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RESUMO 

 

O número de adolescentes grávidas vem aumentando anualmente e a recorrência da gravidez 
ainda nesta fase de desenvolvimento, se torna cada vez mais banal.  É comum encontrar tanto 
em salas de aula quanto em quartos de hospital, meninas que estão passando pela experiência 
da maternidade. O objeto deste estudo é o conhecimento de adolescentes que apresentam 
gravidez recorrente não planejada, acerca das práticas contraceptivas. Como objetivos propôs-
se traçar o perfil de adolescentes que tenham em seu histórico o episódio gravidez recorrente 
não planejada e identificar o grau de conhecimento de adolescentes que apresentam gravidez 
recorrente não planejada, a respeito dos métodos contraceptivos preconizados nas políticas 
públicas de saúde. É um estudo de natureza descritiva e abordagem qualitativa, com análise 
temática. Os resultados revelaram que, embora as adolescentes conheçam os principais 
métodos contraceptivos, não os utilizam, ou utilizam de maneira incorreta. A simples 
apresentação dos métodos contraceptivos não é suficiente para que uma adolescente decida 
qual deles deve utilizar. É preciso que um programa de educação sexual completo e eficiente 
seja implantado, visando a redução dos casos de gravidez recorrente não planejada. As 
adolescentes precisam conhecer os métodos, receber informações acerca das vantagens e 
desvantagens de cada um, para então, optar por aquele que melhor se adapta a sua realidade 
de vida. A assistência à saúde da adolescente deve acontecer antes destas se apresentarem 
grávidas. Para isto, deve-se proporcionar serviços atraentes, que despertem interesse, onde são 
viabilizadas oportunidades de reflexão, discussão entre questões biológicas, sociais e 
educação para a sexualidade. As intervenções de enfermagem precisam ser ampliadas para 
auxiliar as adolescentes grávidas e às mães adolescentes na realização do papel materno e na 
construção de projetos futuros, além do cuidado com o seu bebê. 
 

 

DESCRITORES: Gravidez na adolescência; Gravidez não planejada; Anticoncepção; 
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ABSTRACT 

 

The number of teenage pregnancies is increasing annually and recurrent pregnancy even at 
this stage of development, is becoming more commonplace. It is common to find both in 
classrooms and in hospital rooms, girls who are going through the experience of motherhood. 
The object of this study is the knowledge of adolescents with recurrent unplanned pregnancy, 
about contraceptive practices. As proposed aims to trace the profile of adolescents who have 
the episode in his history recurring unplanned pregnancy and to identify the degree of 
knowledge of adolescents with recurrent unplanned pregnancy, regarding the recommended 
contraceptive methods in public health policies. It is a study of descriptive and qualitative 
approach to thematic analysis. The results revealed that although adolescents know the main 
methods of contraception, do not use them, or used incorrectly. The simple presentation of 
contraceptive methods is not enough for a teen decide which one to use. We need a sex 
education program is implemented fully and effectively in order to reduce the recurring cases 
of unplanned pregnancy. Adolescents need to know the methods, receive information about 
the advantages and disadvantages of each, and then, choose one that best fits your reality of 
life. The teenager's health care needs to happen before they present themselves pregnant. For 
this, we must provide services attractive to arouse interest, which are made possible 
opportunities for reflection, discussion questions between biological, social and education for 
sexuality. Nursing interventions need to be expanded to assist pregnant teens and teenage 
mothers in achieving the maternal role and construction of future projects, in addition to 
caring for their baby. 
 
 
KEYWORDS: Teenage pregnancy; Unplanned pregnancy, Contraception; 
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 Gravidez e adolescência sempre foram temas capazes de me despertar grande 

interesse. A gravidez por possuir caráter exclusivo do sexo feminino, representando um 

momento notável na vida da mulher e a adolescência, por englobar transformações que 

preparam e definem a personalidade do indivíduo. Meus pais sempre foram presentes e me 

transmitiram conhecimentos acerca de sexo e outras questões sobre a vida, mas acredito que 

nem todos tiveram a mesma oportunidade.  

   O número de adolescentes grávidas vem aumentando anualmente e a recorrência da 

gravidez ainda nesta fase de desenvolvimento, se torna cada vez mais banal.  É comum 

encontrar tanto em salas de aula quanto em quartos de hospital, meninas que estão passando 

pela experiência da maternidade (SANTOS, 2003; ROSA, 2003). 

   Vários fatores de risco para o sexo seguro na adolescência podem ser citados, tais 

como família ausente, abandono escolar, meios de comunicação, mau uso do tempo livre e 

condutas de risco (uso de álcool e drogas). Atualmente, apesar de os jovens possuírem mais 

acesso à informações acerca de assuntos relacionados a sexo, nem sempre as utilizam. Como 

consequência deste fato, a gravidez e sua recorrência se tornam cada vez mais frequentes, 

caracterizando um problema de saúde pública (BRUNO, 2009; ROSA, 2007; SANTOS, 

2003). 

       Outro aspecto que favorece a gravidez em adolescentes diz respeito à escolarização, 

ou seja, estudos da década de 70 sugeriram que as adolescentes no momento em que 

engravidavam, encontravam-se abaixo da média no desempenho escolar e nos resultados das 

avaliações antes da gravidez; atribuíam o abandono à escola ou às baixas aspirações 

educacionais como variáveis precipitantes da gravidez da adolescente. Estes fatos dividem-se 

em duas grandes linhas para a interpretação da questão: a gravidez devido o baixo rendimento 

escolar e/ou o abandono à escola; e a gravidez como resultado de fraco desempenho escolar e 

às mínimas aspirações acadêmicas da adolescente (COSTA, 1999). 

  Numa pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com 157 mães 

adolescentes, foi revelado que a gravidez é capaz de interromper formalmente o processo 
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educativo das jovens, tendo em vista que 97,1% das pesquisadas relataram ter nove anos ou 

menos de escolaridade, e já se encontravam evadidas no momento do início da gestação 

(BERLOFI, 2006).  

   De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) os 

adolescentes brasileiros compreendem 34.157.316 de pessoas, representando 17,9% da 

população. Esta não é a maior taxa de adolescentes já vistas no país, uma vez que, no CENSO 

de 2000, este número era de aproximadamente 35 milhões, correspondendo a 20.79% da 

população. Entretanto, persiste a preocupação com o desenvolvimento biopsicossocial dos 

adolescentes, uma vez que grande parte vive em áreas empobrecidas, com elevados índices de 

violência e baixo nível de instrução. As características da adolescência fazem com que os 

problemas de saúde desta fase sejam importantes fatores de desenvolvimento do indivíduo 

como adulto.  

 

A gravidez na adolescência é uma realidade incontestável e, assim, torna-se urgente 
e necessário que a sociedade tenha para com a adolescente grávida a atenção mais 
qualificada possível, promovendo ações básicas integradas para a mãe e a criança, 
no intuito de evitar transtornos psicossociais e físicos (BRASIL, 2000). 

 

Estudos com adolescentes revelam que, a primeira gestação ocorre geralmente cerca 

de um ano após o início da vida sexual ou no seu decorrer. Em média, a primeira relação 

ocorre aos 15 anos e a primeira gestação aos 16. Uma explicação para este fato é o 

desconhecimento dos métodos contraceptivos ou seu uso incorreto (BERLOFI, 2006).  

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 (Ministério da Saúde, 2008), 

revelou que aproximadamente 15% das adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos tinham um 

filho nascido vivo e que quase 3% já eram mães de pelo menos dois filhos, correspondendo a 

uma estimativa de prevalência de recorrência.  

Na intenção de reduzir o número de casos de gravidez não planejada, o Ministério da 

Saúde desenvolve programas que abordam a questão da educação sexual. Através de manuais, 

folders e palestras ministradas por profissionais capacitados, leva à população conhecimentos 

acerca de direitos sexuais e reprodutivos. O Programa de Planejamento familiar se mostra 

eficiente na prevenção da gravidez, recorrente ou não, na adolescência, segundo pesquisas 

realizadas em nível nacional a partir de 2005. Os dados revelam que a prevalência de gravidez 

recorrente esteve entre 15 e 29%, porém quando os estudos foram realizados em serviços de 
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planejamento familiar para jovens mães, a reincidência da gravidez na adolescência ficou 

entre 3 e 5% (BERLOFI, 2006). 

Em contrapartida, outro estudo realizado pelo mesmo autor revelou que, mesmo 

frequentando o serviço de planejamento familiar, a reincidência de gravidez na adolescência 

foi de 5% (13/264), sendo que 76,9% destas faziam uso incorreto de métodos contraceptivos. 

Este fato pôde ser comprovado a partir de pesquisa feita por Melhado et al. em que 40% das 

adolescentes estudadas que apresentaram gravidez recorrente faziam contracepção no 

momento da nova gestação, sugerindo erro na execução do método escolhido (COSTA, 

2010).  

 

1.1 Questões Noreadoras 
 
• Qual o conhecimento das adolescentes que apresentam gravidez recorrente não planejada 

frente aos métodos contraceptivos? 

 

• As adolescentes que apresentam gravidez recorrente não planejada fazem uso dos 

métodos contraceptivos? 

 

 

1.2 Objeto 
 
• O conhecimento de adolescentes que apresentam gravidez recorrente não planejada, 

acerca das práticas contraceptivas. 

 

1.3 Objetivos 
 
• Traçar o perfil de adolescentes que tenham em seu histórico o episódio gravidez 

recorrente não planejada. 

 
• Identificar o conhecimento de adolescentes que apresentam gravidez recorrente não 

planejada, a respeito dos métodos contraceptivos preconizados nas políticas públicas de 

saúde. 
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1.4 Justificativa/Relevância 

 

O Planejamento Familiar é um direito assegurado na Constituição Federal, que 

objetiva a construção consciente de uma família, utilizando-se de informações que permitem 

que o homem e a mulher sejam capazes de decidir, de acordo com sua realidade, qual o 

melhor momento para evitar ou favorecer a ocorrência de uma gravidez (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 2011) 

A relevância deste estudo é baseada no incontestável fato de que a gravidez na 

adolescência, especialmente nas faixas de renda mais pobres, contribui para a perpetuação de 

um ciclo de pobreza e carências que pode ser minimizada com atenção adequada, a partir do 

momento em que todos os níveis de atenção à saúde desenvolvam ações abrangentes e 

intersetoriais.  

Propõe-se neste trabalho, portanto, a investigação do nível de conhecimento das 

adolescentes que apresentam gravidez recorrente não planejada, acerca dos métodos 

contraceptivos preconizados pelo Ministério da Saúde distribuídos gratuitamente nas unidades 

básicas de saúde, baseando-se na experiência vivida por tais adolescentes, usuárias da 

maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro, Hospital Estadual Azevedo Lima e da 

Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis Vieira, a fim de contribuir para a melhoria dos 

serviços prestados à comunidade. 
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_________________________________________ 
CAPITULO II – REVISÃO DE LITERATURA 
_________________________________________ 
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2.1 Adolescência 
 
 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é uma fase de 

transição gradual que compreende o período entre 10 e 19 anos de idade, sendo marcada pela 

passagem da infância para a idade adulta. É um momento caracterizado por intensas 

mudanças que modificam o relacionamento do individuo consigo mesmo, com a família e o 

mundo, proporcionando a formação da identidade e a busca da autonomia.  

 Nesta etapa, o indivíduo percebe seu papel diante da sociedade, torna-se legalmente 

responsável por suas atitudes e passa por descobertas que irão fundamentar seu caráter. É 

também a fase pela qual os desejos sexuais tornam-se mais aflorados, devido à característica 

“explosão” de hormônios e muitas vezes, inicia-se a experimentação e práticas sexuais. 

(ROSA, 2007). 

   Para Marcondes (1991, p. 432) vários critérios podem ser utilizados para definir o 

período de adolescência, ou seja, para delimitar esta fase do desenvolvimento humano, 

instrumentos como idade cronológica, fases do desenvolvimento físico, características 

psicológicas e sociais podem ser utilizados nesse julgamento, principalmente quando em 

conjunto, refletindo resultados mais fidedignos. 

   O autor afirma ainda que, quando se pretende delimitar a fase de adolescência, o 

critério cronológico é o mais empregado, pois esses limites parecem abranger todas as 

modificações características, que podem ser utilizadas em diferentes contextos sócio-culturais. 

Já do ponto de vista social, a adolescência corresponde ao período de tempo em que a 

sociedade encara o indivíduo como alguém que não é mais criança, porém não é considerado 

adulto. Assim, esta fase pode ter curta duração (quando o indivíduo assume rapidamente o 

papel de adulto – fato comum em zonas rurais) ou longa duração (como acontece nas regiões 

urbanas industrializadas). 
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De acordo com o critério físico ou biológico, a adolescência abrange a fase de 
modificações anatômicas e morfológicas que transformam a criança em adulto. Na 
prática, vai desde o aparecimento dos caracteres sexuais secundários e aceleração do 
crescimento até o indivíduo atingir o desenvolvimento físico completo (parada do 
crescimento e estabelecimento da função reprodutora) (MARCONDES, 1991, 
p.435) 
 
 

   Em sua obra, Pereira et al.(2007, p.16) diz que a puberdade, é um dos elementos da 

adolescência, engloba o conjunto de modificações biológicas que transformam o corpo 

infantil em adulto, sendo constituída pelo crescimento físico, maturação sexual, 

desenvolvimento dos órgãos reprodutores e aparecimento dos caracteres sexuais secundários, 

mudanças na composição corporal, desenvolvimento dos aparelhos respiratório, 

cardiovascular e outros.  

   Nas meninas, essas modificações biológicas provocadas pelo aumento de hormônios 

ocorrem por volta dos 11 anos. São visíveis a partir do crescimento das mamas, pelos axilares 

e pubianos, arredondamento do corpo pelo acúmulo de gordura no padrão ginecóide, estirão 

do crescimento, culminando com a menarca (primeira menstruação). 

