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Abstract

Adolescence is the transition between childhood and adulthood, characterized by many biological, psychological 
and social transformations. Sexuality in adolescence includes many experiences that involve sexual relationship. 
The early age at irst sexual experience is usually associated with no contraception and consequently with an 
increased risk of unwanted pregnancies, and sexually transmitted infections (STI). Prevention of pregnancy 
and a good public health practice requires effective sexual education programs combined with easy access to 
contraception. Promoting accessibility to primary health care and developing strategies to improve adhesion and 
the correct use of contraception are necessary to reduce unwanted pregnancies and STI among adolescents. This 
review discusses methodologies and attitudes to develop in adolescence regarding these issues.

Keywords: ?????????????

Prevention of pregnancy in adolescence: attitudes,
methods and strategies

Prevenção da gravidez na adolescência: atitudes, 
metodologias e estratégias

Cátia Carnide*, Silvia Fernandes**, Marisa Pinheiro**, Joana Belo***, Helena Leite***

      * Interna Complementar de Ginecologia/Obstetrícia
    ** Assistente Hospitalar de Ginecologia/Obstetrícia
  *** Assistente Graduada de Ginecologia/Obstetrícia

??????????????

INTRODUÇÃO

A adolescência, fase de transição entre a infância e a vida 
adulta, caracteriza-se pela vivência de várias transforma-
ções bio-psico-sociais. Segundo a OMS consideram-se 
como limites etários os 10 e os 19 anos1.
A curiosidade por novas experiências, a impulsividade e a 
necessidade de airmação da sexualidade associadas a esta 
fase, podem levar a adolescente a passar por uma série de 
vivências que incluem o relacionamento sexual. Actual-
mente, a idade média da primeira relação sexual nos países 

desenvolvidos é de 16 anos, sendo que em 20% dos casos 
ocorre antes dos 15 anos2. A idade precoce da primeira re-
lação sexual, habitualmente não protegida, está associada 
a um aumento do risco de gravidez não desejada e a infec-
ções sexualmente transmissíveis (IST)1.

A prevenção primária da gravidez, sendo este um dos 
objectivos fundamentais a nível da saúde pública, deve 
idealmente iniciar-se antes dos 15 anos de idade, ou seja, 
previamente ao início da actividade sexual. De facto, a di-
minuição da taxa de gravidez na adolescência que se tem 
veriicado na última década relecte a existência de progra-
mas efectivos de educação sexual e reprodutiva, aliados ao 
acesso à contracepção4.

Os programas de saúde escolar3 que estabelecem como 
prioridade a informação e formação sobre saúde reprodu-
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tiva constituem uma mais valia no contexto da prevenção 
primária e secundária. 

Perante uma adolescente que já iniciou a actividade se-
xual, uma das apostas deverá centrar-se na contracepção, 
para além de informar e esclarecer acerca da sexualidade 
e gravidez. Fomentar a acessibilidade aos cuidados primá-
rios de saúde e desenvolver estratégias que promovam a 
adesão e correcta utilização dos métodos contraceptivos 
constituem uma opção incontornável para evitar a gravidez 
e as IST entre as adolescentes.

O objectivo desta revisão é abordar as várias atitudes 
a adoptar, as metodologias a desenvolver e deinir estraté-
gias, quer a nível da educação sexual quer da contracepção, 
na adolescência.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Apesar de Portugal ser um dos países com maior taxa de 
gravidez na adolescência, o número de nados vivos em 
mulheres com menos de 20 anos por 100 nados vivos tem 
vindo a diminuir ao longo dos anos. Entre 2001 e 2009 o 
valor deste indicador diminuiu de 5,9 para 4,25. De acordo 
com os dados publicados pelo INE, em Portugal, houve 
4905 e 4052 nados-vivos de mães adolescentes (entre os 11 
e 19 anos) em 2006 e 2010, respectivamente. Num estudo 
realizado pela World Health Statistics em 2008, em que fo-
ram avaliados os “Global Health Indicators” em 19 países, 
em mulheres entre os 15 e 19 anos, a taxa de fertilidade por 
1000 mulheres foi mais elevada nos USA, seguido pelo 
Reino Unido, Nova Zelândia e Portugal1.

