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Introdução

A paternidade na adolescência é um problema de Saúde Pública que precisa

ser enfrentado e trabalhado pelos profissionais de saúde, pois mostra que os jovens

têm vivenciado sua sexualidade de forma desprotegida e baseada em pouco

conhecimento/acesso aos métodos contraceptivos e ao conhecimento acerca do seu

processo saúde-doença. A literatura encontrada sobre gravidez na adolescência é,

em sua grande maioria, retrata a gravidez na adolescência visando os aspectos

voltados para a mulher. Esta mesma literatura silencia a realidade da gravidez na

adolescência a partir do ponto de vista masculino.

Na sociedade em que vivemos as questões relacionadas à gravidez são

tradicionalmente vistas como de responsabilidade exclusiva das mulheres.

Entretanto, essa concepção só ocorre diante da participação de ambos os sexos. A

paternidade na adolescência, objeto desta reflexão atribui uma responsabilidade e

uma troca de papéis, até então, não vivenciada pelo jovem, não podendo este ser

mencionado apenas como o reprodutor ou compensador econômico das despesas.

Esse indivíduo é movido por mudanças e abalos sócio-culturais que norteiam a

formação e a delimitação do seu papel no contexto da paternidade (1).

A adolescência é um período repleto de mudanças no qual o jovem passa a

vivenciar mais sua sexualidade. É uma fase de descobertas e quando não orientado
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adequadamente pode ocorrer à gravidez fruto de relações sexuais desprotegidas.

Frente a esta realidade surgem alguns questionamentos: como se dá a construção

da paternidade na adolescência? Que sentimentos vivencia o pai adolescente? Que

apoio ele recebe neste período? Como se dá o enfrentamento da situação?

O objetivo deste estudo foi verificar qual o impacto da paternidade na

adolescência para o homem explorando seus sentimentos no que diz respeito ao

fato de vivenciarem uma gravidez em um período complexo da vivência humana.

A seguir apresentamos uma revisão que aborda a adolescência, a gravidez

na adolescência e a paternidade na adolescência.

A adolescência

A sexualidade é uma dimensão fundamental na vida de homens e mulheres,

envolvendo práticas e desejos relacionados à satisfação, à afetividade, ao prazer,

aos sentimentos, ao exercício da liberdade e à saúde. É uma construção histórica,

cultural e social que se traduz em um campo de descobertas, experimentações e

vivência da liberdade, como também de construção de capacidades para a tomada

de decisões, de escolhas, de responsabilidades e de afirmação de identidades, tanto

pessoais como políticas. A sexualidade na adolescência se destaca como campo em

que a busca por autonomia, de projetos e práticas é exercida de forma singular e

com a urgência própria da juventude (4).

A gravidez na adolescência

Cerca de 1,1 milhão de adolescentes engravidam por ano no Brasil. O

índice de adolescentes e jovens brasileiras grávidas é hoje 2% maior do que na

última década, o qual era de 23%; as meninas de 10 a 20 anos respondem por 25%

dos partos feitos no país no último ano (5).
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A gravidez na adolescência é uma experiência que leva a mudanças drásticas

na vida, onde ocorre a passagem da infância para a fase adulta. A percepção básica

do adolescente é a de troca radical de responsabilidades que altera as percepções

de si e de suas relações familiares e sociais, definindo um novo modo de estar no

mundo (6).

Intervir na área da sexualidade e na reprodução dos adolescentes significa

discutir, estabelecer e implementar estratégias para repensar a possibilidade de

adoção de outros valores que possam apoiar esses jovens na construção de sua

autonomia, pois a gravidez na adolescência geralmente é vista, pela população em

geral e pelos próprios profissionais da saúde, como um ato inconseqüente e

irresponsável, estigmatizando os jovens (7) .

A questão da gravidez nessa faixa etária nos leva a crer que este problema

constitui-se em um dos grandes desafios a serem enfrentados por todos aqueles

que lidam direta ou indiretamente com a população jovem e a gravidez na

adolescência tem se tornado um fenômeno de interesse e preocupação acadêmica,

social e governamental (8) .

