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APRESENTAÇÃO
Olá! Somos o professor Fernando Lefèvre, da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e Ana Maria
Cavalcanti Lefèvre, pesquisadora e diretora do Instituto de
Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo.
Gostaríamos de apresentar para você este livro.
Ele foi feito para ajudar você a refletir sobre a gravidez na
adolescência, sobre a necessidade de sua prevenção e sobre a
contracepção de emergência (ou pílula do dia seguinte) como
recurso quando se quer prevenir uma gravidez não desejada.
Este livro foi desenvolvido por uma equipe de
pesquisadores e técnicos, com base em uma pesquisa,
financiada pelo CNPq e pelo Ministério da Saúde chamada:
“Gravidez adolescente e pílula do dia seguinte: desvelando seus
sentidos entre adolescentes e profissionais de saúde”.
Nesta pesquisa foram entrevistados 300 jovens e 60
profissionais de saúde da Zona Sul da cidade de São Paulo.
As entrevistas foram feitas não com perguntas diretas
mas por meio de 6 histórias que relatavam situações muito
comuns ligadas ao uso da pílula do dia seguinte. Nas entrevistas,
depois do entrevistador ler cada história, fazia a pergunta, no
caso da entrevistada ser uma mulher: “se você fosse esta
adolescente, o que faria?”; se o pesquisado fosse um rapaz a
pergunta era: “o que você acha da decisão que ela tomou?”. Essa
forma de pesquisa é importante para levantar a percepção real e
as reações dos jovens frente a diferentes situações
que
envolvam relações sexuais de risco, avaliando suas tendências
de comportamento e como enxergam o uso da contracepção de
emergência.
As respostas dos jovens, que você vai ver, parecem o
depoimento de uma só pessoa, mas na realidade são a reunião
das opiniões de todos aqueles jovens que na pesquisa pensavam
de modo semelhante.
Para tanto, utilizamos um método chamado Discurso do
Sujeito Coletivo, de nossa autoria, que faz com que as opiniões
levantadas fiquem mais vivas e interessantes para o leitor,
possibilitando uma maior aproximação com os sujeitos,

que ajudará você a entender e refletir sobre o assunto e orientar
adolescentes e jovens.
A gravidez na adolescência é um sério problema na saúde
pública brasileira, que pode trazer sérias consequências tanto
para os jovens, como para suas famílias. Este problema, no
entanto, pode ser evitado com o uso de métodos contraceptivos.
A contracepção de emergência é um destes métodos; por isso o
livro aborda também as situações e a forma de utilizá-la
corretamente.
Estamos certos que este livro ajudará a todos, pais, mães,
professores e familiares, com informações importantes que
permitirão que os adultos possam dialogar e conversar com os
jovens sobre sexualidade e mais diretamente sobre este tema tão
importante: a prevenção da gravidez na adolescência.
Use este livro sem moderação!

Fernando e Ana Lefèvre
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O JOVEM NOS DIAS DE HOJE E
A PILULA DO DIA SEGUINTE

Os jovens - como os adultos, os idosos ou as crianças - são o
resultado de três coisas:
- das suas características próprias como pessoas
- das características da sua idade
- do mundo em que vivem

Que mundo é esse?
Antes de tudo, no caso do Brasil, este mundo é um país, também
jovem e, como o jovem, em crescimento e desenvolvimento, a ser
formado, com vontade de ser alguém, de encontrar sua
identidade e sua autonomia entre os demais países.
Este país, jovem, por sua vez, encontra-se num mundo que é o de
hoje, cada vez mais globalizado onde a noticia de um terremoto
na China aparece ao lado da noticia sobre um engarrafamento na
Avenida Paulista - São Paulo; um mundo em processo violento de
mudança, com cada vez mais pessoas deixando o campo para
viver nas cidades, cada vez mais inchadas, onde se pode
consumir todo tipo de bens e serviços construídos com base na
ciência e na tecnologia, que garantiriam uma vida com qualidade
e, finalmente, um mundo onde todos querem ou precisam ser
vencedores.
Um mundo desses produz:
- insegurança
- violência
- forte vontade de ter prazer e felicidade
- forte vontade de realização ou de “se dar bem”...
E estas quatro coisas estão fortemente relacionadas entre si.
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Este mundo de hoje produz insegurança nas pessoas porque,
como tudo muda muito rapidamente, não sabemos o que vai
acontecer amanhã. Também gera insegurança e insatisfação
porque numa sociedade onde as pessoas precisam estar sempre
consumindo coisas novas, acabam nunca ficando satisfeitas com
a sua geladeira velha, com o seu automóvel que não é do ano,
com o seu computador que não anda tão rápido como o do
vizinho, com seu plano de saúde que não cobre as suas doenças,
com seu celular que não tira fotografia ou não recebe emails.
As pessoas também se sentem inseguras quando não têm
dinheiro para comprar as coisas que todo mundo precisa “para
ser feliz” e isso acaba gerando violência, roubo, sequestro,
assalto, que são formas mais rápidas de obter dinheiro e,
portanto, “ser feliz e se dar bem”.
Ao mesmo tempo, a insegurança pode acontecer porque para ter
todos estes bens muitas pessoas acabam se endividando, muitas
vezes sem condição de honrar seus compromissos financeiros.
Numa sociedade como a de hoje, as pessoas, e os jovens mais
ainda, “precisam” ser felizes, se dar bem, ter prazer.
Por isso o sexo adquire tanta importância nos dias de hoje, já que
ele é uma forma fácil de obter prazer. Por isso, também, o álcool
e as drogas acabam se tornando tão importantes, já que são,
também, outra forma fácil de conseguir prazer.
E é fácil perceber daí porque o sexo a qualquer custo (nem que
para isso seja preciso, por exemplo, estuprar), o álcool e drogas
estão sempre ligados à violência.
Para um adolescente que está em processo de formação e que,
por isso, se encontra inseguro sobre suas qualidades e seus
defeitos, sobre as suas possibilidades de ser feliz e se dar bem,
não é nada fácil viver num mundo com as características que
acabamos de ver.
Pensando assim, o surgimento imprevisto e não planejado de um
filho, no momento em que tal adolescente está enfrentando
todas estas dificuldades, pode representar um grande problema.
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Porque, é claro, fica dífícil um adolescente criar decentemente
seu filho num momento em que se sente inseguro em relação às
suas qualidades, quando ainda não encontrou um trabalho onde
possa obter autonomia, ou um companheiro ou companheira
com quem possa dividir as responsabilidades, se realizar como
pessoa, etc.
Por isso, é fundamental que o adolescente dos dias de hoje saiba
lidar com a sua sexualidade, de modo a evitar ao máximo que ela
gere violência, doença e gravidez.
Nesse quadro, é notória a importância da oferta, pelos serviços
públicos e privados de saúde, de toda sorte de métodos
preventivos, a ampla difusão de conhecimento e informação
sobre o uso adequado desses métodos por adolescentes e
jovens, bem como a livre discussão dos temas ligados à
sexualidade nas escolas.
A contracepção de emergência, também conhecida como pílula
do dia seguinte, precisa ser entendida neste quadro, no contexto
desta sociedade atual, como uma das possibilidades oferecidas
ao adolescente jovem, de prevenção da gravidez fora de hora.
As situações em que podem ocorrer relações sexuais sem
proteção, a violência sexual, o esquecimento da camisinha ou da
pílula regular, a relação sexual ocasional do “ficante”, o “calor”
das festas e tantas outras não deveriam, é claro, ser a regra, mas
a exceção.
Mas o fato é que tais situações acontecem na vida do jovem!
Por isso, é importante evitar que delas decorra uma gravidez. É
precisamente este o papel da contracepção de emergência (pílula
do dia seguinte).
Os resultados da pesquisa que serão apresentados a seguir e que
mostram o modo como os adolescentes e jovens estão
entendendo a contracepção de emergência, poderão ser de
grande utilidade no diálogo com este público, para que ele possa
fazer uso adequado, quando for o caso, da contracepção de
emergência.
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Um filho é uma realização para quem deseja. Quando vier,
precisa estar acompanhado das melhores condições possíveis.

A informação sobre sexualidade: papel de pais, da
escola e dos serviços de saúde
De um modo geral, é sempre delicado falar sobre assuntos que
envolvem a sexualidade.
Isto acontece tanto nas relações entre adultos (marido e mulher,
companheiro e companheira), quanto nas relações dos
adolescente entre si e também nas relações dos adultos com os
adolescente (dos pais com filhos, professores com alunos, por
exemplo).
A sexualidade faz parte daquilo que se chama de domínio da
intimidade, ou seja, das coisas “só nossas”, e que, por isso, temos
dificuldades em compartilhar com os outros.
Pais costumam ter dificuldades de conversar sobre assuntos de
sexo com seus filhos; a mesma coisa acontecendo com os filhos
em relação aos pais.
Esta dificuldade é compreensível e ninguém precisa se sentir
culpado por isso.
Como os comportamentos sexuais têm muitas vezes sérias
conseqüências como doenças sexualmente transmissíveis (DST),
gravidez fora de hora, infelicidade afetiva, pedofilia, muitos pais
acreditam, com razão, que é preciso educar seus filhos nestes
assuntos; mas muitos confundem o ato de educar com controlar,
reprimir, vigiar, proibir, punir.
Ora, esse tipo de comportamento, além de “azedar” as relações
entre pais e filhos, costuma ter como conseqüência um simples
“não funciona”, ou seja, não ajuda o adolescente a vencer suas
dificuldades com a sexualidade, por isso muitos adolescentes
iniciam suas práticas sexuais escondidos.
Para que o adolescente consiga vencer suas dificuldades precisa
13

poder falar livremente sobre elas, trocar ideias, conversar,
dialogar.
Por isso devemos criar oportunidades e espaços para esta
conversa ou diálogo: em casa, nas escolas, nos centros de
convivência, nas igrejas e nos serviços de saúde.
Mas como a livre conversa sobre sexo entre pais e filhos, apesar
de ser muito desejável, é difícil de ocorrer (e ninguém deve se
sentir culpado por isso) os pais precisam entender que esta
conversa pode acontecer também em outros lugares como a
Escola, os Serviços de Saúde, e que isso é bom para a educação de
seus filhos.
Os Serviços, pela sua competência técnica, estão habilitados a
oferecer informações que ajudam o adolescente a orientar a sua
sexualidade com prevenção e segurança.
Nesse sentido, a Lei de Planejamento Familiar nº 9.263/96
(BRASIL, 1996) afirma que os profissionais de saúde devem
prestar assistência, fornecer informação, promover ações de
contracepção, que incluem fornecer os métodos disponíveis para
esta finalidade, dentre eles, a camisinha, os contraceptivos
hormonais, incluindo a contracepção de emergência (BRASIL,
1986).
Ao mesmo tempo, é importante saber que normas nacionais e
códigos de ética dos profissionais de saúde garantem o sigilo
profissional sobre as informações pessoais que o adolescente
forneça, conforme indica o Ministério da Saúde (2005b), de
forma a garantir o vínculo do adolescente com o serviço.
O ideal seria que o adolescente pudesse conversar livremente
sobre sexualidade em todos os lugares, em casa, na escola, na
igreja, nos serviços de saúde, já que a sexualidade é algo natural.
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Mas, o que é mesmo adolescência? Quem é o (a)
adolescente?
O adolescente é aquele que não é mais criança, mas ainda não é
adulto. Daí vem sua instabilidade, sua facilidade de aderir a
novas modas e de não aceitar valores dos adultos (ARAUJO e
CALAZANS, 2007).
Vem, também, a dificuldade dos adultos de dialogar com esse ser
que está construindo seu caminho para a autonomia e que, por
isso, precisa de orientação.
Entendendo isso, pais, profissionais de saúde, junto com
profissionais da área de educação e de outros setores, poderão
oferecer suporte para que o(a) adolescente possa decidir seus
passos da maneira mais autônoma possível.
Se, por exemplo, um(a) adolescente relata uma situação de abuso
sexual que vem acontecendo, é preciso compreender seu
desamparo, buscar soluções com ele(a), buscar ajuda da equipe
de saúde, do conselho tutelar, da Vara da Infância da região.
Legalmente, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) define a adolescência como a fase da vida entre 12 e 18
anos, designando seus direitos para vivência da cidadania. Mas,
por orientação do Ministério da Saúde, os serviços levam em
conta também, para atenção a saúde, a recomendação da
Organização Mundial da Saúde (OMS, 1986), que ampliou
recentemente essa faixa para 10 a 24 anos, dividindo-a em três
subgrupos:
- Pré-adolescentes: de 10 a 14 anos
- Adolescentes: de 15 a 19 anos
- Jovens: de 20 a 24 anos.
Essa mudança no conceito de adolescência acontece porque as
fases da vida mudam em diferentes momentos históricos (como
aparece em frases do tipo expressão: "no meu tempo não era
assim").
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De fato, é comum o comentário de que, atualmente, os
adolescentes e jovens são irresponsáveis, imediatistas,
individualistas, incapazes de estabelecer planos para o futuro.
Ou que são dominados por um turbilhão hormonal que os faz
mais impulsivos, rebeldes e irresponsáveis.
Na realidade, o que acontece é que a infância, adolescência e
idade adulta são uma construção social e não um fenômeno
natural.
Por isso, é bom rever constantemente as nossas próprias
concepções sobre o que se considera adequado ou inadequado
para as pessoas das diferentes faixas etárias.
A relação que se estabelece entre o profissional de saúde e o
usuário do serviço é, naturalmente, uma relação profissional.
Ninguém buscaria ajuda de um profissional de saúde se não
partisse da suposição de que ele dispõe de um saber especial.
É isso que faz com que um(a) adolescente vá à Unidade Básica de
Saúde em busca de aconselhamento para questões tão
problemáticas e íntimas como, por exemplo, um risco de
gravidez não planejada.
Entretanto, se o poder do profissional for usado para defender
valores e condutas baseadas em suas crenças pessoais, pode
perturbar sua capacidade de compreensão da situação
apresentada e, com isso, prejudicar a orientação que esteja
dando ao (à) adolescente.
É preciso, pois, que adultos em geral e, inclusive, o profissional
de saúde leve em conta fatores sociais e culturais na hora de
atender esse tipo de demanda; por exemplo, o acesso restrito de
adolescentes aos recursos para a sobrevivência, o ambiente
tomado por violência, as dificuldades de acesso à educação, as
evidentes desigualdades de gênero, de raça e outras.
Todos estes fatores podem estar representando condições
adversas que dificultam o processo de orientação e educação e
cuidado com a saúde.
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ADOLESCENTES:
SEXUAIS EM RISCO

SUJEITOS

Regina Figueiredo

No Brasil, a cultura predominante nos ensina a ignorar e
esconder a sexualidade de crianças e adolescentes.
Manifestações naturais da
sexualidade das crianças, como
perguntas, brincadeiras,
conhecimento do próprio corpo
e do outro são evitados. Em
geral, até bonecas e bonecos,
não tem suas partes sexuais,
são lisos!

A sexualidade em
crianças e tão pura,
natural e fisiológica
quanto comer,
beber e dormir.

Quando se fala em adolescentes, então, tudo se complica: a
explosão hormonal, as mudanças internas e externas dos órgãos
sexuais e o início da fertilidade são até compreendidos, mas
encarar que esses desencadeiam o desejo e a vontade de estar,
tocar e ter o outro, isso continua um tabu: prática sexual, nem
pensar!
Nos adultos e pais observamos as mais diversas reações:
“ele(a) é tão novinho(a), nem pensa nisso...”
“ele(a) me contaria tudo...”
“eu sei o que ele(a) faz.”
“ele(a)??? Acho que não! Nunca!”
“já? Mas tão cedo?”
Isto mostra que adultos estão longe de saber/entender o que
realmente acontece com os (as) adolescentes.
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Pesquisa nacional feita entre a população brasileira (PNDS,
2006), que aborda comportamentos sexuais e preventivos (com
relação às doenças sexualmente transmissíveis e à gravidez)
demonstra claramente que:
- a média de início da vida sexual de meninos e meninas é
de 16 anos.
Isso significa que alguns podem
se iniciar sexualmente com 14,
13 e até com 12 anos ou menos,
ao mesmo tempo em que outros
iniciam com 18, 20 ou mais.
Porém, a grande maioria das
pessoas tem a primeira relação
sexual entre os 15 e 17 anos em
ambos os sexos.