A gravidez na adolescência é considerada de risco num 
contexto de desenvolvimento bio-psico-social. Trata-se, na 
maioria dos casos, de uma gravidez não programada, não 
vigiada ou com início de vigilância tardia, com um impacto 
negativo a nível social e económico para a mãe e para a 
criança 6, 7.

As implicações psicossociais da gravidez na adolescên-
cia podem, por vezes, ser mais importantes do que as possí-
veis complicações obstétricas. Estes casos podem despoletar 
o abandono do lar dos pais, o abandono pelo pai da criança, 
a opressão e discriminação social, a interrupção dos estudos, 
levando a consequências futuras, tais como empregos me-
nos remunerados e dependência inanceira dos pais por mais 
tempo. O casamento ou co-habitação precoce são muitas ve-
zes motivados e precipitados exclusivamente pela gravidez. 
Para além disso, a falta de informação e as fantasias da mãe 
ex-criança em relação à gravidez associam-se a alterações 
psicológicos e afectivas, sendo mais frequentemente revela-
das sob a forma de ansiedade e depressão8. 

Cerca de 75 a 82% das gravidezes nas adolescentes são 
consideradas não desejadas e não planeadas e, aproxima-
damente 35-40% terminam em aborto4, 6, 7, 9. 

A gravidez na adolescência está associada a complica-
ções obstétricas e neonatais4. A grávida adolescente tem 
uma vigilância mais tardia e um maior risco de complica-
ções, tais como parto pré-termo, fetos leves para a idade 
gestacional, hemorragia puerperal, endometrite pós-parto e 
mortalidade pós-neonatal10,11. Alguns dos factores aponta-
dos para estas complicações obstétricas são a imaturidade 
biológica e os factores sócio-demográicos (ilitracia, famí-
lias disfuncionais, baixo nível sócio-económico)12. Por se 
tratar de um grupo bastante heterogéneo, o peso destes fac-
tores é variável. Nas adolescentes com menos de 15 anos, 
o factor biológico parece ser preponderante, passando a 
assumir um papel de maior relevo os factores psicossociais 
nas adolescentes mais velhas.

Os ilhos de mães adolescentes estão mais predispostos a 
problemas comportamentais e sociais quando adolescentes4

1. Prevenção primária
Estima-se que metade das gravidezes das adolescentes 

surge nos primeiros 6 meses após a coitarca e 20% no pri-
meiro mês após a primeira relação sexual4.

O envolvimento da adolescente na actividade sexual 
ocorre na maioria dos casos sem que haja oportunidade 
para abordar previamente o assunto com familiares, ami-
gos, ou mesmo com o parceiro4. Por outro lado, nesta po-
pulação é muitas vezes notória a diiculdade em relacionar 
os actos presentes com possíveis consequências futuras, 
levando a relações sexuais sem contracepção4. 

A solução está em promover uma maior abertura para a 
discussão da sexualidade na família, comunidade e escola. 
Esta medida pode levar a uma melhor compreensão sobre 
os riscos associados à actividade sexual precoce e desinfor-
mada. A educação sobre contracepção deve ser combinada 
com um destaque sobre os diferentes aspectos da vida so-
cial e treino de competências, incluindo a capacidade de 
decidir quando se tornar sexualmente activa.

Neste contexto os programas de educação sexual e repro-
dutiva deverão ser abrangentes e adaptáveis, com o principal 
objectivo de informar e esclarecer os adolescentes. A evi-
dência esmagadora indica que os programas de abstinência 
sexual não têm um impacto positivo nos comportamentos 
sexuais, incluindo o atraso no início das relações sexuais e 
redução do número de parceiros sexuais4. Pelo contrário, os 
programas de educação sexual compreensivos que incluem 
a contracepção são efectivos e não aumentam a frequência 
das relações sexuais ou o início mais precoce da activida-
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de sexual. A probabilidade da adolescente usar um método 
contraceptivo na primeira relação sexual aumenta em 1/3 
após informação sobre contracepção13. Esta probabilidade 
aumenta se a informação for proporcionada no ano em que a 
adolescente inicia a sua actividade sexual13.

Tanto nas escolas como a nível da comunidade, para 
além das acções de formação com continuidade ao longo 
do ano, devem assinalar-se as festividades comemorativas 
como o Dia dos Namorados, o Dia Mundial da Luta contra 
a SIDA, o Dia Mundial da Gravidez na Adolescência, com 
alusão à contracepção e IST.