A paternidade na adolescência

O processo da revisão de literatura nos possibilitou identificar uma certa

recusa em reconhecer a paternidade na adolescência (1) . A presença do pai é

importante desde o nascimento do bebê. No início, seu principal papel é de suporte

emocional para a mãe, por meio da presença física e afetiva, para que a mãe se

sinta amparada e possa desenvolver sua capacidade de pensar intuitivamente,

comunicando-se com o bebê. Afirmam ainda que a voz do pai é reconhecida pelo

bebê, que se sente protegido em sua companhia, sentindo sua presença(9) .



Ao saber que serão pais, os adolescentes podem enfrentar sentimentos

variados, os quais estão envolvidos pensamentos sobre o futuro pessoal, frustração

ou raiva pela modificação de seus planos ao mesmo tempo em que ficam alegres

pela chegada do bebê. A paternidade é vivenciada assim, como uma possibilidade

de mudanças, que integra sentido à vida pessoal e implica responsabilidades e

desafios a enfrentar: conviver, quem sabe casar, trabalhar. Sua vida se estrutura,

adquire sentido (10:139).

Durante muito tempo, houve uma associação entre o feminino e o cuidado

dos filhos.  Ao pai ficou destinado o lugar de provedor-protetor ou o líder

instrumental da família, enquanto a mãe assumiu o papel de líder expressiva-afetiva

(11). Contudo, houve transformações ao longo dos anos, no próprio conceito de

família e nas relações de gênero.Hoje a situação é diferente. Em diversas áreas da

atividade humana os pais são reconhecidos não só como afetivamente importantes

para os filhos, como também aptos para providenciar todos os cuidados necessários

para o seu bem-estar, inclusive aqueles antigamente restritos exclusivamente às

mães (11:30).

Foi a partir das décadas de 80 e 90 que os estudos sobre a paternidade

indicaram o surgimento de um pai cuidador, um novo pai, com uma nova

paternidade em que há um envolvimento maior dos homens-pais nos cuidados dos

filhos, acentuando as relações de afeto, a subjetividade e a liberdade no

relacionamento familiar. O que é possível se perceber a partir dessa idéia é que há

uma tendência em situar as discussões sobre a nova paternidade, como surgimento

de um novo homem, configurando uma nova heterossexualidade (12).

A participação do pai nos cuidados dos filhos parece estar diretamente ligada

à relação de apego que este estabelece com a criança por isso entendemos que o



pai adolescente também tem condições de cuidar dos filhos e pode desenvolver

essa participação com qualidade e efetividade quando auxiliado.

Metodologia

Neste estudo, foi realizada uma pesquisa qualitativa que responde a questões

muito particulares; trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à

operacionalização de variáveis. Portanto, é uma compreensão da realidade

socialmente vivida(13) .

O número de participantes foi definido pela saturação dos dados. Em relação

à idade um possuía 15 anos, dois possuíam 16 anos, dois possuíam 17 anos, um

possuía 18 anos e dois possuíam 19 anos. Sete são da raça branca e um da raça

negra. Todos residem na periferia da cidade.

Em relação à profissão, dois eram estudantes, um era peixeiro, um era militar,

um estava desempregado, um era motoboy e dois eram operários. Quanto à

escolaridade, apenas um possuía segundo grau completo, um possuía segundo

grau incompleto, cinco possuíam até a 4ª série do primeiro grau e um era semi-

analfabeto. Um deles possuía três filhos e todos os outros foram pais pela primeira

vez.

O estudo foi realizado junto à Maternidade de um Hospital Universitário de

uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. O hospital caracteriza-se por ser uma

instituição de ensino, recebendo estudantes de cursos universitários, de nível médio

e técnico e de outras instituições de ensino, com as quais mantém vínculo.

Foi seguida a Resolução 196/96 que rege acerca das Diretrizes e Normas

Reguladoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos (14) .



A coleta de dados foi realizada a partir da entrevista semi-estruturada com

tópicos que possibilitaram aos indivíduos responder e argumentar e

operacionalizada através de um questionário. As respostas foram gravadas com a

posterior transcrição dos dados com a devida aceitação dos adolescentes.

Os dados obtidos foram analisados segundo a proposta de Análise Temática.