Adolescentes
praticam sexo ou
praticarão muito em
breve.

Tabela 1 - Proporção de mulheres de 15 a 19 anos que já tiveram relação sexual e
idade média na primeira relação e na primeira união. Brasil, 2006

Alguma vez teve
Característica

relação sexual

Idade média
Na primeira relação

Na primeira união

sexual
Região
Norte

67,2

14,9

15,7

Sudeste

49,5

14,8

15,7

Sul

59,6

15,3

16,0

Centro Oeste

55,9

15,4

16,1

Situação de domícilio
Urbana

55,0

15,2

16,0

Rural

55,9

15,0

15,7

Alguma vez unida
Nunca unida

37,8

15,5

(NA)

Alguma vez unida

100,0

14,9

15,9

Anos de estudo
0 a 4 anos

68,9

13,9

15,0

5 a 8 anos

53,9

14,8

15,7

9 anos ou mais

54,0

15,8

16,6
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Religião
Não tem/ não

67,4

15,0

15,8

47,8

15,2

15,7

freqüenta
Prática eventual de
algum
Católica praticante

46,7

15,6

16,1

Evangélica praticante

40,8

15,5

16,5

Outra religião

60,5

15,8

16,3

55,1

15,2

15,9

praticante
TOTAL

Fonte: PNDS, 2006

Se, para muitos adultos esse
dado pode chocar, cabe lembrar
A sociedade
que, pelo menos com relação à
caminhou para a
iniciação masculina, não há
i
gualdade de
grande novidade nesses dados.
d
ireitos entre
Basta lembrar que por séculos a
sociedade autorizou e, até
homens e mulheres
mesmo, incentivou (com ida a
em todas as áreas da
prostíbulos, estímulo à prática
vida.
ou cobranças de conduta) esse
ato como parte de um rito de
passagem do homem dentro do universo de seu grupo: pais, tios,
padrinhos, amigos, etc.
A novidade é o início das práticas sexuais pelas meninas na
adolescência.

Por que esse comportamento mudou?
A transformação na vida das meninas hoje reflete a luta e as
conquistas pela igualdade de direitos entre homens e mulheres
em todas as áreas e faixas etárias:
- na escolaridade, profissões e mercado de trabalho;
- na conquista de atividade, podem jogar futebol, andar
de bicicleta, etc;
20

- nos modelos de como ser mulher que estão se
renovando (como as personagens “superpoderosas”);
- podem escolher seus próprios pares amorosos, ir e vir
no espaço público, etc.
As meninas podem, enfim, freqüentar a sociedade como um
todo, tal como fazem os meninos, sem aqueles olhares, vigílias e
restrições que por décadas foram impostos às mulheres. Elas
agora têm direitos iguais e, como tal, também podem expressar
e exercer a sua sexualidade.
Por isso se constata que a maior parte dos adolescentes, hoje, se
inicia sexualmente com parceiros ou namorados de faixa etária
similar, quebrando a desigualdade vivida pelas gerações
anteriores.
E onde ocorre essa prática sexual de meninos e meninas?
Convenhamos que, como não podem freqüentar motéis ou
conduzir carros (uma vez que são menores), com certeza isso
ocorre “bem debaixo do nariz” dos adultos:
- mais da metade tem sua primeira relação na própria
casa ou do parceiro quando os familiares saem, não estão
ou dormem;
- outra grande parte inicia-se em locais “onde dá”, ou seja,
de improviso: em escurinhos, cantinhos de festas,
encontros, ruas, matinhos, etc.
- uma mínima parte (de meninos apenas) se inicia com
profissionais do sexo.
Isso significa que grande parte
dos adolescentes tem sua
primeira relação sexual de
forma desajeitada e, por isso
uma parte significativa deles,
mais de 15%, tem essa prática
sem nenhuma prevenção. Não
planejam este momento,
expondo-se assim a relações
sexuais de risco quanto à
gravidez e às doenças
sexualmente transmissíveis

A prática sexual é
íntima, por isso
dificilmente será
antecipada a pais
que tendem a ver os
adolescentes como
crianças.
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(DST), incluindo a AIDS.
Tabela 2 - Proporção de mulheres de 15-19 anos, que usaram métodos
anticoncepcionais. Brasil, 2006.
15 a 19 anos
Nunca usaram método

2,6

Usaram método na primeira relação sexual

83,5

Usaram método depois da primeira relação sexual

13,7

Usaram método sem informação/ inconsistente

0,2

TOTAL

100,0

Fonte: PNAD, 2006

De quem é a culpa? É irresponsabilidade ou falta de atenção dos
próprios adolescentes?
Talvez, às vezes seja: quando
estão bem orientados e
equipados e apesar disso não
usam o preservativo. Mas em
geral, somos nós adultos que,
sem querer, “empurramos”
adolescentes ao risco porque:

Adolescentes sem
orientação e,
principalmente,
sem
acesso a
m é t o d o s d e
prevenção estão em
risco.

- não falamos do assunto
(efetivamente evitamos
temendo “dar corda à vontade”);
- não ensinamos sobre prevenção e contracepção;
- pior: não damos acesso para consigam utilizar os
métodos de proteção, seja comprando em farmácias,
levando a consultas médicas ou a postos de saúde
pública.
Portanto, vale ressaltar que, apesar dos adolescente terem
informação sobre métodos de prevenção, como mostra a tabela
abaixo, percebe-se que a informação NÃO se efetiva
necessariamente enquanto prática de comportamento: o uso de
22

prevenção não é realizado pela maioria dos adolescentes que
iniciam suas práticas sexuais porque eles se sentem inseguros,
confusos e ansiosos em suas condutas e não têm vivência de
experiência de risco como nós adultos.
Tabela 3 - Conhecimento de Métodos Contraceptivos entre Mulheres de 15 a 19
anos. Brasil, 2006.
Conhece ou ouviu falar
Atividade sexual e situação

Nenhum

Só método

Método

Algum

conjugal

método

moderno

moderno

método

tradicional
Nunca tiveram relação sexual

0,1

23,2

76,7

99,9

Não unidas sexualmente ativas

-

7,0

93,0

100,0

Atualmente unidas

0,1

13,2

86,7

99,9

TOTAL

0,1

15,8

84,1

99,9

Fonte: PNDS 2006

Conhecer métodos
de prevenção NÃO
significa saber
como adquiri-los e
utiliza-los
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Tabela 4 - Uso de Métodos Contraceptivos por Mulheres de 15 a 19 anos. Brasil,
2006.

Características

%

Algum método

97,4

Métodos modernos

96,9

Métodos tradicionais

40,1

Fonte: PNAD, 2006

O “caminho das pedras”, a descoberta do risco, é um trajeto
percorrido quase sempre solitariamente pelo adolescente ou
com seus pares e amigos ou namorados da mesma idade.
Tabela 5 Gravidez entre mulheres de 15 a 19 anos. Brasil, 2006.
Proporção de mulheres com até 24 anos que ficaram grávidas antes dos 20 anos

40,8

Engravidou sem querer

65,7

Não sabia como evitar filhos

23,2

Não tinha dinheiro para comprar anticoncepcionais

18,9

O parceiro não queria usar camisinha

-

O método falhou

20,8

Não sabia onde obter anticoncepcional

15,6

Fonte: PNAD, 2006

Aos “sortudos” que não se deparam com tais eventos (de uma
gravidez ou uma DST) (Figueiredo e Andalafti, 2005), “cai a
ficha”: conversam com amigos, lêem revistas ou descobrem via
internet e começam a usar métodos de prevenção.
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Tabela 6 - Tipo de método usado por mulheres de 15 a 19 anos na primeira
relação e depois. Brasil, 2006.

Método

%

Mulher que usou na relação
Só camisinha (masculina ou feminina)

92,8

Camisinha + pílula

7,0

Camisinha + pílula do dia seguinte

0,1

Camisinha + injetável

0,1
TOTAL

100,0

Mulher que não usou na primeira relação
Camisinha masculina

48,9

Pílula

38,2

Injeções

5,8

Pílula do dia seguinte

4,5

Coito interrompido

2,5
TOTAL

100,0

Fonte: PNAD, 2006

A contracepção de
emergência já é de
conhecimento e uso
por adolescentes.
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A contracepção de emergência, por ser o único método de
prevenção à gravidez disponível para uso após a relação sexual
desprevenida se torna, nesse contexto, uma alternativa
fundamental.
Gráfico 1 - Conhecimento da Contracepção de Emergência entre mulheres de 15
a 19 anos por região. Brasil, 2006.
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Fonte: PNDS 2006
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Resposta espontânea

Tabela 7 - Uso de contracepção de emergência entre mulheres de 15 a 19 anos
por região e tempo de estudo. Brasil, 2006.

Característica

% já usou

Região
Norte

16,3

Nordeste

12,9

Sudeste

30,9

Sul

21,4

Centro-Oeste

31,7

Situação de domicílio
Urbana

25,3

Rural

15,4
Anos de estudo

0 – 3 anos de estudo

26,2

4 – 7 anos de estudo

11,6

8 e mais anos de estudo

27,3

TOTAL

23,9

Fonte: PNAD, 2006
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Tabela 8 - Uso de contracepção de emergência entre mulheres de 15 a 19 anos
por condição de prevenção e gestação, 2006.

Característica

% já usou

Número de vezes grávida
Nunca ficou grávida

29,3

Ficou grávida 1 vez

9,6

Grávida 2 vezes ou mais

17,5

Planejamento da gravidez atual
Queria naquele momento

34,5

Queria esperar mais

10,9

Não queria ter mais filhos

20,3

Tem filho nascido vivo
Sim

10,2

Não

27,8
TOTAL

23,9

Fonte: PNAD, 2006

A tabela acima mostra o uso errôneo provocado por não
planejamento de uso de outro contraceptivo regular, que
também foi verificado em 61,6% dos adolescentes de Ensino
Médio da cidade de São Paulo (Figueiredo e cols, 2009) e em
77,9% do mesmo segmento no Estado de Pernambuco (Araújo e
cols, 2009).
O importante é que o método, apesar de significar um socorro
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para relações desprotegidas, ou seja, em caso eventual de não
uso de contraceptivo, falha deste ou estupro (Ministério da
Saúde, 2004), não deve ser utilizado como método de rotina: por
isso a importância da orientação e fornecimento dos métodos
contraceptivos regulares aos adolescentes, para que eles não
necessitem recorrer à todo momento à contracepção de
emergência.
Atualmente, além da aquisição
por orientação de médico
particular e compra via
farmácia, o sistema público
distribui gratuitamente em
todos os postos de saúde dos
diversos bairros do país:

O
u s o
d a
contracepção de
e m e r g ê n c i a
d e n u n c i a a
necessidade de
orientação ao uso
d e m é t o d o s
contraceptivos mais
seguros para uso
regular.

- a camisinha masculina
- a pílula anticoncepcional
- o diafragma
- a injeção hormonal
contraceptiva mensal
- a injeção hormonal
contraceptiva trimestral

Por isso, com orientação e acesso a esses meios não há razão
para que ocorram casos de gravidez não planejada entre
adolescentes, ao mesmo tempo em que as infecções por DST e a
AIDS poderiam ser razoavelmente minimizadas.
Tabela 9 Estimativa no número de infectados pelo HIV no Brasil entre 15 e 49
anos.
Sexo

Estimativa média

Proporção

Intervalo de 95% de confiança

Feminino

217641

0,47

0,362 – 0,576

Masculino

379802

0,84

0,652 – 1,037

TOTAL

597443

0,65

0,505 – 0,803

Coordenação Nacional de DST/AIDS, 200
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Assim, o preservativo com sua
A camisinha
função de dupla-prevenção
masculina é o
(contra DST e evitando
gestações não planejadas), é o
melhor método para
método ideal para adolescentes
adolescentes!
que estão ainda se conhecendo,
definindo parceiros sexuais e
precisam estar sempre protegidos para que possam amadurecer
com saúde, sem comprometer seus planos de vida. A camisinha
masculina é:
- segura
- barata ou gratuita (em postos de saúde)
- fácil de usar
- sem efeitos colaterais
- dispensa orientação ou necessidade de prescrição
médica.
Por isso é responsabilidade de todos os adultos promover o uso
do preservativo ou, no mínimo, algum outro método de
contracepção, para que possam passar por essa etapa da vida
sem comprometer o seu futuro.
Esse direito já está previsto para todas as pessoas sexualmente
ativas pela nossa Constituição, pelo Ministério da Saúde e
normas técnicas de atendimento à saúde, inclusive para
adolescentes.
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CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA:

FUNCIONAMENTO, EFEITOS E
TABUS
Magda Chinaglia

A contracepção de emergência é um método anticoncepcional
que serve para prevenir a gravidez após uma relação sexual
desprotegida. O método é conhecido há muitos anos e está
incluído nas normas de planejamento familiar do Ministério da
Saúde do Brasil desde 1997. Atualmente é amplamente
distribuído em serviços públicos do país, principalmente os que
atendem vítimas de violência sexual.
Como o próprio nome indica, o método deve ser usado somente
em situações de emergência como, por exemplo:
- em situações de violência sexual, se a mulher não estiver
usando nenhum método anticoncepcional;
- em situações de falha ou esquecimento do uso de algum
método (rompimento do preservativo, esquecimento da
pílula, esquecimento da data de tomar a injeção, etc);
- nas relações sexuais não programadas e/ou não
protegidas, nas quais não foi usado nenhum método.
O método também é conhecido como pílula do dia seguinte, mas
os termos contracepção de emergência ou anticoncepção de
emergência são mais aceitos e difundidos porque reforçam a
idéia de que o método não deve ser utilizado rotineiramente,
restringindo-se a situações de emergência. Por outro lado, o
termo “pílula do dia seguinte” exprime a idéia errônea de que a
mulher deve esperar até o dia seguinte para tomar as pílulas, ou
pode tomá-las no dia seguinte sempre que tiver relações sexuais.
Existem dois tipos de contracepção de emergência:
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- o esquema de Yuzpe que utiliza pílulas combinadas na
dose de 100mcg de etinilestradiol e 500mcg de
levonorgestrel, tomadas em duas doses divididas com
intervalo de 12 horas.
- as pílulas contendo só levonorgestrel que consiste no
uso de pílulas contendo somente levonorgestrel na dose
total de 1,5mg que devem ser tomadas em uma única
dose (HERTZEN e cols, 2002; IPPF, 2003).

Existem várias marcas do método com levonorgestrel
disponíveis nas farmácias e em unidades básicas de saúde.
Entretanto, de acordo com a legislação brasileira, o método só
pode ser adquirido em farmácias e drogarias externas aos
serviços públicos de saúde, mediante receita médica.

