoa significativa pela jovern que informou,

ainda, ter receio em compartilhar a noticia com outros

membros da familia, principalmente, com a mñe. Assim,

com o apoio de Julia, todos tomaram conhecimento e ma

nifestaram-se surpresos com a noticia, gerando inúme

ros conflitos. Eu mandei a Antro tomar remédio para abortar,

maso pai deJaficou calado, pois ele sempre passa a mfio na cabe

¡:CI dela. Apesar do acontecido, ninguém quería que ela abortusse,

so eII. Ela dísse que esta va grávida de dois a trés meses. Quando

realizou a ultrassonografia já estava com seis meses (Liza). No

cornero, eu sen tia vergonha das pessoas por estar grávida. Eu es

condia a barriga [Aníta]. O sentímento expressado por Aní

ta corrobora o comcntárío de Rose, presidente da AHMV:

Anita anda toda de cabeca batxa. envergonhada, quase nfio sai

mais de casa. Quando vem para as palestras, aquí na assocíacáo,

(lea encolhendo a barriga. Díante disto, é preciso considerar

os conflitos familiares que surgem, após a conñrmacáo

da gravidez, desde a nao aceitacáo pela Iamília, o incen

tivo ao aborto pelo parceiro e Iamília, o relacionamento

desfeito pelo parccíro, a discriminacáo social e o afasta

mento dos grupos de sua convivencia, que interferern na

estabilidade emocional da adolescente! 16).

Em continuidade, observa-se a cornplementacáo

da máe de Anita: depois que ela engravidou, quase nao conver

sa. E, Aníta, remata: minha família, também, pouco me procura

para conversar, assim. fico na minha. O melhor enfoque é in

centivar o adolescente ao autoconhecimento e ao auto

respeito, de modo a esttmular o prazer por si mesmo e a

facilitar sua valoriza<;:ao pela família e pelo grupo social a

que pertence; além disso, é import.ante incentivar o diá

logo entre o adolescente e sua família, bem como a busca

de infonna<;:fJes e esclarecimentos sobre os mais diversos

temas.

O relacionamento pautado no diálogo aparece

como um componente fundamental na dinámica familiar;



urna vez que funciona como um dos meíos, possivelmen

te, primordial, para que as rela<;5es entre país e filhos

alcancem urna qualidade mais satisfatória e, sobretudo,

saudével, Lego, o diálogo entre país e filhos deve ser

como urna troca e como controle da vida do adolescente,

urna vez que, dependendo do tipo de cornunícacáo preva

lente no contexto familiar, os adolescentes iráo conversar

com os país sobre temas específicos, ou seja, tenderáo a

filtrar as inforrnacóes que querem passar ou obter deles.

Por exemplo, se a comunícacáo é fechada, caracteriza

da pelo exercício excessívo da autoridade, a tendencia é

que país e filhos conversem sobre assuntos do cotidiano,

como escola, alimentacáo, diversáo. Por outro lado, se a

comunicacáo for aborta, os mernbros familiares podem

expor sentimentos e questíonamentos sem se sentirem

ameacados, conversando sobre temas diferencíadost!".

Quando indagada sobre os sentimentos ao ter

engravidado, Anita responden com expressáo de indife

renca: nao achei nada, nao. Em contrapartida, percebeu-se

que se tratava de urna resposta insegura, pois o fato de

sentir vergonha das pessoas, devido ao seu estado graví

dico, leva a crer que a mesma, na verdade, nao banaliza

a gravidez como verbalizou, A familia e os profissionais

envolvidos com os adolescentes devem fornecer diversas

fontes de informacóes. visando a urna vivencia saudável

da sexualidade. A quantidade de orientacóes transmiti

das pelos diversos meios de comunícacáo é imensa. Te

mas como antíconccpcáo. doencas sexualmente trans

missiveis e gravidez precoce sao discutidos diariamente

e expostos aos adolescentes'J'".

