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RESUMO
Introdução: A anticoncepção de emergência é um método
contraceptivo usado após a relação sexual desprotegida. Apesar da
sua alta eficácia e de estar disponível gratuitamente na rede pública
de saúde, ainda é subutilizada. Objetivo: Identificar as razões e
analisar os determinantes do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada. Método: Estudo quantitativo, do tipo
transversal, realizado com amostra probabilística de mulheres
grávidas usuárias de 12 Unidades Básicas de Saúde da Supervisão
Técnica de Saúde do Butantã, São Paulo (n=515), entre março e
junho de 2013. O não uso da anticoncepção de emergência quando
indicada foi considerado quando as mulheres eram classificadas
como tendo gravidez não planejada ou ambivalente segundo o
London Measure of Unplanned Pregnancy (n=366). No Stata 12.0,
os dados foram analisados por meio de regressão logística
multinomial. O grupo de mulheres que usou a anticoncepção de
emergência para prevenir a gravidez em curso foi comparado com
dois grupos: o de mulheres que estava usando algum método
contraceptivo, mas não anticoncepção de emergência no mês em
que ficou grávida, e o grupo de mulheres que não usou métodos
contraceptivos nem anticoncepção de emergência nesse período.
Resultados: Apesar da maioria conhecer a anticoncepção de
emergência (96,7%), apenas 9,8% a usou para prevenir a gravidez
em curso. A principal razão para o não uso foi pensar que não iria
engravidar (47,6%). Outras razões, como querer engravidar/ter um
filho no futuro e não pensar ou não se lembrar do método também
foram amplamente referidas pelas mulheres. Os determinantes do
não uso da anticoncepção de emergência para as mulheres que
usavam métodos contraceptivos foram a não consciência do risco de
engravidar [OR=3,44; IC95%: 1,48-8,03] e morar com o parceiro

[OR=3,23; IC95%: 1,43-7,28]. Para aquelas que não usavam
métodos contraceptivos, morar com o parceiro [OR= 3,19; IC95%:
1,40-7,27], gravidez ambivalente [OR: 3,40; IC95%: 1,56-8,54] e o
não uso prévio do método [OR=3,52; IC95%: 1,38-8,97] foram
associados

ao

não

uso

da

anticoncepção

de

emergência.

Conclusões: Viver com um parceiro pode fazer com que a mulher
se sinta menos preocupada em evitar uma gravidez, ou seja, menos
propensa a usar a anticoncepção de emergência. De toda forma,
reconhecer as situações em que corre o risco de engravidar, saber
por experiência própria como obter e usar o método e ter claras
intenções reprodutivas podem aumentar o uso da anticoncepção de
emergência quanto indicada.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde reprodutiva. Saúde sexual. Gravidez
não planejada. Anticoncepção pós-coito.

Santos OA. Reasons for non-use of emergency contraception when
indicated [dissertation]. São Paulo (SP), Brasil: Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

ABSTRACT
Introduction: Emergency contraception is a contraceptive method to
be used after unprotected intercourse. Despite its high efficacy,
availability both at primary health care and private pharmacies in
Brazil, it is still underutilized. Objective: To identify the reasons and
analyze the determinants of emergency contraception non-use when
indicated. Method: Cross-sectional, quantitative study conducted
with a probabilistic sample of pregnant women from 12 Primary
Health Facilities at the Health Supervision of Butantã, São Paulo,
Brazil (n=515), from March to June 2013. We considered an
emergency contraception non-use when indicated women who were
either in an unplanned or ambivalent pregnancy according to the
London Measure of Unplanned Pregnancy (n=366). In Stata 12.0, we
used multinomial logistic regression to analyze the data. Women who
used the method to prevent the current pregnancy were the
reference and were compared to two groups of women: those who
did not use emergency contraception, but used another method; and
those who used no method at all. Results: Although there was a
high proportion of emergency contraception awareness (96.7%), only
9.8 % used it to prevent the current pregnancy. The main reason for
non-use was believing that she would not become pregnant (47.6%);
but wanting to become pregnant in the future and not remembering
to use the method were also largely reported. Associated aspects to
emergency contraception non-use among women who used a
method were not being aware of pregnancy risk [OR=3,44; IC95%:
1,48-8,03] and cohabitation with a partner [OR=3,23; IC95%: 1,437,28]. Among women that did not use any contraception, cohabitation
with a partner [OR= 3,19; IC95%: 1,40-7,27], ambivalent pregnancy
[OR: 3,40; IC95%: 1,56-8,54] and no previous use of emergency
contraception [OR=3,52; IC95%: 1,38-8,97] were associated with the

method non-use. Conclusions: Living with a partner can make a
woman feel less concerned about preventing a pregnancy, which
means, less likely to use emergency contraception. Eventually,
having skills to recognize pregnancy risk situations, having
experience on how to use and when to obtain the pill and a clear
pregnancy

intention

can

increase

the

use

of

emergency

contraception when indicated.