O papel das consultas de Planeamento Familiar / Gine-
cologia e de Pediatria a nível da educação sexual é indubi-
tavelmente inferior ao da família e da escola. No entanto, 
nestas consultas deverá constar sempre informação e acon-
selhamento adicional sobre sexualidade, IST, contracepção, 
comportamentos de risco, consumo de substâncias tóxicas, 
etc. A boa comunicação com as adolescentes requer uma 
abordagem especíica, tendo em conta a maturidade cogniti-
va e o nível psicossocial de cada uma individualmente.

2. Contracepção na adolescência
Os serviços que incluem o atendimento a adolescentes 

devem ser acolhedores e culturalmente apropriados, com 
disponibilidade para a criação de uma relação de empatia, 
permitindo o diálogo sobre contracepção, sexualidade e as-
pectos globais de saúde14. Devem dispor de um espaço re-
servado para o exclusivo atendimento de adolescentes com 
um ambiente confortável e favorável ao diálogo, onde as 
consultas possam decorrer sem interrupções e em ambiente 
de privacidade15.

A informação e o acesso à contracepção, bem como a 
motivação para a sua correcta utilização, são a chave do 
sucesso para atingir os nossos objectivos. Sublinha-se a 
necessidade de se estabelecer uma relação de coniança 
médico-doente que assegure uma discussão aberta e con-
idencial4. Independentemente do que traz a adolescente à 

consulta, a contracepção é um assunto que deve ser abor-
dado e os mitos, medos e preocupações sobre a mesma de-
vem ser identiicados e descodiicados.

A adolescente deve ser esclarecida de uma forma clara 
e acessível acerca dos diferentes métodos contraceptivos, 
de forma que esta possa fazer uma livre escolha do método 
que pretende utilizar. Deve haver espaço para que possam 
ser colocadas questões e obtidas as informações pretendi-
das. É importante enaltecer a abstinência de uma jovem 
que ainda não é sexualmente activa mas deve ser deixada 
uma porta aberta em relação à protecção contra as IST e 
gravidez. Acentuar que a escolha do método contraceptivo 
é uma matéria privada e de responsabilidade, devendo ter 
como base o aconselhamento médico, e não o aconselha-
mento de amigos4. A demonstração do modo de aplicação 
e funcionamento dos diferentes métodos constituiu uma 
importante medida para promover a adesão e correcta uti-
lização dos contraceptivos. A recapitulação das instruções 
referentes à aplicação do método permite maximizar o uso 
correcto e consequentemente a sua eicácia.

Por outro lado, a comunicação com os pais a nível da 
consulta deve ser promovida. O envolvimento dos familia-
res, que resulta na promoção de um suporte emocional da 
adolescente, é uma vantagem para esta, sendo mais provável 
a correcta utilização do método contraceptivo. Contudo, o 
médico deve ter a permissão da adolescente para o envol-
vimento dos pais4. Idealmente, as jovens devem ser enco-
rajadas a informar os pais ou autorizar o clínico a fazê-lo14.

A prescrição de um método contraceptivo obedece a 
uma série de normas consensuais que integram a eicácia 
do método e a possibilidade de ser usada de uma forma 
correcta e consistente. Factores de saúde individuais, de-
sejos pessoais, risco de gravidez e IST devem ser tidas 
em conta quando se elege um dos métodos. A idade por si 
só não constitui contra-indicação à utilização de qualquer 
método contraceptivo, podendo a maioria dos métodos ser 
usado sem restrições (Quadro 1)16, 17, 18.
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Quadro I - Critérios de elegibilidade dos diferentes métodos contraceptivos na adolescência. (Consenso sobre contracepção 2011. 
Sociedade Portuguesa Ginecologia, Sociedade Portuguesa Contracepção, Sociedade Portuguesa Medicina Reprodução)

Condição CHC PO Implante Progestativo DIU- DIU- Met. CE
 (O/T/V)  Injectável LNG -Cu -Barreira