A educacáo em saúde, além de abordar os jovens

e a familia, a fim de se observar se está havendo a exis

tencia de problemas próprios da adolescencia, como re

Iacionamento familiar, social, sexualidade, dentre outros,

que dificultem o desenvolvimento e a dinámica familiar,

tarnbérn deve abordar como estáo sendo discutidos e

aplicados os lirnites dados aos filhos no sistema familiar,

Isso inclui a aprendizagem sobre quando dizer "nao" e

mostrar que existen deveres e responsabilidades de

cada mcmbro na família, aspectos essenciais quando se

lida com fHhos, pois preparam os jovens para enfrentar

o mundo(1L).

Os sistemas de informa<;áo, as novas tecnologias,

os diálogos, tornam os adolescentes de hoje mais infor

mados sobre a vida, a vivencia da sexualidade, porém é

import.ante salientar que a nova realidade nfio concretiza

a conscientiza<;ao destes sobre os riscos aos quais esmo
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expostos e sobre as responsáveis por seus atas. Dcvc-se,

também, salíentar a qualidade e o direciouamento dado

as informacóes fornecidas, pois nern todas váo ao encon

tro dos valores e costumcs da familia. E, apesar de Anita,

após a descoberta da gravidez, ter tido dificuldades de

aceitacáo ern seu ambiente familiar, com o passar dos

días, a farnília passou a apoiá-la, principalmente a rnáe

e a irmá, nao seudo necessárío o abandono escolar por

parte da primípara.Vale lembrar tamhém que a interven

cáo das pesquisadoras neste contexto familiar facilitou o

fortalecimento dos laces familiares.

Embora, Aníta tenha tido necessidade de cancelar

as atívidades extraescolares, como capoeira, informática,

particípacáo nos grupos de jovens na Associacáo e em

outros locais, manifestou desejo de retornar a realiza-las

e de trabalhar futuramente. Os anseios desta jovem em

voltar a essas atividades é de extrema significáncia, tendo

em vista que a escola constrói redes de sociabilidade que

estimulam a permanencia das adolescentes grávidas/

maes na mesma,

A opcáo pela continuidade dos estudos mantérn

firme o projeto de ter um futuro na vida, como dísse Aní

ta. Perspectiva compartilhada pelas máes de jovens, nes

ta sítuacao. que acredítam ser, a escola, o caminho para se

alcancar um futuro melhor [17).

A chegada do bebé e o futuro da adolescente

Com o nascímento da enanca, percebeu-se que to

dos na casa de Aníta demonstravam afeto pela enanca:

depois que ele (Rudson) nasceu, todos passaram agostar

dele. A irmá, Rita, passou a auxiliar a adolescente nos cui

dados ao bebe.

Após o nascímenro, o tempo de Anita divtdiu-se en

tre a escala e o cuidado aenanca, Neste período, a jovem

revelou t.ambém que esteve em amamentacáo exclusiva.

Durante os encontros com a família, refor<;ou-se sobre

essa qucstáo, abordando, todavia, a importancia de ama

mentar e das medidas de aut.ocuidado em geral, como a

revísáo de parto, o exame ginecológico, os cuidados com

as mamas, os métodos contraceptivos e outros assuntos

que, por ventura, Anita e a família questionassem.

Durante a invest.iga<;áo, talnbénl, averiguou-se a

participa<;ao de Rafael, de 16 anos, atual namorado da

jovem. Segundo a jovem, ele demonstra afeto a Rudson,

colabora no cuidado com ele e manifesta dese jo em regis

trar futuramente a crian<;a como filho. Póde-se observar
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mediante a cornunicacáo nao-verbal que a adolescente

mencionava o atual namorado com carinho e empolga

C;50. Cornentou que ele concluía o ensíno médio e que

agora trabalha com o pai delco Contudo, no prirnciro en

centro, esta sentía-se constrangida cm falar do rapaz,

afirmando que namorava o pai da enanca, revelando cm

seguida que Rafael nao era o paí de seu filho. Percebeu-se

que o rapaz é aceito na família de Aníta.

Caracterizacáo da famílía no aspecto funcional

Em relacáo a caracterizacáo da familia no aspec

to funcional, observan-se que a família é composta por

adultos, enancas e adolescentes. O papel de cada me m

bro é definido de acordo com seu ciclo vital, cm que cada

um tem seus comprornissos domésticos e socíaís.

As díficuldades de funcionamento familiar nao es-

tilo, necessaríamente. associadas asua composicáo, mas

sim como os mernbros da familia se relacíonam entre si.