Como a Contracepção de Emergência Age?
A contracepção de emergência tem sido alvo de inúmeros
debates entre diferentes instituições e sociedade, pois muitas
pessoas ainda pensam, erroneamente, que o método é abortivo.
É importante saber que muitos estudos já foram realizados,
demonstrando cientificamente que a contracepção de
emergência evita a gravidez depois de uma relação sexual
desprotegida de duas maneiras:
- impedindo ou atrasando a liberação do óvulo pelo
ovário (a ovulação);
- dificultando a movimentação dos espermatozóides
dentro do útero em direção às trompas, bem como a
capacidade de os espermatozóides fecundarem o óvulo
(CROXATTO et al, 2001).
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Isto significa que a contracepção de emergência evita a
fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozóide.
Se, por acaso, acontecer a fecundação, o método não faz efeito e
a gravidez continua, não apresentando risco para a saúde da mãe
e do bebê. Portanto, a contracepção de emergência nunca é
abortiva.
Muitas pessoas acreditam que a fecundação acontece durante ou
imediatamente após a relação sexual, mas não é assim que
ocorre. Há um tempo entre a relação sexual e a possibilidade de a
fecundação ocorrer, que depende do ciclo menstrual, portanto
da ovulação e o tempo que o óvulo esteja vivo e encontre
espermatozóides também vivos. Esse período é chamado de
“janela fértil”.
Mulheres com ciclos menstruais regulares têm 6 dias de janela
fértil:
- 5 dias anteriores à ovulação
- 1 dia de ovulação
O tempo de vida de cada um é:
- o óvulo vive 24 horas, porque depois ele se deteriora
- os espermatozóides mantêm a capacidade de fertilizar
um óvulo por até 5 dias depois da relação sexual, se
mantendo vivos dentro do útero.
Assim, se a relação sexual acontecer 5 dias antes do dia da
ovulação, a fecundação ocorrerá 6 dias depois. Se a relação
sexual ocorrer no mesmo dia da ovulação, a fecundação pode
ocorrer dentro das próximas 24 horas.
A ovulação pode acontecer em praticamente qualquer dia do
ciclo menstrual, mas a grande maioria (mais de 70%) das
mulheres tem a janela fértil antes do 10º ou após o 17º dia do
ciclo menstrual (WILLCOX e cols, 2000). O gráfico abaixo ilustra a
probabilidade de estar na janela fértil nos diferentes dias do ciclo
menstrual:
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Distribuição dos dias férteis durante o
ciclo menstrual
Distribuição dos dias férteis durante o ciclo menstrual

Probabilidade de estar na janela fértil

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0

7

14

21

28
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Dia do ciclo menstrual
Fonte: Wilcox et all. BMJ, 2000

Eficácia da contracepção de emergência
A eficácia da contracepção de emergência depende do momento
em que é usada. É sabido que a chance de uma mulher engravidar
em 1 relação sexual desprotegida que acontece na 2ª ou na 3ª
semana do ciclo menstrual é, em média, 8%. Com o uso da
contracepção de emergência essa chance cai para 2% (método de
Yuzpe) ou 1% (método só com levonorgestrel (WHO, OMS 2007).
Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstraram
que a eficácia do método já pronto, só com levonorgestrel, é
maior do que usando as pílulas anticoncepcionais combinadas
(método de Yuzpe) (OMS, 1998).
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Além disso, a eficácia também é maior quanto mais próximo da
relação sexual desprotegida até 5 dias. Ou seja, sua eficácia é
maior quanto mais próxima da relação sexual for utilizada e
diminui progressivamente:
Tabela 10 - Task Force on Postuvulatory Methods of Fertility Regulation

Tempo de uso

Eficácia

Até 24 horas

95%

De 25 a 48 horas

85%

De 49 a 72 horas

58%

O uso da contracepção de emergência depois do 5º dia da relação
sexual não terá eficácia. (WHO, 1998; Von HERTZEN e cols,
2002).
Além disso, para se obter a eficácia máxima do método,
recomenda-se que a mulher evite as relações sexuais até a
próxima menstruação ou use preservativo em todas as relações
sexuais até a menstruação (HATCHER e cols, 2001).

Efeitos Colaterais e Cuidados no Uso da
Contracepção de Emergência
Os efeitos colaterais associados ao uso da contracepção de
emergência são náuseas, vômitos, tontura, fadiga e
irregularidade menstrual. Esses efeitos, quando presentes, em
geral desaparecem em até 24 horas após o uso do método, e não
provocam riscos à saúde da mulher (Von HERTZEN e cols, 2002).
Embora o método não seja indicado para mulheres com suspeita
de gravidez ou gravidez confirmada, não existem riscos para o
feto ou para a mulher se for acidentalmente usado, pois o
método não interrompe uma gravidez em andamento.
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Estudos também demonstram que o método é seguro mesmo
para mulheres que apresentam problemas graves de saúde
(OMS, 2004).
No entanto, a contracepção de
emergência não é recomendada
para ser usada repetidamente
porque sua eficácia é menor do
que a dos outros métodos
contraceptivos de uso regular,
como: preservativos, diafragma,
DIU, injeções e pílulas
anticoncepcionais.

O
u s o
d a
contracepção de
e m e r g ê n c i a
d e n u n c i a a
necessidade de
orientação ao uso
d e m é t o d o s
contraceptivos mais
seguros para uso
regular.

Por este motivo o método deve ser reservado somente para as
situações de emergência já descritas (PATHFINDER
INTERNATIONAL, 2000).
É importante enfatizar que a contracepção de emergência não
protege contra doenças sexualmente transmissíveis (DST),
incluindo HIV/AIDS. Por este motivo, o Ministério da Saúde
recomenda a prática da dupla-proteção, ou seja, o uso do
preservativo masculino ou feminino em todas as relações
sexuais, independentemente do uso de qualquer outro método
anticoncepcional, como DIU, pílula ou injeção.
A contracepção de emergência ficaria reservada apenas para as
situações em que ocorre rompimento ou deslizamento do
preservativo ou se a mulher não estiver usando outro método
(OMS, 2000; IPPF, 2000).

A importância do Fornecimento da Contracepção
de Emergência
O acesso à contracepção de emergência é um direito das
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mulheres, Incluindo adolescentes, para a prevenção de uma
gravidez não planejada ou indesejada que acontece por falha ou
não uso de métodos anticoncepcionais ou em situações de
violência sexual.
Portanto, facilitar a disponibilidade do método a todas as
mulheres sob risco de uma gravidez indesejada atende a seus
direitos sexuais e reprodutivos, ao mesmo tempo em que
contribui para a prevenção de abortos inseguros que são
realizados, diminuindo os casos de mortes maternas no país.
O Brasil tem realizado importantes avanços na promoção da
contracepção de emergência, com a aprovação do método nas
normas oficiais de planejamento familiar do Ministério da Saúde,
a comercialização de pelo menos 10 produtos nas farmácias e as
inúmeras oportunidades de capacitação de profissionais de
saúde e esclarecimento de educadores em várias regiões do país.
Neste sentido, também é fundamental a garantia do acesso à
informação sobre o método para toda a sociedade, mulheres,
homens, adolescentes, jovens e adultos.

38

SITUAÇÕES QUE LEVAM A
ADOLESCENTE USAR A
CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
Sandra Dircinha Teixeira Araújo de Moraes
Eli Mendes de Moraes

Introdução
O presente artigo aborda especificamente aquelas que, na
experiência dos autores, são as razões que levam, mais
frequentemente, as jovens a buscar a contracepção de
emergência como solução para situações que envolvem relações
sexuais desprotegidas.
As condutas ou recomendações não são aqui discutidas em
detalhe já que são abordadas em outras partes ou sessões do
presente trabalho.

Situações comuns onde adolescentes usam a
Contracepção de Emergência
A contracepção de emergência (CE) é a única forma até o
momento de prevenção à gravidez utilizável depois de relação
sexual desprotegida.
De acordo com nossa experiência, estão listadas abaixo as
situações mais comuns que levam a adolescente a usar a CE:
1 - rompimento da camisinha masculina ou feminina ;
2 - esquecimento da pílula anticoncepcional
convencional;
3 - uso da CE de modo regular;
4 - uso da CE quando estão somente “ficando”;
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5 - quando tem insegurança, em relação a qualquer
método contraceptivo convencional que esteja
utilizando;
6 - deslocamento ou ruptura do diafragma;
7 - em caso de violência sexual (estupro).

1 - Rompimento da camisinha
Esta queixa tem sido a mais comum. A indicação é usar a
contracepção de emergência o mais rápido possível e procurar
orientação quanto ao uso de método combinado de
contracepção no consultório ou no posto de saúde. Deve-se
insistir para que a jovem agende a consulta antes do próximo
ciclo menstrual e no caso da adolescente procurar assistência
nos serviços públicos de saúde e o agendamento estiver muito
distante, que procure falar com a gerente ou a enfermeira do
posto de saúde.

2 - Esquecimento da pílula anticoncepcional
convencional
Muitas adolescentes usam de forma irregular a pílula
anticoncepcional convencional e muitas delas sem orientação
médica, pois cada adolescente se adapta melhor com um ou
outro tipo de anticoncepção hormonal.
Muitas mães não sabem que suas filhas já são usuárias de pílulas
e as adolescentes têm dificuldades de fazer uso regular da pílula.
O esquecimento em usar a pílula é muito freqüente, em especial
deixar de usar dois dias seguidos.
Nesse caso é importante que a pílula anticoncepcional seja
tomada relacionada a uma situação de rotina, como, por
exemplo, a hora do banho, do café ou do almoço, para que não
haja esquecimento. Se continuar a haver esquecimento, é
importante mudar de método contraceptivo, por exemplo,
adotando a camisinha, o diafragma ou a injeção hormonal, que
podem ser adquiridos em serviços de saúde, visto que a
contracepção de emergência não deve ser usada repetidamente,
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nem mensalmente pois pode apresentar falhas.

3 - Uso da contracepção de emergência de modo
regular
Existem adolescentes que não usam nenhum método
contraceptivo, embora tenham tanto conhecimento como acesso
aos mesmos, pois acreditam que usar a contracepção de
emergência sempre, depois de relações sexuais desprotegidas, é
eficaz.
Em situações como essas, observamos casos em que algumas
adolescentes em poucas semanas tomaram várias doses da
contracepção de emergência. Então, acaba virando um costume
do casal ter relações sexuais sem nenhum tipo de proteção, para
depois tomar a contracepção de emergência.
Ora, isso não esta correto. A contracepção de emergência não é
para ser usada como método anticoncepcional regular, pois é
menos segura do que os outros métodos: camisinha, pílula,
injeção e diafragma.

4 - Uso da contracepção de emergência quando
estão somente “ficando”
Outras adolescentes até estavam usando anticoncepcional de
modo regular (modo correto), porém quando terminam o
namoro abandonam o método. Quando só estão “ficando”
preferem usar a contracepção de emergência, desconhecendo
que se for usada com freqüência seus efeitos de prevenção
gravidez diminuem, podendo a pessoa engravidar. Por isso a
importância de estar sempre com um preservativo na bolsa e
exigir o uso pelo parceiro eventual.
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5 - Quando tem insegurança, em relação a qualquer
método contraceptivo convencional que esteja
utilizando
Algumas adolescentes estão usando um método contraceptivo
de forma regular, mas não se sentem seguras com relação à
prevenção da gravidez. Tem relações sexuais, mas ficam
preocupadas que seu método possa falhar então adicionam o
uso da contracepção acreditando que ela dará “mais segurança”.
Nestes casos o profissional de saúde só deverá orientar a
contracepção de emergência em casos de mal uso, falha ou não
uso do método contraceptivo utilizado, fortalecendo a
informação de que o uso de pílulas anticoncepcionais comuns,
injeções ou camisinhas que não rasgam são suficientes para a
prevenção da gravidez, minimizando/diminuindo a insegurança
da adolescente.

6 - Deslocamento ou ruptura do diafragma
Há casos em que algumas mulheres escolhem utilizar o
diafragma e por estar aprendendo a utilizá-lo ou por colocá-lo
com pressa, ou mesmo por terem tido uma relação em que ele se
deslocou, ficam desprotegidas, podendo engravidar. Nesse
caso, o profissional de saúde deve orientar o uso da
contracepção de emergência o mais rápido possível para reduzir
a chance de gravidez.

7- Em caso de violência sexual (estupro)
Como a contracepção de emergência foi inicialmente distribuída
na rede pública só para casos de estupro, muita gente associou
esse método como a “pílula do estupro”, por isso algumas
adolescentes associaram ela à idéia de aborto permitido nesses
casos.
É importante saber que a contracepção de emergência NUNCA é
abortiva, e sim, deve ser utilizada em todos os casos em que
houver estupro, pois previne a possibilidade de a mulher
engravidar do agressor.
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Utilização da contracepção de emergência por
adolescentes
Felizmente, grande parte dos adolescentes já conhece a
contracepção de emergência e a utilizam quando necessário.
Utilizam o método para evitar a gravidez não planejada quando
mantém relações sexuais desprotegidas e também nas falhas
dos métodos contraceptivos regulares que usam.
Porém, embora algumas adolescentes estejam usando a
contracepção de emergência com mais freqüência, a maioria não
deixou de usar o preservativo ou outros métodos
anticoncepcionais de uso regular.
Nos casos em que há uso incorreto da pílula anticoncepcional
convencional ou rompimento do preservativo é correto utiliza-la.
Porém, nos casos em que adolescentes com parceria fixa deixam
propositalmente de usar a camisinha e acabam recorrendo à
contracepção de emergência, é necessário orientar para que o
casal adote outro método contraceptivo de uso regular, como a
pílula anticoncepcional, a injeção ou o diafragma, visto que o uso
repetitivo ou mensal da contracepção de emergência tende a
diminuir sua eficácia.
Para adolescentes e jovens com desconhecimento do risco que
correm com o uso repetitivo da contracepção de emergência,
cabe a orientação da necessidade de adoção de outro
contraceptivo mais seguro; já para aqueles que desconhecem a
forma de ação, eficácia e uso da contracepção de emergência é
indispensável que serviços de saúde e de educação divulguem o
método para a prevenção de situações de risco gravídico, tirando
dúvidas e re-orientando medos ou usos arriscados.
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O QUE PENSAM E DIZEM NOSSOS
JOVENS: RESULTADOS DA
PESQUISA
Ana Maria Cavalcanti Lefèvre
Fernando Lefèvre

Por que é importante conhecer o pensamento dos
jovens?
Você leitor vai ver agora uma série de ideias que os jovens e as
jovens mostraram na pesquisa como respostas às histórias ou
situações que foram apresentadas a eles que envolvem situações
de risco e uso da contracepção de emergência.
As idéias são em seqüência comentadas.
Porque é importante que você conheça estas ideias?
A razão principal é que para dialogar e conversar com os
adolescentes - o que, como vimos, é fundamental para ajudá-los
a enfrentar suas dificuldades com a sexualidade - é preciso
conhecer o que eles pensam.
Você vai poder ver que muitos jovens entendem adequadamente
a questão da pílula do dia seguinte, mas muitos têm ideias
incompletas ou mesmo equivocadas sobre o assunto.
Vamos então conhecer nossos jovens?

Argumentos utilizados pelos jovens para usar e
para não usar a pílula do dia seguinte
Antes de começarmos, vamos lembrar que os exemplos que
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mostramos vão parecer a fala de apenas uma pessoa, mas na
realidade representam o pensamento de várias pessoas (no caso
adolescentes) que pensavam de modo semelhante sobre a
contracepção de emergência (pílula do dia seguinte - PDS) e, por
isso, foram unificados num “discurso coletivo”.
Os exemplos de depoimentos que serão mostrados foram
tirados da pesquisa onde jovens foram entrevistados e emitiram
suas opiniões frente a situações comuns de vida que poderiam
ser enfrentadas por eles.
Muitas vezes, nossos entrevistados não falam o português
corretamente e nós mantivemos estes depoimentos na sua forma
original, isto é, conservamos a forma como a pessoa entrevistada
se expressou. Para não confundir o leitor, esses casos serão
sempre apresentados em negrito, itálico e entre aspas.
Os casos e as perguntas que foram apresentados para os jovens
da pesquisa estão colocados abaixo.Convidamos também você
leitor a respondê-los abaixo: seria um exercício interessante de
aproximação aos nossos entrevistados.Em seguida
apresentamos as respostas dadas pelos adolescentes.