Adolescência 1 1 1 2 2 2 2 1

Legenda: 
A categoria 1 inclui as situações em que não há restrição ao uso do contraceptivo.
A categoria 2 indica que o método pode ser usado requerendo o seu uso uma vigilância médica especiica.
A categoria 3 indica que o uso do método não é recomendado, a menos que, outros métodos não estejam disponíveis ou não sejam aceites.
A categoria 4 inclui as situações em que o uso do contraceptivo representa um risco não aceitável para a saúde.
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O preservativo e os contraceptivos hormonais orais são 
os métodos mais frequentemente utilizados entre as ado-
lescentes19. Segundo a OMS, tem-se veriicado uma ten-
dência para o aumento da utilização de métodos contra-
ceptivos sobretudo à custa da utilização do preservativo, 
que deve ser incentivado como método de primeira linha e 
idealmente associado a outro método. Num estudo recen-
temente efectuado no Reino Unido, 90% das adolescentes 
referiram utilizar contracepção, especialmente o preserva-
tivo, na primeira relação sexual1.

a) Contracepção hormonal combinada
A contracepção hormonal combinada (CHC) quer 

por via oral (pílula), vaginal ou transdérmica têm uma 
elevada eicácia contraceptiva, embora estejam depen-
dentes da correcta utilização, o que nem sempre se ve-
riica no grupo das adolescentes. A utilização incorrecta 
da pílula é responsável por 30% das falhas deste mé-
todo1. Deve, por isso, ser reforçada a importância da 
correcta utilização do método. A utilização dos recursos 
electrónicos disponíveis, nomeadamente de telemóvel, 
pode ser incentivada.

Quanto à dosagem da pílula, é defendida a utilização de 
compostos com 30mg de etinilestradiol nas adolescentes 
mais novas, de forma a proteger as jovens da diminuição 
da densidade mineral óssea20, 21, 22. Nos casos das adoles-
centes fumadoras, apesar de o tabaco não ser uma contra-
indicação absoluta à utilização de CHC, a dose recomen-
dável é de 20µg de etinilestradiol13. Nas jovens com acne, 
deve ser dada preferência a pílulas que não contenham le-
vonogestrel na sua composição.

Actualmente, há autores que defendem a utilização da 
pílula de forma contínua, sem pausas, referindo que permi-
te uma maior adesão ao método contraceptivo e, portanto, 
havendo um menor risco de falha. Nestes casos, devem ser 
preferidas pílulas com embalagens de 28 comprimidos, 
para obviar o risco de falha do método4.

Existem várias preocupações por parte das adolescen-
tes, levando-as a colocar diversas questões em relação à 
toma da pílula. Se estas questões não forem esclarecidas 
de forma clara pode haver comprometimento da adesão à 
contracepção hormonal. Uma das questões mais importan-
tes é o receio de cancro da mama, particularmente quando 
há antecedentes familiares. Um largo estudo populacional 
demonstrou não existir relação entre a utilização de con-
tracepção hormonal combinada e cancro da mama, mesmo 
nas mulheres que iniciaram a pílula antes dos 20 anos, não 
havendo relação com a duração da utilização, a dose hor-
monal e a história familiar positiva23.

Outro factor que preocupa as adolescentes é o possível 
aumento de peso associado à toma da pílula. Gallo e seus 
colaboradores24, realizaram um estudo comparativo entre a 
pílula e o placebo, no qual veriicou não existir associação 
entre o aumento de peso e a contracepção hormonal1.

Os possíveis efeitos secundários da pílula devem ser 
antecipados, de forma a poder ser esclarecida a importân-
cia dos mesmos e qual a atitude que a adolescente deve 
tomar. Pretende-se assim que seja mantida a toma da pílula 
durante pelo menos 3 meses até ser feita uma nova consulta 
para reavaliação clínica14. A adolescente deverá estar pre-
parada para o possível aparecimento de efeitos secundários 
como náuseas, mastodinia e metrorragias, ciente de que es-
tes são comuns nos primeiros ciclos menstruais sendo, no 
entanto, possível minorizá-los.

As contra-indicações à toma da pílula, a medicação 
crónica e a patologia associada, embora raras nesta faixa 
etária, devem ser tidas em conta aquando do aconselha-
mento.

Uma das estratégias para aumentar a adesão à CHC é 
salientar os benefícios contraceptivos, bem como os aspec-
tos positivos para além da contracepção, como a regulari-
zação do ciclo menstrual, a diminuição da dismenorreia, 
menorragias, acne, hirsutismo, doença inlamatória pélvica 
(DIP), gravidez extra-uterina, entre outros1.