Nessa técnica a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para melhor ser

compreendida. Este método é operacionalizado através das seguintes etapas:

ordenação dos dados, classificação dos dados e análise final (13) .

Resultados e discussão

A partir da análise temática das falas dos sujeitos surgiram três categorias:

Mudanças ocasionadas pela gravidez na vida do pai adolescente; Facilidades do

Adolescente para o Desempenho do Papel de Pai e Dificuldades do Adolescente

para o Desempenho do Papel de Pai.

Mudanças Ocasionadas Pela Gravidez na Vida do Pai Adolescente

Nenhum dos adolescentes da população deste estudo planejou sua gravidez

apesar de estarem mantendo relações sexuais com suas namoradas e de saberem

do seu risco.

Não, não chegou a ser planejada, aconteceu ao acaso assim, sem esperar.
(A5)
Não, não foi. Comecei a namorar e após três meses ela engravidou. A gente
só transava de vez em quando. (A6)
O recebimento do diagnóstico da gravidez foi recebido por quase todos os

adolescentes do estudo com surpresa, apesar das relações sexuais desprotegidas.

Sentem-se despreparados para o enfrentamento da paternidade. Alguns se

apresentam divididos entre aceitação ou não do fato. No entanto percebe-se que

após o choque inicial e dos sentimentos dicotômicos os adolescentes passam a

aceitar a gravidez, alguns se sentindo, inclusive, felizes.



Mais ou menos, a mesma hora que queria, depois não queria mais, sou muito
novo ainda. (A1)
Agora está tudo bem, só no começo mesmo que deu um nervosismo maior,
assim você nunca espera por isso, só quando vê, cai a ficha... ah, não sabia
se eu ria ou se eu chorava! (A4)
Foi terrível, complicado mesmo, no inicio, mas depois foi bom. A gente até
ficou feliz. (A8)

Devido à velocidade com que os relacionamentos na adolescência podem

iniciar ou terminar um dos pais adolescentes da população deste estudo refere que

já não estava mais se relacionando efetivamente com sua ex-namorada quando

recebeu a noticia da gravidez.

Foi horrível! Porque a gente já estava meio balançado. Eu conheci ela numa
festa e depois que a gente começou a ficar ela não queria mais sair. A gente
só se via de vez em quando, mas era bom. Quando ela veio me dizer que
estava grávida eu fiquei em choque. (A6)

Verifica-se que a forma como esses adolescentes se relacionam sexualmente

e o fato de não utilizarem ou utilizarem de forma errada os métodos contraceptivos .

As falas nos mostram o desconhecimento acerca do uso dos métodos

contraceptivos como, por exemplo, o coito interrompido, uso eventual da camisinha,

uso inadequado da tabelinha.

Não. A gente namorava há cinco meses e após um mês de namoro a gente
começou a transar. A gente transava com camisinha na maioria das vezes.
Só de vez em quando era sem. Mas aí aconteceu. Ela me disse que estava
grávida. (A7)
Não, não planejamos, aconteceu sem que a gente esperasse. Quer dizer a
gente começou a namorar e com um mês a gente começou a transar. Às
vezes eu usava camisinha, mas depois de quase meio ano a gente decidiu
que não era mais necessário porque a gente já se conhecia o suficiente e eu
cuidava. Ela começou a ver o período fértil e na escola disseram que logo
após a menstruação não pegava criança. Mas aconteceu. Foi um susto. (A8)
Não sei como isso foi acontecer, pois na hora H eu tirava, né? (A5)



A sociedade tem passado por profundas mudanças em sua estrutura,

inclusive aceitando melhor a sexualidade na adolescência, sexo antes do casamento

e também a gravidez na adolescência. Assim, verifica-se que tabus, inibições e

estigmas estão diminuindo e a atividade sexual e gravidez ocorrendo cedo (15) .

Evidencia-se que a atividade sexual do adolescente é, geralmente, eventual,

justificando para muitos a falta de uso rotineiro de anticoncepcionais talvez porque a

maioria não assume diante da família a sua sexualidade, nem a posse do

anticoncepcional, que denuncia uma vida sexual ativa (16) .

