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RESUMO 

 

OBJETIVO: Verificar a hipótese de que a gravidez na adolescência apresenta 

riscos biológicos e sociais elevados para gestantes e recém-nascidos (RN) 

quando comparada à gravidez na idade adulta. MÉTODOS: Estudo prospectivo 

comparativo, envolvendo 100 adolescentes grávidas (10 a 19 anos) 

comparadas a um grupo controle de 100 grávidas adultas (20 a 36 anos), 

acompanhadas no Sistema Único de Saúde em Cruz das Almas-Bahia, entre 

novembro de 2009 a julho de 2010. As variáveis estudadas foram: cor, 

escolaridade, idade, situação conjugal, renda familiar, número de consultas ao 

pré-natal, local de pré-natal, idade ginecológica, gestação desejada ou não, 

tipo de parto, indicação de cesareana e peso ao nascer. Foram considerados 

os seguintes desfechos negativos: DHEG, CIUR, BPN, macrosomia, 

prematuridade. RESULTADOS: A prevalência de complicações biológicas nas 

adolescentes foi de 45% (Versus 43% para adultas, p=0,89). Não houve 

diferença significante entre as frequências de desproporção céfalo-pélvica 

(10%), distócia funcional (9%), aminiorrex prematura (6%), apresentação 

pélvica (4%) e doença hipertensiva específica da gestação (4%), baixo peso ao 

nascer (7%), sofrimento fetal agudo (6%), macrosomia (2%), prematuridade 

(1%) no grupo de adolescentes, comparadas ao grupo de gestantes adultas. 

Os fatores de risco socioeconômicos diferiram significativamente entre os dois 

grupos estudados. Metade das adolescentes era solteira (versus 30% das 

adultas), 45% morava com o conjugue (versus 72%), tinham renda familiar 

menor (1,23 salários versus 1,41), 6% não conheciam qualquer método 

anticoncepcional (versus 0%) e 12% usavam algum método contraceptivo 

(versus 32%). A gravidez não planejada ocorreu em 50% das adolescentes 

(versus 35%), o início da vida sexual e a primeira gravidez também ocorreram 

em idade menor nas adolescentes, comparada ao grupo de adultas, 

respectivamente 15,05 anos (versus 18,44 anos) e 16,26 anos (versus 26,15 

anos). O número de parceiros sexuais foi semelhante nos dois grupos. 

CONCLUSÕES: Não houve risco biológico significativo na gravidez das 

adolescentes. Houve, entretanto, situação de vulnerabilidade social importante, 

caracterizada por início precoce da vida sexual, múltiplos parceiros, falta de 

conhecimento e de uso de métodos anticoncepcionais, alto índice de gravidez 



 

 
 

não planejada, necessidade de maior suporte familiar, e renda familiar média 

menor que as gestantes adultas. 

 

Palavras-chaves: gravidez, adolescência, complicações.  



 

 
 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: Investigating the hypothesis that teenage pregnancy has high 

biological and social risks for pregnant women and newborns (NB) compared to 

pregnancy in adulthood. METHODS: A prospective comparative study involving 

100 pregnant adolescents (10-19 years) compared to a control group of 100 

adult pregnant (20-36 years), followed up by the Unified Health System (SUS) 

in Cruz das Almas, Bahia, from November 2009 to July 2010. The studied 

variables were: color, education, age, marital status, family income, number of 

prenatal consultations, prenatal care site, gynecological age, being pregnancy 

desired or not, type of delivery, indication for cesarean delivery and birth weight. 

The following adverse outcomes were considered: Preeclampsia, IUGR, low 

birth weight, overweight, prematurity. RESULTS: The prevalence of biological 

complications in adolescents was 45% (versus 43% for adults, p= 0.89). There 

was no significant difference between the frequencies of cephalopelvic 

disproportion (10%), functional dystocia (9%), premature aminiorrex (6%), 

breech presentation (4%) and pregnancy hypertensive disorders (4%), low birth 

weight (7%), fetal distress (6%), overweight (2%), prematurity (1%) in 

adolescents compared to the group of adult pregnants. Socioeconomic risk 

factors differed significantly between the two groups. Half of the adolescents 

were single (versus 30% of adult), 45% lived with spouse (versus 72%), had a 

lower income (wages 1.23 versus 1.41), 6% did not know any contraceptive 

method (versus 0%) and 12% used a contraceptive method (versus 32%). The 

unplanned pregnancy occurred in 50% of adolescents (versus 35%), the onset 

of sexual activity and first pregnancy also occurred at an earlier age in 

adolescents, compared to adult group, respectively 15.05 years (versus 18.44 

years) and 16.26 years (versus 26.15 years). The number of sexual partners 

was similar in both groups. CONCLUSIONS: There was no increased biological 

risk in teenage pregnancies. There was, however, an important situation of 

social vulnerability, characterized by early onset of sexual activity, multiple 

partners, lack of knowledge and use of contraception, high rate of unplanned 

pregnancy, the need for greater family support, and average household 

incomes lower when compared to adult pregnant women. 

 



 

 
 

KEY-WORDS: pregnancy, adolescence, complications. 
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1. Introdução 

Adolescência é um processo primeiramente biológico que transcende a 

área psicossocial e constitui um período durante o qual se aceleram o 

desenvolvimento cognitivo e a estruturação da personalidade, abrangendo o 

período de 10 a 19 anos sendo a pré-adolescência dos 10 a 14 e a 

adolescência propriamente dita dos 15 aos 19 anos. (1) A primeira fase da 

adolescência também chamada de puberdade inicia-se ao surgirem os 

caracteres sexuais secundários estimulados pela ação dos estrogêneos 

(pubarca, telarca e menarca) e termina ao iniciarem os ciclos ovulatórios. (2) 

Neste período, importantes mudanças físicas e psicossociais acompanham o 

desenvolvimento da mulher.  

A jovem observa mudanças na imagem corporal, e frequentemente 

modifica seus valores, estilo de vida e muitas vezes, por contestação, rejeitam 

os padrões estabelecidos por seus pais, criando sua própria identidade e a 

identidade de grupo. Um dos pontos importantes desta transformação diz 

respeito à sexualidade. Estas importantes modificações no comportamento das 

adolescentes, sobretudo no exercício de sua sexualidade, pode ter 

repercussões importantes entre as quais a gravidez precoce.  

A prevalência de gravidez na adolescência tem crescido nos últimos 

anos e tem importantes implicações médicas e sociais, sendo considerada 

como gestação de alto risco pela Organização Mundial de Saúde. (3-5) Não 

somente fatores biológicos diferenciam a gravidez na adolescência, mas 

também situações psicológicas e socioeconômicas que dificultam o pré-natal 

adequado e o tratamento oportuno de possíveis intercorrências. (6,7) 
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Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010 a população brasileira era constituída de 190.755.799 de 

habitantes, dos quais 34.157.633 de adolescentes e destes 16.873.352 eram 

do sexo feminino. (8) No Brasil são escassos os serviços especializados 

destinados aos adolescentes, grupo mais vulnerável à violência, à sexualidade 

e gravidez precoces, às doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de 

tóxicos. Em 2002 32,8% dos adolescentes brasileiros entre 12 e 17 anos 

mantinham relações sexuais sendo 39% do sexo feminino. (9) 

A gravidez na adolescência tem sido associada a maior frequência de 

prematuridade, de parto cesariano, anemia, pré-eclampsia, sofrimento fetal 

agudo, restrição do crescimento fetal e baixo peso ao nascer (BPN). (9-13) O 

BPN é fator importante que acompanha a morbimortalidade perinatal e infantil, 

sendo que, na grávida adolescente teria ocorrência duplicada comparando-se à 

grávida adulta. (14) 