Portante, qualquer que seja a familia é possível a existen

cia da saúde familiar, desde que haja claras defmicóes de

papétst!".

Os membros da farnília interagern com os sistemas

mais amplos por meio do trabalho, cscola, lazer, saúde,

contaros com vizinhos, familia extensa e religiáo, Assim,

os pais e tío, trabalham, exerccndo atividades ínformais

que auxiliam no sustento do lar. Os filhos estudam, brin

cam, íntcgram-se aos grupos de iguaís, Aníta recebe

apoío, principalmente, da irmá gémea que reveza com ela

nos horários da escola para cuidarern do Rudson, A Iamí

Iia refere ter pouco tempo para o lazer; Para cuidar das

questóes de saúde, a protagonista do estudo informou

ter vínculos superfíciais com o posto de saúde, mas refere

que pretende buscar esse servico com mais frequéncia,

Os outros membros tambérn revelaram que quando ocor

re algum problema de saúde com um fanülia]~ procuram

o posto de saúde mals próximo, além de comunlcarem

afamília extensa (os parentes que nao residem no lar).

No aspecto religioso, informou que participa seInpre da

missa aos domingos com o namorado. E, que após o nas

cimento de seu bebe, alguns amigos, vizinhos e famUiares

tem auxiliado a família com alimentos e roupas.

Apesar de Anit.a,por ocasiáo da descoberta da gra

videz, interagir muito superficialmente com sua família,

observou-se que a família desfruta de uma relevant.e int.e

ra¡yáoentre si e com os sistCInas mais amplos. Dessa forma,

as redes sociais de apoio devem ser buscadas na comuni-
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dade, pois cumprem uma ampla gama de funcóes, como:

companhia social, acompanhando apessoa para que nao

se sinta só: apoio emocional, consolando; guia cognitivo e

conselhos, informando; rcgulacáo social, relcmbrando as

normas sociais: ajuda material e de servícos: oferecendo

bens materiaís e acesso a novos contatos, introduzindo a

pessoa em curras redes de convívio, Sobre esse aspecto,

percebeu-se o apoío prestado a familia, durante a gravi

dez de Anita, pela a associacáo dos moradores.

A presenca das pesquisadoras no seio desta famí

lía permitiu avaliá-Ia e tracar com ela íntervencóes que

facilitaram a aceitacáo do fato desta ter urna adolescen

te em sítuacáo de gravidez nao planejada, Essa ocorrén

cia, paulatinamente, tornou-se maís amena e, quando a

enanca nasceu, máe e filho foram recebídos com carínho

no lar. As intervencóes tracadas em familia sao relevan

tes, urna vez que possibilitam a promocáo de mudancas

cognitivas Iavoráveis aresolucáo, em familia, dos proble

mas idcntificadost-D.

A jovem protagonista desta familia assume, hoje,

diversos papéis: Iilha. irmá, máe e namcrada, Alérn desta,

cite-se tambérn o papel de detencáo de poderes da máe

Liza, pois dernonstrou ser urna senhora determinada,

representando a chefe da familia, seudo respeitada por

todos. Apesar da náo exposicáo de Reto, pai de Aníta,

aprecndcu-se que ele é o membro familiar maís passívo,

menos influente nas decísóes de casa e na irnposicáo de

limites.

Com o contexto familiar ora apresentado, é plausí

vel destacar que cabe aos profissionais da saúde encon

trarem maneíras de compreender e respeitar o contexto

socioeconómico e cultural, os valores familiares e as re

des de suportes sccíaís de apoío dos grupos com quem

trabalham, de modo que possam cuidar de forma coeren

te, aceitando cada pessoa e sua familia como elas sao(19).

Assirn, percebe-se que no aspecto funcional da fa

ruflia em estudo, a gravidez e a chegada do bebe altera

ram o funcionamento familiar, ademais, refletidas na ro

tina de toda a família, CIn especial na da irmfi gemea com

quem estabeleceu urna rela¡;:ao muito próxima.

A situa¡;:<1o socioeconómica da famflia estudada

pode ser agravada pela inclusao de mais urna crian¡;:a.

Contudo, sua chegada em um lar deve ser sempre vista

como um momento de renova¡;:ao, reflexao e de esperan

¡ya de dias melhores.