Espaço para suas respostas
Caso 1 - Uma adolescente muito namoradeira foi a um baile
funk, bebeu um pouco demais e no dia seguinte nem lembrava
muito o que tinha acontecido; aí resolveu tomar a pílula do dia
seguinte para prevenir a gravidez.
Pergunta:
Homem - O que você acha disso?
Mulher - Se você fosse essa adolescente, o que faria nessa
situação?... Por quê?
Sua resposta:
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Caso 2 - Uma adolescente que costumava tomar pílula todos os
dias, foi a uma festa e acabou ficando com um rapaz bonito que
ela tinha paquerado na festa. Aí, no dia seguinte ficou morrendo
de medo porque não tinha certeza se tinha tomado a pílula
anticoncepcional todos os dias.
As amigas dela então falaram para ela tomar a pílula do dia
seguinte; mas ela resolveu não tomar porque achava que só tinha
esquecido de tomar a pílula um dia.
Pergunta:
Homem - O que você acha da decisão que ela tomou?... Por quê?
Mulher - Se você fosse essa adolescente que decisão você
tomaria?... Por quê?
Sua resposta

Caso 3 - Uma adolescente namorava, faz tempo, um rapaz. Como
eles se amavam muito, acabaram não resistindo e indo para
cama. No dia seguinte, a moça ficou muito nervosa achando que
poderia ter ficado grávida; ela contou para as amigas e mesmo
para a mãe, que recomendaram que ela tomasse a pílula do dia
seguinte. Ela, porém, decidiu não tomar porque era uma pessoa
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muito religiosa.
Pergunta:
Homem e Mulher - Se essa adolescente religiosa fosse pedir
conselhos para você, o que você diria para ela?
Sua resposta:

Caso 4 - Uma adolescente que tomava pílula decidiu que não ia
tomar mais porque achava muito chato tomar pílula todo dia já
que sua vida sexual não era lá muito ativa. Decidiu então que seu
método anticoncepcional seria a pílula do dia seguinte. Quer
dizer, quando ela ficasse com alguém, tomava a pílula do dia
seguinte.
Pergunta:
Homem - Você concorda com isso? Sim ou não... Por quê?
Mulher - Se você fosse essa adolescente tomaria essa decisão ou
não... Por quê?
Sua resposta:
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Caso 5 - Uma adolescente saindo da Escola e tendo que passar
por um matagal, foi violentada por um estranho; no dia seguinte
ela encontrou suas amigas que insistiram para ela tomar a pílula
do dia seguinte para prevenir a gravidez. Acontece que ela queria
muito ter um filho e então decidiu não tomar a pílula do dia
seguinte.
Pergunta:
Homem - O que você acha da decisão que ela tomou?
Mulher - Se fosse você a adolescente violentada, o que você faria
nesta situação?... Por quê?
Sua resposta:

Caso 6 - O namorado terminou com ela e ela parou de usar
qualquer método anticoncepcional; mas eles se reencontraram
numa festa e transaram sem tomar cuidado. Ai ela chega à
conclusão que eles não estavam namorando e só tinham ficado
aquele dia. Então foi conversar com uma amiga que disse: a
pílula do dia seguinte serve para isso, quando a gente não está
namorando e está só ficando.
Pergunta:
Homem e mulher - O que você acha disso?... Por quê?
Sua resposta:
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Caso 7 - Depois de conversarmos sobre todos esses casos, para
finalizar a nossa entrevista, gostaríamos de perguntar:
Pergunta:
Homem e Mulher - Para que você acha que serve a pílula do dia
seguinte?
Sua resposta:

Agora a fala dos adolescentes
Agrupamos as respostas dos nossos adolescentes entrevistados
em dois grandes blocos:
- Por que os jovens usariam a pílula do dia seguinte?
- Por que os jovens não usariam a pílula do dia seguinte?
Nesses dois blocos vamos apresentar os discursos coletivos de
idéias semelhantes, construídos com as falas dos nossos jovens
entrevistados. Será possível identificar e analisar o porquê, ou
melhor, em que argumentos se apóiam os jovens para justificar o
USO ou o NÃO USO da contracepção de emergência.
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Por que adolescentes usariam a PDS?

Argumentos usados pelos jovens que aprovam o
uso da pílula do dia seguinte
Muitos foram os argumentos utilizados por nossos entrevistados
para explicar porque usariam a pílula do dia seguinte. Estes
argumentos (ou ideias) foram reunidos em 4 grandes grupos:
1. Idéias adequadas
2. Idéias equivocadas
3. Algumas idéias discutíveis
4. Uma idéia muito comum, mas pouco prática
Ao final do capítulo apresentamos um esquema geral destas
ideias e de como estão agrupadas.

1. Ideias adequadas
Os jovens e as jovens entrevistados revelaram nas entrevistas
vários motivos e explicações do porquê acham certo tomar a
pílula do dia seguinte nas situações apresentadas na pesquisa.
Um grupo de motivos pode ser considerado adequado já que as
ideias estão de acordo com a proposta de uso do método para
situações de emergência.

Tomaria para evitar uma possível gravidez
“Eu tomaria pra evitar uma gravidez não desejada, para não ter
filho. Eu acho que é pra isso mesmo que serve a pílula do dia
seguinte. Mas, no caso da mulher já tiver engravidado, não
adianta nada tomar.”
É verdade, a contracepção de emergência serve para evitar uma
gravidez não planejada e não adianta tomar se a mulher já
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tiver engravidado porque neste caso a gravidez seguirá seu curso
normal.
Para ela funcionar pode ser tomada até 5 dias (120 horas) depois
da relação sexual desprotegida, mas quanto antes for tomada,
maior é a eficácia.
Muitos jovens completam esta idéia com a afirmação de que a
PDS evita a gravidez após o ato sexual.
“Ela serve pra depois que você tem relação com outras pessoas,
pra mulher tomar no outro dia, depois da relação com o homem,
pra se prevenir, pra não ficar grávida; se ela fazer um sexo hoje,
amanhã tem que tomar, né?”
É isso mesmo. A contracepção de emergência previne a gravidez
depois do ato sexual. É muito importante lembrar que se já
aconteceu a gravidez, ela não provoca aborto e nem faz mal ao
bebê. E também que ela não funciona se for usada antes da
relação sexual.
Porém não é um método indicado para uso regular. É só em casos
de emergência mesmo.

Tomaria em situações de sexo inseguro

Evitar a gravidez em situações onde a pessoa fez sexo de modo
inseguro é também uma razão apontada pelos jovens para tomar
a PDS.
Neste exemplo abaixo, a situação de sexo inseguro de que falam
os jovens é a de uma moça que foi ao baile funk, bebeu um pouco
demais e no dia seguinte não sabia muito bem o que tinha
acontecido, já que ela poderia ter tido relações sexuais sem ter
tomado a pílula anticoncepcional ou sem ter usado camisinha.
“Uma gravidez indesejada nunca é bom, né? Já que ela não se
cuidou, então vamos atrás da pílula do dia seguinte. É um método
que pode ajudar. Se ela vai em um baile funk, sem tomar pílula
comum, aí ela vai lá e fica com o moleque e o moleque não tá com
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a camisinha, sei lá... Aí ela vai lá, e vai pro motel (faz de conta) e
aí o cara engravida ela ... Então a pílula do dia seguinte é um
método que eu acho fácil pra pessoa se prevenir. Neste caso eu ia
beber a pílula do dia seguinte, pra prevenir; porque se ela não
usou a camisinha, melhor prevenir, melhor prevenir do que
remediar, né? Eu já tenho um filho, não quero ter outro não “
Também são consideradas situações muito comuns de sexo
inseguro, a falta de camisinha ou quando a camisinha estoura:
“Aconteceu ontem uma relação sexual com o parceiro, você não
evitou, não usou a camisinha - ou às vezes usou e tá com aquele
medo que possa ter estourado, possa ter fragmentado
acontecido algum erro. Eu acho que a pílula do dia seguinte pode
tá evitando sim; ela serve pra uma urgência, uma coisa que você
não pode evitar, que pode trazer uma gravidez que não seja
desejada: num caso de acontecer de você tá usando preservativo
e estourar.”
De fato, se a camisinha escorregar, romper, ou outro método não
for usado, a contracepção de emergência deve ser usada para
prevenir a gravidez. Porém, se houve relação de risco dessa vez,
deve-se evitar que isso ocorra novamente, pois não dá para usar a
contracepção de emergência repetidamente, já que ela falha
mais que os outros métodos.
O esquecimento da pílula anticoncepcional, ou mesmo a dúvida,
é outra situação que pode ser caracterizada como sexo inseguro:
“Se eu tenho dúvida se eu tomei ou não (a pílula), se eu não quero
engravidar com tal pessoa, eu tomaria a pílula do dia seguinte
para que possivelmente não tenha uma criança desse rapaz. Pra
se precaver. Eu fiquei com um homem um dia e já ficar grávida
assim e não tomar nada é porque é burrice mesmo. Mesmo que
eu tenha esquecido só um dia, eu tomaria pra evitar dores de
cabeça futuramente. Uma coisa é ter certeza, outra coisa é estar
em dúvida. Dúvida nunca é certo. Melhor tomar, né? No caso:
está com dúvida, a dúvida vai persistir pra sempre.”
Em um caso como esse, algumas considerações podem ser
feitas: se a jovem tiver esquecido de tomar a pílula somente 1 dia
não é necessário usar a contracepção de emergência, basta
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tomar a pílula esquecida na hora que lembrar e continuar a
cartela usando a do dia no horário normal. Porém, se ela
esqueceu 2 dias seguidos ou mais e tiver relações sexuais deve
tomar a contracepção de emergência porque tem risco de
engravidar. Além disso, deve evitar outras relações sexuais ou
usar camisinha até a cartela do anticoncepcional terminar, assim
prevenirá uma gravidez.
No entanto, se a jovem costuma esquecer com freqüência de
tomar a pílula anticoncepcional, deve adotar outro método
contraceptivo para não correr riscos e também evitar o uso
repetido da contracepção de emergência.
Às vezes a jovem tem dúvidas se em um caso destes poderia
fazer mal tomar as 2 pílulas: a anticoncepcional e a contracepção
de emergência:
“Acho que se não tivesse nenhum problema de eu tomar a pílula
do dia seguinte, sem saber se eu tomei o anticoncepcional ou não,
acho que eu tomaria a pílula do dia seguinte.”
De fato não há problemas de saúde se a pessoa tomar as duas
pílulas uma vez que ambas são feitas de hormônio similares. O
que não pode acontecer é usar a contracepção de emergência
como um método habitual, pois ela desregulará o ciclo menstrual
e com o tempo poderá falhar e a mulher ou adolescente
engravidar.
Tomaria para evitar uma grande angústia

A angústia, o medo e a dificuldade de enfrentar uma possível
gestação são também motivos apontados pelos jovens para o
uso da contracepção de emergência:
“Então ela (que foi ao baile funk) fez o certo tomando a pílula.
Porque ela devia ter razões. Daqui a um mês, se não vier a
menstruação, ela pode prever que são 9 meses, e nesses 9 meses
ele vai passar por apuros. Se tem como prevenir, matando o
espermatozóide o quanto antes, tudo bem.Também tomaria
para ficar mais segura”
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Em uma situação como esta, realmente deve-se tomar a
contracepção de emergência o quanto antes para prevenir a
gravidez, porque houve uma relação sexual sem prevenção.
Além disso, a moça teve essa relação de risco dessa vez, deve
evitar que isso ocorra novamente, pois não dá para usar a
contracepção de emergência repetidamente. Por isso é
importante adotar um método anticoncepcional regular, como a
camisinha, a pílula anticoncepcional comum, o diafragma ou o
DIU, disponíveis em postos de saúde.
E na realidade a PDS não “mata” o espermatozóide, ela só impede
que ele atinja o óvulo...

Tomaria para evitar uma gravidez sem provocar o aborto
Muitos jovens já sabem que a contracepção de emergência não é
abortiva e afirmam que a tomariam para prevenir uma gravidez
sem cometer aborto em casos de situação de risco:
“Ela devia tomar pra ela não ficar grávida, porque vai ver que era
um a gravidez indesejada e ainda tava em tempo de parar, né?
Então eu diria para ela tomar a pílula porque ela não estaria
fazendo um aborto, ela estaria se prevenindo de uma criança
indesejada pra ela; por que a pílula, ela não tá matando nenhum
ser. Ela tá simplesmente fazendo com que não aconteça a
ovulação e você fique grávida. Ela tá simplesmente parando
aquele ovulamento que vai gerar um feto realmente, né?”
É importante saber que a contracepção de emergência não é
abortiva. Adolescentes que sabem disso, poderiam ser
multiplicadores dessa informação. Em um caso como este, de
fato, não vale à pena afetar o futuro de todos os envolvidos com
uma gravidez imprevista. O melhor é que todos possam preparar
seu futuro com estudos e uma boa profissão, reunindo condições
para constituir sua família.
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Tomaria para não engravidar em situação de violência sexual ou estupro

O estupro é considerado uma situação onde o uso da
contracepção de emergência é indicado:
“Eu tomaria a PDS só pra casos que mulheres foram violentadas e
elas não querem ter o filho. Só esse assim, específico. É porque a
mulher foi violentada sexualmente; pra mais nada. Então, só nos
casos de muita necessidade, quando o cara te estuprou, ou
estuprou alguém assim. A pílula é para casos mais restritos
assim, coisas mais graves assim, não por diversão.”
O estupro é visto por muitos jovens como uma situação que
justificaria o uso da contracepção de emergência porque poderia
gerar uma gravidez não desejada, um filho gerado sem amor que
poderia ser a lembrança viva de um trauma, de uma seqüela, e ser
sempre associado ao agressor. Além disso, a própria criança
poderia carregar um trauma ao ter conhecimento da sua história.
No caso apresentado na pesquisa a moça decidiu ter o filho
mesmo sendo estuprada e muitos dos jovens entrevistados se
posicionaram contra essa decisão.
“Eu acho que ela deveria ter tomado a pílula, pois ela vai ter um
filho, uma gravidez que ela não desejou - no caso ela foi
violentada. Ela poderia ter tomado a pílula do dia seguinte e ter,
como é que se diz, prevenido um atentado que ela teve; essa
criança foi a criança de um atentado. Ela pode não amar essa
criança como deveria. Entendeu? Foi violentada, abusada
sexualmente por um estranho! Ela deveria ter o filho de quem ela
ame e goste, mas não de um estranho, que ela foi violentada.
Deve tomar a pílula, porque gravidez sendo violentada não tem
como você levar a sério. Acho que você vai ter tipo um trauma na
sua vida, mesmo que a criança não tenha culpa nenhuma. Eu não
conseguiria. Porque foi um estrupo e eu não queria ter um filho
de um estrupo.
É, foi uma coisa obrigada, foi forçada, foi estrupada e eu acho
que não vale a pena não. Passou muito sofrimento ali, uma
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agonia, uma agressão, uma coisa que você não quer. Foi um ato
de violência e não um ato de responsabilidade dela. Já é difícil
passar pela dor de ser mãe, por aquele processo todo, ainda mais
sendo violentada! O filho não seria fruto de uma coisa boa,
ficaria uma seqüela na vida dela. Ela ia ver o filho e ia lembrar do
acidente que aconteceu nela no passado.”
As respostas dos adolescentes são uma realidade, mostram
colocações bastante sensíveis, típicas das relações que devem
ser estabelecidas entre pais e filhos. De fato filhos devem ser
feitos com quem a gente gosta. Portanto, filho gerado sob
violência poderá ser alvo de sentimentos negativos.
Realmente a contracepção de emergência é recomendada para
prevenir a gravidez nos casos de estupro e todos os prontosocorros e serviços públicos que fazem atendimento à mulher
vítima de violência sexual devem ter o método disponível.
Entretanto, ela pode ser usada em outras situações de
emergência não apenas nas situações de violência sexual, como
foi citado nos outros casos.

Tomar a PDS é uma decisão correta quando não se sabe quem é o pai

Situações em que há possibilidade de uma gravidez e que
ocorreram devido a relações sexuais com desconhecido foram
também muito apontadas pelos jovens como um argumento para
o uso da contracepção de emergência. Para estes jovens, a
possibilidade de uma gravidez quando o pai é um desconhecido
geraria conseqüências futuras para a criança que cresceria sem o
pai.
Quando a jovem que foi ao baile funk e não lembrava do que fez:
“Já pensou se nessa que ela num lembrou de nada, então deve ter
feito alguma coisa de errado. Dai tinha que tomar mesmo.
Mesmo não tendo feito nada, tinha que ter tomado. Se ela
arrumasse um filho, não ia saber nem de quem era o pai e ai
então como que ia ser? Eh... a gente nunca sabe com quem a
gente tá se envolvendo. Se fosse com qualquer cara tinha que
realmente tomar, né, porque eu não conheceria o meu parceiro,
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eu não sei dos antecedentes dele. Se ela não lembra, sei lá, se fez
sexo com várias pessoas, como é que ela vai saber quem é o pai
do filho dela?”
Se houver a possibilidade de uma gravidez em decorrência de um
estupro, além do desconhecimento do pai, seriam acrescidas as
possibilidades de um filho feito sem amor e um filho de um pai
que não se conhece os antecedentes.
“Ela devia, tipo, tomar a pílula porque é um estranho, que ela não
conhecia; ia ter um filho de um cara que ela nunca gostou, nunca
viu? Ela devia tomar a pílula. Se ela quer ter filho, ela tem que
namorar e ter filho com um cara decente, trabalhador. Vai ter
filho de um marginal? Acho que não. Eu tomaria a pílula porque
eu não queria ficar grávida de um estranho, de um desconhecido,
não ficaria com o filho de um estranho na minha barriga, uma
pessoa de quem não se sabia nada, se tinha doença, por exemplo.
Se eu não conheço a pessoa não é o momento certo pra mim ter
um filho, então não teria sentido deixar a criança gerar. Se fosse
de namorado, assim, "ficante", que tivesse ficado grávida...mas
de um estranho? Tomaria a pílula sim. Mesmo tendo vontade de
ter um filho, eu tomaria, porque se é pra mim ter um filho, eu
quero ter filho com a pessoa que eu amo, no dia certo e na hora
certa.”
Realmente, para que uma criança se desenvolva bem, é preciso
que ela cresça num ambiente saudável. Engravidar em situações
não planejadas, como por exemplo engravidar de um estupro,
possibilita gerar um filho não amado e que pode ser rejeitado. O
melhor a fazer é tomar uma atitude que beneficie a jovem e
procurar ajuda profissional.
Nesses casos, a contracepção de emergência é oferecida em
serviços de atendimento a vítimas de violência sexual para ser
utilizada para prevenir a chance de uma gravidez fruto de um
estupro ou de um ato impensado.
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Tomaria para consertar uma grande besteira
A pílula do dia seguinte é também vista como uma possível
solução diante de atos impensados e que acarretariam graves
conseqüências como uma gravidez não planejada:
“O pessoal hoje em dia não tem responsabilidade. E não tendo
essa responsabilidade, eles fazem as coisas erradas. Assim, a
pílula serve para ajudar os adolescentes que são muitos novos e
não podem ter filho, para evitar consequências graves depois,
por que um filho é muita responsabilidade. A pílula do dia
seguinte é uma boa solução pra quem não pode ter e faz sem
pensar. Pra prevenir a gravidez e pra algumas meninas sem
juízo resolver mais a vida, né? Porque se acontecer alguma coisa
aí elas tomam pra não se sentir culpada depois. Conserta a
besteira que tinha feito ontem, né? Mas não é pra ficar tomando
como se fosse bala, que é ruim.”
Realmente, às vezes é melhor consertar atos impulsivos com
prevenção, nesse caso o uso da contracepção de emergência é
indicado para não engravidar. Cabe também lembrar que a
contracepção de emergência não é “balinha” e por isso não deve
ser usada como método regular, pois falha mais que outros
métodos como: a pílula comum, a injeção, o diafragma, a
camisinha ou o DIU. Esses métodos estão disponíveis
gratuitamente em postos de saúde pública.

