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Introdução:  

 
A adolescência é um período de mudanças físicas e emocionais, com evidente 

implicação na saúde sexual e reprodutiva. De acordo com dados nacionais recentes 

cerca de 22% dos adolescentes no 10º ano de escolaridade afirma já ter tido relações 

sexuais, e 14% refere utilizar o método do coito interrompido [1]. A gravidez indesejada 

é considerada um problema de saúde pública, com consequências imensuráveis neste 

subgrupo em especial. Neste âmbito reconhece-se o aumento da prevalência do 

abandono escolar com baixos níveis de instrução subsequentes e postos de trabalho 

menos qualificados, que geram contextos de vida de maior pobreza e precariedade [2]. 

A relação com o progenitor pode por vezes constituir um fator de risco adicional, tendo-

se verificado maiores níveis de instabilidade conjugal e divórcios. Alguns estudos 

apontam ainda para um risco aumentado de uma segunda gravidez em idades 

precoces, referindo que 30% das mães adolescentes têm o seu 2º filho nos 2 anos 

subsequentes [3]. Também para a criança e para a família se apontam consequências 

não menos importantes. É ainda longo o percurso para a inclusão social destes 

adolescentes.  

 

 



Resultados satisfatórios foram publicados pela PORDATA referentes à diminuição da 

taxa de fecundidade por grupo etário ao longo dos últimos anos, sendo o declínio foi de 

17% em 2007 para 8,0% em 2017 [4]. Esta diminuição do número de mães adolescentes 

no último século deve-se a vários fatores, entre eles: a maior escolarização, o aumento 

da idade de entrada na conjugalidade, ao acesso mais facilitado aos métodos 

contracetivos e respetiva disponibilidade de informação, à maior perceção dos riscos 

associados as doenças sexualmente transmissíveis, e por último, ao maior recurso à 

interrupção voluntária de gravidez por vontade da mulher [5]. Os dados nacionais 

publicados pela Direção Geral de Saúde (DGS) em 2016 relativamente às interrupções 

voluntárias de gravidez (IVG) mostram uma diminuição de cerca de 14% no número de 

casos totais deste procedimento, que também se reflete no grupo etário 15-19 anos [6]. 

Contudo este grupo de mulheres ainda é responsável por cerca de 10% de todas as 

IVG em Portugal. 

 

 

Escassas são as publicações acerca das características desta população específica que 

recorre a IVG. O reconhecimento das razões que levam as adolescentes a interromper 

a gravidez, o contexto em que o fazem e os motivos para o acontecimento de uma 

gravidez não planeada nesta fase da vida poderiam trazer alguns benefícios para o 

aconselhamento reprodutivo dirigido e eficaz. Numa fase em que a Educação Sexual 

nas escolas não está consistentemente implementada, haverá algum espaço para 

intervir? 

  



Objetivos:  
 

Avaliar as características sociodemográficas e relativas à história reprodutiva das 

mulheres que recorrem a IVG. Comparar as características do grupo das adolescentes 

(idade inferior a 19 anos) com a restante população (idade superior a 19 anos). 

Identificar potenciais falhas na utilização ou no aconselhamento contracetivo, baseadas 

nas variáveis estudadas, passíveis de intervenção na comunidade. 

 

 

Material e métodos:  
 

Estudo retrospetivo, observacional e unicêntrico, relativo a todas as interrupções 

voluntárias de gravidez, realizadas entre 2007 e 2017, na Consulta Prévia do Serviço 

de Obstetrícia B do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Este estudo consistiu 

na colheita em papel de dados de 2 formulários: o registo de interrupção de gravidez 

disponibilizado pela DGS e um inquérito de resposta múltipla acerca da contraceção 

previa ao procedimento. Visto não ser possível identificar os sujeitos envolvidos, devido 

ao anonimato dos formulários que permitiram a colheita dos dados, não foi obtido para 

este estudo o consentimento informado. Este trabalho foi realizado de acordo com os 

pressupostos na VI Declaração de Helsínquia. Todos os formulários obtidos foram 

elegíveis para o estudo pelo que não foram aplicados critérios de exclusão. 

 

 

O preenchimento dos formulários foi realizado pelo médico durante o processo de IVG, 

ao longo da Consulta Prévia, cujo funcionamento se encontra de acordo com o a Lei nº 

16/2007. As respostas foram dadas verbalmente pela interveniente. As questões 

formuladas no registo da DGS e utilizadas neste estudo referem-se a: idade, 

nacionalidade, estado civil, nível de instrução e situação laboral, número de filhos, IVG 

anteriores, presença em consulta de planeamento familiar no último ano, contraceção 

após IVG. No inquérito foram colocadas as questões: método contracetivo prévio a IVG, 

motivo de falha, motivo para a IVG, utilização de analgesia, nível de dor, tempo 

decorrido até à expulsão do conteúdo intrauterino, complicações do procedimento, 

expectativas relativamente ao procedimento. Ambos os formulários são de resposta 

múltipla e não de resposta aberta. 