   A ação dos hormônios nos meninos é percebida de maneira análoga, por volta dos 13 

anos de idade.  O desenvolvimento completo do pênis se dá pelos 16 anos e esta época é 

marcada por ereções involuntárias e polução noturna (ereção e ejaculação durante o sono). A 

puberdade é um parâmetro universal e ocorre de maneira semelhante em todos os indivíduos 

(SECRETARIA DA SAÚDE - SP, 2006, p. 17). 

 
 
2.2 Sexualidade na Adolescência  
 

 Segundo Costa (1999, p.281), a sexualidade é o conjunto de todos os caracteres 

morfológicos, internos e externos que os indivíduos apresentam, conforme o sexo a que 

pertence, assim, a sexualidade tem grande relevância no desenvolvimento e na vida psíquica 

das pessoas, pois, independentemente da potencialidade reprodutiva, relaciona-se com a busca 

do prazer, necessidade fundamental dos seres humanos. 

 A OMS define sexualidade como “um aspecto central do bem-estar humano, do 

começo ao fim da vida, envolvendo sexo, identidade de gênero, orientação sexual, erotismo, 

prazer, intimidade e reprodução”. 
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 A sexualidade, presente em toda a trajetória de vida do ser humano, se manifesta com 

mais intensidade na adolescência, o que desperta a preocupação do setor saúde, pois, muitas 

vezes, a sexualidade é vivida pelo adolescente por meio de práticas sexuais desprotegidas, 

além da falta de informação e comunicação entre os familiares, seja pela presença de tabus ou 

pelo medo do adolescente em assumi-la, podendo acarretar gravidez indesejada e doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) (MENDES, 2011, p. 386). 

 Uma sexualidade mal construída nesta etapa de vida pode causar danos futuros ao 

indivíduo e, infelizmente esta questão continua pouco debatida imparcial e abertamente pela 

sociedade, levando a situações de impasse, como gravidez precoce. (BRASIL, 1996, p. 10). 

 

A educação para a sexualidade deve prioritariamente enfocar aspectos afetivos, 
prazerosos e éticos da sexualidade, para posteriormente informar sobre 
anticoncepção, reprodução e doenças, dentre outros problemas. Deve ser um 
processo contínuo, vinculado à formação de crianças e jovens, oferecendo além de 
informações cientificas, esclarecimento para a compreensão e desenvolvimento da 
sexualidade de forma plena e saudável (PEREIRA et al.,2007, p. 30). 

 

      De acordo com Pereira et al. (2007, p. 26), o exercício da sexualidade é um direito de 

todos, sendo de extrema importância ressaltar que, além dos direitos, os deveres também 

devem ser cumpridos. Portanto, ao executar a sexualidade, os adolescentes têm a obrigação de 

se prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis e gestações inoportunas. 

 Como fatores que estimulam o início do exercício da sexualidade têm-se os biológicos 

– em que os hormônios testosterona e estrogênio promovem alteração do comportamento a 

nível cerebral – e o psicossocial, representando a ideia de conquista pelo outro. A curiosidade 

em testar o aparelho reprodutor é desencadeada pela atividade hormonal ocorrida na 

adolescência, levando muitas vezes a execução do ato sexual.  

 A gravidez certifica para a adolescente que seu corpo já está preparado para a 

concepção. A confirmação de sua capacidade procriativa desencadeia sentimentos de surpresa 

e satisfação, onde ela pode constatar que não é mais uma menina, e sim mulher. Pode-se dizer 

que algumas adolescentes estabelecem a nível psíquico e social, uma equivalência na qual 

exercer a sexualidade significa ter um filho, o que demarca sua entrada na vida adulta. 
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2.3 Gravidez na Adolescência 
 
 
     A atividade sexual da adolescente é, geralmente, eventual, justificando para muitas a 

falta de uso rotineiro de métodos contraceptivos. Um grande percentual delas também não 

assume diante da família a sua sexualidade, nem a posse do anticoncepcional, que denuncia 

uma vida sexual ativa. Assim sendo, além da falta ou má utilização de meios 

anticoncepcionais, a gravidez e o risco de engravidar na adolescente podem estar associados a 

uma menor auto-estima, a um funcionamento familiar inadequado, à grande permissividade 

falsamente demonstrada como desejável à uma família moderna ou à baixa qualidade de seu 

tempo livre (BALLONE, 2003, p.6). 

     A gravidez na adolescência tem sido apontada, frequentemente, como uma situação 

desaconselhada e tomada como inoportuna nessa etapa da vida. Entretanto, a taxa específica 

de fecundidade no grupo de mulheres entre 10 e 14 anos e 15 e 19 anos aumentou 

consideravelmente nas últimas quatro décadas no Brasil. 

     Em 1986, no Brasil, 38,5% das jovens iniciavam a vida sexual antes dos 18 anos. Em 

1996, esse percentual subiu para 56,4%. Esses dados levam a concluir que existe uma relação 

entre a idade da primeira relação sexual e a primeira gravidez, ou seja, quanto mais precoce o 

início da vida sexual, mais cedo ocorre a possibilidade de uma gestação (ROSA, 2007, p. 

166).  

 

Os adolescentes representam 1/5 da população brasileira. Em 10 anos (de 1992 a 
2002), a gravidez precoce (entre 10 a 19 anos) aumentou 391%. A gravidez não 
planejada é apenas uma das consequências da atividade sexual na adolescência [...] 
são registrados anualmente cerca de 30.000 partos de adolescentes com idades entre 
10 e 14 anos. Na faixa etária que vai dos 15 a 17 anos, esse número ultrapassa os 
400.000 partos anuais (PEREIRA et al. 2007, p. 27). 

 

No Brasil, a cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem são filhas de 

adolescentes, o que representa o triplo dessas ocorrências na década de 702. A Pesquisa 

Nacional em Demografia e Saúde, realizada em 1996, apontou que 14% das adolescentes já 

tinham pelo menos um filho, e as jovens mais pobres apresentavam fecundidade dez vezes 

maior. Em 1990, os partos de mães adolescentes representaram 12,5% de todos os 

nascimentos no país. Entre as adolescentes grávidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde 
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(SUS) no período de 1993 a 1998, houve aumento de 31% dos casos de meninas grávidas 

entre 10 e 14 anos (BRUNO, 2009, p.481) 

A maternidade na adolescência é um grande desafio que precisa ser enfrentado. Um 

estudo realizado com 140 adolescentes no interior paulista constatou que 24% destas já 

estavam na segunda, terceira, quarta ou até quinta gestação e 10% já haviam praticado aborto, 

pelo menos uma vez (ALMEIDA, 2003, p.14). 

Geralmente, a maioria das adolescentes que passam pela experiência de gravidez 

precoce não tem condições financeiras nem emocionais para assumir a maternidade e, por 

causa da repressão familiar, muitas delas fogem de casa e quase todas abandonam os estudos. 

A adolescência é uma fase em que os indivíduos estão em formação, incluindo a 

escolar, e obtendo habilidades para maior chance de sucesso na vida adulta. O ingresso 

precoce no mercado de trabalho e assumir responsabilidades que são mais adequadas para 

adultos, como cuidar de uma família, reduz as chances de continuar os estudos e de sucesso 

desta adolescente. Abandonar os estudos torna o futuro da jovem e de sua prole vulneráveis, 

restringe suas oportunidades de conseguir postos de trabalho melhor remunerados devido a 

estes exigirem maior escolaridade e habilidades que muito raramente são alcançáveis por 

populações economicamente desfavorecidas (NERY, 2011, p. 35). 

     Quando a atividade sexual tem como resultante a gravidez, gera consequências tardias 

e a longo prazo, tanto para a adolescente quanto para o recém-nascido. A adolescente poderá 

apresentar problemas de crescimento e desenvolvimento, emocionais e comportamentais, 

educacionais e de aprendizado, além de complicações da gravidez e problemas de parto. Por 

este fato alguns autores considerem a gravidez na adolescência como sendo uma das 

complicações da atividade sexual. 

 

2.4 Recorrência da Gravidez na Adolescência 
 
 
      O conceito de gravidez recorrente pode ser obtido através de vários critérios e por isso 

ainda não foi padronizado. Alguns estudos se utilizam do número de filhos para caracterizar a 

recorrência da gravidez (Magalhães, 2001, p. 12). Outros trabalhos tomam como base o 

número de gestações tidas pelas adolescentes, independente de seu desfecho (Waissman, 
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2006; Gomes, 2004; Persona et al., 2004; Silva et al., 2009), sendo esta última opção mais 

viável por permitir a melhor captação dos dados sobre a complexidade da gestação das 

adolescentes, por incluir as situações de abortamento e natimorto (COSTA, 2010, p. 16). 

      A reincidência de gravidez na adolescência é, aparentemente, muito frequente no 

mundo e, na ausência de acompanhamento pós-parto, ocorre em torno de 30% no primeiro 

ano e até 50% no segundo ano. Mesmo em serviços especializados para adolescentes, com 

acompanhamento rigoroso e acesso facilitado aos métodos contraceptivos, as taxas de 

reincidência ocorrem por volta de 10 a 15% no primeiro ano após o parto (BRUNO, 2009, 

p.482). 

  Nas últimas décadas no mundo, a repetição ou recorrência da gravidez na adolescência 

tem aumentado, porém, esta fica mais evidente nos países emergentes, tendo em vista a pouca 

escolaridade, a falta de informação, a desagregação familiar, a instabilidade econômica, 

especialmente, nas adolescentes de nível socioeconômico mais baixo (CARVALHO & 

MERIGHI, 2004, p. 63). 

 Para Marsiglio (1993, p. 21), a paternidade na fase de adolescência pode ser uma 

afirmação da masculinidade e virilidade. Assim, os jovens cientes de que foram responsáveis 

por uma gravidez prévia, provavelmente não se utilizarão de anticoncepcionais quando 

comparados àqueles que nunca engravidaram alguém. Os primeiros costumam relatar prazer 

na paternidade e um “realce” em sua masculinidade. 

      Entre as adolescentes grávidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no 

período de 1993 a 1998, houve aumento de 31% dos casos gravidez entre 10 e 14 anos. Nesse 

intervalo de cinco anos, 50 mil adolescentes foram parar nos hospitais públicos devido a 

complicações de abortos clandestinos. Quase três mil na faixa dos 10 a 14 anos. 

   

  

2.5 Educação em Saúde no Planejamento Familiar 
 

Diante de tantas transformações, é indispensável que o adolescente tenha acesso a 

informações básicas sobre esta etapa da vida, a fim de compreender suas próprias atitudes e se 

reconhecer nos meios em que vive. A sexualidade é um fator que desperta grande curiosidade 

e interesse nos adolescentes, estando por vezes diretamente ligada a seu comportamento. Com 
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todos os questionamentos e dúvidas sobre si próprio e seus iguais, este momento se torna 

propício à inserção de conhecimentos sobre Educação Sexual. 

De acordo com a Pesquisa Sobre Saúde Reprodutiva e Sexualidade do Jovem, 

publicado em janeiro de 1992, apesar das diferentes fontes de informação disponibilizadas os 

adolescentes ainda conservam muitos mitos como verdades absolutas, como a diminuição da 

sensação de prazer ao fazer uso de camisinha, dificultando a execução de certas práticas 

contraceptivas.  

 Embora muitos autores defendam que assuntos relacionados a sexo devem ser 

discutidos especialmente nos colégios e escolas, o lar também constitui um importante 

ambiente para difusão de informações sobre este tema. O adolescente deve se sentir seguro o 

suficiente para conversar com os pais a respeito de sexo e suas experiências, entretanto, ainda 

são poucas as famílias que conseguem abordar esta questão livremente, talvez pelo receio de 

estimular as práticas sexuais precocemente. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, a assistência ao planejamento familiar para os 
adolescentes deve ser composta por ações preventivas e educativas, pela garantia do 
acesso igualitário às informações, métodos e técnicas disponíveis para regulação da 
fecundidade. Destaca-se, nesse contexto, a preocupação com a qualidade dos 
serviços que oferecem tal orientação. Acredita-se, portanto, na urgência de 
estratégias que contemplem a população adolescente no que se refere ao 
planejamento familiar, proporcionando espaços de discussão que alcancem esse 
grupo etário, muitas vezes já em atividade sexual (MENDES, 2011, p. 389). 

 

 O Ministério da Saúde elaborou em 2006 a Cartilha de Direitos Sexuais e 

Reprodutivos, que se destina a homens e mulheres, adultos e adolescentes, e tem o objetivo de 

oferecer informações sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos 

anticoncepcionais. A cartilha traz a ideia de que:  

 

Os (as) adolescentes e os (as) jovens têm direito de ter acesso a informações e 
educação em saúde sexual e saúde reprodutiva e de ter acesso a meios e métodos que 
os auxiliem a evitar uma gravidez não planejada e a prevenir-se contra as doenças 
sexualmente transmissíveis/ HIV/ AIDS, respeitando-se a sua liberdade de escolha. 
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O principal objetivo de se elaborar projetos voltados para a área de educação sexual é 

a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada, além da 

diminuição das taxas de promiscuidade na adolescência. Observa-se que em todo o mundo, a 

gravidez e a maternidade estão ocorrendo em grupos etários mais jovens com mais frequência 

que no passado.  

Desde a década de 80 do século passado, pode-se observar um aumento considerável 

do número de adolescentes grávidas, sendo significativa a porcentagem de crianças que 

nascem de mães com menos de 20 anos de idade. 

A gravidez em adolescentes pode ser decorrente do próprio desejo da adolescente de 
ter um filho, respondendo assim, a uma demanda psíquica individual, 
principalmente, porque a função social feminina pode estar atrelada à maternidade. 
Nesses termos, a gestação e a maternidade de adolescentes constituem-se como um 
fenômeno complexo que incide sobre a trajetória de vida das jovens, caracterizando 
assim um importante campo de intervenção da saúde pública (ROSA, 2007). 