KEYWORDS: Reproductive health. Sexual health. Pregnancy
unplanned. Contraception postcoital.
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APRESENTAÇÃO

Em 2007, logo depois de terminar a graduação em
enfermagem, fui morar no México, onde trabalhei um ano como
voluntária no Hospital da Cruz Vermelha Mexicana. Lá, também fiz
uma especialização em Enfermagem Perinatal na Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. A partir da especialização foi
possível me aproximar melhor das questões referentes à saúde
sexual e reprodutiva.
No decorrer da especialização, ao fazer os estágios nas
maternidades públicas e nos centros de saúde, percebi que a
gravidez não planejada ou indesejada era comum, em detrimento
disso, também era grande o número de mulheres dando entrada nos
hospitais em fase de abortamento. A partir daí começaram minhas
indagações sobre o que estava faltando para que essas mulheres
pudessem ter maior controle sobre sua fecundidade e surgiu o
interesse sobre o uso de métodos contraceptivos. Ao fazer as
consultas de enfermagem, as entrevistas de internação e perguntar
sobre o uso de métodos contraceptivos, muitas mulheres referiam
que usavam algum método contraceptivo (MAC) e, por falha nesse
método, tinham engravidado. Outras realmente não usavam MAC
modernos de forma consistente e outras só usavam métodos
naturais como o coito interrompido ou a tabelinha. Também
perguntei a essas mulheres se elas tinham usado a anticoncepção
de emergência (AE), recebendo como resposta majoritária a esta
questão, que elas não utilizavam a AE. Comecei a me indagar
quanto ao porquê dessas mulheres não fazerem uso desse método,
quando indicado.
Devido ao curto tempo, não pude desenvolver estudos
relacionados

aos

temas

“planejamento

da

gravidez”

e
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“anticoncepção de emergência” durante a especialização. Meu
trabalho de conclusão de curso foi sobre a prevalência de infecções
cervicovaginais detectadas por meio do exame citológico em
mulheres de uma comunidade rural de Puebla, México. Este estudo
foi importante porque me aproximou um pouco das questões
relacionadas à saúde sexual e reprodutiva da mulher, porém não
saciou minha curiosidade e minhas inquietações em relação ao
planejamento da gravidez e ao não uso da AE quando indicada.
Ao fim da especialização, retornei ao Brasil e, ciente dos
meus interesses no campo do ensino e pesquisa, em 2010 fiz um
curso com duração de um ano sobre princípios de pesquisa clínica
na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e em 2011
ingressei na Especialização em Educação em Saúde no Centro de
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da Universidade
Federal de São Paulo. Ambos contribuíram para aprimorar meus
conhecimentos na área da pesquisa e educação.
Em

2011

também

ingressei

no

Núcleo

de

Estudos

Epidemiológicos na Perspectiva da Enfermagem em Saúde Coletiva,
com o qual me identifiquei por tratar-se de um grupo de pesquisa
que trabalha com a temática de saúde coletiva e saúde sexual e
reprodutiva. Ao frequentar as reuniões do grupo, pude perceber que
tanto a temática de planejamento da gravidez como a de AE
estavam sendo trabalhadas por alunas de mestrado pertencentes a
esse grupo. Assim, surgiu novamente o interesse em trabalhar com
o tema aqui no Brasil, já que as questões de planejamento de
gravidez e uso da AE aguçaram minhas preocupações. Após as
primeiras conversas com a Profª. Drª. Ana Luiza Vilela Borges, em
2012 iniciei o mestrado, com o intuito de desenvolver pesquisa na
área de saúde sexual e reprodutiva, especificamente sobre as
razões para o não uso da AE quando indicada.

1 INTRODUÇÃO
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1 INTRODUÇÃO

1.1 SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
Foi só a partir da Conferência Internacional Sobre a
População e Desenvolvimento, realizada na cidade do Cairo em
1994, e da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, realizada em
Pequim, em 1995, que os direitos sexuais e reprodutivos passaram a
ser reconhecidos como direitos humanos (Ministério da Saúde,
2005; Fundo de Populações das Nações Unidas, 2008). Este fato
mudou a forma com que os países signatários, dentre eles o Brasil,
vislumbravam as questões referentes à saúde sexual e reprodutiva,
pois comprometeram-se a incorporar os princípios acordados nessas
conferências na sua agenda social e política, bem como no seu
arcabouço jurídico (Pirotta, 2002).
O conceito de saúde reprodutiva foi consagrado no Programa
de

Ação

da

Conferência

Internacional

do

Cairo,

estando

contemplado no parágrafo 7.2 como:
A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar
físico, mental e social e não a simples ausência de
doença ou enfermidade, em todas as matérias
concernentes ao sistema reprodutivo e a suas funções e
processos. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte,
que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e
satisfatória, tenha a capacidade de reproduzir e a
liberdade de decidir sobre quando, e quantas vezes o
deve fazer. Implícito nesta última condição está o direito
de homens e mulheres de serem informados e de ter
acesso a métodos eficientes, seguros, permissíveis e
aceitáveis de planejamento familiar de sua escolha,
assim como outros métodos, de sua escolha, de controle
da fecundidade que não sejam contrários à lei, e o direito
de acesso a serviços apropriados de saúde que deem à
mulher condições de passar, com segurança, pela
gestação e pelo parto e proporcionem aos casais a
melhor chance de ter um filho sadio (Nações Unidas,
1994).