Entre os fatores associados ao alto risco da gravidez na adolescência 

destacam-se fatores biológicos como idade materna baixa, menor idade 

ginecológica (diferença entre a idade materna e a idade da primeira 

menstruação), ganho ponderal materno insuficiente ou má nutrição e 

multiparidade. Além disso, fatores socioeconômicos e culturais como hábitos 

de vida, principalmente uso de fumo, álcool e/ou drogas, grau de escolaridade, 

presença ou não de companheiro, apoio ou não dos familiares e falta de 

inserção no mercado produtivo poderiam ser importantes para a ocorrência de 

complicações e desfechos negativos. (15-19) Contudo, alguns estudos mais 

recentes não têm confirmado o aumento de complicações biológicas nas 

grávidas adolescentes, indicando perfil de risco materno semelhante aos de 

adultas grávidas. (20-22) Há dúvidas se os desfechos negativos encontrados 
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poderiam estar associados ao comportamento de saúde das mães 

adolescentes, especialmente nas menores de 16 anos, tais como dieta pobre, 

falta de pré-natal adequado, baixo nível socioeconômico e distúrbios 

emocionais. De fato, vários estudos que demonstraram este risco biológico 

também encontraram pré-natal inadequado, associando vulnerabilidade social 

das adolescentes com os desfechos negativos. (23-25) Outros autores são 

enfáticos ao afirmar que o risco social neste tipo de gestação é muito mais 

importante que o risco biológico. (26) Estas informações mais atuais, 

discordantes dos conceitos anteriores e a influencia dos riscos sociais nas 

gestantes e RN, refletem a necessidade de revisar e verificar o verdadeiro risco 

biológico e social de grávidas e RNs durante o período da adolescência. 
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2. Revisão de Literatura 

 

A gravidez na adolescência tem sido assunto de preocupação universal 

para profissionais de saúde, educadores, pais e a sociedade em geral, em 

razão de importantes eventos psicológicos, sociais, biológicos e econômico-

financeiros que podem surgir ou serem ampliados à mãe muito jovem, ao 

produto da concepção e à família. (27) Considera-se gravidez na adolescência 

como precoce aquela que ocorre na faixa etária de 10 a 14 anos e tardia 

aquela entre a idade de 15 a 19 anos. 

A incidência de gestação na adolescência varia de acordo com a região 

e país avaliado, ocorrendo mais frequentemente em populações com menor 

índice de desenvolvimento. Os partos em adolescentes correspondem a 12,8% 

do total de partos anuais nos Estados Unidos, 2,4% na França, enquanto esta 

proporção é de 22% em Cuba, 25% em El Salvador e 32% no Peru. Nos países 

africanos esta proporção chega a 45% dos partos. (28) No entanto, Weerasekera 

(2000) observou incidência de 9,8% de gestação na adolescência em pesquisa 

realizada no Srilanka, enquanto Mesleh (2001) observou 6% na Arábia Saudita. 

(29,30). Pardo e colaboradores observaram 9,4% de gravidez em adolescentes 

em pesquisa realizada de 1982 a 2001 na Universidade do Chile. (31) Um 

estudo realizado na Finlândia encontrou taxa de 4% de gravidez na 

adolescência, similar aos dados observados na Suécia e Dinamarca. (22) 

No Brasil, o percentual de nascidos vivos de mães adolescentes também 

varia de acordo com a região avaliada. Segundo o IBGE em 2010 houve 

508.364 partos entre adolescentes, correspondendo a 18,5% do total de partos. 

Na Bahia, segundo a mesma fonte, no mesmo período, o total de partos nesta 

faixa etária foi de 42.954 (20,68%), sendo que em Cruz Das Almas o total de foi 
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de 149 (16,4%), segundo MS/SVS/DASIS – SINASC. (32) Mota et al (1994) 

encontraram incidência de 12,2% em Campinas (SP) enquanto Vitor Velasco 

observou em Niterói (RJ) 16% de gestação entre adolescentes(33), Alves (2001) 

em quatro maternidades de João Pessoa (PB) encontraram incidência de 

26,3%.(34), enquanto Dos Santos et al. (2008) em São Luiz (MA) encontraram 

incidência de 25,4%. (35) 

 Com referencia à idade materna Stein e Leveno (1994) informaram 

diferenças importantes durante a gestação entre adolescentes precoces (de 10 

a 14 anos) e tardias (de 15 a 19 anos). (36) Villanueva (1999), em adolescentes 

tardias, relacionou maior risco obstétrico ligado à fatores sociais e a baixa 

renda do que a idade materna, enquanto que em gestantes precoces os 

desfechos obstétricos e neonatais negativos seriam dependentes unicamente 

da idade materna. (37) 

A assistência pré-natal adequada em adolescentes, com um mínimo de 

sete consultas, pode melhorar o estado nutricional materno, rastreamento das 

infecções obstétricas, suporte psicológico para a gravidez e o parto, controle 

das síndromes hipertensivas, diminuindo substancialmente os desfechos de 

baixo peso ao nascer e prematuridade, os quais contribuem para morbi-

mortalidade perinatal. (38) Kassar et al (2005), em um estudo realizado em 

Maceió (AL), verificaram que 54,8% das adolescentes grávidas fizeram menos 

que seis consultas ao pré-natal e observaram elevada incidência de 

prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal, dados 

corroborados por Kumar et al (2007) na Índia. (39,40) Em estudo realizado em 

São Luis (MA) em 2008, Santos et al, observaram que a adolescente com pré-

natal inadequado tem três vezes mais chance de ter um recém nascido de 

baixo peso do que uma gestante com adequado pré-natal. (35) 
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A prematuridade, definida como término da gestação em período inferior 

a 37 semanas, tem sido relacionada com frequência à gravidez na 

adolescência, principalmente pelos índices de morbimortalidade perinatal a ela 

associados. Apesar dos avanços tecnológicos terem contribuído para a maior 

sobrevivência do recém-nascido (RN) pré-termo, as sequelas, principalmente 

neurológicas, podem ser graves (41). Goldenberg et al (2005) encontraram 

incidência de prematuridade de 5,6% entre adolescentes chegando esta 

proporção a 25% em adolescentes precoces. (42) 

Alves et al (2006) encontraram incidência de 10,5% em prematuridade 

entre adolescentes sendo que 76% eram primigestas. (43) 

Em grande estudo populacional nos EUA retrospectivo entre 1995 à 

2000 Chen et al (2007) concluíram que as adolescentes tem risco aumentado 

para parto pré-termo. (44) 

A nutrição materna apresenta grande participação no desenvolvimento 

do produto da concepção. O peso pré-gestacional e a estatura materna baixos, 

acompanhados de pouco ganho ponderal no curso da gravidez, podem 

promover desfechos neonatais negativos, sendo fundamental o controle desses 

parâmetros no pré-natal. (45) 

Com referência ao peso do RN de grávida adolescente, Scholl et al 

(1994) e Cista et al (2002), observaram baixo peso ao nascer principalmente 

em mães entre 10 e 15 anos, possivelmente pelo baixo peso materno anterior à 

gravidez, menor aporte nutricional o que deve proporcionar alterações 

importantes nas trocas materno-fetais. (46,47) Chatkin et al (2005), em revisão 

sistemática observaram que o baixo peso ao nascer parece correlacionar com 

patologias da função pulmonar. Neste estudo foi detectada a associação desta 

variável com deficiência respiratória independente da idade da gravidez. (48) 
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Rocha et al (2006) realizaram um estudo comparativo transversal 

avaliando 522 adolescentes primíparas, sendo 104 destas em idade precoce 

(entre 10 a 15 anos) e 418 em idade tardia (entre 16 a 19 anos). A incidência 

de baixo peso ao nascer foi significativamente maior no primeiro grupo (13,5%) 

em relação ao segundo grupo de adolescentes tardias (3,1%). (49) Zlatnik – 

Burmeister (1977) analisaram 1.005 pacientes e concluíram que a idade 

ginecológica baixa aumenta o risco de baixo peso ao nascer na gestante 

adolescente. (50) 

Outro aspecto importante é a pré-eclâmpsia ou eclampsia. A 

nuliparidade e os extremos da idade são os principais fatores de risco para o 

aparecimento de pré-eclâmpsia. Assim, a gravidez na adolescente tem grande 

chance de acompanhar-se com esta patologia o que se tem verificado em 

vários estudos, principalmente na primeira etapa da adolescência (10 a 14 

anos). (51) Estudo realizado por Hutchins et al (1978) em 4.211 adolescentes, 

observou que a incidência de pré-eclampsia foi de 9,3% no grupo de 10 a 16 

anos comparado com 6,7% no grupo entre 17 a 19 anos. (52) Um estudo 

realizado em Salvador- Ba por Darzé (1979), avaliando 750 adolescentes 

grávidas atendidas no momento do parto, encontrou uma incidência de pré-

eclampsia de 14,4% (53), enquanto Nestarez e Mathias (1985) encontraram 

29,5%, em São Paulo (SP). (54) 

Em relação ao tipo de parto, a idade na gestação pode igualmente ser 

um fator importante. No geral, admite-se que as dimensões da pelve entre as 

adolescentes seriam incompletas em razão do desenvolvimento ainda imaturo 

em uma população. Clinicamente, esperava-se uma grande incidência de 

desproporção céfalo-pélvica, falha na progressão ou distócia, o que não foi 

observado em alguns estudos. (55) De acordo com Faundes e Ceccatti (1991), a 
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incidência de cesárea é fato mundial, inerente a quase todos os países. 

