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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO E DE ASPECTOS EMOCIONAIS 

DE GESTANTES ADOLESCENTES DO VALE DO PARANHANA. Bruna Angelica Benetti, Jean 

Von Hohendorff, Laura Ostrowski Fontoura, Vanessa dos Santos Cunha, Daniela Centenaro 

Levandowski (orient.) (FACCAT). 

Com base na expressiva incidência de gestação na adolescência e tendo em vista as inúmeras conseqüências para as 

jovens envolvidas, o presente estudo tem por objetivos: 1. elaborar o perfil sócio-demográfico de gestantes 

adolescentes do Vale do Paranhana, atendidas no período de 2005 a 2007, nas instituições vinculadas à Secretaria de 

Saúde de cada município; 2. investigar o nível de estresse e depressão, bem como avaliar a rede de apoio dessas 
gestantes; 3. examinar as expectativas das adolescentes em relação à gravidez. Trata-se de um estudo de caráter 

quantitativo e qualitativo, que será realizado em três fases. Os procedimentos metodológicos incluem, na primeira 

fase, o levantamento de dados sócio-demográficos das jovens atendidas nas instituições públicas de saúde de cada 

município. Tais dados serão tabulados e analisados através de programa estatístico (SPSS) e permitirão elaborar o 

perfil sócio-demográfico dessas jovens. Após, serão selecionadas 25 adolescentes primíparas e que não apresentem 

problemas de saúde. Essas responderão uma ficha de dados sócio-demográficos e serão avaliadas a partir da 

aplicação do IDATE (ansiedade estado e traço), do BDI (depressão) e do Inventário de Apoio Social. Tais dados 

serão tabulados e analisados através do (SPSS), a fim de caracterizar as jovens. Na terceira fase serão selecionadas 

10 gestantes dentre essas 25, com as quais será realizada uma entrevista semi-estruturada, individualmente, que será 

gravada e posteriormente transcrita para análise. A coleta de dados encontra-se em fase inicial, através do 

estabelecimento de contato com os locais. Pretende-se beneficiar essa parcela da população, a partir da oportunidade 
de expressão e reflexão sobre suas experiências e da detecção precoce de possíveis dificuldades emocionais. 
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