Tomaria a PDS independentemente da religião
A crença religiosa, para muitos jovens, não seria um motivo para
não usar a contracepção de emergência. Entre outras razões
porque ela não é abortiva; também porque a religião é apenas
uma parte da vida do jovem que não se mistura na vida sexual e
na prevenção da gravidez. Para alguns jovens os princípios da
religião e da ciência são princípios separados. Também existe a
ideia que as igrejas não têm o direito de interferir nesta área, pois
a vida e as conseqüências são do jovem, pois é ele quem iria
enfrentar o problema.
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“Eu diria que ela não se importasse com a religião e tomasse;
porque para isso não basta só a religião e sim a saúde dela, o
bem-estar dela e da família. A religião não proíbe porque não
seria aborto.
É, a religião é algo a parte, primeiramente ela tinha que pensar
nela e depois ela deveria pensar na religião. E ela deveria se
prevenir sim. Independente da religião ela deveria ter tomado a
pílula do dia seguinte. A religião é uma coisa e a gravidez é outra
coisa totalmente diferente. Tem que estar prevenindo.
Esse negócio da religião é complicado! A gente está no século 21,
é difícil a gente levar os conceitos da religião, não tem como. Eu
diria para a moça (a moça na historia decidiu ter o filho mesmo
tendo sido estuprada): você tem que se atualizar melhor, ser
religiosa e, vamos dizer, usar a ciência, usar a razão.”
Nesse casos, o correto seria utilizar a contracepção de
emergência para prevenção de uma possível gravidez fruto de
relações sexuais de risco, pois a religião serve para nos dar
alguns princípios e apoio emocional. Entretanto, devemos
construir nosso próprio código de Ética, não permitindo que
outras pessoas ou instituições pensem por nós e nos obriguem a
fazer algo que não seja bom ou que não queremos.

Deve-se tomar a PDS para evitar problemas sociais

Para alguns jovens a contracepção de emergência seria uma
forma legítima para evitar problemas sociais, como a
superpopulação.
“É, em vias da situação, no caso, a superpopulação de hoje em
dia, é o mais certo tomar a PDS.”
De fato, filho não deve ser mais um número na população. Deve
ser alguém desejado pelos pais para crescer com dignidade.
Tanto a maternidade como a paternidade deveriam ser vistas
como um direito do cidadão, e como há pessoas que escolhem
ter filhos, há outras que escolhem não ter filhos.
61

A PDS evita a responsabilidade de ter um filho sem condições de criá-lo e
que poderia comprometer o futuro da adolescente

A responsabilidade em ter filhos é também colocada pelos jovens
como argumento para o uso da contracepção de emergência:
“Melhor evitar e tomar a pílula para não engravidar tão jovem.
Tem muita jovem que não toma e engravida muito cedo, de 13 a
14 anos. Acho que a pessoa pra engravidar tem que ter pensado.
Tem que ter um futuro. Eu acho que a pessoa antes de fazer
qualquer coisa deve pensar. Por causa que esse que é o certo das
coisas. Por causa que a pessoa vai, coloca um pessoa no mundo,
não tem como criar. Tem vezes que não tem ajuda nem do
próprio pai, o pai não quer nem saber da criança.”
A responsabilidade e as condições para criar um filho no período
da adolescência foram argumentos frequentemente utilizados
pelos jovens para a utilização da contracepção de emergência.
Os adolescentes percebem que uma gravidez não planejada
neste momento da vida poderia comprometer seu futuro, suas
possibilidades de emprego e estudo. A perda da liberdade e a
impossibilidade de viver a juventude também foram citadas
pelos jovens.
“Eu tomaria a pílula do dia seguinte, se eu fosse mulher. Bagulho
de ter filho com 17, 16, 15 anos, não dá certo não. Pode estar
colocando todo o seu futuro fora. Pô, vai que ela tem um futuro
brilhante mais pra frente, uma coisa assim maior, porque se ela
estudasse, ela não teria emprego pra sustentar o filho dela. No
mundo que nóis tá, pra sustentar filho hoje é difícil. Ela é
adolescente e uma gravidez na adolescência não é uma boa
coisa, né? Muitas pára de estudar pra conseguir trabalho, pra
sustentar o filho, e ter um filho ia prejudicar nos estudos,
prejudicar na vida dela, entendeu?”
Alguns jovens citam que uma gravidez não planejada poderia
significar o enfrentamento de uma situação muito difícil, sem
apoio, uma vez que acreditam que seus pais poderiam não
aceitar esta situação.
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“Porque, se eu ficasse grávida, eu que teria que me virar sozinha,
entendeu? Na situação aí, eu acho que eu tomava por causa que
criar um filho sozinha não tinha como, os pais não ia aceitar e ia
dizer que a gente fez isso porque quis. Não ia aceitar. Criar um
filho sozinha é uma dificuldade e tanto. Eu tomaria na hora,
porque não ia cuidar de um filho aí sozinha.”
A vida estruturada é outro ponto considerado relevante pelos
jovens como condição para se ter um filho.
“Nesse mundo de hoje, eu diria que é uma burrice. Se ela quer ter
um filho, ela que arrume um namorado, ela que arrume marido,
ela que dê o sentido da vida dela. Se ela tem a chance de ter uma
família estruturada, de ter uma casa pra dar pro filho, ai tudo
bem. No caso do estupro, ela não vai conviver junto com o cara,
ele não vai dar uma assistência boa pro filho dela.”
É verdade, para ter filho a pessoa precisa ter estrutura econômica
e emocional. A contracepção de emergência evita a gravidez na
adolescência em relações de risco, que pode atrapalhar projetos
de vida, como estudos e trabalho. A gravidez deve ser
programada e desejada, para não acarretar responsabilidades
excessivas tanto para o adolescente quanto para sua família.
É importante a pessoa sentir que é capaz de se cuidar e realizar
seus projetos de vida, para, no futuro sentir-se em condições de
criar e cuidar de uma criança.
O adolescente que pensa assim está informado e atento para a
importância de se desenvolver plenamente para decidir se
constituirá ou não uma família, o que é uma grande
responsabilidade. Neste caso, tomar a contracepção de
emergência e buscar o uso de um método regular de prevenção
da gravidez é a melhor forma de cuidar da saúde e da vida. Eles
estão disponíveis gratuitamente nos postos de saúde.
A PDS evita uma gravidez que poderia também complicar a vida dos pais
do adolescente

Mesmo sabendo que poderiam contar com o apoio, muitos
jovens não gostariam de acarretar este transtorno na vida deles e
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na vida de outros envolvidos, como seus pais.
“Eu tomava. Ainda mais se tivesse 12 anos ou 13 - que nem
acontece muito hoje. Ainda mais quando se é jovem. Ficar
grávida agora nessa idade não dá certo não. Porque senão ela vai
engravidar, vai ficar com barriga e quem vai cuidar é a mãe dela,
né? Então eu acho que é melhor mesmo tomar a pílula do dia
seguinte, que você tem certeza que não ficou grávida. Porque se
ela engravidar, não ia dar pra tá estudando e cuidando de um
filho; ia ter faltar na escola, ia ser reprovada.”
Está certo. A gravidez deve ser programada e desejada porque
em determinados momentos da vida pode acarretar
responsabilidades excessivas, tanto para o adolescente, quanto
para a família. E muitas vezes não vale à pena sacrificar o futuro
de todos os envolvidos. O melhor é que todos possam preparar
seu futuro com estudos e uma boa profissão, reunindo condições
para constituir sua família.

2) Ideias equivocadas
Algumas ideias errôneas apareceram entre os jovens
entrevistados.

Tomaria quando quero abortar

Muitos jovens acreditam que a PDS é abortiva.
“Ah, a pílula do dia seguinte ela serve como aborto de uma
criança; que depois que eles vão fazer o sexo, gera a criança; o
espermatozóide já tá no óvulo, já tá no útero da mulher, então ali
já vai gerar um filho. Se ela tomasse a pílula, o filho já tá lá
dentro. Então ele é um aborto”
Como também que ela evitaria a gravidez sem deixar rastros:
“Eu acho também que se a pessoa tiver pensando que tá grávida e
a barriga não tiver grande, pra ninguém saber, ela toma a pílula.
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Aí eu acho que é pra abortar a criança.Ela tem o intuito de limpar
qualquer vestígio da relação que tiveram, entre o homem e a
mulher pra limpar qualquer vestígio, pra poder evitar uma
gravidez mesmo”
Isso não é verdade!! A contracepção de emergência NÃO é
abortiva. Ela evita a gravidez DEPOIS da relação sexual
desprotegida de duas maneiras:
1. Impede ou atrasa a liberação do óvulo pelo ovário (a
ovulação)
2. Dificulta a movimentação dos espermatozóides dentro
do útero em direção às trompas.
Isto significa que a contracepção de emergência evita a
fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozóide,
que não ocorre no momento da relação sexual, mas algumas
horas depois.
Além disso, caso aconteça a fecundação, a gravidez continua e
não há risco da contracepção de emergência causar danos para a
saúde da mulher e do bebê. Portanto, a contracepção de
emergência nunca é abortiva.
A contracepção de emergência também não é perigosa para a
saúde de quem utiliza, mas falha mais do que os outros métodos
anticoncepcionais regulares se utilizada em excesso ou
regularmente e, por este motivo, não deve substituí-los.

Tomaria a PDS no lugar do anticoncepcional

Algumas jovens resolvem substituir métodos anticoncepcionais
pela contracepção de emergência:
“Eu tomaria a pílula do dia seguinte, porque a pílula do dia
seguinte é como se fosse uma substituição do anticoncepcional,
né? Eu acho que impede que ela fique grávida porque se ela fez,
por exemplo, hoje, amanhã pode tomar não vai ter gravidez. Se
ela não quer ficar tomando dia, só toma quando fizer relação. Se
ela tava enjoada de usar remédio anticoncepcional ela poderia tá
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tentando usar a pílula do dia seguinte.”
Então, alguns jovens, erroneamente, acreditam que a
contracepção de emergência poderia ser usada como método
anticoncepcional de uso regular.
“Sempre que ela sai com alguém ela deve tomar. Se ela não tem a
vida sexual assim diária, ela poderia tá tomando a pílula após ela
ter a relação com alguém. Eu acho que ela não precisa tomar
remédio todo o dia.”
NÃO É VERDADE! A contracepção de emergência não substitui a
pílula comum, nem qualquer outro método anticoncepcional de
uso regular. Elas são muito diferentes em várias características:
- a dose dos hormônios é diferente nas duas pílulas: a
contracepção de emergência concentra mais de quatro
pílulas comuns;
- a forma de uso também é diferente: a contracepção de
emergência só funciona se for tomada até cinco dias
depois da relação sexual. Já a pílula comum só tem
eficácia se for tomada diariamente;
- a eficácia também é diferente;
Tabela 11 - Task Force on Postuvulatory Methods of Fertility Regulation

Probabilidade de Gravidez
Pílula comum

0,1%

com uso regular por 1 ano

Contracepção de Emergência
com uso apenas 1 vez

0 a 24 hs

25 a 48 hs

49 a 72 hs

após relação

após relação

após relação

0,4%

1,2%

4,7

OBS - Falha se multiplica conforme se reutiliza
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- a contracepção de emergência pode ser usada por
qualquer mulher, pois é eventual, enquanto que a pílula
comum não é recomendada em algumas situações de
saúde, como problemas circulatórios e do coração, etc.
A contracepção de emergência só deve ser usada em situações
especiais. A pessoa deve escolher outro método para usar
regularmente.
Mesmo que a pessoa não tenha uma vida sexual muito ativa, deve
usar um método contraceptivo de uso regular, pois a
contracepção de emergência não é um método indicado como
escolha proposital, pois foi feita para situações de emergência,
como estupro, a falha de um preservativo ou algo assim.
Quando utilizada freqüentemente, a contracepção de
emergência falha mais que os outros métodos
anticoncepcionais. Por isso, é importante escolher outro método
para uso regular. Além da pílula anticoncepcional existem outras
opções gratuitas em serviços de saúde pública, como a
camisinha, a pílula, injeção, o diafragma e o DIU, que todos
podem solicitar.
Também é importante não esquecer que é preciso prevenir as
doenças sexualmente transmissíveis (DST) assim como a AIDS
com o uso da camisinha.

Tomaria para evitar uma gravidez e prevenir outras doenças

Alguns adolescentes acreditam erroneamente que além de
prevenir a gravidez estariam também prevenindo outras doenças
ao fazer uso da PDS.
“Bom, eu acredito que seja pra evitar tanto uma gravidez que é
indesejada, quanto também pra se prevenir sobre doenças,
bactéria, essas coisa.... Prevenir de qualquer coisa, né? ...foi no
dia seguinte, mesmo atrasado, mas ela vai prevenir de tudo.”
É importante saber que a contracepção de emergência NÃO
protege contra doenças sexualmente transmissíveis (DST), nem
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HIV/AIDS. O único método anticoncepcional que protege, ao
mesmo tempo, contra uma gravidez não planejada e DST/AIDS é
a camisinha, masculina ou feminina.

Tomaria como teste, para saber se estou grávida
Alguns adolescentes acreditam erroneamente que a PDS serve
como teste de gravidez.
“Pra se a mulher tiver indecisa, pensando que tá grávida, pra
fazer um exame. Pra saber se tava grávida ou não”
Isto não é verdade! A contracepção de emergência não é um teste
de gravidez. Ela serve para evitar a gravidez depois de uma
relação sexual desprotegida. Para saber se está grávida existem
testes de gravidez eficazes que estão disponíveis gratuitamente
nos postos de saúde pública.

Tomaria para regularizar a menstruação e/ou para engravidar

Outra ideia errônea que alguns jovens acreditam é que a
contracepção de emergência serviria para regularizar o ciclo
menstrual e para engravidar.
“A pílula do dia seguinte, pelo o que eu entendi, é um método pra
gravidez, né? Se tiver alguma coisa de errado. Pra elas tentar
melhorar alguma coisa, né? Aí essa pílula ajudou a ficar grávida.
E pra regularizar a menstruação.”
A contracepção de emergência não é um método para engravidar
e nem tratar nenhum problema ginecológico. Ela serve
exclusivamente para evitar a gravidez antes que ela aconteça, se
for tomada até 5 dias depois da relação sexual. Também não é
abortiva e caso a mulher já estiver grávida, não faz mal nem à
mulher, nem ao bebe.
Ela também não serve para regularizar a menstruação, inclusive,
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desregula o ciclo, podendo adiantar ou atrasar a menstruação,
depois de utilizada.