A conferência do Cairo e a Conferência de Pequim
representam o reconhecimento internacional do caráter público e
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político das reivindicações de mulheres para a conquista da
igualdade social e política, em torno de questões reprodutivas e nas
demandas de minorias sociais (Pirotta, 2002).
Na Conferência de Pequim, a noção de direitos reprodutivos
propostos na Conferência do Cairo foi reafirmada e definiu-se, no
artigo 94, que a saúde reprodutiva inclui também a saúde sexual,
“cujo objetivo é o desenvolvimento da vida e das relações pessoais e
não meramente a assistência social e o atendimento relativo à
reprodução e às enfermidades sexualmente transmissíveis”.
Em consonância com as definições de saúde reprodutiva, os
direitos reprodutivos estão definidos na Plataforma do Cairo (§ 7.3) e
de Pequim (§ 95) da seguinte forma:
Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos
humanos já reconhecidos em leis nacionais, em
documentos internacionais sobre direitos humanos, em
outros documentos consensuais. Esses direitos se
ancoram no reconhecimento do direito básico de todo
casal e de todo indivíduo de decidir livre e
responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a
oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os
meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais
elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui
também seu direito de tomar decisões sobre a
reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência
(Nações Unidas, 1994, 1995).

Os avanços conceituais promovidos pela Conferência do
Cairo e de Pequim são inegáveis. Porém, para que os objetivos
firmados pelas Conferências sejam concretizados, faz-se necessária
a ação efetiva do Estado, por meio da criação e da condução de
políticas públicas que contemplem os direitos sexuais e reprodutivos.
Transcorridos 20 anos da realização das Conferências,
algumas lacunas ainda persistem no cenário nacional em relação à
concretização desses direitos. Dentre essas lacunas, destacam-se
as descontinuidades e falhas no uso de métodos contraceptivos
MAC (Brasil, 2008a); a alta taxa de gravidez não planejada e não
desejada (Brasil, 2008b); e as questões referentes ao aborto e à
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mortalidade materna (Victora et al., 2011). Essas lacunas sinalizam
a existência de deficiências na promoção e na proteção dos direitos
sexuais e reprodutivos.

1.2 PLANEJAMENTO REPRODUTIVO
A lei número 9.263 de 12 de janeiro de 1996, que
regulamenta o Planejamento Familiar no Brasil (Brasil, 2005, 2006),
determina que sejam oferecidos todos os métodos e técnicas de
contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a
vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção, já que
a falta de acesso aos meios contraceptivos constitui-se em violação
de direitos.
No que diz respeito ao planejamento reprodutivo das
mulheres brasileiras, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde
(PNDS), realizada em 2006, revelou que, no Brasil, praticamente
todas as mulheres conhecem algum MAC e o conhecimento de MAC
modernos, como a pílula oral e o preservativo masculino, é mais
disseminado que o dos tradicionais, como o coito interrompido
(Brasil, 2008b).

A PNDS 2006 também confirmou que é alto o

percentual de uso de MAC no país, alcançando 80,6% nas mulheres
unidas e 75,2% naquelas não unidas (Brasil, 2008b). Além disso,
mostrou que os MAC mais utilizados foram a esterilização (feminina
ou masculina), a pílula anticoncepcional e o preservativo masculino.
Não obstante a alta porcentagem do uso de MAC no Brasil,
uma pesquisa que reuniu estudos publicados nos últimos 20 anos
revelou que mais da metade das mulheres que interromperam uma
gestação de forma voluntária utilizava algum MAC, sugerindo que o
uso de métodos, embora alto, esteja ocorrendo de forma
inadequada, descontínua e/ou inconsistente (Brasil, 2008a). Dados
semelhantes foram evidenciados também na PNDS 2006, a qual

24

registrou que mais de 28% dos nascimentos ocorridos nos últimos
cinco anos da pesquisa não foram planejados para aquele momento
e 18% não foram sequer desejados (Brasil, 2008b). A PNDS ainda
revelou que esse fenômeno é mais acentuado em mulheres mais
vulneráveis do ponto de vista econômico e social, ou seja, as menos
escolarizadas, mais pobres, não unidas e negras (Brasil, 2008b).
A gravidez indesejada e/ou não planejada é considerada um
indicador de falha no controle do processo reprodutivo. Essa falha
no processo da reprodução pode estar associada a múltiplos
aspectos, tais como sexo sem proteção, uso incorreto e descontínuo
de MAC, intolerância a certos métodos, insucesso na negociação
com o parceiro para uso do preservativo (Brasil, 2008a), pouca
variedade de métodos, acesso limitado à anticoncepção, efeitos
colaterais de métodos hormonais, oposição ao uso por razões
culturais e religiosas, serviços de saúde de baixa qualidade e
barreiras de gênero (WHO, 2011). Em muitos destes casos, a
anticoncepção de emergência (AE), por ser o único método
contraceptivo que pode ser utilizado após a relação sexual, pode ser
um método de apoio para prevenir a gravidez em caso de falha de
outras opções contraceptivas, quando não se utilizou métodos
contraceptivos de uso regular ou em casos de violência sexual.
É importante destacar também que os MAC reversíveis não
são 100% eficazes e são poucas as pessoas que fazem uso do
método de forma correta toda vez que têm uma relação sexual
(Cheng et al., 2008).