 

 



A análise estatística contemplou análise univariada descritiva e comparação de grupos 

(adolescentes VS adultas) com recurso aos testes t de Student e Qui-quadrado para a 

análise de variáveis contínuas e categóricas, respetivamente. Foi utilizada a definição 

da Organização Mundial de Saúde para adolescente, pelo que foram nesse grupo foram 

incluídas todas as IVG realizadas por mulheres com idade compreendida entre os 10 e 

os 19 anos. A normalidade das variáveis contínuas foi testada com o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Para a realização do estudo foi utilizado o programa IBM SPSS 

Statistics ® v23.0. Foi atribuída significância estatística quando o valor de p foi inferior a 

0.05. 



Resultados:  
 

Este estudo conta com o número total de 4767 IVG nos últimos 10 anos, sendo que o 

número destes procedimentos realizados em mulheres adolescentes (idades 

compreendidas entre 13 e 19 anos) foi de 519 (10,9%). No histograma seguinte 

podemos observar a distribuição do procedimento por idades, verificando através da 

utilização do teste de Kolmogorov-Smirnov (p<0.05), que esta não segue uma 

distribuição normal. A mediana das idades é 28,8 anos.  

 

 
Gráfico 1: Histograma de idades da amostra estudada 

 

 

No gráfico 2 regista-se a variação da percentagem de IVG realizadas em adolescentes 

ao longo dos 10 anos do estudo. Através desta análise podemos verificar que foi no ano 

de 2016 que se registou a maior percentagem de IVG neste grupo.  

 



 
Gráfico 2: Distribuição por ano do número total de IVG (laranja) e de adolescentes 

(azul). Percentagem de adolescentes a negrito. 

 

 

No gráfico 3 expõe a frequência das idades do grupo das adolescentes.  

 

 

 
Gráfico 3: Frequência de idades no grupo das adolescentes 

 

 

Relativamente aos dados sociodemográficos estudados, foi realizada a comparação 

entre o grupo de adolescentes e o grupo das mulheres adultas (n=4349), definido como 

idade superior a 19 anos, através da aplicação do teste Qui-quadrado. A tabela seguinte 

mostra os resultados obtidos.  
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Tabela 1. Comparação entre grupos – dados sociodemográficos 

 

      Adolescentes        Adultas  p 

  %  %    

        

Nacionalidade 
Portuguesa 

 87,3  87,6   n.s. 

        

Vive em casal 
 

 13,3  57,0   <0.01 

        

Estado civil:  
solteira 
 

 98,5  56,1   <0.01 

        

Estudantes à 
data 
 

 79,4  17,3   <0.01 

        

Terminaram o 6º 
ano 

 97,3  94,6   n.s. 

        

Terminaram o 9º 
ano 
 

 85.9  85,6   n.s. 

        

Terminaram o 12º 
ano 

 56,1  67,5   <0.01 

        

 

Podemos verificar que relativamente à nacionalidade não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os 2 grupos. As mulheres adultas submetidas a IVG 

vivem mais frequentemente em casal do que as adolescentes, sendo que há mais 

mulheres solteiras no grupo das adolescentes, ambas as comparações com significado 

estatístico. Relativamente a situação profissional 79% das adolescentes estavam a 

estudar à data da interrupção. Do ponto de vista comparativo relativamente ao grau de 



escolaridade verificamos que um número semelhante terminou o 6º e o 9º ano, sendo 

que o mesmo não se verifica para o término do ensino secundário, com uma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. 

 

 

Também foi realizada a comparação entre alguns dados relativos a saúde reprodutiva, 

entre eles: a existência de consulta de planeamento familiar, quer nos Centros de 

Saúde, quer nos Hospitais, no ano anterior ao do procedimento, a paridade, e a 

realização de IVG anterior. 

 

 

Tabela 2. Comparação entre grupos – dados saúde reprodutiva 

 

  Adolescentes  Adultas  p 

  %  %   

       

Consulta de 
Planeamento 
Familiar  

 18,5  40,5  <0.01 

       

Tem filhos  6,6  60,9  <0.01 

 

       

1ª IVG  92,9  78,9  <0.01 

 

 

 

Verifica-se que o grupo de adolescentes teve menos consultas de planeamento familiar 

no ano anterior ao procedimento do que o grupo de mulheres adultas. 6,6% das 

adolescentes já tinham filhos anteriores, contrariamente a 60,9% das mulheres adultas. 

Observamos que em 7,1% das adolescentes o procedimento já era recorrente, sendo 

que esse número no grupo das mulheres adultas era superior 21,1%. Todas estas 

diferenças entre grupos foram estatisticamente significativas. 