Entretanto, o Brasil apresenta as maiores taxas. (56) 

No Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná (2003), 

Oliveira Junior em dissertação de mestrado estudou 216 partos entre 

adolescentes encontrando taxas de 35% de cesárea em comparação com 44% 

no grupo de mulheres adultas. (57) Watcharaseranee et. al (2006) na Tailândia 

também relataram predominância de parto normal entre adolescentes. (58) Na 

Índia, Trivedia e Parrija (2007) também encontraram menores taxas de 

cesarianas no grupo de adolescente em relação ao grupo controle de gestantes 

adultas. (59) 

Existem vários estudos indicando que a gravidez na adolescência 

apresenta maior risco para gestante e para o feto, em comparação com 

grávidas adultas. Entretanto, sabe-se atualmente que o fator idade por si não é 

o responsável pela mortalidade perinatal. A associação de outros fatores 

sociais, econômico-financeiros, familiares, assim como grau de instrução da 

gestante, assistência pré-natal, entre outros são determinantes importantes. (54) 

Controlados esses outros fatores a mortalidade perinatal em adolescentes não 

difere das gestantes adultas, observando-se que adolescentes grávidas tendo 

assistência pré-natal adequada, bom aporte nutricional, apoio familiar e 

assistência ao parto não apresentam diferenças significativas na mortalidade 

fetal, neonatal ou perinatal. (60) 

Vários relatos informam maior incidência de mortalidade materna nos 

extremos da vida reprodutiva, ou seja, nas mais jovens ou nas mais idosas. O 

American College of Obstetrician and Ginecologists (1997), informa risco de 

morte materna de aproximadamente 60 vezes maior em adolescentes do que 

em gestantes entre 20 e 24 anos. (61) Entre outras patologias relacionadas à 
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mortalidade materna na adolescência citam-se a DHEG e suas complicações 

como eclâmpsia, Síndrome Hellp, Coagulação Intravascular Disseminada, 

Insuficiência Renal. (62) A síndrome HELLP é uma grave complicação da 

gestação caracterizada por: (H) hemólise, (EL) enzimas hepáticas elevadas e 

(LP) baixa contagem de plaquetas. Aproximadamente 2% das mulheres com a 

síndrome HELLP e 8% dos bebês morrem em decorrência da síndrome. (62) 

Conde et al (2005) analisaram 854.377 menores de 25 anos no Uruguai 

e observaram que adolescentes de até 15 anos apresentaram maior risco de 

mortalidade materna. (63) Siña et al (2003) fizeram estudo mostrando maior 

risco de mortalidade materna em adolescentes chilenas menores de 15 anos e 

de 15 a 19 anos. (64) 

A gravidez na adolescência engloba aspectos biológicos, psicossociais, 

médicos e de saúde pública, sendo considerada pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS, como gravidez de alto risco. Estuda-la é tarefa difícil e 

complexa, porem, muito importante desde quando se trata de eventos 

ocorridos em parcela considerável e ainda em formação de nossa população. 

Os estudos mais recentes indicam que os desfechos negativos na gravidez em 

adolescentes são mais ligados a fatores socioeconômicos que biológicos.  

Nos últimos anos, houve uma melhoria na assistência à saúde da 

população com a estruturação do programa de saúde da família, possibilitando 

um melhor acompanhamento das gestantes, e possivelmente no 

acompanhamento pré-natal das gestantes adolescentes. 

São desconhecidos estudos de gravidez na adolescência no Recôncavo 

baiano, até o momento, e o presente trabalho poderá contribuir para o 

estabelecimento de novas diretrizes no acompanhamento pré-natal entre 

adolescentes nesta região que tem importância cultural, social e econômica. 
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3. Objetivo 

 

O objetivo de nosso estudo foi verificar a hipótese de que a gravidez na 

adolescência apresenta riscos biológicos e sociais elevados para gestantes e 

RN quando comparada à gravidez na idade adulta.  

Hipótese nula: Há riscos biológicos e sociais entre adolescentes 

grávidas. 

Hipótese alternativa: Não há riscos biológicos e sociais entre 

adolescentes grávidas. 
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4. METODOLOGIA, MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Área e população de referência 

 

O estudo foi realizado no município de Cruz das Almas, estado da Bahia, 

Região Nordeste do Brasil, localizado no Recôncavo Baiano a 149Km de 

Salvador (Figura 1). A cidade está implantada no planalto pré-litorâneo com 

uma densidade demográfica de 402,11 habitantes/Km2 segundo o IBGE – 

Censo 2010. A população, segundo o último recenseamento é de 58.606 

habitantes, dos quais 30.924 (52,7%) são do sexo feminino. A população 

urbana é representada por 49.885 habitantes (85%), enquanto a rural 

corresponde a 8.721 (15%). Da população geral, existem 5.095 mulheres 

adolescentes. A principal atividade da população é o agronegócio. 

 

 

Figura 1. Representação geográfica do Recôncavo baiano, indicando a localização de Cruz das Almas – 

BA. Fonte: Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), 2002 
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4.2 Desenho do estudo 

Realizou-se estudo prospectivo comparativo e analítico com uma amostra de 

200 gestantes que foram divididas em dois grupos: “grupo estudo” e “grupo 

comparativo”. No grupo estudo foram incluídas as gestantes com idade entre 10 a 19 

anos, seguindo a faixa etária considerada adolescente pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). O grupo comparação foi composto pelas demais gestantes adultas. 

 

4.3 Seleção da população do estudo 

As gestantes eram acompanhadas na rede SUS em Cruz das Almas (BA) e 

foram selecionadas de forma aleatória (consecutivamente), em três unidades de 

assistência: no serviço de pré-natal dos nove postos do Programa de Saúde da 

Família (PSF), sendo cinco na zona urbana e quatro na zona rural, no ambulatório do 

IPER- Instituto de Pediatria do Recôncavo (Hospital Público Municipal) e na Santa 

Casa de Misericórdia. Estas pacientes foram acompanhadas por um obstetra, uma 

enfermeira, além do pessoal de apoio. 

 

4.4 Critérios de inclusão 

Foram atendidas todas as gestantes a partir da 12ª semana gestacional que 

procuraram os referidos serviços (ou serviços de referência), no período de novembro 

de 2009 a outubro de 2010. Após contato inicial, quando foram esclarecidos os 

objetivos do trabalho, as gestantes que voluntariamente concordaram em participar e 

assinaram o Termo de Consentimento Lido e Esclarecido (TCLE), foram incluídas na 

pesquisa, isto é, de 10 á 19 anos de idade para o grupo estudo (adolescentes) e as 

demais para o grupo comparação (adultas) entre 20 e 36 anos. 
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4.5 Critérios de exclusão 

Seriam excluídas as pacientes que não aceitassem participar do estudo. Todas 

as gestantes aceitaram e assinaram o TCLE. 

 

4.6 Variáveis estudadas 

As seguintes variáveis foram avaliadas para os dois grupos: sócio 

demográficas: idade, etnia, situação conjugal, peso, altura, nível sócio econômico 

(renda familiar e escolaridade), moradia; variáveis clínicas: idade gestacional em 

semanas, idade ginecológica, número de consultas ao pré-natal, ganho ponderal 

durante a gravidez, tipo de parto e avaliação do pós parto. As variáveis clínicas do RN 

foram: prematuridade, peso ao nascer, índice de Apgar. 