A CHC via vaginal e transdérmica são menos utiliza-
das pelas adolescentes do que a pílula1. No entanto, sendo 
as indicações semelhantes para os vários tipos de CHC, as 
formas não orais evitam a primeira passagem hepática e 
são particularmente úteis nos casos de intolerância à toma 
oral. Têm também como vantagens promoverem uma li-
bertação hormonal contínua, com consequente atingimento 
de níveis séricos hormonais mais constantes. As adolescen-
tes podem optar pelas formas não orais pelo facto de não 
necessitarem de um compromisso diário1.

A taxa de descolamento total ou parcial do sistema 
transdérmica nas adolescentes é 35% superior ao referido 
entre os adultos1,14. Assim, é imperativo que sejam dadas 
instruções (verbais e escritas) sobre as medidas a adoptar 
perante este incidente14. 

São apontadas como razões para a boa adesão à utiliza-
ção do anel vaginal o facto de não ser necessária uma utili-
zação diária, de ter uma eicácia equivalente à da pílula, de 
permitir igualmente um bom controlo do ciclo menstrual, e 
de ter uma baixa incidência de efeitos secundários14. Como 
desvantagens em relação à aplicação do anel vaginal refere-
se a diiculdade de manipulação dos genitais e o desconforto 
durante a relação sexual, levando à remoção do anel durante 
as relações sexuais numa pequena percentagem das adoles-
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centes. Nestes casos deve alertar-se para o compromisso da 
eicácia contraceptiva após 3 horas de remoção. 

b) Contracepção com progestativo
Na presença de uma contra-indicação para a utilização 

de estrogénio e na adolescente a amamentar pode ser uti-
lizado um método contraceptivo apenas com progestativo.

A forma oral do progestativo isolado é um método ei-
caz mas depende da correcta utilização por parte da ado-
lescente. Não é considerado um método de primeira linha 
uma vez que, para além de requerer uma toma diária me-
ticulosa, produz um padrão hemorrágico imprevisível14.

O implante com libertação prolongada de progestativo é 
particularmente atractivo na adolescente uma vez que con-
fere uma protecção durante 3 anos. Tem como vantagens ter 
uma elevada eicácia contraceptiva, não depender da correc-
ta utilização por parte da adolescente ou da necessidade de 
toma diária, e ser um método reversível. O aumento exces-
sivo de peso, o padrão hemorrágico imprevisível e a ame-
norreia podem diicultar a adesão ao método. No entanto, 
esta diiculdade pode ser ultrapassada se a adolescente for 
devidamente esclarecida e informada acerca destes efeitos 
secundários. Algumas medidas têm sido preconizadas para 
minimizar as metrorragias irregulares que podem ocorrer 
com este método, nomeadamente a prescrição de ácido me-
fenâmico, etinilestradiol ou pílula combinada25.

O progestativo injectável é uma contracepção de longa 
duração que não depende da utilizadora e tem efeito duran-
te 12 semanas. Tem como desvantagens estar associado a 
um padrão hemorrágico imprevisível e a uma diminuição da 
densidade mineral óssea. Assim, não é um método aconse-
lhado nas adolescentes com menos de 18 anos, sobretudo na 
utilização superior a 2 anos, devendo limitar-se a sua utili-
zação às situações em que os outros métodos não podem ser 
utilizados ou não estão disponíveis. Poderá ter indicação em 
algumas situações especíicas, como por exemplo no caso da 
anemia de células falciformes, uma vez que há melhoria das 
crises dolorosas e dos parâmetros hematológicos.

c) Métodos de barreira
O preservativo protege contra IST, é facilmente ad-

quirido, é relativamente barato, fácil de utilizar e não tem 
efeitos sistémicos14. Os principais inconvenientes à sua uti-
lização incluem a interrupção da espontaneidade da relação 
sexual e a diiculdade em usá-lo correctamente1. A taxa de 
falha deste método entre os adolescentes chega a ser dez 
vezes superior à descrita entre os adultos4. 

A divulgação da utilização do preservativo deve ser 
promovida quer pelos meios de comunicação social quer 

pelas escolas. Os jovens de ambos os sexos devem ser ins-
truídos sobre a sua correcta utilização4. 

