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Introdução: A gravidez na adolescência é associada a condições adversas de saúde em longo prazo, incluindo pior 

desempenho físico e maior número de doenças crônicas (PIRKLE et al., 2014; CÂMARA et al., 2015; ROSENDAAL et 

al., 2017) e estudos investigando os fatores que explicam estes achados são essenciais para que se possa traçar 

estratégias de prevenção e manejo dessas condições. Diversas hipóteses são levantadas para tentar explicar essas 

relações, incluindo o ganho de peso gestacional e alterações articulares/ligamentares decorrentes da gravidez precoce 

que poderiam prejudicar a capacidade de geração de força muscular e/ou levar à instabilidade pélvica. No entanto, 

estudos dessa natureza são escassos na literatura. Objetivos: Comparar gestantes adolescentes e adultas quanto a 

medidas de composição corporal, testes provocativos de dor pélvica e força muscular. Métodos: Trata-se da análise 

transversal de um estudo longitudinal em andamento denominado projeto AMOR (Adolescence and Motherhood 

Research) realizado na Região do Trairi/RN, entre julho/2017 a março/2018. Participaram do estudo mulheres grávidas 

do primeiro filho, com até 16 semanas de gestação e com idades entre 13-18 anos (T) e 23-28 anos (A). Estas foram 

avaliadas em relação a medidas de composição corporal (Peso, altura, Índice de Massa Corpórea (IMC) e circunferência 

do braço), ao desempenho físico (força de preensão palmar (dinamômetro Saehan®) e força muscular isométrica de 

extensões e adutores do quadril (dinamômetro digital Lafayette®) e testes de provocação da dor (Teste de elevação da 

perna estendida e teste de provocação da dor pélvica - DPP). Resultados: Foram avaliadas 88 gestantes sendo 44 

adolescentes, e 40 adultas. Ao comparar os dois grupos, foram encontradas diferenças significativas em relação à 

média de peso (T = 55,7 (DP± 10,30) e A= 63,06 (DP ±12,18); p-valor <0,01), da circunferência do braço (T = 25,52 

(DP± 3.33) e A= 27,73 (DP ±3,05); p-valor <0,01) e do IMC (T = 22,54 (DP± 3,81) e A= 24,71 (DP ±4,42); p-valor 0,01). 

Quanto aos testes clínicos, as adolescentes apresentaram piores resultados quando comparada às adultas no teste de 

elevação da perna estendida (T = 0,93 (DP± 1,98) e A= 0,20 (DP ±0,64); p-valor 0,02). Os grupos não diferiram em 



relação às medidas de força muscular, dobras cutâneas ou presença de DPP. Conclusão: Gestantes adultas 

apresentaram maiores valores nas medidas de composição corporal, enquanto que as gestantes adolescentes 

relataram maior dificuldade na realização no teste de elevação da perna.
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