 

Para Sadigursky (2001, p. 7), os programas educacionais executados até o momento 

demonstram que a informação tem chegado até os adolescentes de maneira satisfatória, 

faltando, portanto, o desenvolvimento de esquemas comportamentais. Muitas adolescentes, 

independente da classe social, mesmo conhecendo métodos anticoncepcionais muitas vezes 

não os usam, provocando o crescimento da geração das avós que também são pais de seus 

netos, tomando para si a responsabilidade de criá-los. 

 

Mesmo em municípios relativamente desenvolvidos, raramente os adolescentes 
chegam a constituir uma parcela considerável dos atendimentos ou prioridades de 
uma unidade básica de saúde. [...] Dentre as várias situações adversas que um 
adolescente pode vivenciar estão tanto a violência, o abuso de drogas, o desamparo, 
como o conflito com a lei, entre outros. A gravidez na adolescência tem sido 
apontada, frequentemente, como uma dessas situações e, consequentemente, 
desaconselhada e tomada como inoportuna nessa etapa da vida (ROSA, 2007). 

 

Uma estratégia de grande valor para redução da ocorrência de gravidez na 

adolescência é o Programa de Planejamento Familiar, regulamentado através da Lei 9.263/96 

que defende a afirmação dos direitos reprodutivos. Conforme descrito na lei, o Planejamento 

familiar pode ser entendido como conjunto de ações de regulação da fecundidade que 
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garanta direitos iguais de constituição, limitação, ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal (art. 2°). 

 

O Planejamento Familiar é o direito que toda pessoa tem à informação, à assistência 
especializada e ao acesso aos recursos que permitam optar livre e conscientemente 
por ter ou não ter filhos. O número, o espaçamento entre eles e a escolha do método 
anticoncepcional mais adequado são opções que toda mulher deve ter o direito de 
escolher de forma livre e por meio da informação, sem discriminação, coerção ou 
violência (BRASIL, 2000). 

 

Não é o simples conhecimento dos métodos contraceptivos que promove a execução 

do sexo seguro. Os adolescentes devem estar familiarizados com as técnicas, e 

psicologicamente preparados para identificar o momento adequado para realização do sexo, 

sem banalizá-lo e, para isso o governo desempenha papel fundamental na criação de 

estratégias que visam reduzir as taxas de gravidez na adolescência e a transmissão de doenças 

sexualmente transmissíveis.  

A educação em saúde é a forma mais acessível e capaz de garantir à população uma 

escolha livre e informada do método anticoncepcional a ser usado. Em 2008, o Ministério da 

Saúde promoveu a Campanha de Planejamento Familiar, trazendo como slogan a frase “Se 

cuide, filho não é brincadeira”, objetivando a ampliação do acesso à informação e aos 

métodos contraceptivos disponíveis no SUS, garantindo que a mulher e o homem escolham 

quantos filhos querem ter e qual o momento adequado para tê-los. A campanha foi veiculada 

em rádios, revistas e TVs, no período de 01/01/2008 à 12/01/2008 (BRASIL, 2008). 

O Programa de Planejamento Familiar deve ser executado em todos os 

estabelecimentos públicos de saúde. De acordo com o Manual Técnico de Assistência ao 

Planejamento Familiar (2002), elaborado pelo Ministério da Saúde, os métodos 

contraceptivos e suas respectivas formas de uso podem ser vistas a seguir: 

• Métodos Comportamentais  

 

1) Billings ou Muco Cervical: Este método baseia-se na identificação do período 

fértil por meio da auto-observação das características do muco cervical e da sensação 

por ele provocada na vulva. O muco cervical é uma secreção produzida no colo do 

útero pelo epitélio glandular das criptas cervicais, que por ação hormonal apresenta 
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transformações características ao longo do ciclo menstrual, possibilitando dessa 

maneira a identificação do processo ovulatório. O muco cervical, no início do ciclo, é 

espesso, grumoso, dificultando a ascensão dos espermatozóides pelo canal cervical. O 

muco cervical, sob ação estrogênica, produz, na vulva, uma sensação de umidade e 

lubrificação, indicando o tempo da fertilidade, momento em que os espermatozóides 

têm maior facilidade de penetração no colo uterino. Nessa fase, o muco é transparente, 

elástico, escorregadio e fluido, semelhante à clara de ovo. 

 

Técnica de uso do Método: 

a) Observar, diariamente, a presença ou ausência de fluxo mucoso mediante sensação 

de secura ou umidade da vulva. 

b) Analisar as características do muco, de acordo com a seguinte descrição: pegajoso, 

turvo, elástico, claro, transparente ou sensação escorregadia. 

 

Em resumo, pode-se identificar o período fértil da seguinte maneira: 

ˉ A presença do muco e sua modificação, com sensação de molhado ou de 

umidade, sempre indica o começo do período fértil. 

ˉ Na 4ª noite após o dia Ápice, começa o período infértil. 

 

c) Registrar, diariamente, os dados sobre a menstruação, as características do muco e 

os dias de relações sexuais, utilizando um gráfico ou marcação com sinais 

convencionais ou selos coloridos. 

d)    Identificar os dias em que pode ou não ter relações sexuais. 

e)  Aprender a distinguir o muco cervical das leucorréias e do fluido seminal (a 

principal característica do fluxo mucoso é a lubrificação). 

 

2) Tabela: Este método baseia-se no fato de que a duração da segunda fase do ciclo 

menstrual (pós-ovulatório) é relativamente constante, com a ovulação ocorrendo entre 

11a 16 dias antes do início da próxima menstruação.O cálculo do período fértil da 

mulher é feito mediante a análise de seu padrão menstrual prévio, durante 6 (seis) a 12 

(doze) meses.A mulher que quiser usar este método deve ser orientada para registrar, 

durante pelo menos 6 meses, o primeiro dia de cada menstruação. 
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Técnica de uso do Método: 

a) Verificar a duração (número de dias) de cada ciclo, contando desde o primeiro dia 

da menstruação (primeiro dia do ciclo) até o dia que antecede a menstruação seguinte 

(último dia do ciclo). 

b) Verificar o ciclo mais curto e o mais longo  

c) Calcular a diferença entre eles. Se a diferença entre o ciclo mais longo e o mais 

curto for de 10 dias ou mais, a mulher não deve usar este método. 

d) Determinar a duração do período fértil da seguinte maneira: 

ˉ Subtraindo-se 18 (dezoito) do ciclo mais curto, obtém-se o dia do início do 

período fértil. 

ˉ Subtraindo-se 11 (onze) do ciclo mais longo, obtém-se o dia do fim do período 

fértil. 

e) Para evitar a gravidez orientar a mulher e/ou casal para abster-se de relações sexuais 

com contato genital durante o período fértil (no exemplo acima, do 7° ao 23° dia). 

 

3) Temperatura: Este método fundamenta-se nas alterações da temperatura basal que 

ocorrem na mulher ao longo do ciclo menstrual. A temperatura basal corporal é a 

temperatura do corpo em repouso. Antes da ovulação, a temperatura basal corporal 

permanece num determinado nível baixo; após a ovulação, ela se eleva ligeiramente 

(alguns décimos de grau centígrado), permanecendo nesse novo nível até a próxima 

menstruação. Este aumento de temperatura é resultado da elevação dos níveis de 

progesterona, que tem um efeito termogênico. O método permite, portanto, por meio 

da mensuração diária da temperatura basal, a determinação da fase infértil pós-

ovulatória. 

 

Técnica de uso do Método: 

a) A partir do primeiro dia do ciclo menstrual, verificar diariamente a temperatura 

basal, pela manhã, antes de realizar qualquer atividade e após um período de 

repouso de no mínimo 5 horas, procedendo da seguinte forma: 
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ˉ Usar um termômetro comum para a medida da temperatura. 

ˉ O termômetro deve ser sempre o mesmo (no caso de quebra ou qualquer outro 

dano, anotar o dia de sua substituição).Abaixar o nível de marcação do 

termômetro na véspera. 

ˉ A temperatura pode ser verificada por via oral, retal ou vaginal. A temperatura 

oral deve ser verificada colocando-se o termômetro embaixo da língua e 

mantendo-se a boca fechada, pelo tempo mínimo de 5 minutos. A temperatura 

retal ou vaginal deve ser verificada por, no mínimo, 3 minutos. 

ˉ Uma vez escolhida a via de verificação da temperatura, esta deve ser mantida 

durante todo o ciclo. 

b) Registrar a temperatura observada a cada dia do ciclo menstrual em papel 

quadriculado comum (0,5 cm = 0,1°C). Ligar os pontos referentes a cada dia, 

formando uma linha que vai do 1° ao 2° ao 3°etc. Cada ciclo menstrual terá seu 

gráfico próprio de temperatura basal corporal. 

c) Verificar a ocorrência de um aumento persistente da temperatura basal por 4 dias 

no período esperado após a ovulação. 

d) Reconhecer que a diferença de no mínimo 0,2°C entre a última temperatura baixa 

e as três temperaturas altas que se seguem indica a mudança da fase ovulatória 

para a fase pós-ovulatória do ciclo menstrual, durante a qual a temperatura se 

manterá alta, até a época da próxima menstruação. O período fértil termina na 

manhã do 4° dia em que for observada a temperatura elevada. 

e) Para facilitar a interpretação do gráfico pode-se traçar uma linha base da seguinte 

forma: 

ˉ Constatar, no mínimo, 6 (seis) temperaturas baixas consecutivas durante a fase 

pré-ovulatória. 

ˉ Riscar a linha base, no sentido horizontal, 0,5 cm acima da mais alta dessas 

seis temperaturas (0,1 °C no gráfico a ser utilizado). 

ˉ O período infértil começa na manhã do dia em que se verificar a quarta 

temperatura alta, acima da linha base. 

f)  Para evitar a gravidez o casal deve abster-se das relações sexuais com 

contato genital durante toda a primeira fase do ciclo (pré-ovultatório) e até a 
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manhã do dia em que se verificar a quarta temperatura alta acima da linha base, 

principalmente durante os primeiros 

meses de uso do método. Posteriormente, sendo possível predizer a data da 

ovulação com base nos registros anteriores, a abstinência sexual pode ficar 

limitada ao período de 4 a 5 dias antes da data prevista da ovulação e até a 

manhã do 4° dia da temperatura alta. 

 

4) Sinto-Térmico: Este método baseia-se na combinação de múltiplos indicadores da 

ovulação, com a finalidade de determinar o período fértil com maior precisão e 

confiabilidade.Fundamentalmente, ele combina a observação dos sinais e sintomas 

relacionados à temperatura basal corporal e ao muco-cervical, associada ainda a 

parâmetros subjetivos (físicos e ou psicológicos) indicadores de possível ovulação.Os 

parâmetros subjetivos relacionados com a ovulação podem ser, entre outros: 

ˉ Dor abdominal. 

ˉ Sensação de peso nas mamas, mamas inchadas ou doloridas. 

ˉ Variações de humor e/ou da libido. 

ˉ Outros sintomas e sinais (enxaqueca, náuseas, acne, aumento de apetite, ganho 

de peso, sensação de distensão abdominal, sangramento inter-menstrual entre 

outros).A mulher que desejar fazer uso deste método deve estar completamente 

familiarizada com as técnicas de cada um dos métodos comportamentais já 

descritas anteriormente. 

Técnica de uso do Método: 

a)  Registrar, diariamente, num gráfico apropriado, os dados sobre as características do 

muco cervical, as temperaturas e os sintomas que eventualmente possa sentir. 

b)   Identificar o início do período fértil por meio de: 

ˉ Cálculos: o ciclo mais curto dos últimos 6 a 12 ciclos menos 18 dias. 

ˉ Método de ovulação Billings: primeiro dia de muco. 

ˉ Combinação de ambos. 

c)   Identificar o término do período fértil por meio de: 
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ˉ Método de temperatura basal corporal: 4 dias após a manutenção da 

temperatura elevada. 

ˉ Método do muco cervical: 4ª noite após o Ápice do muco. 

ˉ Combinação de ambos ou o que ocorrer por último. 
 

d) Abster-se de relações sexuais durante o período fértil, para evitar a gravidez. 

• Métodos de Barreira 

1) Camisinha masculina: Consiste em um envoltório de látex que recobre o pênis 

durante o ato sexual e retém o esperma por ocasião da ejaculação impedindo o contato 

com a vagina, assim como impede que os microorganismos da vagina entrem em 

contato com o pênis ou vice-versa. É um método que, além de evitar a gravidez, reduz 

o risco de transmissão do HIV e de outros agentes sexualmente transmissíveis. A taxa 

de falha deste método, no primeiro ano de uso, varia de 3%, quando 

usados,corretamente em todas as relações sexuais, a 14%, quando avaliado o uso 

habitual. Sua segurança depende de armazenamento adequado, da técnica de uso e da 

utilização em todas as relações sexuais. 

 

Técnica de uso do Método: 

ˉ Deve ser colocado antes da penetração, após obtida a ereção peniana. O 

receptáculo existente na extremidade do preservativo deve ser apertado durante 

a colocação, retirando todo o ar do seu interior. 

ˉ Ainda segurando a ponta do preservativo, desenrolá-lo até a base do pênis. 

ˉ Após a ejaculação, retirar o preservativo com o pênis ainda ereto. 

ˉ Retirar o preservativo segurando-o pela base para que não haja vazamento de 

esperma. 

ˉ O preservativo não deve ser reutilizado, devendo ser descartado no lixo após 

ouso. 