Também foram avaliadas as variáveis laboratoriais que rotineiramente já fazem 

parte do pré-natal, tais como, urina tipo 1, hemograma completo, glicemia de jejum, 

grupo sanguíneo, fator Rh, sorologias para sífilis, toxoplasmose, rubéola, HIV, HTLV. 

Colpocitologia e Colposcopia foram realizadas na prevenção do câncer do colo uterino 

como também na verificação de candidiase vaginal, sendo que esta ultima tem sido 

estudada como causa de parto prematuro. A avaliação clínico-obstétrica foi realizada 

mensalmente enquanto que as avaliações laboratoriais e a ultrassonografia foram 

feitas a cada trimestre da gestação. As variáveis relativas ao RN foram obtidas no pós-

parto imediato. 

 

4.7 Cálculo amostral 

O tamanho amostral foi calculado para um erro alfa (p) igual a 0,05 e um erro 

amostral de 10%, levando-se em consideração uma perda no segmento de 20%. O 

cálculo foi baseado no trabalho de Darzé (1979) que evidencia cerca de 20% como 

taxa de risco para adolescentes grávidas em estudo realizado na maternidade Tsyla 
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Balbino em Salvador – Bahia. (53) O “n” mínimo a ser adotado, segundo os critérios 

citados, foi de 75 gestantes para cada grupo (a saber, estudo e comparação). 

 

4.8 Métodos de avaliação dos aspectos estudados  

 

Idade gestacional: Mensurada a partir do 1º dia do ultimo período menstrual 

normal (OMS-FIGO, 1978) tabulada em dias ou semanas, medida da altura do fundo 

uterino e exame sonográfico.  

Pré-natal: Assistência médica e de enfermagem à gestante durante o período 

gestatório a partir da 12ª semana, incluindo exames laboratoriais complementares e 

ultra-sonografia que foram realizados nos laboratórios e clinicas pelo SUS. 

A avaliação dos níveis pressóricos foi realizada em todas as gestantes e 

identificada hipertensão na gravidez quando a PA estava acima de 140x90 mmHg. 

Tipo de parto: Normal ou natural, cesárea (cirúrgico) e fórceps (parto 

instrumentado). 

Prematuridade: Pré-termo, antes da 37ª semana ou através do peso ao nascer 

menor que 2.500g medindo em gramas da massa corpórea do recém-nato 

imediatamente após o nascimento. 

Índice de Apgar: Escore sistematizado por V. Apgar em 1953 para avaliar as 

condições do RN observando frequência cardíaca, esforço respiratório, reflexos, tono 

muscular e coloração. Os valores variam de zero a dez e serve para analisar a 

vitalidade do RN entre 60 segundos e 5 minutos logo após o nascimento. 

Baixo peso ao nascer: peso inferior a 2.500 gramas. 

Macrosomia: acima de 4.000 gramas. 

Pré eclampsia: hipertensão induzida pela gravidez (PA >140/90mmHg). 

Prematuridade: abaixo de 37 semanas. 

CIUR: Crescimento intrauterino retardado. 
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4.9 Plano de análise estatística 

As variáveis quantitativas (ou contínuas) foram observadas em média e desvio 

padrão para os dois grupos. As variáveis qualitativas foram observadas em proporção, 

considerando-se os dois grupos. O teste T foi utilizado para verificação de diferenças 

estatísticas para variáveis contínuas, sendo o teste do Qui-quadrado realizado na 

mesma finalidade no caso de co-variáveis (ou discretas qualitativas). A análise 

estatística foi desenvolvida com a utilização do programa estatístico SPSS, V17. 

5. Aspectos éticos 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em pesquisa da FBDC – 

Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências em Salvador (BA), conforme 

recomendação da resolução 196/96, sendo aprovado através de oficio nº 326/2009 de 

28/09/09. 
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6. Resultados 

6.1 Características gerais da população estudada 

Do total da amostra, 150 gestantes foram originárias de Programas de Saúde 

da Família (PSF) da zona urbana (75%) e outras 50 eram provenientes de PSF da 

zona rural (25%) (Figura 2). Na tabela 1 pode-se observar a distribuição das gestantes 

por localidade nas diversas unidades do PSF, no Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia e no Ambulatório do IPER que contribuiu com a maior parte das 

gestantes. Não houve diferença nas procedências das gestantes adolescentes e do 

grupo controle. 

Por estes dados é possível estimar que a taxa de gravidez na adolescência no 

município é de aproximadamente 16,1%.  

 

 

Figura 2. Localização das unidades de saúde envolvidas na pesquisa. 
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Tabela 1: Local de acompanhamento das 200 gestantes (adolescentes e adultas) investigadas 

no período de nov. de 2009 a out. de 2010, em Cruz das Almas - BA. MS/SVS/DASIS 

Procedência (pré-natal) 
Grupo estudo 
(adolescentes) 

(n=100) 

Grupo controle 
(adultas) 
(n=100) 

Ambulatório do IPER 45% 40% 

PSF Bairro da Suzana 7,4% 7% 

Ambulatório Santa Casa de Misericórdia 7,8% 13,2% 

PSF Sindicato Rural 7,4% 7,4% 

PSF Bairro Alberto Passos 7,1% 7% 

PSF Escola de Agronomia* 5,9% 6% 

PSF do Araçá* 6,9% 7% 

PSF da Sapucaia* 5,9% 5,8% 

PSF da Pumba* 6,6% 6,6% 

PSF = Programa de Saúde da Família, * PSF localizados na zona rural. - Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos - SINASC 

 

Quando comparamos os fatores de risco socioeconômicos, notamos 

diferenças significantes entre os dois grupos estudados. Metade das 

adolescentes era solteira (versus 30% das adultas) e apenas 45% delas 

moravam com o conjugue (versus 72%). As grávidas adolescentes também 

tiveram renda familiar menor, de 1,23 (versus 1,41). (Tabela 2) 
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O aspecto social (cultural, educacional, econômico) é também referido 

como apresentando grande impacto na gestante adolescente, podendo diminuir 

sua qualificação e inserção no mercado produtivo. (65) Na esfera psicológica a 

gravidez na adolescência pode representar insegurança, medo, tristeza, tendo 

em vista que na maioria das vezes a gestação é indesejada não fazendo parte 

de um plano de vida adequado. (66) 

 

Tabela 2. Características sóciodemográficas das 200 gestantes avaliadas no período 

de nov. de 2009 a out. de 2010, em Cruz das Almas - BA. 

Variável 
Adolescentes 

N ou média (DP) 
Adultas 

N ou média (DP) 
p 

Idade (anos) 17,15 (1,66) 30,39 (5,33) 0,00 

Altura (centímetro) 158,67 (7,80) 161,95 (7,97) 0,00 

Peso (Kg)* 56,73 (9,59) 65,32 (10,88) 0,00 

IMC 22,58 (3,8) 24,89 (3,7) 0,00 

Renda 1,23 (0,51) 1,41 (0,69) 0,04 

SITUAÇÃO CONJUGAL:   0,00 

Solteira 50 30  

Casada 6 41  

União consensual 44 29  

COR (AUTOREFERIDA):   1,00 

Brancas 3 3  

Pardas e negras 97 97  

AUXÍLIO FAMILIAR:   0,00 

Mora com a família 55 28  

Mora com conjugue 45 72  

ESCOLARIDADE:   0,14 

Até quatro anos 10 14  

De 5 e 11 anos 90 83  

Mais de 12 anos 0 3  

DP - desvio padrão, IMC - índice de massa corpórea, Kg - kilograma. 
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Em relação às características clínicas das gestantes avaliadas (Tabela 3), 6% 

das adolescentes (versus 0% das adultas) não conheciam qualquer método 

anticoncepcional e apenas 12% (versus 32%) usavam algum método contraceptivo. A 

gravidez também foi indesejada em 50% das adolescentes, mas em apenas 35% das 

adultas. O início da vida sexual foi mais precoce e a primeira gravidez também ocorreu 

em idade menor quando comparada ao grupo de adultas, respectivamente 15,05 

(versus 18,44) e 16,26 (versus 26,15). Todos estes achados foram significativamente 

diferentes na análise entre os dois grupos. O número de parceiros sexuais, entretanto, 

não diferiu, sendo 1,93 para adolescentes e 1,82 para adultas. 