A realização de questionários de avaliação sobre a fre-
quência e diiculdades encontradas na utilização do preser-
vativo aplicados a nível da comunidade, escolas e consul-
tas, constituem igualmente uma forma eicaz de sensibilizar 
esta população. Outra estratégia eicaz para implementar a 
difusão deste método de barreira entre os adolescentes é a 
sua distribuição gratuita ou a preço reduzido. 

O preservativo é o método contraceptivo mais utilizado 
pelas adolescentes mais jovens, sendo na maioria dos ca-
sos usado isoladamente4. Nas adolescentes que optam pela 
contracepção hormonal deve ser encorajada a utilização 
concomitante do preservativo. 

Outro dos métodos de barreira a considerar é o preser-
vativo feminino. No entanto o seu preço e complexidade 
da sua utilização podem ser obstáculos para a adolescente.

d) Dispositivo intra-uterino (DIU)
Uma das grandes vantagens do DIU é a sua elevada ei-

cácia contraceptiva, sendo esta independente da utilização por 
parte da utilizadora. Além disso, permite uma contracepção de 
longa duração (5 anos para DIU com levonorgestrel e 10 anos 
para DIU de cobre), reversível. A principal preocupação na 
utilização do DIU na jovem é o risco de doença inlamatória 
pélvica (DIP) e subsequentemente de infertilidade. O risco de 
DIP é maior nas primeiras 3 semanas após a sua inserção14. 
Com a crescente informação sobre o risco de DIP associado 
ao DIU, a World Health Organization e a American College of 
Obstetricians and Gynecologists passaram a aprovar também 
o DIU desde a menarca até aos 20 anos. 

Poderá haver uma maior diiculdade na sua colocação 
e uma maior taxa de expulsão em nulíparas1. Num estudo, 
86% das adolescentes referiram desconforto e dor modera-
da a severa na sua colocação contudo, não houve evidência 
de que a sua inserção fosse mais difícil entre as adolescen-
tes2. A taxa de expulsão varia entre 5 e 22%, ocorrendo 
maioritariamente entre os 6 e 48 meses, estando inversa-
mente relacionada com a idade14.

O DIU com levonorgestrel permite uma redução do lu-
xo menstrual e uma diminuição da dismenorreia podendo, 
no entanto, estar associado a alguns efeitos secundários 
como padrão hemorrágico irregular, spotting e amenorreia 
em 25% dos casos.

Este método contraceptivo está particularmente indica-
do nas mães adolescentes, podendo ser colocado a partir 
das 4 semanas de puerpério, e nas adolescentes com me-
norragias abundantes e dismenorreia severa associadas a 
endometriose14.
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e) Contracepção de emergência
As adolescentes devem ser conhecedoras da contra-

cepção de emergência, dos diferentes tipos existentes, do 
modo de utilização e da sua acessibilidade.

Actualmente, estão disponíveis diversos produtos: 
Norlevo®, Postinor® e Levonelle® com 1.5mg de levono-
gestrel; e, EllaOne® com 30mg de acetato de ulipristal.

A contracepção de emergência deve ser iniciada o mais 
precocemente possível, uma vez que existe uma redução 
do risco de gravidez de 95% e de 74% quando tomada nas 
primeiras 24 horas e 72 horas após a relação sexual despro-
tegida, respectivamente27. 

O acetato de ulipristal é um modulador selectivo dos re-
ceptores de progesterona e tem como vantagem a demons-
trada eicácia até 5 dias após a relação sexual desprotegida. 

O DIU de cobre pode ser utilizado com esta inalidade 
até 7 dias após a relação sexual desprotegida.

A contracepção de emergência não permite a protec-
ção contraceptiva para o resto do ciclo menstrual, de-
vendo ser aconselhada a abstinência ou a utilização de 
preservativo nos primeiros 7 dias após a relação sexual 
desprotegida14.

Não há qualquer contraindicação à utilização da contra-
cepção de emergência14. Contudo, deve ser recomendada 
apenas em situações de emergência.