ˉ Recomendar a guarda dos preservativos em lugar fresco, seco e de fácil acesso 

ao casal, observando-se a integridade da embalagem, bem como o prazo de 

validade. 
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ˉ Devem ser usados apenas lubrificantes a base de água, pois o uso de 

lubrificantes oleosos (como vaselina ou óleos alimentares) danifica o látex, 

aumentando o risco de ruptura; a maioria dos preservativos é fabricada com 

lubrificantes. No caso de ruptura durante o ato sexual, o preservativo deve ser 

substituído imediatamente. 

2) Camisinha Feminina: O preservativo feminino é um tubo de poliuretano com uma 

extremidade fechada e a outra aberta, acoplado a dois anéis flexíveis também de 

poliuretano. O primeiro, que fica solto dentro do tubo, serve para ajudar na inserção e 

na fixação de preservativo no interior da vagina. O segundo anel constitui o reforço 

externo do preservativo que, quando corretamente colocado, cobre parte da vulva.  

O produto já vem lubrificado e deve ser usado uma única vez. O poliuretano, 

por ser mais resistente do que o látex, pode ser usado com vários tipos de 

lubrificantes. Forma uma barreira física entre o pênis e a vagina, servindo de 

receptáculo ao esperma, impedindo seu contato com a vagina, assim como impede que 

os microorganismos da vagina entrem em contato com o pênis ou vice-versa. Nos 

primeiros seis meses de uso, a taxa de falha deste método varia de 1,6%, em uso 

correto, a 21%, em uso habitual. 

 

Técnica de uso do Método 

a) O preservativo feminino pode ser colocado em qualquer momento, desde que seja 

antes da penetração, e retirado com tranquilidade (sem pressa) após o término da 

relação. Para colocá-lo corretamente, a mulher deve encontrar uma posição 

confortável (em pé com um dos pés em cima de uma cadeira, senta da com os 

joelhos afastados, agachada ou deitada). O anel móvel deve ser apertado e 

introduzido na vagina. Verificar a data de validade e observar se o envelope está 

bem fechado antes do uso.  

     O preservativo feminino já vem lubrificado, no entanto, se for preciso, 

podem ser usados lubrificantes de base aquosa ou oleosos (lembrar à mulher que, 

se ocorrer a oportunidade de relação sexual com o preservativo masculino, os 

lubrificantes oleosos são contra-indicados). 
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b) Com o dedo indicador, ele deve ser empurrado o mais profundamente possível 

para alcançar o colo do útero. 

c) O anel (externo) deve ficar aproximadamente 3cm para fora da vagina. Durante a 

penetração, o pênis deve ser guiado para o centro do anel externo. O preservativo 

não deve ficar retorcido. 

d) Deve ser utilizado um novo preservativo a cada nova relação. Para retirá-lo, segure 

as bordas do anel externo fazendo um movimento de torção para manter o esperma 

dentro do preservativo. Puxe-o delicadamente para fora da vagina, jogando-o no 

lixo. 

e) O preservativo feminino deve ser usado em todas as relações sexuais mesmo 

durante a menstruação. 

f) Deve ser mantido em lugar fresco, seco e de fácil acesso ao casal, afastado do 

calor, observando-se a integridade da embalagem, bem como o prazo de validade. 

g) Não deve ser usado junto com o preservativo masculino porque o atrito aumenta o 

risco de rompimento. 

h) O anel externo do preservativo feminino pode deslizar dentro da vagina. Se isso 

acontecer basta o homem retirar o pênis, colocar o mesmo preservativo de maneira 

correta e reintroduzir o pênis. Não é necessário usar novo preservativo. Durante a 

penetração, o preservativo também pode provocar um pequeno ruído durante a 

relação sexual. A adição de lubrificante dentro do preservativo ou diretamente no 

pênis pode evitar esses acontecimentos. 

 

3) Diafragma: É um método anticoncepcional de uso feminino que consiste num anel 

flexível, coberto no centro com uma delgada membrana de látex ou silicone em forma 

de cúpula que se coloca na vagina cobrindo completamente o colo uterino e a parte 

superior da vagina, impedindo a penetração dos espermatozóides no útero e trompas. 

Para maior eficácia do método, antes da introdução, colocar, na parte côncava, 

creme espermicida. Entretanto, essa associação limita-se às mulheres com baixo risco 

para o HIV e outras DST. A taxa de falha, nos primeiros 12 meses de uso do método, 

varia de 2,1%, quando utilizado correta e consistentemente, a 20%, em uso habitual. 
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Técnica de uso do Método 

a) Antes que a mulher comece a usá-lo é importante que aprenda a identificar o colo 

do útero por meio do auto-toque vaginal da seguinte forma: 

ˉ Após lavar as mãos, introduzir o dedo médio na vagina, dirigindo-o para trás. 

ˉ Movendo suavemente o dedo dentro da vagina, procurar o colo uterino, cuja 

forma e consistência se assemelham à ponta do nariz. 

ˉ Quando colocar o diafragma, a usuária deve ser capaz de sentir o colo do útero 

através da borracha, portanto deve estar bem familiarizada com tal 

identificação. 

b) O diafragma pode ser colocado antes da relação sexual (minutos ou horas) ou 

utilizado de forma contínua. Nesta última modalidade, é aconselhável retirar o 

diafragma uma vez ao dia, lavá-lo (preferencialmente durante o banho, desde que este 

ocorra pelo menos 6 horas após o coito) e imediatamente recolocá-lo. Durante a 

menstruação, o diafragma deve ser retirado, evitando, assim, a possibilidade de 

acúmulo de sangue na vagina/útero reduzindo o risco de infecção genital. 

c) Usar o diafragma todas as vezes que mantiver relações sexuais, independente do 

período do mês. 

d) Urinar e lavar as mãos antes de colocar o diafragma. 

e) Antes de cada uso, examinar cuidadosamente o diafragma contra a luz, para 

assegurar-se da inexistência de defeitos ou furos. 

f) Em caso de uso com geléia espermicida, aplicá-la dentro da parte côncava do 

diafragma (mais ou menos uma colher das de chá). 

g) Colocar o diafragma na vagina na posição que achar mais confortável (deitada, de 

cócoras ou em pé, com uma das pernas levantada ou sentada na beirada de uma 

cadeira) da seguinte forma: 

ˉ Segurar o diafragma com uma das mãos, com a parte côncava virada para cima 

(com a geléia dentro), pressionar e unir as bordas com os dedos médio e 

polegar. 
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ˉ Afastar os lábios da vulva com a outra mão e colocar, dentro da vagina, o 

diafragma dobrado, empurrando-o na direção do fundo posterior da vagina até 

onde seja possível. 

ˉ Com o dedo indicador, empurrar a borda anterior do diafragma até que esta se 

apóie na face posterior do púbis. 

h) Verificar a correta colocação do diafragma por meio do auto-toque, certificando-se 

de que o colo uterino esteja coberto pela membrana de borracha. 
 

i)  O diafragma não deve ser retirado antes de um período de 6 horas após a última 

relação sexual, e deve-se evitar duchas vaginais durante esse período. 
 

j) Remover o diafragma colocando o dedo indicador por trás da sua borda anterior e 

puxando o para baixo e para fora. Observar o tempo mínimo de 6 horas após a relação 

e o máximo de24 horas após a sua inserção. 
 

k) Após o uso, lavar o diafragma com água e sabão neutro, enxaguar bem, secar e 

guardar no estojo próprio. Sendo o diafragma feito de látex, é importante salpicá-lo 

com amido de milho (ouso de talcos perfumados pode danificar o diafragma e ser 

prejudicial ao colo uterino e à vagina, além de propiciar alergias).  

 

4) Dispositivo Intra-Uterino (DIU): É um pequeno objeto de plástico, que pode ser 

recoberto de cobre ou conter hormônio, colocado no interior do útero para evitar a 

gravidez.O DIU não provoca aborto,  pois atua antes da fecundação. O DIU recoberto 

com cobre age inativando ou matando os espermatozóides, impedindo o encontro 

destes com o óvulo.  

Existem diversos modelos de DIU. O mais usado é o “T” de cobre. A 

fertilidade da mulher retorna logo após a retirada do DIU. A colocação do dispositivo 

no interior do útero deve ser feita por um profissional de saúde treinado. É um método 

eficaz e seguro de evitar a gravidez. O modelo de DIU T Cu 380 A dura dez anos após 

a sua colocação no útero, mas pode ser retirado a qualquer momento, se a mulher 

assim desejar ou se apresentar algum problema.O DIU não atrapalha a mulher e não 

machuca o pênis durante a relação sexual. A mulher que usa DIU pode apresentar 

aumento do sangramento menstrual e aumento na duração da menstruação ou 
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apresentar cólicas. Tais efeitos não trazem problemas para a saúde, a menos que a 

mulher tenha anemia severa. 

• Anticoncepcionais Hormonais  

1)  Orais (pílula):  Os anticoncepcionais hormonais orais, também chamados de 

pílulas anticoncepcionais são esteróides utilizados isoladamente ou em associação com 

a finalidade básica de impedir a concepção.  

Classificam-se em combinadas e apenas com progestogênio ou minipílulas; as 

primeiras compõem-se de um estrogênio associado a um progestogênio, enquanto a 

minipílula é constituída por progestogênio isolado. As combinadas dividem-se ainda 

em monofásicas, bifásicas e trifásicas. Nas monofásicas, a dose dos esteróides é 

constante nos 21 ou 22 comprimidos da cartela. As bifásicas contêm dois e as 

trifásicas contêm três tipos de comprimidos com os mesmos hormônios em proporções 

diferentes. 

Técnica de uso do Método 

a) No primeiro mês de uso, ingerir o 1° comprimido no 1° dia do ciclo menstrual ou, 

no máximo, até o 5° dia.  

b) A seguir, a usuária deve ingerir um comprimido por dia até o término da cartela, 

preferencialmente no mesmo horário. É importante orientar a usuária para verificar a 

cartela todas as manhãs no sentido de certificar-se do seu uso no dia anterior. 

c) Ao final da cartela (21 dias), fazer pausa de 7 dias e iniciar nova cartela, 

independentemente, do dia de início do fluxo menstrual. Se a cartela tem 22 pílulas, 

descansar só 6 dias. Alguns tipos já possuem 7 dias de placebo, quando deve ocorrer o 

sangramento, não sendo necessário haver interrupção.  

d) Caso não ocorra a menstruação no intervalo entre as cartelas, a usuária deve iniciar 

uma nova cartela e procurar o serviço de saúde para descartar a hipótese de gravidez.  

e) Em caso de esquecimento de uso da pílula, a usuária deve ser orientada da seguinte 

forma:  
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ˉ No caso de esquecimento de uso de uma pílula, a mesma deve ser ingerida 

imediatamente e a pílula regular no horário habitual ou ainda a ingestão das 

duas pílulas no mesmo horário.  

ˉ No caso de esquecimento de duas ou mais pílulas, a usuária pode continuar a 

tomar a pílula, mas deve utilizar, também, um método de barreira ou pode ser 

orientada a interromper a anticoncepção hormonal oral até a próxima 

menstruação.  

ˉ Na ocorrência de coito desprotegido, nesse período, orientar a mulher para o 

uso de anticoncepção de emergência.  

f) Nos casos de vômitos e/ou diarréias, com duração de dois ou mais dias, as relações 

sexuais devem ser evitadas ou o uso de métodos de barreira devem ser instituídos, pois 

existem possibilidades da não-absorção dos esteróides da pílula, com consequente 

perda da ação anticonceptiva.  

g) Não há necessidade de interromper o uso do método para descanso, pois não existe 

amparo científico que o justifique, sendo causa freqüente de ocorrência de gestações.  

h) O exame clínico-ginecológico deve ser realizado em intervalos regulares de 12 

meses. 

 

2) Injetáveis: São feitas de hormônios parecidos com aqueles produzidos pelos 

ovários da mulher, o estrogênio e a progesterona. Agem impedindo a ovulação. 

Também atuam dificultando a passagem dos espermatozóides para o interior do útero.  

Existem dois tipos de injeção anticoncepcional: a injeção aplicada uma vez por mês, 

(mensal), e a injeção aplicada de três em três meses, (trimestral). Ambas são efi cazes 

quando usadas corretamente.  

Com a interrupção da injeção mensal, a fertilidade da mulher logo retorna. 

Com a injeção trimestral, pode haver um atraso no retorno da fertilidade da mulher. 

Em média, o retorno da fertilidade pode demorar quatro meses após o término do 

efeito da injeção. Quando uma mulher começa a usar este método contraceptivo, seu 

organismo precisa de um tempo para se adaptar.  
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Pode ocorrer presença de sintomas desagradáveis com enjôos, vômitos, 

sangramento ou manchas de sangue entre as menstruações, falta da menstruação, 

aumento de peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas mamas, mudanças de humor. 

Esses efeitos não são perigosos e, na maioria das vezes, desaparecem. Por isso, é de 

extrema importância orientar a mulher a não interromper o uso da injeção, a não ser 

que tais sintomas estejam atrelados à reações adversas graves.  

Na persistência dos sintomas desagradáveis por mais de três meses, a mulher 

deve procurar o serviço de saúde. A injeção trimestral pode ser usada durante a 

amamentação. Nesse caso, seu uso deve ser iniciado seis semanas após o parto. Com o 

uso da injeção trimestral, é muito frequente a mulher ficar sem menstruar. A mulher 

deve informar o uso da injeção sempre que for a qualquer consulta, mesmo que isso 

não lhe seja perguntado. 

• Métodos Cirúrgicos (utilizados  para a esterilização definitiva) 

1) Laqueadura: É uma cirurgia simples realizada na mulher para evitar a gravidez. É 

um método anticoncepcional considerado permanente ou irreversível, pois após a 

realização da cirurgia é muito difícil recuperar a capacidade de ter fi lhos. Nessa 

cirurgia, as duas trompas podem ser cortadas e amarradas, cauterizadas, ou fechadas 

com grampos ou anéis. A ligadura de trompas age impedindo que os espermatozóides 

se encontrem com o óvulo. 