3) Ideias discutíveis
Na pesquisa, os jovens apresentaram algumas ideias que
precisam ser analisadas com cuidado e serem bastante
discutidas para que se possa avaliar seus prós e contras.

A jovem deve decidir se toma a pílula ou não pela própria cabeça

“Ah, o que eu falava pra ela é pra seguir a cabeça dela; a
consciência é dela; a responsabilidade é dela. Não sei. Fazer o que
ela achasse melhor. Porque se ela tem uma decisão, ela deve
seguir essa decisão. Não trocar porque outra pessoa manda.
Se ela quisesse ficar grávida, se a gravidez não alteraria nada ela
então podia não tomar. Mas se ela acha que a gravidez
atrapalharia muito a vida dela, ela deveria tomar.
Pra mim, o que eu acho e a consciência da pessoa, se ela acha que
quer ter filho ou não, ela corre atrás; se ela não quiser ter filho,
ela toma a pílula, a pílula não vai discriminar ela dentro do meio
religioso dela e nem ela vai tá fazendo nada contra a vontade de
Deus, né?
Acho que tem que fazer o que a cabeça e o coração mandam; se
ela gostasse do rapaz e quisesse ter um filho com ele, se fosse a
vontade dela ter esse filho, por que não? Eu acho que a pessoa
tem o direito de escolha, opção. Eu acho que a pessoa mesmo que
tinha que se decidir, seguir a cabeça dela, não pedir conselhos
pros outros, por que ninguém tinha nada a ver com a vida dela.
Porque seria uma responsabilidade grande, então ela teria que
pensar melhor sobre o que é que ela queria na vida dela agora,
tinha que pensar nas conseqüências que o bebê ia ter. Se ela
tiver condições de sustentar a criança, que ela continuasse com a
gravidez. Caso contrário, ela tinha que tomar remédio, eu diria
pra ela abortar o bebê, a não ser que ela quisesse engravidar,
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então é a decisão dela. Que ela seguisse o que a mente dela tava
pedindo. Se fosse pra ela tomar, ela tomava; se não fosse, ela não
tomava.”
Fazer uso da pílula do dia seguinte deveria ser um ato de decisão,
de vontade própria. A decisão deve ser tomada com base na
cabeça e coração e pesando as conseqüências da sua opção. A
independência de pensamento pode ser uma característica de
muito valor.
Entretanto certas decisões como, por exemplo, a de ter um filho
mesmo tendo a mulher sido estuprada, ou em situações em que
ela não tem como assumir e educar uma criança é uma decisão
grave que pode ter sérias conseqüências na vida futura tanto da
jovem quanto do próprio filho e mesmo da família fruto de um
ato de violência e não de um ato de amor.

Para decidir tomar a PDS ela deveria procurar conselhos

Alguns jovens falaram sobre a necessidade de discutir a situação
com pessoas mais experientes ou mesmo de trocar idéias com o
próprio parceiro antes de tomar a decisão.
“Primeiro conversar com os pais dela e com o cara que ela ficou,
conversaria muito com o rapaz, pra saber, se ela estivesse
grávida, se ele ia assumir ou não. Pedir opinião para os pais, pra
tomar uma decisão antes, com mais consciência. Porque se fazer
algo que depois pode prejudicar ela e a família dela, o parceiro
dela, então melhor pensar, fazer coisas conscientemente, pra
que nada saia errado.”
A escolha do método contraceptivo depende de vários fatores e,
realmente, a jovem ou o jovem podem discutir essa questão com
o ou a parceira, outras pessoas mais experientes e,
principalmente com profissionais de saúde que trabalham com o
tema. Porém esta discussão pode não ser possível se não for
feita imediatamente após o ato sexual sem segurança porque se
a jovem demorar para tomar a pílula do dia seguinte pode já ter
engravidado.
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Deve tomar a PDS quem está "ficando", namorando e/ou o pai não vai
assumir a criança.

“Ficar” seria uma das justificativas para o uso da pílula do dia
seguinte.
“Tem muitos adolescentes agora que fica só por uma noite e nada
mais, né? Então toma a pílula por causa disso. Se eles tavam só
ficando ela devia tomar a pílula do dia seguinte, porque o cara
não quer mais ela, já deixou ela e se o cara não quer ela, ele não
queria ter o filho também.Porque é uma coisa assim: eu num to
namorando com uma pessoa, eu num tenho nada sério e eu só
fico, eu não conheço aquela pessoa como um namorado que eu
vejo todos os dias, que eu sei como é a vida dele, ele sabe como é a
minha. Eu acho que ela fez o certo de tomar sim a pílula. Como ela
tava só ficando, eu acho que precisaria tomar sim a pílula do dia
seguinte. A pílula realmente é um método a ser usado quando
acontecem coisas assim. Eu tomaria a pílula se eu não tivesse
alguma coisa estável com a pessoa.”
De fato, neste caso, a decisão de tomar a contracepção de
emergência é adequada para prevenir a gravidez, quando a
pessoa teve uma relação sexual desprotegida. Entretanto, toda
pessoa que tem relação sexual, com qualquer tipo de parceiro,
mesmo que seja uma relação ocasional como a dos “ficantes”,
deve usar um método anticoncepcional regularmente, pois a
contracepção de emergência falha mais que os outros métodos e
não é aconselhável seu uso habitual.

Na realidade ela deveria mesmo é procurar primeiro um médico

A opinião do médico é, para muitos jovens, importante antes de
tomar a decisão de tomar a PDS.
“Eu falava pra ela ir fazer os exames, pra vê no que dá, né Nesse
caso, da religião, acho que não importa a religião não. Se ela
tomou uma atitude errada e for querer consertar, ela tinha que
primeiro consultar um médico, alguma coisa assim do gênero;
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teria que passar no médico, ver se ela pode usar ( a pílula do dia
seguinte) porque não são todos, tem que ver qual remédio que
serve.”
De fato, os profissionais dos postos de saúde como enfermeiros,
assistentes sociais, e também os médicos estão capacitados
para fornecer orientações para a escolha de um método de
prevenção à gravidez, por isso é importante procurá-los o quanto
antes.
Em um caso como esse, porém, o tempo em que se toma a
medicação pode fazer toda a diferença. A contracepção de
emergência já foi exaustivamente estudada e sabe-se que ela é a
medicação indicada para esses casos e quando tomada da
maneira correta ela não causa danos à saúde. Por isso é
importante utilizá-la o quanto antes quando seu efeito é maior,
sabendo que até o 5º dia ainda tem eficácia.

4) Uma ideia muito comum, mas pouco prática
Muitos jovens entrevistados manifestaram esta opinião a qual
vamos discutir detalhadamente:

Na realidade a pessoa deveria mesmo é ter se prevenido antes

Apesar de corretas algumas ideias são inúteis frente à realidade.
Uma delas é que o jovem deveria ter se prevenido com outros
métodos antes. Só que muitas vezes o jovem já não fez isso. E
agora, o que fazer?
“Então eu acho errado. Não tomaria porque ela tinha que ter
pensado nisso antes, do que depois. Se ela acha que a pílula vai,
assim, ajudar a prevenir algo, sei lá, ou então às vezes até
acabar com a gravidez; eu acho que ela deveria ter pensado nisso
antes de ter ficado com o menino. Ela foi errada em ter ido [pra
cama] sem se prevenir, então da mesma forma que nos outros
casos, ela teria que arcar com as conseqüências. A pílula só serve
pra quando tá namorando? Não, eu acho que isso não tem nada a
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ver. A pílula quem toma, pra mim, é irresponsável, né? Ela se
relacionou com ele, ela estava ciente que ela não usou nenhum
método pra prevenção, então não tem o porquê tirar a vida de um
ser que não tem culpa do ato dos pais, né? Ela tinha que ter
consciência no dia que ela tava fazendo né? O que ela não teve,
né?
Então, a pílula do dia seguinte é só mais uma maneira, né? O
certo seria ela continuar tomando a pílula anticoncepcional,
antes ainda, porque a pílula do dia seguinte só serve só pra
depois. Pra tomar mais cuidado tem que tomar as duas:
preservativo e a pílula. Eu acho que é um método para pessoas,
só que tipo ela não tem que viver a base da pílula, ela tem que
usar outros métodos também; ela tem que se prevenir porque a
camisinha não é só para evitar a gravidez e sim outras doenças.
Existem formas de prevenção. Tem a camisinha, o
anticoncepcional e de qualquer forma tem que se prevenir. Tem
muitas formas que você pode se cuidar.”
Muitos jovens pensam como estes nossos entrevistados!
Na realidade eles estão corretos quando afirmam que a vida deve
ser planejada e prevenir uma gravidez faz parte deste
planejamento. Também todos nós devemos ter princípios,
normas de conduta para nossas vidas.
É certo que os jovens devem se prevenir ANTES, usando algum
método contraceptivo e de preferência também a camisinha que
protege de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e
HIV/AIDS.
No entanto, quando a situação já aconteceu, a jovem pode ter
tido uma relação sexual sem prevenção e poderá ficar grávida.
Isto prejudicaria seus estudos e trabalho e traria imensa
responsabilidade. Então, em situações de emergência, de risco,
ela deveria tomar o quanto antes a contracepção de emergência
para prevenir a gravidez. Depois disto ela deve refletir sobre esta
situação e adotar um método anticoncepcional de rotina mais
eficiente que a contracepção de emergência.
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Por que os jovens não usariam a PDS?
Muitos foram os argumentos utilizados por nossos entrevistados
para não usar a pílula do dia seguinte. Estes argumentos (ou
idéias) foram reunidos em 3 grandes grupos:
1. Ideias ligadas ao campo da saúde
2. Ideias ligadas ao campo moral, ético ou religioso
3. Ideias ligadas ao campo legal

1) Ideias ligadas ao campo da saúde

Não tomaria porque a PDS é abortiva

A ideia equivocada de que a contracepção de emergência é
abortiva é muito difundida entre os jovens.
“Bom, eu acho da pílula do dia seguinte é um certo tipo de aborto.
Porque se a pessoa vai lá e faz o sexo, se entrar espermatozóide
no óvulo dela daí já vai gerar uma criança. Então a pílula do dia
seguinte, ela tá matando a vida que tá ali, no útero dela. Aí eu não
concordo. Então eu não tomaria a pílula do dia seguinte porque
eu sou contra. Acho que é uma forma de aborto e eu sou contra
toda e qualquer forma de aborto: se a pessoa toma e perde o
filho, eu não sou a favor, porque eu acho que uma vida é muito
importante, já que estaria pra se formar o bebê. Sei lá, uma
criança é uma coisa bem vinda pra vida. Traz alegria pra família
e a partir do momento que você ta com o bebê na barriga já é
uma vida. Então eu acho que eu não faria nada porque podia
matar uma pessoa que vai nascer daqui nove meses.
Um filho é ser humano como a gente e não se pode abortar. Sei lá,
se aconteceu, deixa acontecer, porque tirar é crime. É o que eu
acho, o que eu penso.”
É importante respeitar as convicções e valores das pessoas,
porém a contracepção de emergência NÃO é abortiva.
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Algumas informações são necessárias para que possamos
entender porque a contracepção de emergência não é abortiva.
Em primeiro lugar é necessário que as pessoas saibam que a
fecundação não acontece na hora da relação sexual.
Uma relação sexual resulta em gravidez se ela ocorrer quando a
mulher está ovulando ou nos cinco dias que precedem a
ovulação. Os espermatozóides precisam esperar entre um e
cinco dias na mulher até que se produza a ovulação. Então, o
encontro do espermatozóide e do óvulo pode ocorrer até 6 dias
após a relação sexual.
É exatamente neste período (entre o ato sexual e a fecundação)
que a contracepção de emergência atua, impedindo a
fecundação (MS, 2005).
Ela funciona de duas formas:
1.impedindo a ovulação ou a retardando por vários dias
2.modificando o muco cervical e, com isso, impedindo
ou dificultando o movimento dos espermatozóides em
direção ao óvulo.
Por meio desses mecanismos a contracepção de emergência
impede a fecundação, evitando o encontro entre o óvulo e os
espermatozóides (MS, 2005).
Mas, deve-se lembrar que a contracepção de emergência é mais
eficaz quanto mais rapidamente for tomada após a relação
sexual e pode ser usada até o 5º dia. Conforme o tempo passa
sua eficácia diminui e pode ocorrer uma gravidez. Mas, caso a
gravidez já tenha ocorrido, a contracepção de emergência não
provocará o aborto e nem fará mal para a mulher, nem para o
bebê.
A contracepção de emergência é aprovada pelo Ministério da
Saúde e vários estudos já comprovaram que ela não é abortiva e
não faz mal à saúde.
Outra ideia dos jovens: mesmo diante de uma situação de
violência, como é o caso do estupro, alguns adolescentes se
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posicionam contrários ao uso da contracepção de emergência.
Observem o discurso abaixo:
“Eu ia ter o meu filho mesmo assim. Eu não ia arriscar a vida de
uma criança, podia até não criar, mas eu não matava. Ela fez
certo em não tomar a pílula do dia seguinte. Porque eu já tava
grávida, né? Se eu tivesse certeza que eu já estaria grávida, eu
não tomaria. Que, ia ser uma forma de aborto, no meu ponto de
vista e eu não poderia matar ele, abortar ele, porque não é justo
tirar a vida de uma criança. Na igreja a gente aprende que não
pode tirar a vida de ninguém, independente se é uma vida que
não seje bem vinda ou não. Eu criaria, porque abortar é o maior
crime do mundo. Eu acho.”
Em uma situação dessas como o estupro a pessoa não tem
certeza se ocorreu ou não uma gravidez. Se a gravidez ainda não
ocorreu, a pílula do dia seguinte é uma possibilidade de não
engravidar, uma vez que ela atua preventivamente depois do ato
sexual, evitando um filho não planejado e provavelmente não
desejado devido à forma como ele foi concebido.
Caso a gravidez tenha acontecido, tomar a pílula do dia seguinte,
não vai interrompê-la porque ela não é abortiva.