1.3 ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
Os anticoncepcionais de emergência são MAC que podem ser
usados para prevenir a gravidez após a relação sexual. Estes
métodos

incluem

uma

variedade

de

tipos

de

pílulas
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anticoncepcionais, bem como a inserção de um dispositivo
intrauterino (DIU) (World Health Organization, 2012).
Há vários tipos de regimes de anticoncepção de emergência:
desde uma combinação de estrógeno e progesterona (às vezes
chamado de “regime combinado” ou “regime Yuzpe”), até o
levonorgestrel (LNG) sozinho, a mifepristona e o acetato de ulipristal.
Um método alternativo de AE é a inserção de um DIU logo após a
relação sexual desprotegida, considerado o mais eficiente deles
(World Health Organization, 2012). Para este estudo, será levada em
consideração apenas a pílula de AE de LNG, visto que no Brasil
esse é o método atualmente disponível na atenção básica e rede
privada. Desde 2001, o Ministério da Saúde incluiu a pílula
anticoncepcional de emergência – LNG 0,75 mg – no elenco de
MAC que adquire e distribui para ser ofertado no Sistema Único de
Saúde (SUS) (Brasil, 2010). A AE de mifepristona e de acetato de
ulipristal ainda não é comercializada no Brasil.
A AE deve ser tomada até cinco dias (120 horas) após a
relação sexual desprotegida, mas quanto mais precocemente
consumida, maior a sua eficácia. Segundo estudo multicêntrico
desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, as taxas de
falhas da AE de LNG são de 0,4% entre 0 e 24 horas, 1,2% entre 25
e 48 horas e 2,7% entre 49 e 72 horas, sendo a taxa de gravidez,
após a administração da AE de LNG, em torno de 1,1%. Entre o
quarto e o quinto dia, a taxa de falha da AE é mais elevada (Brasil,
2011).
O principal – e possivelmente o único – mecanismo de ação
da AE com LNG é a inibição ou atraso na ovulação. Quando
utilizada antes da ovulação, a AE com LNG inibe o pico préovulatório do hormônio luteinizante, impedindo o desenvolvimento, a
maturação folicular e/ou a liberação do óvulo. Outro possível
mecanismo de ação seria a alteração do muco cervical ou a
capacidade dos espermatozoides para se ligar ao óvulo. No entanto
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esse mecanismo de ação não é completamente conhecido. Por ser
eficaz apenas antes do óvulo ser liberado do ovário e antes que o
espermatozoide fecunde o óvulo, não interrompe uma gravidez
estabelecida nem prejudica um embrião em desenvolvimento (World
Health Organization, 2012).
De acordo com a World Health Organization (2012), a AE está
indicada em três situações: 1) Quando a relação sexual ocorreu sem
uso do método contraceptivos; 2) Nos casos de agressão sexual,
quando a mulher não estava protegida por um MAC eficaz; 3) Falha
conhecida ou presumida do método em uso de rotina; uso
inadequado do contraceptivo, que inclui rompimento, deslizamento
ou uso incorreto do preservativo; esquecimento prolongado do
contraceptivo oral; atraso na data do contraceptivo injetável mensal;
deslocamento, atraso na colocação ou remoção precoce de um anel
contraceptivo hormonal ou adesivo para a pele; deslocamento,
ruptura, dilaceramento ou remoção precoce de um diafragma ou
capuz cervical; falha no coito interrompido (por exemplo, ejaculação
na vagina ou na genitália externa); falha de um comprimido
espermicida; erro de cálculo do método de abstinência periódica ou
a incapacidade de abster-se ou de usar um método de barreira nos
dias férteis do ciclo; expulsão do DIU ou do implante contraceptivo
hormonal. Todas essas circunstâncias indicam que houve uso
inadequado do MAC e expõem ao risco de gravidez.
A AE foi incluída pelo Ministério da Saúde nas normas
técnicas de Planejamento Familiar desde 1996. Mas foi só a partir de
2000 que os serviços públicos iniciaram a introdução do método em
Serviços de Atendimento a Mulheres Vítima de Violência Sexual.
Posteriormente, o Ministério da Saúde aumentou a oferta desse
contraceptivo para os serviços de atenção básica à saúde
(Figueiredo, Bastos, 2008).
A AE é aprovada pelos órgãos de vigilância sanitária e está
disponível nos serviços públicos de saúde. Em 2012, o Ministério da
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Saúde emitiu um novo protocolo em que não será mais exigida
receita

médica

para

a

dispensação

da

AE,

podendo

ser

disponibilizada por enfermeiros (as), na ausência do médico (Brasil,
2012). Apesar da disponibilidade na rede pública de saúde, os
estudos vêm demonstrando que sua aquisição é maior nas
farmácias comerciais. Borges et al. (2010), ao investigarem as
práticas