 

 



O tempo médio de espera entre o pedido de consulta e a realização da primeira consulta 

foi de 2,4 dias para o grupo das adolescentes e de 2,6 dias para o grupo das mulheres 

adultas, sem diferença estatisticamente significativa entre eles (p=0.06).  

 

Relativamente à utilização ou não de contraceção previamente ao procedimento, não 

se verificou diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p=0.85), sendo que 

a percentagem de adolescentes e mulheres adultas que não estava a fazer qualquer 

tipo de método contracetivo é de 35,2% e 36,4%, respetivamente. 

 

 

 
Gráfico 4 (à esquerda): percentagem de adolescentes utilizadoras de contraceção pré-IVG 

Gráfico 5 (à direita): percentagem de mulheres adultas utilizadoras de contraceção pré-IVG 

 

 

Foram considerados métodos contracetivos para a análise anterior os métodos barreira, 

métodos hormonais (contracetivo oral combinado, progestativo oral, implante 

subcutâneo, anel vaginal, selo, sistema intrauterino) e os dispositivos intrauterinos de 

cobre.   

 

 

Do grupo de adolescentes utilizador de método contracetivo, observamos que os 2 

principais métodos escolhidos foram: contraceção oral combinada em 45,4% e método 

barreira em 53,7%. Analisando os motivos de falha destes casos verificamos que em 

41,9% não foi identificado nenhum motivo para a falha, seguida de aproximadamente 

22% onde foi relatado o esquecimento de utilização de contracetivo oral, seguido de 

12% de utilização irregular.  

 



 

 
Gráfico 6: Motivos de falha contracetiva no grupo das adolescentes 

 

 

Ainda de salientar nesta análise descritiva que em aproximadamente 10% das IVG foi 

identificado um período de descanso/pausa na contraceção oral.  

 

Relativamente aos motivos que levaram o grupo das adolescentes à interrupção 

podemos verificar que 82,3% relatam motivos económicos ou profissionais, e 3,5% 

devem-se a relações esporádicas. A 3ª razão para a interrupção de gravidez que 

acomete 6,2% do grupo em estudo foi a não aceitação da gravidez pelo companheiro. 

 

 
Gráfico 7: Motivos de IVG no grupo das adolescentes 
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Relativamente à comparação do procedimento entre os grupos verificamos que não há 

diferenças significativas estatisticamente entre a necessidade de analgesia oral, entre o 

tempo de expulsão do conteúdo uterino, e relativamente à perceção do procedimento 

pior do que a expectativa. Contudo foi objetivado na amostra estudada que a na 

avaliação da escala de dor o grupo de adolescentes refere um nível superior ao grupo 

das mulheres adultas. Os resultados obtidos mostram ainda que o número de 

complicações decorrentes do procedimento foi superior no grupo das mulheres adultas, 

tendo esta comparação significado estatístico. 

 

 

Tabela 3. Comparação entre grupos – dados de IVG 

  Adolescentes  Adultas  p 

       

       

Analgesia oral (%) 
 

 97,6   97,6   n.s. 

       

Escala de dor (0-10)  6,27  5,52  <0.01 

 

       

Tempo de expulsão 
(horas) 

 

 

4,42  5,24  n.s. 

       

Complicações (%)  2,9   5,8   0.02 

 

       

Experiência pior do 
que a expectativa 
(%) 

 26,7   22,0   n.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussão:  
 

A casuística estudada vai de encontro aos dados publicados pela DGS no seu último 

relatório acerca de IVG [6], verificando-se que faixas etárias que mais procura a 

interrupção é entre os 20 e os 24 anos. A prevalência de adolescentes neste grupo 

também vai de acordo com os dados nacionais, e que representa aproximadamente 

10% da amostra. Contudo, apesar do número absoluto deste procedimento vir a diminuir 

tanto no seu total como no grupo dos adolescentes, verificámos que no ano de 2016 

este procedimento obteve um pico percentual no grupo de estudo, o que pode significar 

uma falta de informação acerca dos métodos contracetivos ou uma má utilização dos 

mesmos.  

 

Relativamente aos dados sociodemográficos verificamos que 13% das IVG em 

adolescentes dizem respeito a relacionamentos não esporádicos, pois as envolvidas 

referem viver em casal, apesar de o estado civil neste grupo ser predominantemente 

solteira. Relativamente à escolaridade é interessante a interpretação dos resultados 

obtidos, já que não se observa diferenças estatísticas entre o término do 6º e do 9º ano 

nos grupos estudados, o que sugere que o grupo das adolescentes apresenta uma taxa 

de escolaridade pelo menos sobreponível ao grupo das mulheres adultas, confirmando 

o anteriormente descrito na introdução. Relativamente ao término do ensino secundário 

os resultados prendem-se com a prevalência de idades dos grupos, não sendo tão linear 

a sua interpretação. Ainda de acordo com a literatura consultada e referida no final do 

trabalho 79% destes procedimentos são efetuados em adolescentes que frequentam a 

escola, e se por um lado podemos perspetivar as consequências de uma gravidez não 

planeada/desejada neste contexto, também este dado constitui uma oportunidade de 

intervenção no seio escolar.  