 

Tabela 3. Características clínicas das 200 gestantes avaliadas no período de nov. de 

2009 a out. de 2010, em Cruz das Almas - BA. 

Variável 
Adolescentes 

N ou média (DP) 
Adultas 

N ou média (DP) 
p 

Idade da menarca (anos) 12,72 (1,42) 12,89 (1,51) 0,41 

Início da vida sexual (anos) 15,07 (1,49) 18,44 (3,52) 0,00 

Idade primeira gravidez (anos) 16,26 (1,78) 23,15 (5,00) 0,00 

Idade ginecológica (anos) 3,54 (1,66) 10,26 (5,04) 0,00 

N de parceiros 1,93 (1,33) 1,82 (1,05) 0,52 

N de gestações 1,26 (0,56) 2,74 (1,69) 0,00 

N de abortos 0,12 (0,33) 0,46 (0,69) 0,00 

N consultas pré-natais 6,01 (1,81) 6,26 (2,24) 0,39 

Tabagismo (não) 100 99 1,00 

Etilismo (não) 99 97 0,62 

Drogas (não) 100 99 1,00 

Doenças crônicas (não) 97 98 1,00 

Medicação (não) 96 98 0,68 

Cirurgia prévia (não) 96 95 1,00 

Conhece MAC (sim) 94 100 0,02 

Usava MAC (sim) 12 32 0,00 

Gravidez não planejada 50 35 0,04 

DP - desvio padrão, N - número, MAC - Método anticoncepcional. 
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A saúde reprodutiva da adolescente tem sido objeto de muitos estudos e 

discussões, principalmente, pelos aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Do 

ponto de vista biológico, tem sido proposto que a imaturidade fisiológica traduzida por 

uma vasculatura decíduo-miometrial ainda inadequada seria impedimento anátomo-

funcional para circulação uteroplacentária exitosa, justificando talvez incidência mais 

elevada de Pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascer e prematuridade na adolescente 

grávida.(53)  

A prevalência global de todas as complicações nas adolescentes grávidas foi 

de 45%, sendo desproporção céfalo-pélvica (10%), distócia funcional (9%), aminiorrex 

(6%), apresentação pélvica (4%) e DHEG (4%) as mais frequentes. A taxa de partos 

cesáreos entre as adolescentes foi de 45%. Todas estas complicações, entretanto, 

não alcançaram diferença estatisticamente significante quando comparadas em 

conjunto ou isoladamente às mesmas complicações apresentadas pelo grupo de 

adultas grávidas (Tabela 4) 

 
Tabela 4. Distribuição dos desfechos avaliados em gestantes adolescentes e adultas 

avaliadas no período de nov. de 2009 a out. de 2010, em Cruz das Almas - BA. 

Desfechos Adolescentes Adultas Total (200) p 

Total de desfechos negativos* 45 43 88 (43,8%) 0,89 

Aminiorrex prematura 6 3 9 (4,5%) 0,49 

Apresentação pélvica 4 2 6 (3%) 0,68 

CIUR 1 0 1 (0,5%) 1,00 

Desproporção céfalo-pélvica 10 12 6 (3%) 0,82 

DHEG 4 3 7 (3,5%) 1,00 

Distócia funcional 9 13 22 (11%) 0,49 

Oligohidrâminia 0 3 3 (3,5%) 0,24 

Parto cesáreo** 45 54 101 (50,5%) 0,25 

Aborto 0 0 0 (0%)  

CIUR: crescimento intra-uterino retardado; DHEG- doença hipertensiva específica da gravidez, *Oito 

gestantes tiveram dois desfechos desfavoráveis simultaneamente, **Foi analisado em isoladamente, não 

sendo considerado desfecho negativo. 



39 
 

 
 

Os desfechos negativos que mais frequentemente afetaram neonatos de 

mães adolescentes foram baixo peso (7%), sofrimento fetal agudo (6%), 

macrossomia (2%), prematuridade (4%), (Tabela 5). O índice de Apgar nestes 

RN foi de 8,22 no primeiro minuto e de 9,01 no quinto. Nenhum destes 

desfechos foi estatisticamente diferente quando comparados com os dos RN 

nascidos do grupo de adultas. A única exceção foi o peso dos neonatos medido 

em grama que foi significativamente menor nos filhos de adolescentes, 

entretanto a diferença absoluta não representou implicações clínicas por estar 

acima de 2.500g, a saber, média de 3.119,78g (adolescentes) versus 3.271,43 

(adultas). 

 

Tabela 5. Frequência de desfechos desfavoráveis em gestantes adolescentes e 

adultas avaliadas no período de nov. de 2009 a out. de 2010, em Cruz das Almas- BA. 

Variável 
Adolescentes 

N ou média (DP) 
Adultas 

N ou média (DP) 
p 

Desfechos desfavoráveis 45 43 0,78 

Sofrimento fetal agudo 6 4 0,74 

Macrossomia 2 3 1,00 

Baixo peso 7 2 0,17 

Prematuridade 4 0 0,14 

Peso fetal (gramas) 3.119,78 (434,85) 3.271,43 (395,48) 0,01 

Apgar no primeiro minuto 8,22 (0,93) 8,46 (0,64) 0,24 

Apgar no quinto minuto 9,01 (0,52) 9,08 (0,58) 0,07 

Óbitos maternos 0 0  

Óbitos fetais 0 0  

DP - desvio padrão, N – número. 
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A pré-eclampsia não tem sido associada à gravidez na adolescência em 

estudos originários da maioria dos países industrializados. (11, 22, 25, 70-72) Este achado 

tem diferido dos relatos originários de países em desenvolvimento. (25,73) A despeito 

disto, um estudo latino-americano seccional amplo revelou aumento da taxa de pré-

eclampsia em grávidas de menor idade, entretanto não houve diferença significante 

quando a pré-eclampsia foi ajustada para fatores de confundimento (63). Estes dados 

indicam que adolescência, por si, não é fator preditor independente para pré-

eclâmpsia, sugerindo que fatores socioeconômicos possam também estar implicados. 

Os principais desfechos obstétricos negativos para a gestante e para o RN são 

apresentados na Tabela 6. Não houve diferenças significantes entre os grupos. 

Tabela 6. Principais desfechos obstétricos negativos. 

Variável Adolescentes Adultas p 

Desfechos totais 18  8  0,101 

Pré-eclampsia 4  3  0,990 

CIUR 1  0  0,990 

BPN 7  2  0,197 

Macrossomia 2  3  0,990 

Prematuro 4  0  0,140 

DHEG - Doença hipertensiva especifica da gravidez; CIUR - Crescimento intrauterino retardado; BPN - 

Baixo peso ao nascer. 

 

Gráfico 1. Indicações de cesárea 

 

.  
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7. Discussão 

Os dados do nosso trabalho demonstram que não houve risco biológico 

significativo na gravidez de adolescentes quando comparadas a adultas 

gestantes. Estes achados são consistentes tanto para a análise dos riscos 

totais (em conjunto), quando para análise de cada desfecho negativo 

individualmente. Também não há diferença quando analisamos complicações 

nos neonatos de mães adolescentes com adultas. Portanto, na população em 

estudo, não houve risco biológico aumentado na gravidez entre adolescentes, 

nem para a gestante nem para os neonatos. A prevalência global de todas as 

complicações nas adolescentes grávidas foi de 45%, sendo desproporção 

céfalo-pélvica (10%), distócia funcional (9%), amniorrex (6%), apresentação 

pélvica (4%) e Pré-eclampsia (4%) as mais frequentes. A taxa de partos 

cesáreos entre as adolescentes foi de 45%. Todas estas complicações, 

entretanto, não alcançaram diferença estatisticamente significante quando 

comparadas às mesmas complicações apresentadas no grupo de adultas 

grávidas, em conjunto ou comparadas isoladamente. 