contraceptivas

de

487

jovens

estudantes

de

uma

universidade pública de São Paulo, tendo como enfoque o uso da
AE, destacaram que ela foi adquirida majoritariamente em farmácias
comerciais e sem receita médica.
O conhecimento sobre AE é alto no Brasil. Dados da PNDS
2006 apontaram o conhecimento ao redor de 77% entre as
mulheres, sendo que entre as mulheres não unidas, porém
sexualmente ativas, esse conhecimento chega a 89%. Em relação
ao seu uso, a PNDS 2006 mostrou uma proporção de 12%. Entre as
mulheres não unidas sexualmente ativas, esse percentual sobe para
23% (Brasil, 2008b).
Estudos mais recentes vêm demonstrando a dinâmica do uso
da AE no Brasil, porém, por se tratar de estudos realizados com
população de faixas etárias muito variadas, não são comparáveis.
No Estado de Pernambuco, em uma pesquisa realizada com 4.210
adolescentes de 14 a 19 anos de idade, Araújo e Costa (2009)
encontraram uma proporção de uso anterior de AE da ordem de
27,8%. Em investigação conduzida com 487 jovens estudantes de
uma universidade pública do Estado de São Paulo, Borges et al.
(2010) verificaram que a AE já havia sido utilizada por 50,4% dos
estudantes. No estudo de Figueiredo e Neto (2005) também
realizado no Estado de São Paulo, com 783 homens e mulheres de
15 a 44 anos, foi encontrada uma proporção de uso da AE de 15%.
É importante ressaltar que a AE muitas vezes é usada
concomitantemente a outros métodos de alta eficácia. No estudo de
Borges et al. (2010), a opção pela AE mostrou-se mais relacionada
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às inconsistências no uso de métodos contraceptivos regulares do
que ao não uso propriamente dito e, na última vez em que a AE foi
utilizada, foram apontadas como razões para o seu uso, as falhas, o
esquecimento e a insegurança em relação ao método contraceptivo
utilizado. Estudos realizados em outros países, como Estados
Unidos (Rocca et al., 2007),

Portugal (Fontes et al., 2010) e Itália

(Tafuri et al., 2012), também encontraram como principal razão para
usar a AE, as falhas no uso de MAC regular, como a ruptura do
preservativo.
Levando-se em consideração o marco conceitual dos direitos
sexuais e reprodutivos, espera-se que as mulheres tenham acesso a
todos os MAC seguros e eficazes, inclusive a AE, com o intuito de
planejar sua vida reprodutiva e evitar uma gravidez não planejada
e/ou indesejada, uma vez que a não disponibilização da AE fere os
direitos sexuais e reprodutivos individuais. Além de ter acesso
facilitado à AE, é fundamental também que as mulheres tenham
informações suficientes para saber o momento certo para usá-la,
seu mecanismo de ação, as indicações de uso e saibam reconhecer
a necessidade do uso.

1.4 NÃO USO DA ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
Apesar da alta eficácia da AE, com exceção de alguns países
da Europa Ocidental e da China, esse método contraceptivo ainda é
subutilizado em todo o mundo (Cheng, Che, Gülmezoglu, 2012),
provavelmente por conta de barreiras para o acesso e utilização.
Considerando a alta taxa de gravidez não planejada (Brasil, 2008b)
e de abortos (Diniz, Medeiros, 2010; Victora et al., 2011) no Brasil,
supõe-se que muitas destas mulheres brasileiras poderiam se
beneficiar com o seu uso, mas possivelmente nunca adotaram esse
método.
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Diante das conjeturas anteriormente apontadas, acredita-se
que seja justificável e primordial a realização de um estudo com o
intuito de saber quais são as razões para não se usar a AE quando
indicada, uma vez que, até

presente data, nenhum estudo foi

direcionado especificamente para esse fim com a população
brasileira.
Para identificar trabalhos que abordassem o objeto de estudo
da presente pesquisa – o não uso da AE quando indicada – realizouse uma revisão integrativa da literatura, que compreendeu as
seguintes etapas: estabelecimento da hipótese ou da questão da
pesquisa, amostragem ou busca na literatura (estabelecimento de
critérios de inclusão e exclusão, uso de bases de dados e seleção
dos estudos); categorização dos estudos, avaliação dos estudos
incluídos na revisão, interpretação dos resultados, síntese do
conhecimento ou apresentação da revisão (Mendes, Silveira,
Galvão, 2008).
A questão central que orientou a busca na base de dados foi:
quais são as razões para o não uso da AE quando indicada?
A busca de artigos foi realizada no Portal PubMed (US
National Library of Medicine's – NLM), em 28 de novembro de 2013.
Para realizar a busca integrativa, usou-se o MeSH (Medical Subject
Headings), que é o dicionário de vocabulário e sinônimos
controlados, utilizado para indexação de base PubMed/MedLine.
Quando a palavra não estava contemplada no MeSH, utilizaram-se
as

palavras-chave.

Os

vocábulos

MeSH

utilizados

foram:

contraception, postcoital; contraceptives, postcoital; pregnancy,
unplanned; pregnancy, unwanted; pregnancy; behavior; unprotected
intercourse. As palavras-chave utilizadas foram: use; users; nonusers; nonuse; barriers.
A busca no Portal Pubmed foi realizada com a seguinte
combinação de vocábulos MeSH e palavras-chave: ("Contraception,
Postcoital"[Mesh]) OR "Contraceptives, Postcoital"[Mesh]) AND
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("Pregnancy, Unplanned"[Mesh] OR "Pregnancy, Unwanted"[Mesh]
OR use OR pregnancy OR users OR non-users OR nonuse OR
barriers OR behavior OR "unprotected intercourse").
Considerou-se como critério de inclusão ser um estudo
original com abordagem quantitativa, e que versassem sobre os
determinantes, os motivos e as barreiras para o não uso da AE. Não
foi

estabelecido

limite

de

tempo.

