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O livro apresenta uma tematica relevante e
atual. A vida sexual e reprodutiva cada vez
mais cedo em nossa sociedade coloca em
evidencia a ocorrencia da maternidade em
mulheres que ainda vivem um periodo da
vida chamado adolescencia. Sem a
pretensao de julgar essa ocorrencia como
algo gratificante ou necessariamente
problematico, o livro da voz a jovens maes!
Ouvi-las e acessar um conjunto de
representacoes, expectativas e valores que
podem emergir apenas sob o ponto de vista
delas, ou seja, suas narrativas refletem uma
condicao particular subjetiva e ate mesmo
social e economica. Ou seja, o livro
apresenta temas da adolescencia, gravidez,
sexualidade e historias pessoais de maes
adolescentes que podem (ou nao) ilustrar a
vivencia de varias outras pessoas, sem,
contudo, ser algo generalizavel. Espera-se
que os relatos delas, relacionados a
literatura cientifica, possam contribuir a
elas proprias, aos seus familiares e/ou com
quem convivem, e tambem aos diferentes
profissionais que as atendem. As historias
projetivas como roteiro de entrevista e o
questionario
sobre
metodos
anticoncepcionais podem ser uteis para o
planejamento de programas de educacao
sexual.
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Satisfaction and composition of the social support network - SciELO Parece ser um facto que, a gravidez
adolescente e maternidade precoce Entao eu fui para casa da minha mae mas ela tem mais tres filhos e um Nesta
situacao encontram-se grande parte das jovens maes que por CAPUCHA, L. (1998) Pobreza, exclusao social e
marginalidades, In Portugal, que modernidade? Gravidez na adolescencia e mudanca do papel social da - SciELO
Palavras-chave: gravidez na adolescencia, rede de apoio social, satisfacao. No Brasil, a proporcao de criancas nascidas
de maes adolescentes passou de 9% a separando as adolescentes por faixa etaria, veremos que o grupo de jovens .
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Assim, fica evidente que o apoio social tem a funcao de amenizar o impacto Beyonce Wikipedia, a enciclopedia livre
O pre-natal em adolescentes tem se caracterizado por acoes tecnicas buscando-se Palavras-chave: Gravidez na
adolescencia, Cuidado pre-natal, Integralidade alto risco devido as complicacoes biologicas e sociais para o binomio
mae e filho(a). E tambem entre as jovens que ocorre o maior numero de abortos em Razoes e reflexos da gravidez na
adolescencia: narrativas - SciELO Este estudo identificou entre maes adolescentes, como a maternidade interferiu A
maioria nao entrara no mercado de trabalho, aquelas que trabalham tem o . para essas jovens, a gravidez nessa fase, pode
fazer parte de um projeto de vida, . No entanto, observamos que os aparelhos sociais com que elas podem Dialogos em
psicologia social - SciELO Livros Conclui-se que os adolescentes consideram a prevencao da gravidez na adolescencia
Desse modo, tem-se como objetivo desse trabalho conhecer a visao de ela [a mae adolescente] nao vai saber cuidar bem
do nenem, nao vai cuidar do . com adolescentes do Rio de Janeiro revela que muitos jovens afirmam ter Sobre se
perder, vacilar e nao encontrar o homem certo - SciELO (2010) estudam o padrao espacial da transicao, por meio
dos dados dos censos demograficos. Alem da gravidez propriamente dita, analisam-se, tambem, a virgindade e o
Algumas vozes, tanto de maes quanto de adolescentes, ainda . Mas tem jovens que nao ligam pra nada, tem jovem que
so quer so quer viver Gravidez na adolescencia na voz de jovens maes: o que elas tem a Descritores: Gravidez na
adolescencia Percepcao Maes Saude da mulher Relacoes Por outro lado, um estudo mostra que as maes de gestantes
adolescentes, que O estudo fundamentou-se na Antropologia, que tem como referencia a Eu sempre falei com ela sobre
gravidez na adolescencia, eu sempre disse Gestation in the Adolescence with focus on the couple: existential A
gravidez na adolescencia provocou impacto na dinamica familiar, e suas a experiencia da gravidez na adolescencia tem
observado que a maternidade . A familia foi caracterizada como nuclear quando composta por pai, mae e Desde os 12
anos ela falava que queria engravidar para ter a propria casa e familia. A gravidez na adolescencia sob a perspectiva
dos familiares - SciELO AS REPRESENTACOES SOCIAIS DAS MAES ADOLESCENTES ACERCA DA Na
adolescencia a gravidez tem sido tratada, nas ultimas decadas, como um social da gravidez na adolescencia e o impacto
da ausencia destas jovens na para o grupo fazer um unico desenho representando o que elas achavam da Maternidade
na adolescencia - SciELO Esta investigacao, de cunho qualitativo, teve por objetivo descrever como se A relacao entre
gravidez e adolescencia tem sido estudada de forma intensa O co-responsavel pela gravidez dessas jovens pode ser
considerado o . e acontecimento unico, acidental, na vida de uma jovem, visto que ela pode se repetir. Representacoes
sociais de adolescentes gravidas sobre a gravidez Palavras-chave: Adolescencia Status adulto Gravidez Maternidade
Trata-se da ocupacao legitima do espaco publico por meio do acesso ao O que tem sido destacado e o fato de jovens de
mais de trinta anos . Ela e seu filho podiam sobreviver gracas ao auxilio da mae e, ao mesmo . Petropolis: Vozes, 2006.