Por tratar-se de um estudo sem base populacional, não foi possível 

estabelecer a prevalência de gravidez na adolescência na amostra estudada, 

entretanto, para esta finalidade foram utilizados os dados populacionais 

disponíveis no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC, órgão 

do Ministério da Saúde. (32) Tomando-se como base os anos de 2010 e 2009, o 

número total de nascidos vivos em na cidade de Cruz das Almas foi 1801, 

sendo que as adolescentes contribuíram com 290 RN. 

Com referência aos exames laboratoriais, constataram-se apenas alguns 

casos de anemia ferropriva nos dois grupos, porém, sem comprometimento 
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para a gestação e que foram solucionados com medidas dietéticas e 

medicamentosas. Os demais exames foram normais. As sorologias foram 

negativas para rubéola, toxoplasmose, citomegalovirus, HIV, HTLV, VDRL. Não 

foram detectadas patologias neoplásicas. A colpocitologia e a colposcopia 

foram realizadas em todas as pacientes, revelando apenas alguns processos 

inflamatórios moderados sem qualquer complicação para a gravidez. Foram 

também observados casos de infecção urinária sem alteração do curso 

gestacional e que foram tratados adequadamente. 

Os desfechos negativos que mais frequentemente afetaram neonatos de 

mães adolescentes foram baixo peso (7%), sofrimento fetal agudo (6%), 

macrossomia (2%), prematuridade (4%). O índice de Apgar nestes RN foi de 

8,22 no primeiro minuto e de 9,01 no quinto. Nenhum destes desfechos foi 

estatisticamente diferente quando comparados com os dos RN nascidos do 

grupo de adultas. A única exceção foi o peso dos neonatos medido em grama 

que foi significativamente menor nos filhos de adolescentes, entretanto a 

diferença absoluta não representou implicações clínicas por estar acima de 

2500g, a saber, média de 3119,78g (adolescentes) versus 3271,43 (adultas). 

Quando comparamos os fatores de risco socioeconômicos, notamos 

diferenças significantes entre os dois grupos estudados. Metade das 

adolescentes era solteira (versus 30% das adultas) e apenas 45% delas 

moravam com o conjugue (versus 72%). As grávidas adolescentes também 

tiveram renda familiar menor, de 1,23 (versus 1,41). 

Seis por cento das adolescentes (versus 0% das adultas) não 

conheciam qualquer método anticoncepcional e apenas 12% (versus 32%) 

usavam algum método contraceptivo. A gravidez também foi indesejada em 

50% das adolescentes, mas em apenas 35% das adultas. O início da vida 
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sexual foi mais precoce e a primeira gravidez também ocorreu em idade menor 

quando comparada ao grupo de adultas, respectivamente 15,05 (versus 18,44) 

e 16,26 (versus 26,15). Todos estes achados foram significativamente 

diferentes na análise entre os dois grupos. O número de parceiros sexuais, 

entretanto, não diferiu, sendo 1,93 para adolescentes e 1,82 para adultas. 

Estes achados do nosso trabalho demonstram que as adolescentes 

grávidas encontravam-se em situação de vulnerabilidade social e econômica. 

Isto significa que a despeito de não ter sido evidenciado risco biológico real 

para as adolescentes e seus RN, há grande risco social, especialmente entre 

adolescentes mais pobres, com maior número de parceiros sexuais e com 

menor informação sobre métodos contraceptivos.  

Segundo dados disponíveis no Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC), órgão do Ministério da Saúde, (32) tomando-se como base os 

anos de 2010 e 2009, a prevalência de gravidez em adolescentes na cidade de 

Cruz das Almas foi de aproximadamente 16,1%. No mesmo período, esta 

prevalência foi de 21,4% no Estado da Bahia e de 19,31% no Brasil. Nos 

Estados Unidos a incidência de partos em adolescentes é de 12,8%, na França 

2,4%, em Cuba 22%, em El Salvador 25%, no Peru 32% e na África gira ao 

redor de 45%.(28) 

A pré-eclampsia tem sido relatada como uma das principais 

complicações nas adolescentes primigrávidas. Isto não foi confirmado em 

nosso trabalho que revelou prevalência muito menor que aquela encontrada 

por estudos mais antigos. Darzé (1979) encontrou incidência de 16%, Bruno et 

al (1991) encontraram 13,3%, enquanto Bozkaya (1996) na Turquia encontrou 

incidência de 9,9%.(53,67,68) Estudos mais recentes, entretanto, têm revelado 

situação bastante diferente, assemelhando-se aos nossos achados. Yazile 
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(2002) observou incidência de 3,5% de pré-eclampsia em estudo realizado em 

Ribeirão Preto (SP) e Weerasekera (2000) verificou incidência de 2,3%.(69,29) 

Alguns relatos mostraram que a idade materna exclusivamente não 

concorre para desfechos negativos maternos e neonatais, salvo para baixo 

peso ao nascer.(74,75) Muito provavelmente isto ocorreria pela presença de uma 

vasculatura decíduo-miometrial insuficiente observada nas adolescentes.(46,47) 

Hediger et al (1989) relataram que o ganho de peso materno inadequado na 

adolescente grávida até a 24ª semana associa-se ao risco de baixo peso ao 

nascer.(76)Em nosso estudo foi encontrado peso menor nos recém-nascidos de 

grávidas adolescentes quando medido como variável contínua (média em 

gramas), entretanto, o IMC das adolescentes também foi menor que o das 

adultas. Isto reforça a hipótese de que baixo peso na gestante pode implicar 

em baixo peso no concepto.  

O baixo peso não teve diferença significante quando medido com 

variável categórica, considerando recém-nascidos menores que 2500g (Tabela 

6). Nossa prevalência de 7% é uma das mais baixas registradas nos países em 

desenvolvimento. Mesleh et al (2001) na Arábia encontraram incidência de 

21,5% de baixo peso ao nascer em adolescentes enquanto Weerasekera 

(2000) encontrou incidência de 33,6%.(77,29) Kumbi e Isehak (1999) na Etiópia 

verificaram 27% de baixo peso ao nascer entre adolescentes.(78) Gama et al 

(2002) no Rio de Janeiro encontraram incidência de BPN de 12,8% enquanto 

Azevedo et al (2002) verificaram incidência de 8,4%.(24, 79) Goldenberg, 

Figueiredo e Silva (2001) observaram BPN com incidência de 35,2%, 

notadamente em adolescentes mais jovens.(42) 

Com referencia à prematuridade (abaixo de 37 semanas) admite-se que 

sua causa seja insuficiência da vasculatura uterina com interferência 
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bioquímica, desencadeando trabalho de parto pré-termo com alterações no 

equilíbrio que mantém a gestação. (56) Em nosso estudo encontramos apenas 

4% de parto pré-termo entre adolescentes, sem diferença significante quando 

comparado às adultas. Este achado não confirma a hipótese de que a gravidez 

na adolescência se associa a prematuridade. 

Utian (1967) encontrou incidência de 13% de prematuridade no grupo 

estudo (adolescente) e 6% no grupo controle. (80) Gama et al no Rio de Janeiro 

(2002) encontraram incidência de 7,3% de prematuridade entre adolescentes e 

6,3% no grupo controle, enquanto Bozkaya na Turquia (1996) encontrou 9,3% 

entre adolescentes e 0,6% entre as adultas.(24, 68) Simões et al (2003) 

encontraram incidência de 22,9% no grupo adolescente e 11,2% no grupo 

controle (adultas). Goldenberg, Figueiredo e Silva (2005) encontraram 5,6% no 

grupo estudo (adolescente) sendo 25% em adolescentes precoces. Estes 

últimos autores, entretanto, encontraram íntima associação entre 

prematuridade e pré-natal inadequado (OR=3,16). (81, 42) 

Os achados do nosso estudo se contrapõem à existência de risco 

biológico aumentado na gravidez em adolescentes. Ressalte-se que a despeito 

de trabalhos que evidenciaram o contrário, muitos outros estudos apontam 

perfil de risco materno semelhante entre adultas e adolescentes grávidas. (61-82) 

Alguns fatores, entretanto podem ter contribuído para nossos resultados e 

merecem ser discutidos separadamente. Em primeiro lugar, o número de 

adolescentes precoces (menores de 15 anos) na nossa amostra foi de apenas 

11% e muitos autores acreditam que os riscos biológicos sejam maiores nas 

adolescentes precoces. (20-22; 83) Em segundo lugar, a incidência de desfechos 

negativos nas gestantes adolescentes está associada à assistência pré-natal 

inadequada; (61-82) nossa amostra, ao contrário, foi composta de adolescentes 
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acompanhadas regular e adequadamente em maternidades ou unidades de 

saúde da família referenciadas no Sistema Único de Saúde. 

