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Introdução: Os dados atuais sobre a prevalência de gravidez apresentam números que requerem a atenção dos 

serviços de saúde. Dessa forma, o conhecimento das condicionalidades associados à gravidez durante a adolescência 

torna-se relevante à medida que podem subsidiar o desenvolvimento de estratégias eficazes para a resolução do 

problema em questão. Objetivo: Identificar os fatores sociodemográficos, obstétricos e comportamentais associados à 

gravidez na adolescência. Métodos: Estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Hospital Universitário 

Lauro Wanderley (53988616.3.0000.5183) realizado em uma amostra de 234 mulheres do município de João Pessoa, 

Paraíba, selecionadas por conveniência e que foram alocados em dois grupos: 108 grávidas e 126 não grávidas, com 

idade entre 12 e 19 anos. Foi aplicado um questionário contendo variáveis sobre aspectos sociodemográficos, 

obstétricos e comportamentais. As variáveis foram dicotomizadas e analisadas usando o teste do qui-quadrado e o teste 

exato de Fisher, o nível de significância foi de 5%. O odds ratio e o intervalo de confiança de 95% foram utilizados como 

medidas de associação entre variáveis. Uma regressão logística com resposta binária foi realizada considerando o 

método de seleção "para trás". Resultados: Observou-se que a raça, o número de crianças, o planejamento da gravidez 

e o uso de métodos contraceptivos foram significativamente associados a uma gravidez na adolescência (p <0,05). Na 

regressão logística múltipla, o número de filhos (OR 0,32, IC 95% 0,17-0,59) e o uso de métodos contraceptivos (OR 

0,51, IC 95% 0,29-0,90) são considerados variáveis preditoras protetoras. Além disso, foi demonstrado que o não 

planejamento da gravidadez aumentou 1,94 vezes a chance de gravidez em vez de mais de 18 anos. Conclusão: A 

gravidez na adolescência está associada a fatores de comportamento sexual, sociodemográfico e de planejamento.
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