A pílula do dia seguinte faz mal à saúde da mãe e da criança

Muitos jovens dizem que não usariam a contracepção de
emergência por acreditarem que ela pode fazer mal à saúde,
tanto da mãe como da criança.
A dosagem de hormônios elevada é um dos pontos que os
nossos jovens apontaram como prejudiciais à saúde, uma vez
que acreditam que poderiam provocar alterações hormonais na
mulher.
“Bom, eu acho isso uma tolice: como ela vai tomar a pílula do dia
seguinte que, pelo meu conhecimento, altera os hormônios dela!
Pode ser muito perigoso essa pílula! Isso pra mim é uma droga
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então vai fazer mal pra pessoa e assim eu acho que não é uma
boa alternativa. Tem muito hormônio na pílula do dia seguinte,
sei lá, estragaria a saúde da pessoa. Acho que a pílula do dia
seguinte seria pra casos, assim, extremos porque faz mal pro seu
organismo ficar tomando muito, assim, porque, pelo que eu sei, é
muito forte os hormônios que tem lá.
Então era melhor ela não tomar. A pílula do dia seguinte é mais
forte que as outras. É só no último caso mesmo.”
Para alguns jovens a pílula é associada a uma “limpeza” no
organismo da mulher, que por ser violenta poderia prejudicá-la.
“Se ela for ficar com alguém todo o dia e todo o dia tomar a pílula
ela vai acabar acontecendo alguma coisa com ela sim, assim, de
saúde. Eu estudo bastante, então eu sei que a pílula do dia
seguinte ela é como se fosse uma possível menstruação. Ela vai
limpar todo o organismo da menina, naquele lugar, então isso
poderia prejudicar ela. E muito. Eu acho que ela não deveria fazer
isso. No futuro dela vai ter um ciclo inconsistente, ou então
doenças, pode até ser um câncer.”
Outros acreditam que o uso da contracepção de emergência
poderia acarretar danos físicos para a jovem que poderiam
comprometer sua possibilidade de ter filhos no futuro.
“Também porque eu não sei que danos que ela pode dar depois,
né? Porque eu penso muito no futuro. Porque vai que depois eu
vou querer ter filho e não vou poder ter porque eu fiz besteira no
começo e fiquei tomando ela direto, porque eu não sei o que vai
nessa pílula pra eu tá tomando ela sem ler nada, sem fazer
nada.”
Reações e efeitos adversos também são apontados:
“Ela tá tomando uma pílula que ela pode passar mal, ter uma
convulsão alérgica... Então não tem precisão em tá só ficando e
tomando pílula. Tem outros métodos, né? Eu acho que esse
negócio de mulher tomando pílula, acho assim que acaba muito
com a mulher.
Todo mundo fala dessa pílula do dia seguinte, mas eu acho que
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não é bom tomar essa pílula porque não faz bem. Eu acho que
essa pílula do dia seguinte ela é muito forte pra ficar tomando
assim direto. Eu conheço várias amigas minha que já tomou
pílula do dia seguinte e foi parar no hospital - porque é bem forte.
A gente pensa que só porque vê lá dois comprimidinho e pensa
que é inocente, mas minha amiga ficou com dor de estômago e
um monte de coisa; foi parar no hospital por causa dessa pílula
aí. Então eu não tomaria.”
Contrariamente ao que acreditam estes jovens, a contracepção
de emergência não faz mal à saúde.
Quem está na dúvida se a contracepção de emergência faz mal ou
não à saúde precisa saber que o Ministério da Saúde e várias
pesquisas já confirmaram que o método não faz mal a quem
toma e nem provoca aborto ou efeitos no feto, caso a gravidez já
tenha ocorrido.
Também não há contra indicações ao seu uso, somente mulheres
com confirmação de gravidez não devem usá-la. Excetuando-se
esta condição, todas as mulheres podem usar o método com
segurança, mesmo aquelas que, habitualmente, tenham contraindicações ao uso de anticoncepcionais hormonais combinados.
Algumas mulheres podem ter reações passageiras. Os efeitos
secundários mais freqüentes para as mulheres que usam a
contracepção de emergência são náuseas e vômito.
Em relação ao ciclo menstrual a maioria das mulheres que
fizeram uso da contracepção de emergência experimenta pouca
ou nenhuma alteração significativa no ciclo menstrual e é
importante que se esclareça que ela não provoca sangramento
imediato após o seu uso. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
afirma que a maioria das mulheres que usa a contracepção de
emergência terá a menstruação seguinte ocorrendo dentro do
período esperado, sem atrasos ou antecipações.
No entanto, o uso repetitivo ou freqüente da contracepção de
emergência pode acentuar esses transtornos menstruais e
dificultar o reconhecimento das fases do ciclo e do período de
fertilidade o que poderia aumentar o risco de uma gravidez não
planejada.
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Além disso, se ela for tomada frequentemente aumenta o risco
de uma gravidez porque ela falha mais que os métodos de uso
regular.
Então, caso a mulher não queira usar a pílula anticoncepcional
deve escolher outro método, pois a contracepção de emergência
não foi feita para uso freqüente, já que falha mais do que os
outros métodos anticoncepcionais.
Outros jovens acreditam que além de ser prejudicial à saúde da
mulher também seriam para o feto:
“Pode ser que acontecia alguma coisa com ela, que seria muito
pior, né? Pra ela. Pra adolescência dela, né? Ela tomou uma pílula
que pode, futuramente, prejudicar ela. Teve uma amiga minha
que tomou e ela teve umas reações. Eu ficaria com medo de
tomar. E outra, e se a pílula não dá certo e a criança nasce com
problema, ou pode dá algum problema em mim? Eu não sei como
funciona. E diz que é de organismo pra organismo, né?
Também se a pessoa já tiver gestante, pode trazer risco ao
neném. Tava passando isso, eu assisti no Fantástico, só vale se
for no dia seguinte. Se a mulher já tiver grávida, pode trazer
sérios riscos ao neném”. Então é pra ela não tomar a pílula, né? O
neném, ele pode nascer com problema, poderia nascer sem um
braço, sem uma perna, com problema.”
Está confirmado cientificamente que se a mulher já estiver
grávida a pílula do dia seguinte não é abortiva e nem causará
danos à saúde do bebê.
A contracepção de emergência apenas evita a gravidez,
impedindo que óvulo e espermatozóides se encontrem e seu uso
em situação de emergência não prejudica a saúde da mulher, ao
mesmo tempo em que age antes que a gravidez comece, por isso
também não provoca aborto.
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A PDS não pode ser usada com álcool

Alguns adolescentes acreditam que a contracepção de
emergência perderia o efeito, ou faria mal à jovem se for usada
com a bebida alcoólica.
“Ah, eu acho que ela tá errada. Ela fez uma coisa errada, porque
em vez dela tomar e não beber, ela bebeu e tomou o remédio. Aí
pode acontecer alguma coisa com ela Eu não tomaria, porque se
ela bebeu demais, aí foi tomar no outro dia seguinte, não
funcionava mais!”
Em um caso como este, mesmo que, em sua opinião, ela tenha
feito algo errado é importante ir alem deste julgamento, buscar
informações e refletir sobre o problema de forma mais aberta.
Pode-se afirmar que tomar a contracepção de emergência após
o uso de bebida não corta seu efeito e não faz mal à saúde.

A PDS pode não fazer efeito e a pessoa engravidar

Alguns jovens já sabem que a eficácia da pílula do dia seguinte é
menor do que os outros anticoncepcionais.
“Eu não tomaria, porque falam que essa pílula não é bom ficar
tomando direto, todo o mês, assim. Não vai adiantar. Eu não ia
tomar porque ela não ia fazer efeito. A pílula do dia seguinte, que
eu sei, você não pode tomar direto, entendeu? Pelo que eu sei, a
pílula do dia seguinte, depois de uma certa época, se você tomar
freqüentemente, ela perde o efeito, então você tem que ficar
mudando de remédio, de fabricação. Eu imagino que na terceira,
quarta vez ela já correria um risco, assim, não sei, não é 100% de
chance que ela não vai engravidar. Então ela não é confiável que
nem o anticoncepcional porque uma vez eu ouvi falar também
que quando a pessoa toma demais pílula do dia seguinte acaba
não funcionando, sempre tomando e sempre tomando, acaba
não dando certo. Quando você toma ela "sequentemente", o
organismo já se acostuma com ela, então você pode engravidar
80

Também ela só previne a gravidez e as DST, então não adianta”.
É verdade, a contracepção de emergência não é tão eficaz como
os outros métodos anticoncepcionais e por isso não deve ser
usada frequentemente. É melhor escolher outro método para
usar regularmente. A contracepção de emergência falha mais do
que os outros métodos, não porque o organismo se acostuma e
sim porque sua eficácia é menor do que a dos outros métodos.
Segundo tabela Wilcox calculada a partir de estudo coordenado
pela Organização Mundial de Saúde, a contracepção de
emergência apresenta, em média, nos primeiros 3 dias após a
relação sexual, um índice de efetividade de 85%. Significa dizer
que ela pode evitar 17 gestações de cada 20 ocorrências de
relação sexual desprotegida.
Este dado é uma média, pois a eficácia pode variar de forma
importante em função do tempo que passou entre a relação
sexual e a adolescente/mulher tomou a contracepção de
emergência.
A falha dependendo da composição hormonal da contracepção
de emergência é de:

Tabela 12 - Task Force on Postuvulatory Methods of Fertility Regulation

Tempo de uso

% de Falha

nas primeiras 24 horas

2%

entre 25 e 48 horas

4,1%

entre 49 e 72 horas

4,7%

Média nos 3 primeiros dias

3,2%
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No 4º e 5º dia a eficácia diminui muito, então chamamos a
atenção para a recomendação de utilizar a Contracepção de
Emergência de preferência nas primeiras 24 hs quando tem seu
efeito potencializado e no máximo até o 5º dia da relação sexual
desprotegida.
Também é necessário lembrar que o uso repetitivo ou freqüente
da contracepção de emergência compromete sua eficácia, que
será sempre menor do que aquela obtida com o uso regular do
método anticonceptivo de rotina. Ela não é igual à pílula normal,
mas para ser usada em situação de emergência, como acidentes
com preservativos, etc.
Em suma, os resultados são claros para que se afirme que a
contracepção de emergência (CE) deva ser administrada tão
rápido quanto possível e, preferentemente, em dose única
dentro dos cinco dias que sucedem a relação sexual. Também é
fundamental lembrar que ela não atua para a prevenção das
doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a HIV/ AIDS.

É difícil administrar a PDS

Para alguns jovens usar a pílula do dia seguinte não é fácil para o
jovem porque o seu uso correto implica em planejar o tempo de
uso.
“Vai que ela esquecia? Vai que ela, um dia, podia esquecer,
porque ela podia esquecer de tomar a pílula do dia seguinte na
hora ou podia não tomar. Que nem eu já falei: remédio
controlado tem que se tomar na hora certa.”
Há realmente vários motivos para não se usar a contracepção de
emergência como um método anticoncepcional. Um deles é o
tempo, pois como já vimos acima a efetividade da PDS é maior
quanto mais rapidamente a adolescente/mulher usá-la após a
relação sexual desprotegida. Neste sentido se a
adolescente/mulher não tomar o mais rapidamente possível
corre mesmo o risco de engravidar. Então ela requer uma ação
rápida por parte da mulher que teve uma relação sexual de risco.
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2) Idéias ligadas ao campo moral, ético ou
religioso
A pessoa deve assumir seus atos

Muitos dos nossos jovens entrevistados alegam, e não sem
motivos, que pessoas que agem de forma impensada,
irresponsável, devem assumir seus atos e seus erros.
“Não, não tomaria. Porque eu acho que a pílula do dia seguinte é
um caminho fácil e curto pra você esconder uma coisa, talvez,
errada que você tenha feito. Então por que não assumir já que
você teve a relação? Já que você teve a relação, assuma o filho
também.
Então, eu sou contra essa pílula porque eu acho que se você fez
uma coisa, se teve consciência de fazer, também tem que ter a
consciência de assumir uma gravidez. Então não, não tomaria.
Eu falaria: você fez o ato, e se você tiver grávida? Agora você vai
ter que assumir o filho (porque ela teria que assumir o filho que
foi da própria conseqüência dela). Porque ela fez a burrice? Tem
que arcar com as conseqüências.
Antes de fazer alguma coisa errada você tem que pensar, porque
se você tem consciência do que você tá fazendo, acho que você
não precisa tá tomando pílula. Porque se eu estava consciente do
ato, também deveria estar consciente da conseqüência.
Então eu diria pra não tomar, já que depois de tudo feito não
adianta correr atrás. É uma coisa que eu sou contra: tipo assim,
se fez, o jeito é criar, assumir e cuidar.
No caso da bebida a gente fez sem saber com quem e o que
aconteceu, mas quando a gente faz pensando, tendo consciência,
é uma coisa que a gente tem que ter responsabilidade, porque no
mesmo tempo a gente teve a responsabilidade de fazer, tem que
ter a responsabilidade de assumir.
Eu acho que é errado você cometer o ato e depois você tenta
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voltar atrás tomando a pílula. Se eu fiz sem camisinha eu estaria
ciente que poderia engravidar, então como qualquer outra
pessoa, tem que ta ciente disso também.
Então você tem que ter capacidade de responder pelos seus atos,
e teria que assumir as conseqüências. Numa situação como essa
eu acho se ela tivesse grávida, ela assumia o filho. Então eu acho
que ela assumiu o seu erro.”
Assumir a responsabilidade pelo que se faz é bom, mas deve ser
combinado com outros valores, por exemplo, a compreensão, a
tolerância e uma visão ampla da situação. Veja que neste caso as
conseqüências são bastante sérias e envolvem o futuro da jovem
e de uma criança, que serão colocados em uma condição difícil
de existência.
A pessoa que vai ter uma relação sexual deveria pensar ANTES
em prevenir a gravidez não planejada e as doenças sexualmente
transmissíveis. Porém, neste caso que a relação já ocorreu sem
prevenção é importante saber que a Contracepção de
Emergência existe também para ser usada nessa situação em que
a adolescente/mulher esqueceu de tomar a pílula
anticoncepcional.

A pessoa deve seguir seus princípios

Seguir e ser coerente com os próprios princípios é outro
argumento utilizado pelos nossos jovens quando alegam ser
contra o uso da pílula do dia seguinte:
“Eu diria pra ela assim: tipo, se a religião dela fosse evangélica,
ela tinha que primeiro pedir perdão pelo que ela fez porque a
religião condena; chegar no pastor, no líder da igreja, conversar.
Depois, com o passar do tempo, ela ia superar essa fase da vida
dela.
Então se ela é uma pessoa evangélica ou religiosa deve fazer o
que fala a religião dela; acho que pela crença dela ela agiu certo.
Eu também sou bem religioso, então eu sou a favor da vida, quer
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dizer, se ela tiver esse filho eu acho que ela devia assumir. Porque
se ela é religiosa ela tem que fazer as coisas depois do
casamento, não antes do casamento. Então ela foi errada: na
bíblia tá escrito que sexo só depois do casamento. Então falaria
para não tomar porque a religião não permite, porque ela tem
que seguir a doutrina da igreja dela e que aborto é crime.
Também para quem é Testemunha de Jeová é proibido o aborto. E
Deus não quer também, tá na Bíblia. Se ela errou eu acho que ela
devia continuar seguindo certinho a religião dela. Diria pra ela
seguir as regras da religião dela, e não tomar a pílula do dia
seguinte, pois poderia acontecer muitos problemas na vida dela,
porque ela ia estar passando por cima de uma ordem, que ela tá
servindo alguma religião, tá dizendo que não pode e ela vai
passar por cima. Então ela tem que seguir conforme, tem que
dançar conforme a música. Como é evangélica, então Deus ia
ajudar ela, né? Ia criar os filhos dela, ia arrumar um emprego pra
ela, entendeu? Então eu aconselharia a não tomar a pílula.”
Apesar dos princípios religiosos, a crença de que um ato
impensado deve ser castigado talvez não seja a melhor forma de
encaminhar a questão. Sempre há a possibilidade de reparação
do erro. Além disso, todas as religiões oferecem a oportunidade
do perdão.
Em um caso como este, também é preciso levar em conta que se
alguma medida de prevenção não for tomada as conseqüências
podem ter muitos desdobramentos e vários envolvidos. Talvez
seja melhor uma decisão mais amadurecida e evitar uma situação
muito mais difícil de ser enfrentada que é uma gravidez não
planejada e muitas vezes não desejada. A contracepção de
emergência seria uma opção a ser discutida seriamente.
Alguns adolescentes colocam que seus princípios devem ser
seguidos mesmo em caso de estupro:
“Ela tinha sido violentada. Foi da consciência. Ela tomou a
decisão bem, pra ela cuidar do seu filho, talvez educá-lo.
Tudo bem não tomar então a pílula? Eu acharia que ela foi certa.
porque não é só porque ela não ia conhecer o pai, ela podia cuidar
do filho e a mãe ajudar, mesmo sendo violentada. É uma decisão
bonita, pelo fato dela deixar vim ao mundo um ser, no lugar de
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querer interromper ou até matar ele. Se ela é a favor da vida, ela
fez certo.
É uma situação difícil, mas eu acho que querendo muito ter o
filho, eu iria aceitar. Eu acredito que Deus não permitiria que
uma coisa assim acontecesse se não fosse realmente pra
acontecer. Acho que eu tinha então o bebê. E se eu tomasse a
pílula e não conseguisse tirar o nenê e acontecesse alguma coisa
com o nenê? Melhor ficar com a gravidez, porque é uma coisa de
Deus, né, um filho. Mesmo que seja de uma violência. É uma coisa
de Deus. Eu acho que eu não tomaria. Se eu quisesse engravidar,
eu não tomaria a pílula, não perguntava de quem era o pai.
Vamos lá! Vamos ter o filho! Eu continuaria com a criança diante
dos fatos, que eu queria ter o filho, independente de quem for o
pai.
Se eu abortasse, eu ia seguir o resto da minha vida com um
pensamento de culpa e isso eu nunca quero pra mim.”
Podemos entender o desejo da coerência dos jovens e o direito
de ter ou não um filho. Porém em algumas situações, como a do
estupro, outros direitos podem ser considerados, como o dos
próprios filhos. Eles também têm o direito de vir ao mundo com
amor, amparo, respeito, o que pode não acontecer quando eles
são fruto de um ato de violência. Neste caso o princípio do direito
ao amor, ao amparo, a uma vida digna também é um direito da
criança.