Há autores que creditam os problemas da gravidez na adolescência a 

fatores biológicos, socioeconômicos e psicossociais. (82) Entre os fatores mais 

comumente associados a desfechos negativos podem ser citados o 

comportamento de saúde das mães adolescentes (especialmente das menores 

de 16 anos), tais como dieta pobre, falta de pré-natal adequado, e distúrbios 

emocionais. O pré-natal inadequado tem sido especialmente implicado com 

desfechos negativos na gravidez das adolescentes. (82, 84) Em muitos países o 

acompanhamento pré-natal depende de seguros de saúde, tornando esta 

assistência diretamente relacionada com as condições socioeconômicas das 

mães.  

A gravidez na adolescência é bem conhecida por sua associação com 

nível socioeconômico baixo. (85, 43) O menor poder aquisitivo das adolescentes, 

conforme verificado em nosso estudo, poderia ser um fator associado à 

assistência pré-natal inadequada e, consequentemente, concorrer para 

desfechos desfavoráveis. Entretanto, verificamos que a assistência pré-natal 

oferecida aos dois grupos foi muito semelhante, não havendo diferença no 

número médio de consultas. A assistência gratuita oferecida pelo SUS, 

diferentemente do que ocorre em outros países (inclusive em nações 

industrializadas), deve ter sido fator fundamental para melhorar a qualidade da 

assistência à adolescente grávida e, consequentemente, influenciou para 

obtenção de menores desfechos negativos, equalizando adolescentes e 

adultas. Deve-se ressaltar também que o número de consultas pré-natal em 

nossa pesquisa foi semelhante ao que ocorre em países industrializados da 

Europa (82).  
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Vários estudos que demonstraram risco biológico na gravidez em 

adolescentes também encontraram pré-natal inadequado associado, 

reconhecendo a importância deste acompanhamento principalmente na 

geração de riscos maternos e fetais como infecções, síndromes hipertensivas, 

restrição do crescimento fetal, anemia, estado nutricional, prematuridade, 

assim como suporte psico-social. (82) Na maioria destes estudos as 

adolescentes tiveram menor número de consultas pré-natais e iniciaram o pré-

natal mais tardiamente que as adultas em razão de vários fatores: familiares, 

desconhecimento, restrição de serviços adequados, etc.(86 e 43) 

Quanto ao número de consultas ao pré-natal, o Ministério da Saúde 

considera deficiente a realização de 6 consultas ou menos. Gama et al (2002) 

menos rigorosos consideraram deficiente o pré-natal com quatro ou menos 

consultas.(24) Em nosso trabalho foi encontrado que a média do número de 

consultas ao pré-natal entre adolescentes foi de 6,01 e entre adultas de 6,26. 

Goldenberg, Figueiredo e Silva (2005), em Montes Claros (MG), concluíram em 

seu estudo que somente 28,52% das adolescentes fizeram pré-natal adequado 

(42), enquanto Aquino Cunha et al (2002) no Acre, encontraram média do 

número de consultas em 3,87 para adolescentes e 4,22 para adultas.(87) Scholl 

et al (1987), realizaram grande estudo prospectivo com 757 adolescentes 

gestantes e concluíram que aquelas com adequado pré-natal apresentaram 

menor risco de baixo ganho ponderal materno, assim como para 

prematuridade, comparados com adolescentes que fizeram pré-natal 

inadequado.(88) 

Talvez o mais importante estudo sobre o tema no Estado da Bahia tenha 

sido realizado por Darze (1979). Com desenho de pesquisa muito semelhante 

ao nosso, ficou comprovado risco biológico maior em adolescentes grávidas. A 
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despeito da similitude, entretanto, os resultados distintos dos dois estudos 

reforçam a hipótese de que a melhora na assistência pré-natal e nas condições 

socioeconômicas tende a explicar menor número de desfechos negativos em 

adolescentes grávidas. A amostra de adolescentes de Darzé (1979) foi 

composta quase que exclusivamente por pacientes com baixo nível 

socioeconômico, pré-natal ausente, admitidas a partir do parto, todas menores 

de 16 anos, avaliadas na década de 1970. (53) Nosso estudo contou com muito 

poucas adolescentes abaixo de 15 anos, todas realizaram pré-natal muito 

semelhante ao preconizado pelo Ministério da Saúde e a diferença de tempo 

entre os dois trabalhos também implica em uma fase de crescimento 

socioeconômico e cultural no Estado da Bahia.  

No que diz respeito à vulnerabilidade social das adolescentes, nosso 

estudo evidenciou que adolescentes grávidas apresentam-se em situação de 

risco socioeconômico aumentado. A diferença nos dados sóciodemográficos de 

adolescentes versus adultas foram consistentes nos nossos resultados e são 

também concordantes com a literatura relativa à gravidez na adolescência. 

Leppalahti et al (2013) encontraram diferenças significativas nos dados 

sociodemográficos de adolescentes grávidas comparadas as adultas; no 

presente trabalho 66,5% das adolescentes moravam com companheiros, 

contra 88,5% das adultas. (25) Raatikainen et al (2005) encontraram uma taxa 

de desemprego de 37,6% entre as adolescentes grávidas, comparadas a 

16,9% nas grávidas adultas, sendo esta diferença considerada estatisticamente 

significante. (17) Nosso estudo, de modo semelhante, também revelou que as 

adolescentes tinham renda familiar menor e dependiam do apoio financeiro 

familiar em mais da metade dos casos.  
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O início sexual teve média de idade de 15,07 anos no grupo estudo e 

18,44 anos no grupo comparação. Lima et al (2000) avaliando gestantes 

adolescentes em Salvador (BA) encontraram idade da primeira relação sexual 

em 15 ± 1,6 anos as quais tinham em média 2 anos de atividade sexual.(22) Não 

houve diferença significativa entre a média do número de parceiros sexuais nos 

dois grupos, estudo e comparação, revelando talvez provável comportamento 

promíscuo, especialmente entre as adolescentes. Sorribe e cols (2002) 

confirmaram em seu trabalho que adolescentes com maior número de 

parceiros têm nove vezes mais possibilidades de engravidar em idades 

precoces.(89) 

Relativamente à escolaridade sabe-se que o Ministério da Educação 

estabelece ensino fundamental de 7 a 14 anos e ensino médio de 15 a 19 

anos. A gestação ocorrida na adolescência pode ocasionar risco social, 

sobretudo na escolarização dessas jovens por vezes afastando-as do convívio 

estudantil.(90) Haider, Oliveira, Nascimento (2001) concluíram a existência de 

associação entre baixa escolaridade com desfecho de baixo peso ao nascer, 

menos ganho ponderal na gestação e inicio tardio da assistência ao pré-

natal.(91) Rigsby et al (1998), informaram que adolescentes grávidas 

apresentaram menor índice de escolaridade e esta variável foi preditora para 

maior repetição da gestação. Os autores em sua revisão sinalizaram que o 

processo de maternidade seria obstáculo à manutenção dessas jovens na 

escola.(92) 

Adolescentes que apresentam maior nível educacional podem entender 

adequadamente o planejamento familiar, assim como apresentar melhor 

comportamento durante o ciclo gestatório-puerperal.(93) Em nosso trabalho foi 

detectado, entre as adolescentes, que dez tiveram entre zero e quatro anos de 
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estudo, noventa entre 5 a 11 anos e nenhuma teve acima de 12 anos de 

estudo. Observou-se então, nos dois grupos, que a maioria foi situada entre 5 a 

11 anos de estudo. Foi observado ainda que 44% das adolescentes 

permaneciam nos estudos, melhores dados do que Kassar et al (2006) em 

estudo realizado em Maceió (Al) onde encontraram taxas de baixa 

escolaridade.(39) 