O contacto com a adolescente nesta situação é uma 
oportunidade imperdível para esta poder ser orientada para 
consultas de vigilância ginecológica e para iniciar uma 
contracepção regular.

f) Contracepção deinitiva
A contracepção deinitiva, que inclui a laqueação tu-

bária (por laparotomia ou laparoscopia) e a oclusão tu-
bar (Essure®ou Adiana® ), não é um método adequado na 
maioria dos casos na adolescência. Deve ser considerado 
apenas em situações especiais, quando outros métodos 
não são aceitáveis e existe uma contra-indicação absoluta 
à gravidez. De acordo com a Legislação Portuguesa (Lei 
3/84 – Art.º 10.º), a esterilização voluntária só pode ser pra-
ticada por maiores de 25 anos, mediante declaração escrita 
devidamente assinada, e nos casos em que a esterilização 
é determinada por razões de ordem médica é dispensado o 
limite de idade.

COMENTÁRIOS

Actualmente, parece haver uma tendência para a maioria 
das adolescentes com vida sexual activa utilizarem um mé-
todo contraceptivo, sendo o preservativo o mais frequente-
mente utilizado na primeira relação sexual. 

Surgem como barreiras à utilização da contracepção pelas 
adolescentes a ignorância, o medo de serem julgadas, a dii-
culdade no acesso aos serviços de saúde, a preocupação sobre 
a conidencialidade, o medo relativamente aos riscos dos mé-
todos contraceptivos e o receio do exame ginecológico.

Compete aos proissionais de saúde remover estes obs-
táculos através de uma série de medidas, tais como:

- divulgar informação através dos meios de comunica-
ção social/serviços de saúde especíicos para atendimento 
aos adolescentes;

- ajustar a prática clínica, de modo a satisfazer as neces-
sidades especíicas de cada adolescente, principalmente no 
que se refere à lexibilidade de horários;

- atrair as jovens para os serviços de saúde, tornando-
os amigáveis e com informação sobre a conidencialidade. 
Deve ser esclarecido que a informação relativa aos seus 
dados pessoais só é divulgada em circunstâncias excepcio-
nais (risco físico e emocional grave);

- incentivar o diálogo com os pais, devendo prevalecer  
o interesse da adolescente;

- aconselhar relativamente à contracepção através de 
informação suiciente, clara e esclarecedora;

- distribuir métodos contraceptivos gratuitamente ou a 
baixo custo através de serviços de saúde4, de forma a per-
mitir a continuidade e a sustentabilidade da contracepção;

- promover estratégias para aumentar a adesão às con-
sultas de vigilância, como por exemplo, calendarização das 
consultas subsequentes tendo em atenção a assiduidade e o 
desempenho escolar;

- envolver o companheiro nas estratégias de adesão e na 
responsabilização da contracepção.

Algumas adolescentes desejam engravidar e esse desejo 
deve ser respeitado. É importante que tenham liberdade para 
discutir as suas opções sem medos ou juízos de valor, e terem 
apoio numa perspectiva positiva de saúde sexual e reprodu-
tiva. No entanto, a maioria prefere desfrutar em pleno da 
liberdade da juventude e quer diferir a gravidez para depois 
do cumprimento dos seus cursos e carreiras. A utilização de 
um método contraceptivo está associado a uma identidade 
sexual positiva e revela responsabilidade e sensibilidade.

Deve ser uma preocupação de todos a identiicação de 
adolescentes que se enquadram num grupo de risco elevado 
e que, portanto, não irão procurar contracepção. São estas as 
adolescentes mais novas, sem perspectivas de futuro, sem 
apoio familiar e da comunidade e sem acesso aos serviços 
de saúde. Existem alguns comportamentos de risco, como o 
abuso de bebidas alcoólicas e consumo de drogas, que não 
sabemos até que ponto podem inluenciar o uso de contracep-
ção1. Sabemos que as jovens com um bem-estar emocional 
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reduzido estão menos aptas a utilizar contracepção de uma 
forma correcta. É assim importante desenvolver intervenções 
para aumentar a eicácia da contracepção focalizadas particu-
larmente em grupos-alvo28, 29.

Devemos também reforçar que apesar da primeira relação 
sexual poder ser imprevisível, a contracepção pode ser plane-
ada1. Compete ao médico identiicar os casos de indecisão, 
aconselhar acerca do melhor método contraceptivo, salientar 
os seus benefícios e antecipar os seus efeitos adversos. Salien-
ta-se a importância de uma abordagem integrada que vise, en-
tre outros, a protecção das adolescentes em relação à gravidez 
não planeada e IST, no sentido de promover a saúde no global 
e permitir o adequado desenvolvimento sexual e reprodutivo.
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