Assim, a utilização de métodos anticoncepcionais não ocorre de modo eficaz

na adolescência, inclusive devido ao adolescente negar a possibilidade de

engravidar e essa negação é tanto maior quanto menor a faixa etária. O encontro

sexual é mantido de forma eventual, não justificando, conforme acreditam, o uso

rotineiro da contracepção (15) .

A partir da descoberta da gravidez e da decisão de ter a criança o

adolescente necessita promover mudanças na sua vida, de forma a se preparar para

o nascimento da criança e o exercício da paternidade. Uma das mudanças é a

necessidade de trabalhar. No entanto devido à baixa escolaridade estes conseguem

empregos com baixa remuneração.

Psicologicamente foi, fiz isso né, comecei a trabalhar mais, me interessei mais
pelo filho, tive que arrumar um emprego. (A5)
Mudou tudo. Estou procurando emprego, mas está difícil porque tenho pouco
estudo. Vou numa entrevista no supermercado. Se der vou continuar a
estudar. Se tiver que sair um dia eu volto porque quero, pelo menos terminar
o segundo grau para ter uma chance melhor de trabalho. (A6)

O fato de ter que trabalhar para alguns adolescentes pode significar a

interrupção dos estudos e o fim ou a interrupção do sonho de seguir uma carreira.



É difícil, tinha o sonho de ser engenheiro e agora não sei como vai ficar os
estudos. (A6)
Tive que parar de estudar. Já era difícil. (A8)

Este fato pode gerar forte sentimento de frustração de se ter um projeto de

vida familiar interrompido e/ou modificado para sempre (17) .

Relatam que a vida despreocupada que tinham anteriormente acabou.

Não posso mais sair à noite porque todo dinheiro é para as coisas do bebê.
(A8)
Agora o que eu dava pra mim, vou ter que dar tudo pra ele né? (A2)

No entanto, percebe-se que o fato de tornar-se pai faz com que os

adolescentes tenham a sensação de se tornarem mais responsáveis.

[...] aumentei minha responsabilidade, devo isso tudo a ele, senão não teria
mudado. (A5)
Ficar mais responsável [...] aumentar a responsabilidade, assim, o que eu
quero dizer é que cria mais responsabilidade mesmo.(A3)

Ser mais esforçado, correr atrás. (A4)

Passando da adolescência para a fase adulta muito rápidamente, a

responsabilidade faz com que tenham que acompanhar a gravidez de sua

companheira procurando estar presentes como forma a favorecer o bebê e

participarem do processo.

Agora vou ter que agir como um adulto, vou ter que assumir mesmo. Eu fico
um pouco lá com ela, para ela poder descansar também um pouco. (A6)
Primeiro foi estranho parecia que não era comigo, a gravidez passou muito
rápido. Procurei estar perto dela porque ela chorava muito e isso não era bom
para o bebê.(A7)
Participei durante toda a gravidez.  (A4)

A chegada de um bebê altera não só a dinâmica da família, mas também os

modos de enfrentamento da situação, interferindo nos projetos de vida dos jovens



pais. A gravidez inesperada provoca desorganização na vida do adolescente e de

sua família, e este nem sempre está preparado física e emocionalmente para

enfrentar o cuidado de um recém-nascido. No imaginário popular ser pai significa,

principalmente, trabalhar para prover as necessidades da criança e também educar,

dar carinho e atenção (15).

A partir da descoberta da gravidez muitos jovens pais necessitam trabalhar e,

para isso, alguns abandonam os estudos. A interrupção no processo de educação

formal, acarretará prejuízo na qualidade de vida e nas oportunidades futuras. Com

freqüência o abandono dos estudos e a baixa ou a falta de qualificação profissional

leva-os à sujeição a trabalhos aquém da sua qualificação (18).

Facilidades do Adolescente para o Desempenho do Papel de Pai

Apesar de estarem vivendo um momento complexo em suas vidas os

adolescentes encontram aspectos facilitadores para a vivência de seu papel de pai.

Aqueles que têm o apoio da família referem maior facilidade em aprender o exercício

da paternidade.