Portanto, ressalt;l-se que o Modelo Calgary de i\va

lia¡;:ao de Famílias permite sua compreensao significativa,



levando a um olhar mais reflexivo de como o (a) enfer

meiro (a) pode trabalhar em conjunto com a fanrília, para

que assím este (a) tenha condicóes de enfrentar melhor

seus problcmasí-?'.

CONSIDERAt;:OES FINAIS

o Modelo Calgary possibilítau um olhar líolístico

sobre a familia com adolescente grávida e primípara, na

qualo (a) enfermeiro (a), através de íntervencóes, pode

rá orientar a familia a superar as dificuldades, oferecen

do a ela suporte emocional por meio de urna comunica

cáo adequada,

Pode-se confirmar que os aspectos: estrutural,

"desenvolvimental'' e funcional da familia em estudo fo

ram alterados devido á gravidez da adolescente.

No aspecto estrutural, a família é composta por

cito mernbros e vive sob norte matriarcal, sendo a máe

da adolescente a principal provcdora do lar, dando desta

maneíra, continuídade a uma sítuacáo de ínstabilidade

ñnanceira, já que os outros familiares pouco contribuern

para o sustento da casa. Após o nascímento de Rudson,

a situacáo tornou-se mais evidente já que a críanca ne

cessita de proventos díáríos para compra de material de

higiene e por ventura, medicamentos.

O aspecto "descnvolvímcntal'' da família ern estu

do, do mesmo modo, foi alterado devido agravidez pre

coce de Anita, levando-a a mudar rapidamente do papel

de filha adolescente para máe adolescente. O relaciona

mento com Pedro, durante o estudo, foi motivo de angús

tia e comportamento retraído por parte da adolescente,

que a principio nao se sentiu avontade para compartí

lhar o término do namoro com o pai da enanca,

A noticia da gravidez e a chegada do bebe repercu

tiram na vida de todos que intcgram a familia. Anita apre

sentou inúmeros anseios desde a confirmacáo da sua gra

videz. E, apesar da nao aceítacáo inicial de sua gravidez,

por parte da familia, com a presenca das pesquisadoras,

o clima de animosidades foi aos poneos seudo ameniza

do, e Anita passou a ter mais apoio emocional e amparo

familiar,

No aspecto funcional, considerou-se que, ernbora

a gestacáo da jovem nao tenha levado a evasáo dos

estudos, prívcu-a, em parte, de preparar-se para vida,

lmpedindo-a de dar continuidade a algumas atividades

extracurriculares. Contudo, esta apresentou opinioes de

grande valia, pois expressou desejo em continuar estu-
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dando, afirmando, ainda, a pretensáo de trabalhar futura

mente. A dinámica familiar dos outros membros também

sofreu impacto com a chegada do bebe, pois, em geral,

mcdíñcaram suas rotinas para ajudar a adolescente no

cuidado a Rudson. O mernbro da familia que mais se en

volveu corn a sítuacáo foi a írmá gémea, que diariamente

cuida da enanca enquanto Anita vaí aescola.

Em suma, ainda que nesta análise nao tenha sido

possível explorar mais detidamente o amplo leque de

questóes que a riqueza dos dados da pesquisa aponta,

como a valorizacáo das experiencias da adolescente, com

en fase no namoro, na gravidez/rnatermdade e, sobretu

do, na repercussao do problema na familia, permitíu urna

leitura do fenómeno para além de urna situacáo que tem

sido, corn frequéncia, rotulada como trivial, pois, assim

como Anita, muitos jovens, ainda vivenciam sua sexuali

dade sern orientacóes que possam levá-los a refletír e a

se sentírern resporisáveis pelos seus ates. Urge, portante,

que os gestores reforcem o que já é preconizado pelos ór

gáos governamentais, envolvendo o contexto social, his

tórico e atual do jovem corno cidadáo na sociedade.

Percebeu-se que mediante a aplicacáo do Modelo

Calgary com a farnília em estudo, pode-se avaliá-la ern to

dos os aspectos, permitindo íntervencóes eficazes para o

ernpoderamento da familia e, consequenternente, para o

favorecimento do desenvolvimento da enanca, alterando,

assim, a realidade familiar.
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