Também

foram

incluídas

referências citadas nos artigos analisados e que não haviam sido
encontradas com a busca no Portal PubMed.
Foram identificados 1.711 resumos, porém somente 26
atenderam aos critérios de inclusão. Após leitura criteriosa e
avaliação, 13 artigos que respondiam ao objetivo do estudo foram
selecionados para análise. Para extração e organização dos dados,
elaborou-se um instrumento que continha as seguintes informações:
autor; local e ano de publicação; delineamento do estudo; amostra e
população estudadas; motivos para o não uso da AE e os principais
resultados encontrados. As informações foram transcritas para o
instrumento de coleta de dados e categorizadas segundo a ordem
de publicação.
Ressalta-se que apesar da atualidade e da relevância do
tema, há escassez de estudos publicados que avaliem os motivos
para não se usar a AE nas situações em que é indicada.
Dos treze estudos analisados, oito abordaram as barreiras
encontradas pelas mulheres para ter acesso a AE e, por
conseguinte, as barreiras para o seu uso. Estes estudos foram
realizados por meio de entrevista ou questionário auto aplicado com
mulheres em idade reprodutiva e com profissionais da área de
saúde, como médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Apenas cinco
estudos abordaram os motivos dados pelas mulheres para não usar
a AE em uma amostra específica, quando tinham necessidade e
indicação de uso e, por algum motivo, não usaram, estando aí
incluídas aquelas mulheres que provocaram um aborto, que não
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queriam engravidar no momento da relação sexual desprotegida,
que sabiam do risco eminente de engravidar e que identificaram a
falha no MAC de uso regular.
O Quadro 1.4.1 apresenta sinteticamente os estudos
analisados em relação à autoria, ao local e ano de publicação, à
amostra e à população estudadas, bem como aos principais
resultados.

Quadro 1.4.1 – Resumo dos estudos que analisaram os motivos
para o não uso da AE. São Paulo, 2013
AUTOR
PAÍS/ANO

AMOSTRA

RESULTADOS

Sorensen,
Pedersen,
Nyrnberg
Dinamarca/2000

217 mulheres
atendidas em
clínica de
aborto

Avaliou os fatores que influenciam o uso da
AE, especialmente o efeito do conhecimento
da AE sobre a sua utilização. Identificou que
a falta de percepção do risco de gravidez é,
possivelmente, o obstáculo mais importante
para o não uso de AE.

315
farmacêuticos

Analisou o conhecimento e as atitudes dos
farmacêuticos sobre a AE para determinar
os fatores associados à sua prescrição.
Encontrou que ter o conhecimento amplo
sobre AE foi o mais importante preditor de
ser capaz de fornecer a AE para o cliente.
Encontrou que existem diferenças regionais
na oferta de AE pelas farmácias da área
urbana para a rural e que muitos fatores
podem afetar a estocagem e a distribuição
da AE pelos farmacêuticos.

272 mulheres
de 13 a 21
anos

Estudou as mudanças na percepção dos
adolescentes do sexo feminino nas atitudes
em relação à AE e as barreiras percebidas
ao uso de AE em 2002 comparado a 1996.
Encontrou que, em 1996, os efeitos
colaterais e o impacto da AE sobre a
fertilidade
foram
as
barreiras
mais
comumente percebidas no uso da AE. No
entanto, em 2002, a frequência de todos os
entraves relatados diminuiu e o custo foi a
barreira mais frequentemente declarada.

Bennett et al.
EUA/2003

Aiken, Gold,
Parker
EUA/2005

(continua)
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(continuação)
AUTOR
PAÍS/ANO

Moreau et al.
França/2005

Nelson
EUA/2006

Rocca et al.
EUA/2007

AMOSTRA

RESULTADOS

1.365 mulheres
de 15 a 48 anos

Analisou os obstáculos à utilização da AE
em uma população de mulheres atendidas
em quatro centros de aborto. Encontrou que
47,9% das mulheres, que eram candidatas
potenciais para o uso da AE, relataram não
ter usado AE porque se consideravam não
estando em risco de engravidar. As outras
barreiras para não usar foram acreditar que
era tarde demais para tomar AE (22,4%),
não saber onde encontrar a AE (13,8%), não
pensou na AE (6,4%) ou considerou a AE
muito cara (6,4%).

217 mulheres
de 18 a 50 anos

Entre as mulheres com o uso incorreto do
preservativo
masculino,
buscou-se
determinar a taxa de utilização da AE e as
razões para não uso. Das 95 mulheres que
tiveram pelo menos uma relação sexual
desprotegida nas duas semanas que
antecederam a avaliação, apenas 37 (39%)
relataram uso da AE pelo menos uma vez.
Os motivos alegados para o não uso foram
semelhantes aos apontados para o não uso
de preservativos: percepção de não estar em
risco de engravidar porque realizaram coito
interrompido ou porque pensaram não estar
no período fértil. Outra resposta foi a falta de
suprimento da AE.