Nenhuma [...] tendo um bom estudo, tendo um bom emprego, não terei
dificuldade, quanto à educação e atenção, creio que não terei dificuldade, pois
tenho minha família me ajudando. (A2)
Sei que tenho que aprender tudo, mas minha mãe está me ajudando. (A6)

Quando o pai adolescente possui um emprego, não se apresenta ansioso,

pois o fato de não ter que depender financeiramente de sua família é uma

preocupação a menos.

Eu acho que não né, não vai ter nenhuma dificuldade, tenho emprego [...] (A1)

Referem que quando o bebê é saudável fica mais fácil o seu cuidado.



Fácil porque ele é sadio, bonito. A mãe dele tem 13 anos, mas está cuidando
direitinho. (A6)
Estou muito feliz com o meu filho, ele é sadio e é muito parecido comigo. (A8)

Verifica-se que os significados da paternidade são fortemente influenciados

pelas experiências dos homens com seus próprios pais (20) . Assim, percebe-se que

se o adolescente tem uma boa referência do papel de pai em que se espelhar

parece mais fácil exercer adequadamente este papel.

Dificuldades do Adolescente para o Desempenho do Papel de Pai

Os dados do estudo nos mostram que alguns adolescentes têm medo de

enfrentar o cuidado direto à criança. Talvez por não ser preparado para este papel.

Alguns boicotam o pai adolescente por acharem que o mesmo não é capaz de

cuidar. Assim, estes referem dificuldade em ter que cuidar de um bebê. Por muito

tempo (décadas de 60 e 70), privilegiaram-se os estudos focados na díade mãe-

criança, praticamente excluindo o pai das relações parentais e do processo de

desenvolvimento infantil (20) .

Não acho nada fácil ter que cuidar de uma criança. (A6)

Nem sei como fazer isso, terei que aprender tudo. (A4)

Os pais que trabalham referem pouco tempo para participarem da criação da

criança e terem uma presença mais constante junto à ela. Ainda prevalece a visão

de que ao pai compete o sustento.

A falta de tempo [...] por causa do próprio trabalho, mas é a forma como vou
ter de poder sustentar minha família. (A7)

A necessidade da inserção do jovem pai no mercado de trabalho o impede de

acompanhar mais de perto a criação do filho. Muitas vezes o mesmo precisa



trabalhar, pois não dispõe de apoio financeiro na família necessário ao

enfrentamento da situação.

Conclusões

O estudo evidenciou que os jovens que tiveram a experiência da paternidade

na adolescência apresentaram baixa escolaridade e necessidade de inserção

precoce no mercado de trabalho. O percurso escolar desses jovens é marcado por

interrupções do estudo, para o início de atividades remuneradas, a fim de ter

condições financeiras para o sustento do bebê. Este fato mostra que a gravidez na

adolescência interrompe projetos de vida obrigando o jovem pai a redimensionar

seus objetivos a partir da decisão de ter o filho.

A enfermagem deve estar consciente de que o adolescente ao assumir seu

papel de pai tem se mostrado participativo. A responsabilidade econômica, o

compromisso afetivo com a família, o projeto de vida, o medo da nova experiência, a

transformação na relação com a mulher gestante e futura mãe, a divisão do amor

com o filho, e outros aspectos, são temas que costumam surgir nos corações

masculinos e que não costumam receber a devida atenção daqueles que prestam

assistência à gestação e ao nascimento.

Apesar da gravidez causar forte impacto na vida dos pais adolescentes

participantes do estudo os jovens pais parecem estar assumindo a paternidade de

modo mais responsável, valorizando a importância de sua participação na vida de

seus filhos.

Investir em campanhas de alerta e esclarecimento, que ofereçam informação

ao jovem e incentivem o uso de camisinha tem um papel importante na prevenção

da Síndrome da Imuno Deficiência Adiquirida (AIDS), doenças sexualmente

transmissíveis e da gravidez precoce.



Verifica-se que a facilidade de acesso a informação sexual não garante maior

proteção contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não desejada. Seria

necessário implementar políticas de saúde pública, tanto de prevenção como de

atendimento a estes adolescentes, protegendo assim não só jovens pais e mães,

mas, sobretudo, o bebê.