A criança não tem culpa e tem o direito de nascer

O “direito a vida”, mesmo frente à violência sexual, é usado como
argumento para o não uso a pílula do dia seguinte pelos
adolescentes entrevistados:
“A decisão dela em não tomar a pílula do dia seguinte foi correta
porque ela não pode acabar com a vida de ninguém. É um ser
humano que tá dentro da barriga dela. O bebê não tem nada a
ver com isso. O filho que vai nascer não tem culpa disso. Então, é
um caso complicado. Porque na igreja a gente aprendeu que por
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mais que você tenha sido estuprada, violentada ou alguma coisa
do tipo, a criança não tem culpa, a criança tem que nascer,
mesmo que você não fique com ela, mas a criança não tem culpa.
Por que a criança não pede pra vim no mundo. Apesar da criança
vir da maneira mais errada possível, a criança não teve culpa,
ela é um ser humano e ninguém deveria tirar a vida de ninguém.
Então mesmo violentada, mesmo sofrendo ficaria com essa
criança.
Não tomaria e criaria essa criança com todo amor e carinho apesar de ter sido gerada de uma forma bem violenta. Afinal a
criança não tem culpa do pai ter feito isso com a mãe. Se eu
estivesse grávida eu ia ter que criar porque é um filho, é uma
pessoa que tá vindo. Não é um animal qualquer, não é uma
pessoa qualquer que tá vindo; não é um bicho que tá vindo.”
É importante colocar que frente a uma situação de violência
sexual como o estupro a contracepção de emergência é indicada,
porque ela preveniria a gravidez DEPOIS que o ato sexual
ocorreu. Como ela não é abortiva preveniria não só a gravidez
como um aborto, seja ele legal ou ilegal.
Além disso, as pessoas que defendem esta posição do direito à
vida estão baseando sua decisão num princípio moral, o que é
muito positivo. É verdade que nenhuma criança tem culpa do que
ocorreu. Mas pense que outros princípios também podem ser
considerados, como dar boas condições para o desenvolvimento
da criança, uma vida familiar amorosa, boas condições de
existência. E a ausência destes princípios pode também ser
considerada uma imoralidade.
Neste caso, o mais importante é que logo após o estupro, com a
utilização da contracepção de emergencia, a fecundação pode
não ocorrer. Então o melhor e mais indicado para todos os
envolvidos em uma situação tão difícil é fazer uso da
contracepção de emergência. Ela está SUPER indicada.
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Não tomaria se o pai for conhecido, se foi um ato de amor

Para muitos jovens saber quem é o pai e se o ato foi um ato de
amor seria condição para o não uso da PDS:
“Se ela soubesse quem era o pai, se ela soubesse que ele ia cuidar,
não precisava ela tomar a pílula. Podia tá grávida porque o pai ia
cuidar do filho. Se foi num ato de amor, e se ela tivesse planejado,
não tem por que tomar a pílula, entendeu? Porque um filho é tudo
na vida que o pai e a mãe têm. Então, diria pra ela não tomar,
porque se ela e o namorado se amavam, se ela engravidou essa
criança vai vim com amor, porque pelo amor dos dois, do que um
sente pelo o outro, eles vão saber entender a situação a e vão
querer ter esse filho se ela estiver grávida. O ideal seria que ela
deixasse a gravidez rolar. Se ela tá com esse rapaz há algum
tempo e eles se gostam muito, nada melhor do que uma gravidez.
Eu diria pra ela que se ela amasse muito ele não era justo ela tirar
de um fruto dela e dele, né? Ela podia casar, ir morar junto, por
que eles não pode ter um filho e viver junto, constituir uma
família? Acho que seria bem sucedido uma criança sim, já que os
dois namoravam há muito tempo, ela gostava muito dele, o
namorado ia ajudar ela, os dois se gostam. Então, dependendo
da situação, eu aconselharia ela a ficar com a criança, a não
tomar a pílula do dia seguinte e ter a criança normalmente.”
“Se ela foi com ele também, de outra parte ela já conhecia o cara,
vai tomar a pílula pra quê? Se já conhecia o cara? Eu deixava
rolar. Não seria contra, e o cara também já passava a conhecer a
menina. Se tivesse que acontecer, ia tirar uma menina que não
nem nada a ver no caso? Ah, como ele era o meu ex-namorado eu
ficaria com o bebê e não tomaria. Eu acho que ele ia assumir o
meu filho junto comigo, né? O compromisso. Se a gente tiver
namorando sério com um menino não precisa, porque aí ele vai
ter a consciência e vai querer assumir o filho, ele vai ter a
consciência que vai ter que cuidar do filho.”
Em casos como estes algumas considerações devem ser feitas.
Poderíamos perguntar se não seria mais correto usar a
contracepção de emergência que evitaria a fecundação antes que
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uma gravidez viesse a ocorrer. Devemos lembrar que assumir um
compromisso sério, como ter um filho, com um namorado com
quem teve pouca convivência não é uma atitude madura.
Pensando nisso, deve-se observar que um casal ainda
adolescente NÃO dispõe de condições favoráveis para ter um
filho.
Outro ponto a ser discutido é o significado do próprio amor para
o jovem envolvido nesta situação. Amar é cuidar do outro e de si,
ter capacidade de abrir mão de nossos próprios desejos a favor
do bem comum, e saber esperar a hora certa onde as condições
sejam as melhores para todos os envolvidos. Amor não é egoísta,
é altruísta. O amor precisa resistir ao tempo e às vezes os jovens,
mas não só os jovens, podem confundir seus sentimentos.
Não tomaria se este for o destino, pois Deus quis assim
A justificativa de que o destino assim quis é outro argumento dos
jovens para o não uso da PDS.
“Ah, eu diria pra ela não tomar, porque se ela foi e já aconteceu
um filho, então deixa acontecer. Deixa acontecer o filho. Eu acho
isso. Eu acho que eu falaria isso pra ela. Se tivesse que acontecer,
ia acontecer. Então falaria pra ela não tomar, a igreja católica
não permite esses negócio, né? Se Deus quer que ela tenha um
filho ela vai ter, senão não. Então eu aconselharia ela esperar, o
que tivesse de ser, ia ser. E se viesse a gravidez tinha que aceitar
numa boa, que ela era religiosa. Eu não ia falar pra ela tomar a
pílula, pra uma religiosa.”
Poderíamos neste ponto, caro leitor, sugerir a você que
pensemos juntos sobre esta questão: Deus também deu ao
homem a capacidade do livre arbítrio e isso implica em não
aceitar passivamente o seu destino e sim batalhar por aquilo que
é o melhor para você e para os outros. Além disso, a
contracepção de emergência PREVINE a gravidez depois do ato
sexual. Isso significa que você poderia usar deste livre arbítrio
para tomar a melhor decisão sobre o seu futuro.

89

3) Idéias ligadas ao campo legal

Frente ao estupro primeiro a pessoa deveria tomar uma providência legal

Para alguns jovens as providências legais devem ser tomadas em
uma situação como a de estupro.
“Primeiro era pra ela ter ido na delegacia prestar denúncia por
ela ser violentada. Ela devia fazer um boletim de ocorrência,
Então primeiro procuraria um posto de polícia para denunciar,
Delegacia, ia lá registrar o boletim [de ocorrência], falaria o que
aconteceu, mandaria ir atrás da pessoa que me violentou,
passaria por um corpo de delito. Denunciaria, lógico, o cara,
abria um B.O, para informar sobre a violência, né? Depois, se ela
quisesse ter o filho, ela não podia ter ficado quieta, falava que era
violentada, pra não acontecer isso com outras pessoa. E se
prevenir também”.
O que os jovens estão dizendo é muito importante. Num caso de
violência como esse, deve-se fazer a denúncia numa delegacia,
para proteger outras pessoas deste crime. Mas é importante
lembramos que junto com estas primeiras providências deveria
estar incluída a ingestão da pílula do dia seguinte para evitar uma
gravidez não desejada.

Frente ao estupro primeiro a pessoa deveria esperar para ver se está
grávida porque nesta situação o aborto é legal

Para alguns jovens, como neste caso a legislação permite o
aborto, este lhes parece ser o caminho mais adequado.
“Esperar, ver se tava grávida e abortar, porque o aborto, nesse
caso ai, é legalizado aqui no Brasil. Procuraria a justiça e faria
um aborto. Lógico que eu não ia querer um filho de um estranho,
né? Ainda mais tendo sido um ato violento. Tomaria a pílula do
dia seguinte, e caso ficasse grávida, faria um aborto. Por que
nesse caso, pode fazer aborto. Nessa situação é permitido tirar a
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criança. Eu sinto muito, mas eu ia fazer um aborto. Eu ia tirar,
porque não era o homem ideal pra mim ter um filho. E não era
por a minha boa vontade de ter esse filho com essa pessoa.”
Neste caso não é preciso recorrer a uma medida radical como o
aborto, mesmo que ele seja legalizado.
A pílula do dia seguinte é uma medida mais sensata e indicada
pelas instituições de saúde porque evita a gravidez sem
necessidade de passar por um processo doloroso como o aborto.

Esquema das ideias apresentadas
Por que os jovens usariam a pílula do dia seguinte?
Ideias adequadas
1.Tomaria para evitar uma possível gravidez
2.Tomaria em situações de sexo inseguro
3.Tomaria para evitar uma grande angústia
4.Tomaria para evitar uma gravidez sem provocar o aborto
5.Tomaria para não engravidar em situação de violência sexual ou estupro
6.Tomar a PDS é uma decisão correta quando não se sabe quem é o pai
7. Tomaria para consertar uma grande besteira
8. Tomaria a PDS independentemente da religião
9.Deve-se tomar a PDS para evitar problemas sociais
10.A PDS evita a responsabilidade de ter um filho sem condições de criá-lo e que
poderia comprometer o futuro do adolescente
11. A PDS evita uma gravidez que poderia também complicar a vida dos pais dos
adolescentes
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Ideias equivocadas
1.Tomaria quando quero abortar
2.Tomaria a PDS no lugar do anticoncepcional
3.Tomaria para evitar uma gravidez e prevenir outras doenças
4.Tomaria como teste, para saber se estou grávida
5.Tomaria para regularizar a menstruação e/ou para engravidar

Ideias discutíveis
1.A jovem deve decidir se toma ou não pela própria cabeça
2.Para decidir tomar a PDS ela deveria procurar conselhos
3.Deve tomar a PDS quem está ficando, namorando e/ou o pai não vai assumir a
criança
4.Na realidade ela deveria mesmo é procurar primeiro um médico

Por que os jovens não usariam a pílula do dia
seguinte?
Ideias ligadas ao campo da saude
1.Não tomaria porque a PDS é abortiva
2.A Pílula do Dia Seguinte faz mal à saúde da mãe e da criança
3. A PDS não pode ser usada com álcool
4. A PDS pode não fazer efeito e a pessoa engravidar
5.É difícil administrar a PDS
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Ideias ligadas ao campo moral, ético ou religioso

1.A pessoa deve assumir seus atos
2.A pessoa deve seguir seus princípios
3. A criança não tem culpa e tem o direito de nascer
4. Não tomaria se o pai for conhecido, se foi um ato de amor
5.Não tomaria se for o destino, pois Deus quis assim

Ideias ligadas ao campo legal

1.Frente ao estupro primeiro a pessoa deveria tomar uma providência legal
2. Frente ao estupro primeiro a pessoa deveria esperar para ver se está grávida
porque nesta situação o aborto é legal
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PARA FINALIZAR

Neste livro, procuramos dar voz a vários sujeitos que poderiam
estar envolvidos com a questão da pílula do dia seguinte:
assessores, pesquisadores e jovens (rapazes e moças).
Achamos que esta polifonia (conjunto de vozes) composta por
experiências e vivências muito diversas pode ajudar jovens e
adultos a entender os diversos modos e formas de USO e NÃO
USO da pílula do dia seguinte ou contracepção de emergência.
O grupo de pesquisadores percebeu desde que os trabalhos
iniciaram, que os envolvidos com a questão tinham posturas e
opiniões diferentes sobre o tema.
Para os técnicos e profissionais de saúde, a questão é mais vista
como um assunto técnico e científico e por isso eles estão mais
preocupados com a eficácia do produto, quer dizer, se alcança ou
não os resultados pretendidos; com o uso correto por parte do
usuários; se faz mal ou não para a saúde da mulher; e, caso a
mulher já esteja grávida, se faz mal para a criança.
Para os jovens, a questão é muito vinculada à sua vida. A decisão
de tomar ou não a contracepção de emergência vai muito além
das questões de saúde: é lógico que elas também estão
presentes, mas para estas jovens pesam muito outras questões
como:
- Devo ou não assumir possíveis conseqüências de um ato
impensado?
- Tenho uma série de princípios (éticos, morais), devo
abrir mão deles?
- É justo comprometer meu futuro por um ato impensado?
- É justo eu sobrecarregar meus pais porque não fui
sensata e responsável?
- Esta pílula é abortiva?
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- Como ficam minhas crenças religiosas frente à pílula do
dia seguinte?
- Para tomar este pílula, preciso conversar com a família,
com os amigos, passar por uma consulta médica e como
fica isso se não posso esperar, se não dá tempo para fazer
isso?
Ao contrário do que se costuma ver e dizer, esta pesquisa
mostrou que os jovens são capazes de refletir maduramente
sobre a sua vida e sobre as questões envolvidas com a sua
sexualidade e que estão abertos para o dialogo em casa, na
escola, nos serviços de saúde.
Os adultos podem fazer mais do que estão fazendo para que este
diálogo de fato aconteça!
A proposta do grupo de pesquisadores foi, desde o início, a de
estabelecer uma ponte entre estas diversas vozes e você, leitor,
estabelecendo um verdadeiro diálogo entre nós.
De nossa parte, neste diálogo, participaram:
Assessores e consultores
Regina Figueiredo - socióloga, mestre em antropologia e
pesquisadora do Instituto de Saúde da Secretaria da Saúde de São
Paulo. Tem uma longa experiência com trabalhos relacionados à
saúde sexual e reprodutiva. É membro do ConsórcioLatinoamericano de Anticoncepción de Emergência e
Articuladora da Rede Brasileira de Informações e
Disponibilização da Contracepção de Emergência.
Magda Chinaglia - médica, doutora e pesquisadora da
Reprolatina - Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e
Reprodutiva, atuando principalmente na elaboração,
implementação e avaliação de pesquisas, intervenções e
programas na área de saúde sexual e reprodutiva com enfoque
em: saúde sexual e reprodutiva do adolescente, DST/HIV/AIDS e
planejamento familiar.
Suas vozes, de profundas conhecedoras tanto da parte técnica
como da vivência com trabalhos junto a adolescentes, nos
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auxiliaram no conhecimento específico deste assunto.
Pesquisadores
Sandra Dircinha Teixeira de Araujo Moraes - doutora em Saúde
Pública e em Ginecologia, Obstetrícia e Perinatologia , consultora
do Ministério da Saúde / DECIT e CNPq nas áreas Saúde da Mulher
e do Adolescente e Violência Doméstica e Sexual. Tem
experiência nas áreas de Obstetrícia, Ginecologia, e
Perinatologia; Adolescência, Violência Domestica e Sexual.
Ana Maria Cavalcanti Lefevre - doutora em Saúde Pública e
pesquisadora do Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito
Coletivo. É autora do método do Discurso do sujeito Coletivo e
dos softwares Qualiquantisoft e Qlqt online. Tem experiência
em pesquisas qualitativas e qualiquantitativas.
Fernando Lefevre - professor titular do Departamento de Prática
da Faculdade de Saúde Pública. É autor do método do Discurso do
sujeito Coletivo e dos softwares Qualiquantisoft e Qlqt
online.Tem ampla experiência em coordenação de pesquisas
qualitativas e qualiquantitativas.
Rachelle Balbinot - advogada, mestre em direito e doutora em
Integração da América Latina (PROLAM/USP). Pesquisadora do
Centro de Estudos e Pesquisas em Direito Sanitário
(CEPEDISA/USP).
Bolsistas do CNPq
Cerise Cravol Maia, Dressiane Zanardi Pereira, Aparecida
Raimundo Rossetto Ruiz, Eli Mendes de Moraes - participaram da
coleta das entrevistas, da análise dos depoimentos e na
elaboração gráfica do projeto.
Jovens rapazes e moças
Usuários das unidades de saúde da região sul do Município de
São Paulo. Foram entrevistados: 232 adolescentes do sexo
feminino e 70 adolescentes do sexo masculino.
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