 

Quando avaliados os dados de saúde reprodutiva é de salientar a percentagem de 

adolescentes nos quais este é um procedimento de repetição (7,1%), cuja reflexão não 

se integra no âmbito deste estudo. Os dados relativos a paridade ajudam a definir o 

grupo em estudo e vão de encontro a bibliografia consultada em [3]. 

 

Analisando o tempo de espera para a realização da Consulta Prévia, apesar de não 

estatisticamente significativo, o facto de este grupo esperar em média menos do que o 

grupo em comparação de mulheres adultas denota o cuidado dos profissionais 

envolvidos na orientação destes casos.  

 



Relativamente à utilização de contracetivo assistimos a uma percentagem de cerca de 

35% de mulheres com vida sexual ativa que não utiliza qualquer tipo de método 

contracetivo, semelhante em ambos os grupos. Tendo em conta os resultados obtidos 

num estudo acerca das práticas contracetivas em Portugal [7], que conclui que no grupo 

das adolescentes há uma menor percentagem de mulheres sexualmente ativas que não 

utilizam método contracetivo, estaríamos à espera de uma diferença entre os dois 

grupos. Podemos ponderar como hipótese para este resultado a utilização de forma 

mais consistente do método contracetivo no grupo das adolescentes, constituindo um 

numero menor de falha, e percentualmente menos representativo. No grupo das 

mulheres adultas também é expectável um maior conhecimento do ciclo menstrual e da 

janela reprodutiva, que justifiquem a utilização de métodos naturais, de difícil 

valorização no contexto da obtenção dos dados, e que resultariam também numa 

diminuição de IVG por ausência de contraceção, e consequentemente numa 

aproximação entre os grupos.  

 

Nas IVG realizadas em adolescentes utilizadoras de método contracetivo observamos 

que há uma maior prevalência de falhas com o preservativo, seguidas da contraceção 

oral combinada, o que está de acordo com os índices de Pearl para os respetivos 

métodos. Quando ao motivo da falha contracetiva de destacar a prevalência da 

realização neste grupo etário de descanso da contraceção oral combinada, que 

representa um mito ainda instituído, revelador de ausência de aconselhamento por 

pessoal ou fonte segura. Neste contexto parece ainda haver possibilidade de 

intervenção dos profissionais de saúde, quer na difusão da informação correta aquando 

das consultas, quer pela divulgação de locais seguros para obtenção de informação 

fidedigna acerca destes temas.   

 

Relativamente aos motivos que levam as adolescentes a recorrer a IVG de destacar os 

económicos e profissionais, mas ainda os 6,2% correspondentes a gravidezes não 

aceites pelos companheiros, e a sua relação com a instabilidade conjugal referida na 

introdução deste trabalho.  

 

Quanto aos dados estudados relativos ao procedimento médico, verificamos que o 

grupo de adolescentes apresenta maior nível de dor avaliado pela escala numérica, e 

que na análise efetuada foram descritas menos complicações associadas às IVG no 

grupo de adolescentes, como por exemplo aborto retido ou infeção/sépsis.  

 

 



Conclusões:  
 

Após a realização deste estudo foi concluímos que as adolescentes que recorrem a IVG 

são maioritariamente estudantes, que apresentam um grau de instrução semelhante às 

mulheres adultas submetidas ao mesmo procedimento, pelo que o momento parece 

adequado para a aquisição de noções básicas acerca do ciclo de fertilidade e dos 

métodos contracetivos disponíveis. Para o correto aconselhamento é também 

necessário a existência de estruturas preparadas para a realização de aconselhamento 

contracetivo nesta população em especial, nomeadamente na consulta de Planeamento 

Familiar. Atendendo ao facto [7] de que é na internet e nas conversas entre os amigos 

que as adolescentes procuram informação acerca da contraceção, as plataformas 

online com informação fidedigna têm aqui uma grande janela de atuação. Foi possível 

identificar neste trabalho uma percentagem importante de adolescentes com vida sexual 

ativa que não utilizam qualquer tipo de contraceção, pelo que a informação acerca das 

doenças sexualmente transmissíveis também poderá ser um tema a abordar.  

Relativamente às falhas contracetivas neste grupo verificamos que prevalecem até 

então alguns mitos potencialmente alvos de intervenção. Há ainda trabalho para fazer 

no âmbito da educação para a saúde sexual e reprodutiva, para os quais os profissionais 

de saúde podem contribuir. 
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