Pode ser realizada por diferentes técnicas cirúrgicas. É necessário usar 

anestesia, que pode ser geral ou local, e a mulher pode fi car internada, de algumas 

horas até um ou dois dias. A ligadura de trompas, mesmo sendo uma operação 

simples, tem riscos e pode apresentar problemas como qualquer outra cirurgia. A Lei 

do Planejamento Familiar só permite realizar a ligadura de trompas e a vasectomia 

voluntárias nas seguintes condições: 

a) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, 

ou pelo menos com dois fi lhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias 

entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 

b) Nos casos em que há risco de vida para mulher ou riscos para a saúde da mulher ou 

do futuro bebê. A Lei do Planejamento Familiar proíbe a realização da ligadura de 

trompas durante o período de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada 
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necessidade. Esses momentos não são os mais adequados para a realização dessa 

cirurgia. A ligadura de trompas não diminui o prazer sexual da mulher. 

 

2) Vasectomia: É uma cirurgia simples, segura e rápida, que se faz em homens que 

não desejam mais ter filhos. É um método anticoncepcional considerado permanente 

ou irreversível, pois, após a realização da cirurgia, é muito difícil recuperar a 

fertilidade. Nessa cirurgia, os canais deferentes são cortados e amarrados, 

cauterizados, ou fechados com grampos. É uma cirurgia simples, que pode ser feita em 

ambulatório, com anestesia local e a internação do homem não é necessária. A 

vasectomia age impedindo que os espermatozóides se encontrem com o óvulo. Esta 

cirurgia, mesmo sendo uma operação simples, tem riscos e pode apresentar problemas 

como qualquer outro procedimento cirúrgico. 

O efeito da vasectomia não é imediato. Nas primeiras ejaculações após a 

realização da mesma, ainda existem espermatozóides no esperma ejaculado, ou seja, 

ainda existe o risco de o homem engravidar a mulher. A vasectomia só será 

considerada segura quando o espermograma, mostrar que não existem mais 

espermatozóides no esperma ejaculado. Até que o espermograma seja negativo, o 

homem ou a mulher devem usar algum método para evitar a gravidez. A vasectomia 

não causa nenhum problema de saúde para o homem. Ele apenas perderá a capacidade 

fértil e não poderá engravidar uma mulher. A vasectomia não altera a vida sexual do 

homem. O desejo e a potência sexual continuam iguais ao que eram antes da cirurgia. 

A única diferença é que o esperma ejaculado não contém mais espermatozóides, mas 

não ocorrem alterações na quantidade e no aspecto do esperma. 

De acordo com o Manual Técnico Pré-Natal e Puerpério (2006), além de prevenir 

gravidez indesejada, a atenção em planejamento familiar contribui também para a redução da 

morbimortalidade materna e infantil, pois: 

• Diminui o número de gestações não planejadas e abortamentos provocados; 

• Diminui o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária; 

• Diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros 

métodos anticoncepcionais; 

• Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de 

bebês de baixo peso e para que os bebês sejam adequadamente amamentados; 
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• Possibilita a prevenção e/ou postergação de gravidez em mulheres adolescentes ou 

com patologias crônicas, tais como diabetes, cardiopatias, hipertensão, portadoras do 

HIV, entre outras. 
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CAPITULO III – CAMINHO METODOLÓGICO 

____________________________________________ 
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  Segundo Minayo (2007, p. 44),  

 
 

A metodologia ocupa lugar central no interior da sociologia do conhecimento, uma 
vez que ela faz parte da intrínseca da visão social do mundo, veiculada na teoria [...]. 
O método é o próprio processo de desenvolvimento das coisas [...]. A metodologia 
constitui o “caminho do pensamento”, e constitui uma “prática teórica pensada” [...]. 

 
 
Em sua obra, Figueiredo (2004, p. 102) afirma que é preciso considerar que descrever 

a metodologia do estudo requer um amplo conhecimento sobre diversos métodos, abordagens 

e tipos de investigação que podem ser utilizados para conduzir a pesquisa. Estes 

conhecimentos são essenciais para a construção adequada de um estudo ou pesquisa. 

 
 
3.1 Classificação da Pesquisa  
 

O estudo realizado possui natureza descritiva e abordagem qualitativa, com análise de 

conteúdo. A pesquisa qualitativa é caracterizada pelo empirismo e sistematização progressiva 

de conhecimento, a fim de compreender a lógica de um processo em estudo ou de um grupo 

estudado. De acordo com Minayo (2010, p. 57), o método qualitativo é o que se aplica ao 

estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem. 

   Segundo Leopardi (2001, p.135), tenta-se compreender um problema da perspectiva 

dos sujeitos que o vivenciam, ou seja, parte de sua vida diária, sua satisfação, 

desapontamentos, surpresas e outras emoções, sentimentos e desejos.  

   Para a enfermagem, a pesquisa qualitativa permite a compreensão holística do homem, 

além de possibilitar a exploração e aprofundamento das situações da assistência 

(CRIZÓSTOMO, NERY, LUZ, 2007). 
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3.2 Sujeitos da Pesquisa  
 
 
   Os sujeitos da pesquisa foram 24 adolescentes de 10 a 18 anos, que apresentaram 

histórico de pelo menos duas gestações, sendo ao menos uma delas não planejada. No 

momento das entrevistas, algumas adolescentes ainda estavam gestantes e outras já se 

encontravam na fase de puerpério. Aquelas cuja gestação resultou em aborto ou natimorto 

também tiveram seus dados analisados, pois este fator não possui influência no objeto do 

estudo. 

 

 
3.3 Cenário  

 
 

Esta pesquisa teve como cenário as maternidades do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, Hospital Estadual Azevedo Lima e a Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis 

Vieira, localizados respectivamente à Rua Marquês de Paraná, 303 – Centro; Rua Teixeira de 

Freitas, 30 – Fonseca; Rua Carlos Ermelindo Marins, S/N – Charitas. Todos os hospitais 

citados se localizam na Cidade de Niterói – Rio de Janeiro. 

A escolha de três hospitais para realização da coleta de dados se deu pelo baixo 

número de sujeitos encontrados no cenário onde a pesquisa se iniciou (HUAP). Desta forma, 

foi considerado apropriado ampliar o cenário do estudo para outros dois hospitais, afim de 

atingir um número significativo de entrevistadas. 

 
 

3.4 Critério de Inclusão 

 
 
      Como critério de inclusão foi considerado o prontuário das adolescentes grávidas, com 

idade entre 10 e 19 anos, usuárias das maternidades do HUAP, Hospital Estadual Azevedo 

Lima e da Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis Vieira, com histórico de gravidez 

recorrente, sendo ao menos uma delas não planejada. Ao início da abordagem, idade e número 

de gestações anteriores eram confirmados com a própria adolescente. Havendo divergência 

entre os dados do prontuário e os trazidos pela paciente, prevaleceram os apresentados pela 

mesma. Desta forma, aquelas que se encaixaram no perfil de sujeito da pesquisa, receberam o 

convite para realizar uma entrevista semi-estruturada.  
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3.5 Critério de Exclusão 

   

  Foram excluídas as adolescentes que afirmaram ter planejado todas as gestações 

ocorridas até o momento da entrevista e aquelas que expressaram desejo contrário à 

participação na pesquisa.  

 

3.6 Aspectos Éticos e Legais 

 
 

O estudo foi apresentado ao Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro 

– UFF, e obteve o Termo de Consentimento segundo a Resolução de 10 de outubro de 1996, 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) – número da aprovação CAAE: 0140.0.258.000-11, 

no mês de agosto de 2011. Após a aprovação do comitê de ética, foi iniciada a etapa de coleta 

de dados.  

Para participação nesta pesquisa foi requisitada autorização do responsável legal por 

cada adolescente envolvida no projeto. Nos casos em que a adolescente era maior de idade, a 

mesma foi dada como apta a assinar o termo de consentimento livre esclarecido por ser 

considerada responsável por si própria. O termo de consentimento específico para a pesquisa 

é apresentado no anexo I deste trabalho.  

As entrevistadas responderam às perguntas após receber esclarecimentos acerca da 

pesquisa, ler o termo de consentimento livre e esclarecido e assiná-lo. É fundamental elucidar 

que cada participante recebeu respostas ou esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas acerca 

dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa e o meu 

tratamento individual; todas tiveram liberdade de se recusar a participar ou retirar o 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem qualquer 

prejuízo; garantiu-se o caráter confidencial das informações assegurando a privacidade das 

entrevistadas quanto aos dados envolvidos na pesquisa, além da obtenção de informações 

atualizadas durante o estudo, ainda que isto pudesse afetar sua vontade de continuar 

participando do estudo. 

 

3.7 Coleta de Dados  

 
            Para coleta de dados foi realizada entrevista semi-estruturada individual, contendo 42 

perguntas (apêndice I) que buscaram traçar o perfil e identificar o conhecimento acerca dos 

métodos contraceptivos das adolescentes que se configuraram como sujeitos desta pesquisa.  
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  Este tipo de entrevista demandou questionamentos (um roteiro preliminar de 

perguntas) apoiados nas questões e teorias descritas no estudo, de forma a oferecer amplo 

campo de interrogativas que surgiram de acordo com as informações fornecidas pelo 

entrevistado.   

  Em sua obra, Gil (2008, p.114) diz que “as entrevistas individuais são muito utilizadas 

em estudos exploratórios [...] mas também podem ser utilizadas para investigar um tema em 

profundidade, como ocorre nas pesquisas designadas como qualitativas”.  

  A pesquisa se deu no período de setembro a novembro de 2011 e envolveu 24 

participantes. As adolescentes que aceitaram participar do estudo tiveram a identidade 

mantida em sigilo total durante a análise e discussão dos dados obtidos, conforme preconiza a 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Para tal, as participantes foram 

identificadas com a letra “A” referente à “Adolescente” e um número de acordo com a ordem 

cronológica de realização das entrevistas. Exemplo: A1 – 1ª entrevistada, A2 – 2ª 

entrevistada, A3 – 3ª entrevistada e assim sucessivamente; As entrevistas foram gravadas em 

MP3 e apagadas após a transcrição das mesmas.  

  As entrevistas foram realizadas por apenas uma entrevistadora e ocorreram em locais 

isolados das demais pacientes, a fim de garantir a privacidade das adolescentes participantes 

da pesquisa. Em cada um dos hospitais que serviram como cenário, uma sala com mesa e 

cadeiras foi disponibilizada para realização da coleta de dados. 

  De acordo com Gil (2008, p. 119), o método mais confiável para reproduzir com 

precisão as respostas obtidas em cada pergunta é o registro a partir de anotações ou uso de 

gravador. “A gravação eletrônica é o melhor método de preservar o conteúdo da entrevista. 

Mas é importante considerar que o uso de gravador só poderá ser feito com o consentimento 

do entrevistado”. Outros autores concordam com esta ideia: 
 

Para registrar as informações obtidas durante a entrevista, a técnica mais indicada é 
a da gravação das falas para posterior transcrição e análise, pois permite contato do 
pesquisador com todo o conteúdo fornecido pelo informante. Além disso, o 
entrevistado pode alterar suas respostas após escutar suas próprias palavras 
gravadas, possibilitando uma maior fidedignidade das informações obtidas 
(FIGUEIREDO, 2004. p. 128). 
 
 

  Um ponto importante a se ressaltar é a postura do entrevistador perante o entrevistado 

ao indagá-lo a respeito de questões delicadas como comportamento sexual, desemprego, 

problemas financeiros... Gil (2008, p.118) recomenda que tais questões devem ser 
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introduzidas somente após o entrevistado se mostrar adaptado ao estilo do entrevistador que, 

neste momento, não pode atuar como conselheiro ou terapeuta, mas exclusivamente como 

pesquisador. 

 

3.8 Análise dos Dados  

 

 Após a transcrição das entrevistas, foi realizada leitura minuciosa dos dados obtidos, 

visando facilitar a compreensão e interpretação dos mesmos. Os dados foram qualitativamente 

processados com base na análise temática proposta por Bardin (2010, p. 120): 1) pré-análise; 

2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação: 

 

1) Pré-análise: Tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as idéias iniciais, de 

maneira a conduzir a um esquema mais preciso do desenvolvimento das operações 

sucessivas, num plano de análise.  

2) Exploração do material: É a aplicação sistemática das decisões tomadas. Esta fase 

consiste essencialmente em operações de codificações, decomposição ou enumeração, 

em função de regras previamente formuladas.  

3) A fase de tratamento e interpretação dos resultados obtidos pode se valer de operações 

estatísticas simples ou complexas, de acordo com a necessidade do estudo. Permite 

estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e 

põem em relevo as informações fornecidas para análise.  

 

  Para a realização deste estudo, 27 adolescentes com histórico de gravidez recorrente 

foram abordadas. Deste total, duas se recusaram a participar da pesquisa e uma relatou ter 

planejado todas as gestações ocorridas até o momento do encontro.  
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__________________________________________________ 
CAPITULO IV – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 
__________________________________________________ 
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4.1 Apresentação dos Resultados 

 

 Através da entrevista semi-estruturada, pode-se constatar que, das 24 adolescentes 

83,3% têm entre 17 e 19 anos, 58,33% são negras; 62,49% possuem religião; 87,5% estão 

solteiras/morando junto com o parceiro. 95,84% das adolescentes descontinuaram os estudos, 

sendo o motivo mais recorrente de tal interrupção, a 1ª gestação (54,16%).  

No aspecto biológico e reprodutivo observou-se que 54,16% das adolescentes 

apresentaram a primeira menstruação entre os 13 e 16 anos. A 1ª relação sexual se deu 

precocemente (entre 12 e 14 anos) em 54,16% das entrevistadas, sendo que 87,5% destas já 

engravidaram entre duas e três vezes, de dois parceiros (66,66%).  