1.950 mulheres
de 15 a 24 anos

Avaliou as razões pelas quais mulheres não
tomam a AE em situações onde elas relatam
a necessidade de usá-la. Identificou que 14
% (n = 276) das participantes relataram não
ter usado a AE em pelo menos uma ocasião
em que pensou que poderia ter necessidade
de uso. As principais razões para o não uso
foram a inconveniência para obtenção da AE
(23%), preocupação sobre os efeitos
colaterais (15%), não ter um suprimento de
AE (13%). As respostas incluíam "não tê-lo
em torno de" ou "tê-lo em casa, mas não
estava em casa”. Também 11% das
mulheres não usaram a AE porque não
sabiam se precisavam, dando respostas
como "faltou um par de comprimidos e só
não tinha certeza se eu deveria tomar AE",
"pensei
que
estava
apenas
sendo
paranoica".
(continua)
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(continuação)
AUTOR
PAÍS/ANO

Chung-Park
EUA/2008

Meng et al.
China/2009

Nguyen, Zaller
EUA/2009

Goyal, Zhao,
Mollen
EUA/2009

AMOSTRA

RESULTADOS

68 profissionais
de saúde
(médicos,
enfermeiros e
farmacêuticos)

Avaliou o conhecimento de profissionais de
saúde, as práticas de prescrição, as atitudes
e as barreiras sobre a AE em uma instalação
de tratamento militar. As barreiras citadas
para a não prescrição da AE foram que as
mulheres não pediam o medicamento,
preocupações sobre a segurança da AE e
questões relativas à responsabilidade. Os
resultados também revelaram a falta de
conhecimento dos profissionais sobre a AE.

5.677 mulheres
de 15-48 anos

Estudou a atitude em relação ao uso da AE e
as barreiras para o seu uso entre as
mulheres com aborto induzido. Apesar de
2.773
mulheres
ter
usado
a
AE
anteriormente, 72,7% (2.016) delas não
usaram a AE para tentar impedir a gravidez
atual. A principal razão para a não utilização
da AE foi por não perceberem o risco de
engravidar ou a necessidade de uso. Uma
proporção menor (5,8%) não usou devido à
preocupação com efeitos colaterais e 11
(0,5%) devido ao acesso limitado da AE.

303 homens e
mulheres de 18
a 44 anos

Descreveu as atitudes masculinas e
femininas em matéria de acesso a AE, bem
como atitudes e barreiras percebidas para
acessar e usar esse método. As barreiras
percebidas para não usar a AE foram uso de
contraceptivo regular, sem necessidade
percebida 138 (45,7%), não sabe como /
onde obter AE 121 (39,9%), preferência para
que o parceiro comprasse 92 (30,5%), limite
de tempo (<72 horas) 76 (25,1%), alto custo
70 (23,1%), efeitos colaterais (dor de
cabeça, náuseas) 51 (16,8%), objeção moral
48 (15,8%), constrangimento 40 (13,2%),
nenhum conhecimento do método 32
(10,6%).

282 médicos

Avaliou as barreiras referidas pelos médicos
para prescrever a AE para adolescentes.
Identificou que 39% dos médicos relataram
cinco barreiras para prescrever AE. As
barreiras
mais
informadas
foram
a
preocupação por falta de seguimento (72%),
limitações de tempo (40%), falta de recursos
clínicos (33%), desencorajamento no uso de
métodos regulares (29%), e preocupação
para defeitos congênitos (27%). Encontrou
também que 43% dos entrevistados não
souberam responder corretamente a metade
das perguntas sobre AE. A não prescrição
esteve
relacionada
ao
conhecimento
insuficiente sobre o método.
(continua)
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(continuação)

Aksu et al.
Turquia/2010

Tilahun, Assefa,
Belachew
Etiópia/2011

Rahman et al.
India/2013

257 mulheres
de 15 a 49 anos

Investigou o grau de conhecimento e uso de
AE entre mulheres em idade reprodutiva
para identificar as barreiras ou os equívocos
neste contexto. Encontrou como barreiras
comuns para o não uso da AE a falta de
conhecimento sobre o método, equívocos
que os comprimidos são de indução ao
aborto e não está disponível sem receita
médica. Outras barreiras foram pensamento
de que as pílulas poderiam prejudicar o feto,
poderia fazer com que ela passasse a
abusar da AE e desencorajar a usar o
método de rotina.

660 estudantes
universitárias do
sexo feminino

Avaliou o uso da AE e seus fatores
preditores. Os fatores preditores para o não
uso foram: falta de conhecimento sobre o
método 57,7%, medo de ser visto por
outros/estigma social 37,4%, prestação de
serviços
inconsistente
32,5%,
constrangimento durante o serviço/falta de
privacidade 25,8%, crítica dos profissionais
de saúde 25,2%, droga indisponível 16%,
distância da instituição de saúde 9,8%,
atitude negativa em relação ao prestador de
serviços 8,0%.