Considerando as potencialidades e os limites da família, os profissionais da

saúde precisam exercer a escuta, o acolhimento e o cuidado, tanto da adolescente

grávida, quanto do pai adolescente facilitando a aquisição e o desenvolvimento de

recursos próprios, por parte do núcleo familiar, no enfrentamento de momentos

conflituosos, reconhecendo a família como sujeito ativo nesse processo.

Referências
1 Radtke FM. Adolescência, Paternidade e Cuidados: Os sentidos que adolescentes
pais atribuem à sua participação nos cuidados dos filhos. Florianópolis, 2005.
2 ECA BRASIL. Ministério da Justiça. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n°
8.069, de 13 de junho de 1990. Brasília, 1991.
3 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Área de Saúde do
Adolescente e do Jovem. Saúde, um direito de adolescentes. Brasília, 2005.
4. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conferência mundial sobre a mulher,
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1996.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Cartilha dos direitos sexuais, direitos
reprodutivos e métodos anticoncepcionais. 2006.
6 Manriquez IP, Le-Bert CQ. Respostas à gravidez entre adolescentes chilenas de
estratos populares. In: COSTA, A. O.; AMADO, T. Alternativas Escassas: saúde,
sexualidade e reprodução na América Latina. Rio de Janeiro: Ed. 34 – Fundação
Carlos Chagas, 1994.
7 Motta MGC, RibeiroNRR, Pedro ENR, Coelho DF. Vivências da mãe adolescente e
sua família Departamento de Enfermagem Materno Infantil, Escola de Enfermagem,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.
8 Trindade ZA, Menandro MCS. Pais adolescentes: vivência e significação. Revista
Estudos de Psicologia, Natal, 2002.
9 Pereira DZ et al. Criando crianças - de 0 aos 6 anos. Porto Alegre: Magister, 2001.
10 Olavarría JA. Hombres a la deriva? Poder, trabajo y sexo. Chile: Serie Libros
FLACSO-Chile, Santiago, 2001.



11 Trindade ZA. As representações sociais da paternidade e da maternidade:
implicações no processo de aconselhamento genético. Tese de Doutorado/ USP,
São Paulo, 1991.
12 Resende ALM, Alonso ILK. O perfil do pai cuidador. Revista Brasileira de
Crescimento e Desenvolvimento Humano, São Paulo, 1995.
13 Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 6ªed.
São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro - RJ: Abrasco, 1999.
14 Ministério da saúde (BR), Conselho Nacional de saúde, Comitê Nacional de Ética
em Pesquisa em Seres Humanos. Resolução 196, de 10 de outubro de 1996:
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.
Brasília (DF); 1997.

15 Ruivo PVA. A construção da paternidade na adolescência. Proposta de Trabalho
para o processo seletivo do Programa de pós-graduação em Enfermagem -
Mestrado em Enfermagem, da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio
Grande, 2006.

16 Reis  AOA,  Oliveira-Monteiro NR. Sexualidade e procriação na ótica de jovens
de periferias sociais e urbanas. Revista brasileira de crescimento e desenvolvimento
humano., ago. 2007, vol.17, no.2, p.54-63.

17 Silva L, Tonete VLP. A gravidez na adolescência sobre perspectiva dos
familiares: compartilhando projetos de vida e cuidados. Revista Latino-Americana de
Enfermagem, v. 14, n. 2, março – abril, Ribeirão Preto, 2006
18 Vitalle MSS, Amâncio OMS. Gravidez na Adolescência. Disponível em:
http://www.brazilpednews.org.br/set2001/bnpar101.htm [documento na internet]
Visitado em agosto de 2006.
19 Rico AMMS. Paternidade. Disponível em:
http://guiadobebe.uol.com.br/psicgestante/paternidade.htm [documento na internet]
Acessado em novembro de 2007.
20 Andrade RP, Costa RNA, Rossetti-Ferreira MC. Significações de paternidade
adotiva: um estudo de caso. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 16, p. 241-
252, 2006.

http://www.brazilpednews.org.br/set2001/bnpar101.htm
http://guiadobebe.uol.com.br/psicgestante/paternidade.htm