  

8. Conclusões 

 

Os dados do nosso trabalho sugerem que não houve significante 

risco biológico na população estudada de gravidez entre adolescentes tardias 

comparadas com adultas grávidas. Identificamos, entretanto, fatores de 

vulnerabilidade social importante entre as adolescentes, caracterizados vida 

sexual precoce, múltiplos parceiros, desconhecimento e ausência de 

planejamento familiar. 
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Anexos 

Anexo 1 

FICHA PADRÃO 

 

1. Identificação e situação sócio-econômica 

 Nome:  _____________________________________________________________________________  

 Prontuário:  _________________________________________________________________________  

 Data de nascimento: ______/______/______ 

 Idade: _______________________________ 

 Situação conjugal: ( ) Solteira; ( ) Casada; ( ) União consensual; ( ) Outros _______________ 

 Cor: (  ) Branca; (  ) Não branca 

 Altura: _________     Peso: _________ 

 Profissão:  __________________________________________________________________________  

 Naturalidade:  _______________________________________________________________________  

 Endereço:  __________________________________________________________________________  

 Procedência (cidade):  _________________________________________________________________  

 Mora com: (  ) Família; (  ) Conjugue; (  ) Amigos; (  ) Outros  ___________________________________  

 Escolaridade: _____________ Anos de estudo: (  ) 0-4 Anos; (  ) 5-11 Anos; (  ) 12 Anos ou + 

 Permanece na escola? (  ) Não; (  ) Sim 

 Idade do pai: _________ Profissão do pai:  _________________________________________________  

 Renda familiar: _____________ Salários Mínimos 
 

2. Antecedentes pessoais 

 Fumo: (  ) Não;  (  ) Sim         Nº. de cigarros/dia: ________ (  ) Atual;  (  ) Anterior a gestação 

 Bebidas alcoólicas: (  ) Não; (  ) Sim  Freqüência: ________ (  ) Atual; (  ) Anterior a gestação 

 Drogas: (  ) Não; (  ) Sim; Quais:  _________________________________________________________  

 Doenças crônicas: (  ) Não; (  ) Sim; Quais:  _________________________________________________  

 Uso de medicação de controle:  _________________________________________________________  

 Portadora de deficiência física: (  ) Não; (  ) Sim 

 Realizou alguma cirurgia prévia? (  ) Não; (  ) Sim; Quais:  _____________________________________  
 

3. Antecedentes ginecológicos e obstétricos 

 Idade da menarca:  __________________________  

 Idade de início da atividade sexual:  _____________  

 Idade da primeira gravidez:  ___________________  

 Idade ginecológica:  __________________________  

 Número de parceiros:  ________________________  

 Conhece quais métodos anticoncepcionais (MAC):  _  

 Usava MAC na época que engravidou? (  ) Não; (  ) Sim 

 __________ gesta _________ para __________ abortamento ( ) Provocado; ( ) Espontâneo 

 Em caso de provocado qual o método? ________________________ Quando:  ___________________  

 Parto anterior: (  ) Vaginal; (  ) Cesário; ( ) Fórceps Data do último parto: _____/____/_____ 

 Nascidos vivos: ___________    Natimortos: __________    Causa:  ______________________________  

 Neomortos: ______________    Causa:  ___________________________________________________  
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 Conceptos de termo:  _________________________________________________________________  
 

4. Gestação atual 

 Desejada (  ) 

 Não desejada (  ) 
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Anexo 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estas informações estão sendo fornecidas para você participar voluntariamente deste 

estudo cujo titulo técnico é: “Estudo prospectivo comparativo entre variáveis sócio-

demográficas e biomédicas com resultados maternos e neonatais de adolescentes grávidas 

em uma cidade do Recôncavo Baiano”, ou seja, avaliar situação em que ocorrerem os partos 

e como nascem os bebes de mães adolescentes. 

1. Você esta sendo acompanhada no pré-natal pelo SUS (Sistema Único de Saúde) ou 
internada na Santa Casa em Cruz das Almas - BA. 

2. O objetivo deste estudo é pesquisar se há diferença entre os partos e recém-nascidos de 
mães com até 19 anos (adolescentes), adultas de 20 a 34 anos e mães mais maduras com 
35 ou mais anos. 

3. Durante seu pré-natal e internação para o parto gostaríamos que respondesse a um 
questionário padronizado, cujas questões serão codificadas, com dados sobre situação 
sócio-econômica e hábitos de vida, conhecimento sobre métodos anticoncepcionais e 
condições sobre sua gestação e parto. Dados do seu recém-nascido serão avaliados 
também no prontuário e junto com a pediatria. 

4. Você terá garantida sua liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento, sem 
prejuízo à continuidade do seu tratamento na Instituição. 

5. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com os das outras pacientes, não 
sendo divulgada a identificação de nenhuma paciente. Também será garantido o seu 
direito de ser informada sobre os resultados de pesquisa. 

6. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa 
para esclarecimentos de eventuais duvidas ou retificação (correção) de alguma 
informação. O investigador é o Dr. Themístocles Soares de Magalhães que pode ser 
encontrado na Rua Crisogno Fernandes, 503 – Cruz das Almas - BA, fones (75) 3621.1242 
ou (75) 9199.1396. Se você tiver alguma consideração ou duvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – FBDC – Fundação Bahiana para o 
Desenvolvimento das Ciências – Escola Bahiana de Medicina – Av. D. João VI, 275 Pav. II 
S/07 – Brotas, Salvador - BA. 

7. Não haverá despesas pessoais para você em nenhuma fase da pesquisa. Também não 
haverá compensação financeira relacionada à sua participação, porém sua participação 
será fundamental para avaliação correta da situação da gestação em adolescentes em 
nossa cidade. 

8. Assumo o compromisso de utilizar os dados e material coletado somente para essa 
pesquisa. 

Declaro que fui devidamente informada(o) por carta e verbalmente a respeito do estudo 

e decidi participar do projeto de Pesquisa do Dr. Themístocles Soares de Magalhães sobre 

“Aspectos nutricionais, clínicos e obstétricos da adolescente grávida: estudo de caso-controle 

em uma cidade do Recôncavo Baiano”, após ser esclarecida pelo mesmo, sobre o objetivo da 

pesquisa e como será realizada. Ficaram claros para mim quais os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 

permanentes. Minha participação será isenta de despesas e terei garantia do tratamento 

hospitalar necessário. 
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Após esclarecimento de minhas dúvidas, a minha assinatura expressa aqui a decisão de 

participar desta pesquisa, podendo o meu consentimento ser retirado a qualquer momento, 

sem penalidade ou prejuízo, ou perda de qualquer beneficio. 

 

Cruz das Almas, ______de__________________ de 2009. 

 

__________________________________ 

Ass. da paciente ou representante legal 

 

___________________________________ 

Ass. da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento livre e esclarecido 

desta paciente ou representante legal. 

 

_______________________________________ 

Ass. do responsável pelo estudo 
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Anexo 3 

DECLARAÇÃO DA PACIENTE 

 

Eu, ____________________________________________________________________, 

voluntariamente concordo em participar do estudo: Estudo prospectivo comparativo entre 

variáveis sócio-demográficas e biomédicas com resultados maternos e neonatais de 

adolescentes grávidas em uma cidade do Recôncavo Baiano. 

Declaro ter lido e compreendido esta declaração, na qual fui informada de todos os 

dados importantes sobre a conduta deste estudo. 

Foi-me oferecida ampla oportunidade de fazer perguntas e recebi respostas que me 

satisfizeram totalmente. Se eu não participar ou se decidir suspender minha participação neste 

estudo, não serei penalizada e não renunciarei de quaisquer direitos legais. 

 

Recebi uma cópia deste consentimento livre e esclarecido. 

 

Assinatura da paciente  ____________________________________________________  

Data: _____/_____/______ 

 

Pessoa que apresentou o consentimento informado: 

 

Nome __________________________________________________________________  

Assinatura ______________________________________________________________  

Data: _____/_____/______ 
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