Evidenciou-se que 87,5% das adolescentes conhecem de dois a cinco métodos 

contraceptivos, entretanto, 79,16% utilizaram apenas de dois a três dos métodos citados 

durante toda a vida sexual. As 24 participantes (100%) relataram conhecer a camisinha 

masculina e o anticoncepcional oral como métodos contraceptivos. Inclusive, 75% delas 

afirmaram ter utilizado a camisinha masculina na 1ª relação sexual, a fim de evitar a 

ocorrência de gravidez. Neste estudo pode-se observar que 29,16% das entrevistadas não 

estavam fazendo uso de métodos anticoncepcionais. 
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Aspectos Sociais 
Aspectos Biológicos e 

Reprodutivos 
Conhecimentos sobre os Tipos de         

Métodos Contraceptivos 
Práticas Contraceptivas e        

Contexto da Gravidez 

Idade Atual 

11-16 anos 

N 

01 

% 

4,16 

Menarca 

09-12 anos 

N 

11 

% 

45,83 

Métodos Conhecidos 

Camisinha 

N 

24 

% 

100 

Nº de MC que conhece 

2-5 

N 

21 

% 

87,5 

17-19 anos 23 95,84 13 -16 anos 13 54,16 Pílula 24 100 6-11 03 12,5 

Cor da pele   1ª Relação Sexual   Hormônio Injetável 17 70,83 Nº de MC que já usou   

Branca 10 41,66 12-14 anos 13 54,16 DIU 14 58,33 2-3 19 79,16 

Negra 14 58,33 15-17 anos 11 45,83 Pílula de Emergência 07 29,16 4-7 05 20,83 

Religião   
Nº de Gestações   

Laqueadura 07 29,16 Estava usando MC antes 
da última gestação 

  

Católica 11 45,83 2-3 21 87,50 Camisinha Feminina 03 12,5 Sim 07 29,16 

Evangélica 04 16,66 4-6 03 12,05 Vasectomia 02 8,33 Não 17 70,83 

Não tem 09 37,5 Engravidou de 
quantos Parceiros   

Coito Interrompido 02 8,33 Qual MC utilizado antes 
da última gestação 

  

Estado Civil   01 07 29,16 Anel Vaginal 01 4,16 Camisinha 01 4,16 

Casada/Mora Junto 21      87,5        02 16 66,66 Adesivo Hormonal 01 4,16 Pílula 06   25 

Solteira    03    12,5 03 01 4,16 Tabelinha 01 4,16 Nenhum 17 70,83 

Quadro 1 – Perfil do Sujeito 
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95,84% das adolescentes interromperam os estudos, deste percentual, 70,83% o fez no 

ensino fundamental. O motivo relatado para tal, foi a ocorrência da 1ª gravidez (56,52%). 

Apenas uma adolescente (4,16%) relatou ter concluído o ensino médio com aprovação 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Grau de escolaridade de adolescentes que apresentam gravidez recorrente não planejada de 3 

maternidades da rede SUS do Município de Niterói, RJ, 2011. 

 

Interrompeu os Estudos 
Sim 
Não 

                N 
23 

      01 

% 
95,84 
4,16 

Motivo da Interrupção dos estudos 
1ª Gravidez 
2ª Gravidez 
Trabalho 
Vontade Própria 

 
13 
03 
02 
05 

 
56,52 
13,04 
8,70 

21,74 

Escolaridade 
Ensino Fundamental Incompleto 
Ensino Médio Incompleto 
Ensino Médio Completo 

 
17 
06 
01 

 
70,83 
25,0 
4,16 

 

 

 

58,33% das entrevistadas afirmaram que sua mãe engravidou pelo menos uma vez 

durante a fase da adolescência. 70,83% referiram ainda episódios de gravidez entre as 

adolescentes da família. Do total, 87,5% das relataram que têm amigas que engravidaram 

mais de uma vez antes dos 19 anos, caracterizando gravidez recorrente na adolescência 

(Tabela 2).  

 

 

 

 
 

Tabela 2 – Contexto da gravidez de adolescentes que apresentam gravidez recorrente não planejada de 3 

maternidades da rede SUS do Município de Niterói, RJ, 2011. 

 

Sua mãe engravidou na adolescência 

Sim 

N 

14 

             % 

          58,33 
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Não 10           41,66 

Alguém em sua família engravidou na adolescência 

Sim 

Não 

 

17 

07 

 

         70,83 

         29,16 

Alguma amiga engravidou mais de uma vez na adolescência 

Sim 

Não 

 

21 

03 

 

         87,50 

         12,50 

 

 

Em relação ao planejamento das gestações, 79,16% afirmaram que não se 

programaram para engravidar antes de completar 20 anos de idade e 87,5% das adolescentes 

disseram não ter planejado a segunda ou alguma das gravidezes subsequentes. Entretanto, 

antes da gravidez mais recente, 70,83% delas afirmaram não estar fazendo uso de nenhum 

método anticoncepcional, gerando controvérsias em suas próprias falas (Tabela 3). 
 

Tabela 3 – Planejamento das gestações ocorridas em adolescentes com gravidez recorrente de 3 

maternidades da rede SUS do Município de Niterói, RJ, 2011. 

 

Planejou a 1ª Gestação 

Sim 

Não 

N 

05 

19 

            % 

         20,83 

         79,16 

Planejou a 2ª Gestação 

Sim 

Não 

 

03 

21 

 

         12,50 

         87,50 

          

4.2 Construindo a Análise Temática 

 

   Após exaustiva leitura das entrevistas transcritas, foi possível unificar os dados em 

sete categorias emergentes, de acordo com as falas das entrevistadas, utilizando-se da técnica 

de análise temática proposta por Bardin (2009). Para responder os objetivos desta pesquisa, 

tais categorias foram refinadas e, ao final do processo, as falas apresentavam confluência e  

foram reagrupadas em três temas: Déficit de conhecimento em relação ao uso de métodos 

contraceptivos; Descontinuidade do uso de métodos contraceptivos pela inadequação ao 

organismo; A atitude das adolescentes frente às práticas contraceptivas;    
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   A seguir encontra-se o quadro que pauta as temáticas emergentes nas falas das 

depoentes: 

 

 

Temário Depoimentos 

Déficit de conhecimento 

em relação ao uso de 

métodos contraceptivos 

 
Se eu esquecesse de tomar a pílula, deixava aquela que eu esqueci na 
cartela e ficava sem  tomar (A11). 
Se eu se esquecesse de tomar (a pílula), ficava esquecido, aquele 
comprimido eu não tomava mais. Às vezes também tomava dois (A17). 
 
O anticoncepcional toma durante sete dias e pára pra menstruação vir 
(A21). 
A pílula tomava uma por dia, só que eu não tinha horário certo pra 
tomar (A14). 
Usei camisinha, mas não adiantou não. Furou. A gente não sabia colocar 
direito! (A13). 
Já tomei o anticoncepcional também. Só que tomei tudo errado. Eu 
esquecia... (A7). 
Se eu esquecia, tomava as duas juntas, porque achava que fazia efeito 
(A8). 
A camisinha estourou lá dentro. Já aconteceu várias vezes! (A15). 
No coito interrompido não tava dando certo.  Aconteceu umas três vezes 
de ele gozar dentro (A23). 
Eu tomava dois quando lembrava (A4). 
A pílula tomava um comprimido por dia, na mesma hora. Só que eu não 
fazia isso, porque eu esquecia. (A16) 
Eu tomava à noite, mas não tomava sempre na mesma hora. Se eu 
esquecesse tomava no dia seguinte à noite, junto com aquela que eu 
tinha que tomar no dia (A20). 
Se eu esquecesse tomava mais tarde, quando lembrasse. Aí com isso foi 
descontrolando. Se eu esquecesse um dia, tomava as duas no dia 
seguinte (A22). 

   Ah, sei lá! A camisinha é o homem que coloca! (A9). 
 

Eu tava tomando a pílula, mas tinha vezes que eu esquecia. 
(A12). 
 
Sabe aquela história “quando eu for gozar, eu tiro”? Então, a gente 
tava fazendo isso e numa dessas eu engravidei. (A5). 

 

 

Descontinuidade do uso de 
métodos contraceptivos 

por reações 
adversas/efeitos colaterais 

 

 

Eu tava tendo hemorragia com a pílula aí eu parei de tomar (A3). 
Eu tava tomando a pílula, mas fiquei muito enjoada, com dor de 
cabeça... aí eu parei de tomar (A10). 
A pílula me deixou enjoada e eu parei (A17). 
Tava usando a pílula, mas tava ficando muito enjoada e parei (A21). 
Eu tava muito enjoada, com dor de cabeça, tontura (A15).  

Quadro 2 – Análise Temática 
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Eu achava que o remédio tava me engordando (A1). 
A injeção eu parei porque dói! (A7). 
Eu tava sangrando todo dia. Achei muito estranho. Nunca mais tomei 
(A20). 
Me deu muita dor de cabeça, aí eu preferi para de tomar (A8). 
Tava prendendo a minha menstruação, daí não tomei mais (A11). 
Tinha dias que eu chegava a vomitar de tanto enjôo. Não aguentei... 
parei! (A12). 
 A pílula tava mexendo com meu estômago aí eu parei (A22). 

   Todo dia era aquele enjôo. Não era bom pra mim não! (A5). 

 
Tava me dando uma dor de cabeça muito forte, às vezes eu também 
ficava enjoada. Era horrível! (A4). 
 
Eu tava engordando, aí achei melhor parar (A23). 
 
Era uma dor de cabeça insuportável! (A2). 
 

A atitude das adolescentes 
frente às práticas 

contraceptivas 

 

 
Foi falta de interesse mesmo (A1). 
Não tenho responsabilidade pra tomar remédio (A13). 
Eu sabia da camisinha, mas não quis usar (A16). 
Não cheguei a usar os remédios que o médico passou (A18). 
Nós não quisemos usar camisinha. A gente sabia do risco de engravidar, 
mas mesmo assim não usamos (A21). 
Eu não usava camisinha porque eu não gosto (A9). 
Só que eu parei um mês porque não tavam dando no posto. Tava em 
falta e eu não comprei (A12). 
Às vezes eu usava a camisinha, mas na maioria das vezes, não (A14). 
Sei lá! Porque eu não quis mesmo (Usar a camisinha na 1ª relação 
sexual)! (A19). 
Não, aí eu relaxei e foi aí que eu engravidei da minha segunda filha 
(A24). 
A camisinha eu não gostava, aí preferia não usar nada (A6). 
Eu fiquei nessa de “ah, depois eu uso, amanhã eu uso...” e acabei 
engravidando de novo... (A3). 
 
Meu marido prefere sem nada. Aí eu fui nessa de fazer a vontade dele e 
acabei engravidando (A23). 
Não sei nem te responder! (Por que não estava usando métodos 
contraceptivos se não planejava engravidar) (A2). 
 
Ah, sei lá! Acho que não tinha (camisinha masculina) e eu nem voltei no 
posto pra pegar mais (A10). 
 
Tinha vezes que eu usava a camisinha, mas quase sempre, não. É muito 
ruim, não gosto de usar a camisinha não! (A5). 
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4.3 Delineando o Perfil das Adolescentes do Estudo 

 

   O atual estudo propôs como objetivos traçar o perfil do sujeito da pesquisa e 

identificar o conhecimento das adolescentes que apresentam gravidez recorrente não 

planejada, a respeito dos métodos contraceptivos preconizados nas políticas públicas de 

saúde.  

   Ao personificar os resultados obtidos nesta pesquisa, encontra-se uma adolescente na 

faixa etária dos 17 a 19 anos (95,84%), negra (58,33%), católica (45,83%) e solteira (87,5%), 

porém coabitando com o companheiro. Em relação à escolaridade, constatou-se interrupção 

dos estudos no ensino fundamental (70,83%), sendo o principal motivo para tal, a primeira 

gestação (56,52%). 

   Sobre o perfil das adolescentes com repetição da gravidez, esse dado é corroborado 

por vários autores (Takiuti, A.D., 2004 e Rigsby D.C, 1998) destacando-se inclusive que há 

correlação entre a repetição da gravidez, maior número de filhos ao fim de um período e a 

idade da primeira gravidez, que por sua vez está relacionada com o início precoce da 

atividade sexual. 

   Em relação à cor da pele e religião, Furtado (2010, p. 51) encontrou resultado 

semelhante. De 154 adolescentes que fizeram parte da amostra, 78,5% eram negras, pardas ou 

se declararam de outras cores. Além disso, 43,4% possuíam alguma religião. No estudo 

realizado por Neto (2007, p. 281) acerca dos motivos e percepções de adolescentes frente à 

gravidez, foi encontrado que 32,8% da amostra eram de cor branca e 62,5% eram de cor parda 

ou negra. 

   Em relação à escolaridade, uma revisão sobre o tema mostra que as mulheres que 

engravidam na adolescência tendem a ter menos anos de estudo que as outras, e indica que, 

para a maioria dos investigadores, um estado de baixa escolaridade é fator de repetição 

precoce da gravidez. Para eles, a maternidade cria por si mesma, dificuldades para o retorno à 

escola (BRUNO, 2009, p. 483). 