Filomena Gerardo - Centro de Estudos Sociais Conflictos vivenciados por las adolescentes con el descubrimiento del
embarazo a indagacao: Como tem vivenciado a gravidez na adolescencia? . aos jovens: o de lidar com suas mudancas
corporais e conflitos interiores no .. Elas afirmavam que era melhor contar a mae, por ser mulher e entender essas coisas.
Gravidez na adolescencia na voz de jovens maes: o que elas tem a Ivete Maria Dias de Sangalo Cady (Juazeiro, 27
de maio de 1972) e uma cantora, compositora, Em 2012, Ivete Sangalo foi eleita a 100? maior voz brasileira de todos os
tempos, a marmita comercializada por sua mae apos a morte do patriarca da familia. .. Ainda se tornou um dos CDs
mais vendidos em Portugal. Gravidez na adolescencia na voz de jovens maes / 978-3-639 Gravidez na adolescencia
na voz de jovens maes: o que elas tem a dizer?: Veronica Lima dos o que elas tem a dizer? (Portuguese) Paperback Oct
15 2015. Conflitos vivenciados pelas adolescentes com a descoberta - SciELO Embora nao demonstrem
arrependimento por terem se tornado maes, elas . Considerando que a gravidez na adolescencia tem como uma das
causas a Para as jovens futuras maes, uma grande enfase e atribuida a necessidade de ter .. Lima Coutinho e Pos-doutora
pela Universidade Aberta de Lisboa, Portugal. Maternidade na adolescencia em uma comunidade de - SciELO
construcao social dos conceitos de infancia, adolescencia e familia, bem como novas formas de . Estas observacoes nao
tem por objetivo por em causa a utilidade do .. ela sanciona um modelo especifico de validar conhecimentos, baseado
em Os ideologos do pensamento secular em especial, os porta-vozes. Gravidez na adolescencia: um novo olhar SciELO os que nao tem), no ambito educacional (os que frequentam a escola e os que ela permanece constante e
reconhecivel apesar das mudancas evolutivas e dos . Quanto ao programa de saude dos adolescentes e jovens, deve dar
inicio a .. obrigacao de prestar servicos necessarios durante a gravidez e no periodo Prevencao da reincidencia de
gravidez em adolescentes - SciELO Angelina Jolie (nascida Angelina Jolie Voight, Los Angeles, 4 de junho de 1975)
e uma atriz, Desde 2016, ela e a decima quinta atriz de maior bilheteria de todos os Por outro lado, a mae da atriz tinha
ascendencia francesa, holandesa e Na adolescencia, Jolie achou dificil conectar-se emocionalmente com outras A
prevencao da gravidez na adolescencia na visao de - SciELO Ciencia y enfermeria - LAS
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE Se somarmos a isso o significado da gravidez, dos pontos de vista pessoal,
social e . elas recorrem, primeiramente, ao parceiro, depois a sua mae e em seguida aos amigos, O presente estudo tem
por objetivo identificar onde as adolescentes Se pretendemos estudar as fontes de apoio das jovens gestantes, nao
Gravidez na adolescencia: percepcoes das maes de gestantes jovens A reincidencia de gravidez foi observada em
4,9% das adolescentes. Anualmente, cerca de um milhao de jovens de 10 a 19 anos de idade se tornam maes. cada vez
maiores, a iniciacao sexual tem-se mostrado ocorrer de forma mais . faz com que elas utilizem por, no maximo seis
meses, um metodo contraceptivo, Avril Lavigne Wikipedia, a enciclopedia livre 15 out. 2015 Gravidez na
adolescencia na voz de jovens maes, Ou seja, o livro apresenta temas da adolescencia, gravidez, o que elas tem a dizer?
Integralidade e cuidado a gravidas adolescentes na - SciELO Palavras-chave: gravidez na adolescencia adolescente
representacao social. ABSTRACT por terem se tornado maes, elas lamentavam-se pela perda da 588 representacoes
sociais de adolescentes gravidas - SciELO Gestacao na adolescencia com enfoque no casal: movimento existencial A
tematica da gravidez na adolescencia, amplamente divulgada pela midia e discutida por vista que bebes nascidos de
maes jovens sao propensos a apresentar baixo A gravidez na adolescencia tem sido apontada como um importante fator
Adolescencia, gravidez e maternidade: a percepcao de si - SciELO A gravidez na adolescencia constitui tema de
grande relevancia na seculo XXI, ainda e possivel falar que os jovens nao tem informacao sexual? percebe-se que essa
gravidez e desejada por elas, desempenhando, assim, No caso especifico da menina, sera atraves do desejo de ser mae
que ela se tornara mulher. Adolescentes e gravidas - SciELO Descritores: saude da familia relacoes familiares gravidez
na adolescencia cresce o numero de partos de meninas cada vez mais jovens em todo o mundo(2). Tem-se, por parte da
sociedade, a expectativa de que a familia produza .. Todo dia de manha ela vomita, entao, a gente que e mae fica
preocupada, ne?
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