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Objetivos: Analisar uso e opinião das adolescentes sobre Contracepção de
Emergência(CE).
Método: Aplicou-se um questionário a 178 mulheres adolescentes atendidas na Casa do
Adolescente de Pinheiros e no Ambulatório de Ginecologia da Faculdade de Medicina da
USP, entre novembro a fevereiro de 2007.Adotou-se o nível de significância de 0,01 em
níveis descritivos de p inferiores a esse valor foram considerados significativos. Na análise
qualitativa utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefevre &
Lefevre, 2001.
Resultados: as idades média foram 15,2 anos daquelas que não iniciaram atividade
sexual e 16,6 anos com vida sexual ativa 67%(120). Destas, 95%(114) tinham ouvido falar
sobre a CE, destas 46%(52) são favoráveis à CE, 19%(22) são desfavoráveis, 15%(17) são
favoráveis com ressalvas, 13%(15) não opinaram e 7%(8) não têm opinião formada.
Utilizaram a CE 35,8%(43), sendo que 54%(23) utilizaram uma vez, 28%(12) duas vezes,
9%(4) três vezes, 7%(3) quatro vezes e 2%(1) cinco vezes. Anos de estudo: 83,7%(36) de
9-11a, 9,3%(4) até 8a e 7%(3)acima de 12a. Quanto ao motivo do uso da CE: 60,5%(26)
não usavam nenhum outro método anticoncepcional e 39,5%(17) condom e este estourou.
Adquiriram o AE sem receita médica 76,7%(33). A adolescente comprou 65,1% (28), o
parceiro 25,6%(11) e adquiriu no serviço de saúde 9,3%(4). Em 86,0%(37) o parceiro era o
namorado, 7%(3) ficante/rolo, 4,7%(2) marido e 2,3%(1) ex-namorado. Em 45%(19) o
parceiro concordou com o uso, 21%(9) ele não participou, 7%(3) a idéia do uso foi dele,
7%(3) ele não concordou com o uso da CE e 21%(9) não se interessaram pela questão da
companheira. Entre as que usaram a CE, 35,8%(43) , 60,5%(26) delas passaram a se
preocupar com o uso de um método contraceptivo. Em referencia à opinião sobre a AE,
obteve-se o seguinte DSC: “...é bom ,mas não para ser usado sempre. Eu acho que as
pessoas se acomodam e acabam não usando o preservativo.Não sou a favor da pílula do dia
seguinte o melhor é se prevenir antes. Gravidez a gente da um jeito mas AIDS é morte na
certa..
Conclusões: a relação do uso da CE e preocupação posterior com uso de um método
contraceptivo foi estatisticamente significativo.
Palavras chave - Contracepção de Emergência; Contracepção de Emergência na
Adolescência;Prevenção gravidez não planejada.