   O estudo desempenhado por Chalem (2007, p. 179) sobre perfil o sócio-demográfico e 

comportamental de uma população da periferia de São Paulo, envolvendo 1000 adolescentes 

trouxe que, em relação à estrutura familiar, apenas 7,2% eram casadas legalmente, mas 62,7% 

referiam viver com um companheiro. Do total, 42,3% viviam exclusivamente com o 

companheiro e/ou filho constituindo um núcleo familiar independente. 
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   Neste estudo, a primeira menstruação se deu em torno dos 13-16 anos (54,16%) e a 

primeira relação sexual entre os 12 e 14 anos (54,16%). Entretanto, numa pesquisa realizada 

por Nery (2011, p.33) envolvendo 464 jovens do município de Teresina PI, sobre a 

reincidência de gravidez em adolescentes observou-se que a menarca predominou nas idades 

de 12 e 13 anos para 50,6% do grupo estudado. A primeira relação sexual ocorreu, para a 

maioria das adolescentes, quando estas tinham em média 15 anos, dado diferente do resultado 

encontrado no atual estudo. Para 1/3 da amostra, o parceiro das gestações seguintes à primeira 

foi um homem diferente daquele da primeira.    

   Bruno et al (2009, p. 492) encontraram que as adolescentes que mudaram de 

companheiro engravidaram com maior frequência. O risco de nova gravidez quando a 

adolescente encontrava um novo parceiro foi 1,4 vez maior do que quando permaneceu com o 

mesmo companheiro, pai de seu primeiro filho. 

   Em relação à prática contraceptiva, foi encontrado em nossa pesquisa que a menor 

parte das adolescentes (29,16%) estava fazendo uso de algum método contraceptivo antes de 

engravidar. Chalem (2007, p.182) também encontrou em sua pesquisa que a minoria (25,6%) 

das adolescentes fazia uso de algum método contraceptivo quando engravidou. A pesquisa de 

Furtado (2010, p.42) obteve índice mais elevado neste quesito, uma vez que 39,6% de 

adolescentes relataram estar prevenindo a gravidez através do uso de anticoncepcionais no 

momento da descoberta da gestação mais recente, entretanto, tal resultado também se 

configura como minoria. 

   58,33% das adolscentes têm mães que engravidaram na adolescência. 70,83% 

referiram ainda episódios de gravidez entre as adolescentes da família. Do total, 87,5% das 

adolescentes relataram que têm amigas que engravidaram mais de uma vez antes dos 19 anos, 

caracterizando gravidez recorrente na adolescência (Tabela 2).  

   Nesse sentido, as jovens podem estar repetindo uma história familiar e tentam 

transferir para o filho imaginado suas próprias necessidades, sonhando oferecer a ele aquilo 

de que elas pressupõem terem sido privadas, tal como carinho ou proteção ou uma família. 

Assim tanto a gestação e sua repetição podem ser respostas a uma necessidade psíquica de 

recomposição familiar (pai-mãe-filho) (ROSA, 2007, p. 169). 

 

 

4.4 – O conhecimento das adolescentes que apresentam gravidez recorrente não planejada, a 

respeito dos métodos contraceptivos.  
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   Para identificar o conhecimento das adolescentes acerca dos métodos contraceptivos, 

foi realizada a análise das seguintes temáticas: “Déficit de conhecimento em relação ao uso de 

métodos contraceptivos”, “Descontinuidade do uso de anticoncepcionais orais por reações 

adversas/efeitos colaterais” e “A atitude das adolescentes frente às práticas contraceptivas”.  

 

4.4.1 Déficit de conhecimento em relação ao uso de métodos contraceptivos 

 

    

   Um dos fatores associados à crescente ocorrência de gravidez na fase da adolescência 

é a falta de conhecimentos em relação ao uso de métodos contraceptivos. Neste estudo, as 

adolescentes relataram conhecer pelo menos três métodos anticoncepcionais – preservativo 

masculino, anticoncepcional oral e hormônio injetável. Acredita-se que o conhecimento do 

preservativo masculino pode ser justificado pelas campanhas de combate e prevenção às 

DST/AIDS, muito veiculadas nos últimos anos em todos os meios de comunicação. 

Entretanto, essas campanhas não teriam qualquer direcionamento para o tema de procriação 

(BELO, 2004, p. 485). 

   Todas as adolescentes relataram conhecer a camisinha masculina como método de 

prevenir a gravidez. O preservativo masculino é amplamente recomendado através dos meios 

de comunicação, contudo, a mídia não enfoca a importância de seu uso correto. Ficou claro 

nas falas das adolescentes que mesmo conhecendo o método, não sabem como utilizá-lo. Tal 

afirmativa pode ser ratificada a partir do discurso de algumas entrevistadas:   

 

A camisinha eu não sei colocar (A11). 

 

A camisinha eu não sei, nunca coloquei. (A15). 

 

Ah, a camisinha o homem que coloca! Eu não sei fazer isso não! (A9). 

 

   Alguns estudos alegam que pertence exclusivamente à mulher, a responsabilidade 

relativa à vida reprodutiva, atribuindo o não-uso da contracepção à imprevisibilidade das 

relações. A literatura na saúde coletiva tem assinalado que a sexualidade masculina, pelo 
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menos na cultura sexual brasileira, é frequentemente representada como “incontrolável” 

(SILVA et. al., 2007). 

   A falta de responsabilidade masculina no comportamento sexual adolescente se deve 

ao foco que os estudos concentram no papel da mulher sobre a fertilidade. Os próprios 

programas comunitários e políticas públicas influenciam a atividade sexual e as decisões da 

mulher sobre fertilidade, deixando de lado o papel masculino no comportamento sexual 

adolescente (HUANG e HAN, 2004). 

   Além disso, a maior parte dos estudos sobre gravidez na adolescência aborda as 

questões relacionadas ao sexo feminino, possivelmente, resultado da influência sociocultural, 

na qual a mulher é considerada a principal responsável pela gestação e cuidado com a criança. 

(COSTA et al., 2005, p. 720). 

   Em nosso estudo ficou claro que a responsabilidade pelo uso do preservativo 

masculino é atribuída ao parceiro. Inclusive, a falta de conhecimento por parte das 

adolescentes em relação à forma de uso referente a tal método, pode estar ligada também a 

este fato. As falas seguintes afirmam que o homem é encarregado pelo uso da camisinha 

masculina:  

 

Eu nunca coloquei, quem coloca é meu marido (A21). 

 

A camisinha ele que coloca, eu nunca coloquei. Eu já vi colocando (A14). 

 

A camisinha eu não sei, quem coloca não sou eu, é ele (A12). 

 

   Da mesma forma que o homem atribui à mulher o encargo pelo uso dos contraceptivos 

orais e hormônios injetáveis, as mulheres também atribuem ao parceiro, o uso do preservativo 

masculino. Contudo, estudos afirmam que o homem não assume a responsabilidade pelo uso 

do contraceptivo masculino, talvez pelo fato de a própria sociedade pregar que a contracepção 

é papel feminino (SILVA et. al., 2007). 

   Aproximadamente 30% das adolescentes deste estudo relataram estar fazendo uso de 

algum método contraceptivo antes da gravidez recente, denotando falha ou utilização 

incorreta dos métodos. O anticoncepcional oral foi o método mais citado quando as 

adolescentes foram questionadas em relação ao método utilizado até o momento da 

descoberta da gestação atual. Ao serem interrogadas quanto à forma de uso dos 
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anticoncepcionais orais, as entrevistadas mostraram que realmente há déficit de conhecimento 

no momento da utilização. Esta afirmação pode ser ratificada através dos depoimentos a 

seguir:  

 

A pílula eu tomava uma de manhã. Se eu se esquecesse de tomar, ficava esquecido, aquele 

comprimido eu não tomava mais. (A17). 

 

A pílula eu tomava uma vez por dia, todo dia à noite. Se eu esquecesse, no dia seguinte 

tomava normal. Deixava aquela que eu esqueci na cartela e ficava sem tomar (A11). 

 

Já tomei o anticoncepcional também. Só que tomei tudo errado. Eu esquecia... (A7). 

 

O anticoncepcional toma durante sete dias e pára pra menstruação vir (A21). 

 

   O Manual Técnico de Assistência ao Planejamento Familiar (2002), elaborado pelo 

Ministério da Saúde traz que, em casos de esquecimento de uso de uma pílula, é 

recomendável que a mesma seja ingerida imediatamente e a pílula regular no horário habitual 

ou ainda a ingestão das duas pílulas no mesmo horário. As falas acima estão em desacordo 

com a recomendação de uso do anticoncepcional oral, confirmando a temática emergente.  

 

4.4.2 Descontinuidade do uso de anticoncepcionais orais por reações adversas/efeitos 

colaterais  

 

   É sabido que os anticoncepcionais orais podem desencadear variadas reações adversas, 

pelo fato de envolverem o uso de hormônios. Inclusive, é recomendado que, ao perceber a 

presença de sintomas incômodos por mais dois ciclos, a mulher relate tais ocorrências ao 

médico ginecologista, a fim de trocar o anticoncepcional oral por outro contendo menor dose 

de hormônios, até que organismo se adapte às ações do medicamento, ou ainda alterar o tipo 

de método anticoncepcional a ser utilizado. Ou seja, a escolha de um método contraceptivo 

deve ser baseada na consulta ao médico, pois ele indica aquele que melhor se adapta às 

necessidades individuais, sem causar problemas ao organismo (Comunidade Médica, 2004). 
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   Muitas adolescentes envolvidas neste estudo relataram interrupção no uso dos 

anticoncepcionais orais, devido ao aparecimento de reações adversas. A seguir, algumas falas 

confirmam tal afirmativa: 

 

Cheguei a usar pílula durante um mês, mas eu fiquei muito enjoada, com dor de cabeça... aí 

eu parei de tomar (A10). 

 

[...] a pílula me deixou enjoada e eu parei. [...] Eu tomava uma de manhã. Eu procurava 

tomar antes ou depois do café. Aí mexia com o meu estômago e eu não tomei mais não (A17). 

Depois eu comecei a usar o anticoncepcional. Aí eu tava ficando muito enjoada e parei 

(A21). 

 

Eu tava tendo hemorragia com a pílula aí eu parei de tomar (A3). 

 

   Este resultado também foi encontrado no estudo de Brandão (2009, p.1067), sobre 

desafios da contracepção juvenil. A autora traz que as reações adversas causadas pelos 

contraceptivos orais fazem as adolescentes ponderarem sobre o uso contínuo da pílula 

anticoncepcional, em razão do ganho expressivo de peso, aumento de espinhas, enjôos, 

cefaléias, alterações de humor. Tais efeitos colaterais concorrem para a descontinuidade no 

uso ou o abandono do método. 

   Geralmente, muitas das adolescentes se queixam de efeitos colaterais, tais como 

alterações no humor, ganho de peso, possibilidade de esquecimento (viajam e não levam a 

pílula, vão dormir em outro local e esquecem de levá-la, etc.), justamente por não ter vida 

regrada por horários que se mantêm no dia-a-dia (BRANDÃO, 2009). 

   É fato que a pílula anticoncepcional pode ser facilmente adquirida nos serviços de 

saúde. Muitas mulheres dão preferência a este tipo de método contraceptivo, mas arrependem-

se da escolha após alguns meses de uso. Efeitos como cefaléia intensa, náuseas, vômitos, 

hemorragia, diarréia e outros são alguns dos que podem ser desencadeados pelo uso do 

método em questão, e, após o surgimento de tais sintomas, as adolescentes preferem 

descontinuar seu uso. 

   A interrupção da utilização do anticoncepcional oral por si só, não é um problema 

grave. Entretanto, ao descontinuar o uso da pílula, as adolescentes deste estudo relataram não 

se proteger contra a gravidez através de outros métodos de barreira. Este sim se configura 
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como um agravante em relação à ocorrência de gravidez. Uma vez que as adolescentes 

escolhem fazer uso dos anticoncepcionais orais, devem ser instruídas a utilizar outros métodos 

de barreira, em casos de esquecimento ou descontinuidade voluntária do método.  

 

   Podemos identificar nas falas das entrevistadas que não houve preocupação em relação 

ao uso de novo método após interrupção do uso das pílulas anticoncepcionais. Alguns dos 

discursos emergentes sobre esta temática encontram-se a seguir: 

 

Porque eu não quis, sei lá! Achei que não ia engravidar de novo tão cedo... (A16). 

Porque eu não quis mesmo! (A19). 

 

Eu achava que se ele gozasse fora eu não ia engravidar, aí eu achei que não precisava (A17). 

 

Como era com o meu marido eu não usava camisinha (A1). 

 

E eu não usava camisinha porque eu não gosto! (A9). 

 

 

4.3.3 A atitude das adolescentes frente às práticas contraceptivas 

   Cruzeiro (2010, p. 1155) apontou em seu estudo uma tendência linear da variável 

escolaridade materna em relação ao uso de preservativo – quanto menor a escolaridade da 

mãe, menor o uso de preservativos. Esta pesquisa está de acordo com tal resultado, uma vez 

que aproximadamente 95% das adolescentes entrevistadas interromperam os estudos, sendo 

que 70% destas o fizeram ainda no ensino fundamental, e pouco mais de 70% das 

adolescentes relataram não estar fazendo uso de nenhum método contraceptivo antes da 

última gestação. 

   Neste estudo observou-se que a maioria das adolescentes não estava utilizando 

nenhum método contraceptivo quando da descoberta da gravidez mais recente. Infelizmente 

este resultado não é exclusividade desta pesquisa, uma vez eu vários autores chegaram à 

mesma constatação (BELO, et. al. 2009; BRANDÃO, 2009; CRUZEIRO, et. al. 2010). 

   O que realmente chamou à atenção foi o descuido das adolescentes em relação às 

práticas contraceptivas. Respostas a várias perguntas evidenciaram que mesmo não 

planejando outras gestações, as entrevistadas não se comprometeram em utilizar os métodos 
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contraceptivos ou procurar o serviço de saúde para evitar gestações recorrentes, mesmo tendo 

recebido orientações dos profissionais na ocasião da gravidez anterior. As falas a seguir 

evidenciam tal afirmação: 

 

Não tenho responsabilidade pra tomar remédio (A13). 

 

Eu sabia da camisinha, mas não quis usar (A16). 

