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Introdução e Objetivo: A   gravidez   na   adolescência   associa-se   a   questões   físicas, 

emocionais  e  sociais,  apresentando  um  elevado  impacto  na  vida  sexual  e  reprodutiva.   

O principal objetivo deste estudo é avaliar se a gravidez com filho vivo na adolescência 

constitui um  fator  de  mudança  nas  futuras  escolhas  contracetivas  considerando-se  como  

objetivo secundário  verificar  se  estas  diferem  quando  comparadas  com  as  escolhas  pós  

interrupção voluntária da gravidez.  

Estudo: Estudo retrospetivo.  

Amostra: 212 adolescentes grávidas seguidas na  Unidade  de  Adolescentes  de  um  centro 

terciário, entre 2007 e 2010.   

Métodos: Foram revistos os processos clínicos e avaliadas características demográficas, taxa 

de gravidez planeada e métodos contracetivos utilizados antes e após a gravidez.  Para 

escolhas contracetivas após a gravidez,  foram  considerados:  grupo  1  -  adolescentes  que  

decidiram prosseguir com a gravidez (n = 106) e grupo 2 – igual número de adolescentes, 

aleatoriamente selecionado, que optaram por interromper a gravidez.   

Resultados: A taxa de gravidez planeada foi de 14,2%. Previamente a  uma  gravidez  com  filho  

vivo,  o  método  contracetivo  mais  utilizado  foi  o preservativo  masculino  (50,9%),  seguido  

dos  estroprogestativos  orais  (28,3%)  e  18,9%  das adolescentes  não  faziam  contraceção.   

Após a gravidez, o implante contracetivo  foi  o  método escolhido  por  70,8%  dos  casos  

(valor  p  <0,001)  e  os  estroprogestativos  orais  mantiveram-se como  a  segunda  opção  

mais  frequente  (17,9%;  valor  p:  0,058).  Comparando estes resultados com o  grupo  2  

verificámos  que  após  uma  interrupção  voluntária  da  gravidez  as  adolescentes escolheram 

mais frequentemente os estroprogestativos orais (57,5% versus 17,9% no grupo 1, p <0.001) e 

menos os métodos de longa duração (40,5% contra 78,4% no grupo 1, p <0,001).   

Conclusão: A gravidez na adolescência e os desfechos analisados constituem um fator de 

mudança das futuras escolhas contracetivas.  

   

  

PALAVRAS-CHAVE: Contraceção, Adolescência, Gravidez 