 

Não cheguei a usar os remédios que o médico passou (A18). 

Nós não quisemos usar camisinha. A gente sabia do risco de engravidar, mas mesmo assim 

não usamos (A21). 

 

Eu fiquei nessa de “ah, depois eu uso, amanhã eu uso” e acabei engravidando de novo (A3). 

 

   A não preocupação dos adolescentes sobre a possibilidade da gravidez quando vão ter 

uma relação sexual coincide com estudo realizado com adolescentes primigestas, que, em sua 

maioria, não haviam programado a gravidez atual (MENDES, 2011, p. 389). 

   De acordo com o Ministério da Saúde, a assistência ao planejamento familiar para os 

adolescentes deve ser composta por ações preventivas e educativas, pela garantia do acesso 

igualitário às informações, métodos e técnicas disponíveis para regulação da fecundidade.  

   Quanto à responsabilidade do uso do método contraceptivo, pesquisa realizada com 

adolescentes de uma universidade pública do estado de São Paulo também verificou que eles 

entendem ser esta responsabilidade do casal. Neste sentido, são fundamentais ações de 

orientação e prevenção não apenas para as meninas, mas que envolvam também os meninos 

nessa responsabilidade conjunta relativa à contracepção (ALVES, 2008). 

   Algumas falas também denotaram sentimentos de insegurança, incerteza e até mesmo 

ideias equivocadas por parte das adolescentes, quando questionadas sobre o porquê de não 

terem procurado o serviço de saúde para receber mais informações sobre contracepção: 

 

Ah, sei lá! Acho que foi porque eu era muito nova. Fiquei com medo, vergonha também 

(A14). 
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Eu não fui porque não tinha noção do que era. Ninguém me explicou! Eu achava que era pra 

planejar quantos filhos eu ia ter, pra depois ter que operar... Aí eu ia ficar com uma penca de 

filhos, só pra fazer parte desse negócio (A10). 

 

Porque... adolescente, sabe como é que é! (A1) 

 

[...] nunca fui lá. Acho que foi porque não quis mesmo! (A15). 

 

Eu não procurei nada! Médico, posto... nada. Achei que não ia adiantar (A19). 

 

   Os discursos citados anteriormente trazem a ideia de que as adolescentes não estão 

recebendo informações suficientes e/ou corretas acerca dos serviços de saúde. É necessária 

uma assistência e educação de qualidade, além de práticas de acolhimento para que este grupo 

passe a aderir os programas voltados para a promoção de sua saúde. 

     Muitas adolescentes assumem comportamentos de risco, seguindo orientações de 

colegas ou de seus próprios companheiros, ao invés de buscar os conhecimentos em fontes 

seguras. Algumas falas podem ilustrar tal afirmação: 

 

A pílula do dia seguinte, o meu namorado, na época comprou pra mim e me deu. Disse que eu 

tinha que tomar pra não engravidar (A8). 

 

Aí eu tomei a pílula do dia seguinte. Eu tomei mesmo porque me falaram. Minhas colegas 

disseram pra tomar (A12). 

 

Elas (amigas) falam um monte de coisa do DIU, que o DIU dói, aí eu fiquei desanimada de 

colocar (18). 

 

Meu marido falou pra eu tomar a pílula do dia seguinte, mas ele esqueceu de comprar e eu 

engravidei (A20). 

 

   Ressalta-se a necessidade de ir além das atividades realizadas nas Unidades Básicas de 

Saúde, em busca de parcerias, sendo a escola uma dessas opções. Porém, há que se destacar a 

importância de também capacitar os professores para que abordem no ambiente escolar temas 
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como a contracepção na adolescência. É possível, ainda, capacitar os próprios adolescentes, 

fazendo com que se tornem agentes multiplicadores, já que é comum o adolescente fazer dos 

seus amigos uma fonte de informação. Portanto, a articulação entre os setores saúde e 

educação torna-se imprescindível (MENDONÇA, 2009; RANGEL, 2008). 

   Alguns estudos ressaltam a importância de programas assistenciais voltados à 

conscientização dos adolescentes, abrangendo a educação sexual, a formação de adolescentes 

multiplicadores e acesso aos serviços de planejamento sexual e reprodutivo. Em serviços 

especializados em acompanhamento de planejamento familiar para adolescentes, com acesso 

facilitado aos métodos contraceptivos e grupos de apoio de pares, os níveis de recorrência de 

gravidez tendem a diminuir (BRUNO, 2009, p. 483). 
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________________________________________ 
CAPITULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

________________________________________ 
    

 

 

 

 

 

 

   Este estudo constatou que, embora as adolescentes conheçam os principais métodos 

contraceptivos, não os utilizam, ou utilizam de maneira incorreta, pois não se sentem seguras 

para procurar as informações necessárias à prevenção da gravidez nos serviços de saúde 

oferecidos. O serviço de planejamento familiar, a educação sexual, o programa de direitos 

sexuais e reprodutivos constituem algumas das estratégias que têm como função a redução 

dos índices de gravidez, incluindo aquelas ocorridas na fase da adolescência.  

   A simples apresentação dos métodos contraceptivos não é suficiente para que uma 

adolescente decida qual deles deve utilizar. É preciso que um programa de educação sexual 

completo e eficiente seja implantado, visando à redução dos casos de gravidez recorrente não 

planejada. As adolescentes precisam conhecer os métodos, receber informações acerca das 

vantagens e desvantagens de cada um, para então, optar por aquele que melhor se adapta a sua 

realidade de vida. 

   Reconhece-se a necessidade de investimento na capacitação dos profissionais da saúde 

e para que os mesmos se sintam preparados e motivados a trabalhar com a temática da 

sexualidade na adolescência, na perspectiva da prevenção. A atuação do enfermeiro é 
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essencial neste quesito e possibilita desenvolver uma visão aprimorada do contexto 

socioeconômico e cultural do adolescente. 

   Ressalta-se a importância da atuação do enfermeiro, pois este desempenha relevante 

papel na equipe e deve promover ações interdisciplinares de educação sexual que integrem 

família, escola, e comunidade, despertando no adolescente o interesse de ampliar o 

conhecimento e desenvolver habilidades e atitudes, contribuindo para o exercício de uma 

sexualidade mais responsável e segura. 

   Os resultados desta pesquisa indicam ainda a necessidade de programas educativos 

envolvendo os adolescentes no ambiente escolar, já que é o local onde expressam suas 

dúvidas, recebem informações e permanecem a maior parte do tempo. Nesse contexto, os 

setores saúde e educação se complementam, na busca de uma interdisciplinaridade capaz de 

enfrentar os desafios da orientação sexual para adolescentes.  

   É de suma importância que seja oferecido aos adolescentes, educação de qualidade. A 

educação sexual deve sim, fazer parte da grade curricular das escolas de ensino fundamental e 

médio, uma vez que as primeiras relações sexuais estão ocorrendo cada vez mais cedo. É 

necessário que as adolescentes tenham acesso às informações que lhe são necessárias para 

prevenir a gravidez. 

   Uma estratégia de grande valia para a redução dos índices de gravidez recorrente na 

adolescência é a captação deste grupo, ainda no ambiente hospitalar, no momento da primeira 

gestação. O enfermeiro deve se comprometer em esclarecer todas as dúvidas das adolescentes 

acerca das formas de promover a contracepção e encaminhá-la ao serviço de planejamento 

familiar.  

   A gravidez recorrente na adolescência não se configura apenas como um problema de 

saúde pública, pois, além de favorecer a pobreza e miséria, também aumenta os índices de 

abortos indevidos, gera complicações à saúde da adolescente gestante e contribui para a falta 

de qualificação profissional, já que a maioria destas adolescentes não conclui os estudos.  

   A assistência à saúde da adolescente deve acontecer antes destas se apresentarem 

grávidas. Para isto, deve-se proporcionar serviços atraentes, que despertem interesse, onde são 

viabilizadas oportunidades de reflexão, discussão entre questões biológicas, sociais e 

educação para a sexualidade. As intervenções de enfermagem precisam ser ampliadas para 

auxiliar as adolescentes grávidas e às mães adolescentes na realização do papel materno e na 

construção de projetos futuros, além do cuidado com o seu bebê. 
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___________________________ 
CAPITULO VII – APÊNDICE 
___________________________ 

APÊNDICE I: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL E PSIQUIATRIA 

 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

I - IDENTIFICAÇÃO DA ADOLESCENTE  
 

 
1. NOME FICTÍCIO _______________________ 

2. Idade Atual _____________________________ 

3. Cor da pele _____________________________ 

4. Estado civil _____________________________ 

5. Religião ________________________________ 

 

II – ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

6. Você está estudando? 

7. (Caso responda NÃO) Por que você interrompeu os estudos? 
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8. Qual a última série que concluiu com aprovação? 

9. Com quem você mora? 

 

III – CONTEXTO SEXUAL E REPRODUTIVO 

 

10. Com quantos anos menstruou pela 1ª vez? 

11. Com quantos anos teve sua 1ª relação sexual? 

12. Quantas vezes você já engravidou (independente do desfecho da gestação)? 

13. Com quantos anos engravidou pela 1ª vez? E pela 2ª? 

14. Você já engravidou de quantos parceiros? 

15. Quanto tempo durou seu maior relacionamento afetivo com sexo? 

16. Antes de engravidar pela 1ª vez você planejava ter filhos antes dos 20 anos de idade? 

 

 

IV – CONHECIMENTOS E PRÁTICAS CONTRACEPTIVAS 

 

17. Quais métodos contraceptivos você conhece?  

18. Quais métodos contraceptivos você já usou? Descreva a forma de uso de cada método citado. 

19. Qual o método contraceptivo de sua preferência? 

20. Você já deixou de usar algum método contraceptivo durante a relação sexual por não saber utilizá-
lo? 

21. Antes de sua 1ª relação sexual você procurou algum serviço de saúde para obter orientação ou 
métodos para evitar gravidez?  

22. Você utilizou algum método contraceptivo durante a 1ª relação sexual?  

23. (Caso responda SIM) Qual? 

24. (Caso responda NÃO) Por quê? 

25. Depois da 1ª relação sexual você passou a utilizar algum método contraceptivo? 

26. Antes da gravidez mais recente, você estava utilizando algum método contraceptivo? 

27. (Caso responda SIM). Qual (ais)? 

28. (Caso responda NÃO) Por quê?  

29. Qual método contraceptivo mais aceito pelo seu parceiro? 

30. Você conhece o Programa de Planejamento Familiar? 
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V – CONTEXTO DA GRAVIDEZ 

 

31. Sua mãe engravidou com menos de 20 anos? 

32. (Caso responda SIM) Quantas vezes? 

33. Existe alguém na sua família que engravidou com menos de 20 anos (irmã ou prima)? 

34. No seu ciclo de amizades há amiga (s) adolescente (s) que também tenha (m) engravidado mais de 
uma vez antes de completar 20 anos? 

35. Você planejou engravidar novamente antes de completar 20 anos? 

36. Após sua 1ª gravidez você foi orientada por algum profissional de saúde a procurar um serviço de 
saúde para evitar outras gravidezes? 

37. (Caso responda SIM) E você procurou?  

38. (Caso responda NÃO) Por quê? 

39. Depois dessa gravidez você pretende engravidar novamente? 

40. (Caso responda SIM) E quantos filhos pretende ter ao todo? 

41. (Caso responda NÃO) De que forma você pretende evitar engravidar novamente?  

42. Você gostaria de colocar mais alguma coisa sobre o que conversamos? 
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__________________________ 

CAPITULO VIII – ANEXOS 

__________________________ 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Título do Projeto: O Planejamento Familiar como estratégia de prevenção da gravidez recorrente não 
desejada na adolescência. 
Pesquisador Responsável: Valdecyr Herdy Alves                           E-mail: herdyalves@yahoo.com.br 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense – Departamento 
de Enfermagem Materno infantil e psiquiatria.                                Telefone para contato: (21) 9505-1765 
 
Nome da voluntária:_____________________________________________________________________ 
Idade:___________anos.          R.G.:__________________________ 
 
Responsável legal:_______________________________________________________________________ 
R.G. responsável legal:_________________________ 
 
              A Sr.ª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado: O Planejamento 
Familiar como estratégia de prevenção da gravidez recorrente não desejada na adolescência, de 
responsabilidade do pesquisador Valdecyr Herdy Alves. A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo 
conhecer e discutir a influência do Planejamento Familiar no contexto da gravidez recorrente em 
adolescentes. 
 A pesquisa não oferecerá nenhum risco para a entrevistada, assim também como não a irá expor a 
nenhuma situação desconfortável. Quanto aos benefícios, acreditamos que este estudo consiga contribuir 
para uma reflexão e orientação mais eficaz pelos profissionais de saúde acerca das técnicas utilizadas por 
estes, a fim de diminuir os casos de gravidez recorrente não planejada na adolescência. 
Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas que surjam relacionadas à pesquisa, procurar o telefone para 
contato citado acima. 
A participação nessa pesquisa é voluntária, e em caso de mudança de opinião, esse termo de consentimento 
poderá ser retirado e anulado a qualquer momento, sem que haja nenhum prejuízo para o voluntário. Todos 
os dados do voluntário serão mantidos em sigilo total.   
 
Eu, ____________________________________________________, RG nº________________, declaro 
ter sido informado e concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
                                                                       OU 

 

ANEXO I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

mailto:herdyalves@yahoo.com.br�
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Eu, ________________________________________________________, RG nº____________________, 
responsável legal por __________________________________________________________________, 
RG nº_______________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como 
voluntária, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 
Niterói, _____de________________de2011. 

 
 _____________________________________               _________________________________________ 
Nome e assinatura da paciente ou seu responsável legal               Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
 
 
_____________________________________                  _____________________________________ 
                         Testemunha 1                                                                              Testemunha 2         
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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