1.474 mulheres
de 14-49 anos

Avaliar o conhecimento, atitudes e barreiras
para a prática da AE entre mulheres que
frequentam
clínicas
de
ginecologia
ambulatorial. As barreiras mais comuns para
a utilização AE foram o conhecimento
insuficiente,
achar
que
não
estava
disponível, por considerar AE abortiva e
crenças religiosas.
(conclusão)

Santos OA. Razões do não uso da anticoncepção de emergência
quando indicada [Dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem,
Universidade de São Paulo; 2014.

1.4.1 Síntese e discussão dos artigos

Os estudos disponíveis até o momento têm mostrado que as
mulheres ainda enfrentam uma série de barreiras para utilização da
AE. Algumas barreiras podem ser menos significativas em países
onde a AE já é muito divulgada e conhecida entre os profissionais de
saúde e entre as usuárias.
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Os estudos revelam que os motivos para o não uso da AE
quando indicada podem ser divididos em duas vertentes: a) não uso
da AE por falta de consciência do risco de engravidar; b) não uso da
AE devido às barreiras em relação à disponibilidade, ao acesso, ao
custo, à falta de informação ou ao conhecimento limitado sobre o
medicamento e às atitudes negativas dos profissionais de saúde
(Figura 1.4.1.1).

Figura 1.4.1.1 – Esquematização do não uso da anticoncepção de
emergência, São Paulo, 2013

Santos OA. Razões do não uso da anticoncepção de emergência
quando indicada [Dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem,
Universidade de São Paulo; 2014.

1.4.2 Não uso da anticoncepção de emergência quando
indicada: barreiras

A não disponibilidade da AE em alguns países e até mesmo
as diferenças regionais dentro de um mesmo país, têm sido
apontadas como barreiras para o não uso da AE. A não
disponibilidade é citada com menor frequência em países nos quais
a AE é vendidada diretamente ao consumidor sem uma prescrição
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de um profissional de saúde (over-the-counter), como nos Estados
Unidos e em alguns países europeus. Na Etiópia, por exemplo, onde
isso não acontece, a indisponibilidade da AE, a inconsistência na
prestação de serviços, bem como a distância da instituição de saúde
constituíram motivos para o não uso (Tilahun, Assefa, Belachew,
2011).
A disparidade entre áreas urbanas e rurais no acesso a AE
também é uma barreira para o seu uso. Em um estudo realizado na
Pensilvânia (EUA), os autores encontraram maior probabilidade de
obtenção de AE em uma área urbana do que em uma rural, porque,
em localidades rurais, o número de farmácias tende a ser diminuído
e estes pontos comerciais estão situados a maior distância das
casas, indicando que a falta de acesso às farmácias rurais podem
constituir-se como obstáculos significativos. Somam-se a isso
também os problemas relacionados à estocagem e à distribuição da
AE pelos farmacêuticos (Bennett et al., 2003).
Outro fator limitante é que muitas clínicas de saúde fecham à
noite e aos finais de semana, quando a necessidade do uso da AE é
maior. Nesse contexto, ter acesso facilitado às farmácias é ainda de
maior importância, principalmente porque estudos têm mostrado que
mesmo que este contraceptivo esteja disponível de forma gratuita na
rede básica de saúde, como ocorre em países como o Brasil, a AE é
adquirida, na maioria das vezes, em farmácias comercias (Borges et
al.,2010). Já em estudo realizado nos Estados Unidos, a razão mais
comum alegada foi a inconveniência para conseguir a AE,
dificuldade em consegui-la no prazo recomendado para uso e não
saber onde obtê-la (Rocca et al., 2007).
O custo da AE também foi citado como motivo para o seu não
uso em muitos estudos. A pesquisa realizada na Pensilvânia (EUA)
mostrou que a frequência de todos os entraves relacionados ao uso
da AE diminuiu, porém o custo foi a barreira mais frequentemente
referida (Aiken, Gold, Parker, 2005). Em outro estudo, também
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realizado nos Estados Unidos, o alto custo foi relatado como motivo
para não usar a AE por 25,6% das mulheres (Nguyen, Zaller, 2009),
porcentagem próxima à verificada em um estudo feito na Turquia
(Aksu et al., 2010).
No Brasil, esse pode não ser o principal motivo alegado para
o não uso da AE, visto que a mesma é vendida nas farmácias por
um preço relativamente baixo (dependendo do fabricante, custa
entre R$9,00 e R$23,00) e Borges et al. (2010) sinalizam que isso
tem facilitado a sua aquisição para os diferentes segmentos da
sociedade brasileira.
Os profissionais de saúde têm papel fundamental no uso da
AE, já que suas atitudes podem impor barreiras ou facilitar o seu
uso. A falta de informações suficientes e precisas sobre a AE acaba
provocando temores, muitas vezes sem fundamentos, como, por
exemplo, de que a AE seja abortiva; provoque defeitos congênitos
ou desencoraje o uso de anticoncepcionais regulares, o que impõe
barreiras na prescrição ou na dispensação desse método (Bennett et
al., 2003; Chung-Park, 2008; Goyal, Zhao, Mollen, 2009).
Além disso, os profissionais de saúde são mais relutantes
com a prescrição da AE para adolescentes. No estudo realizado nos
Estados Unidos por Goyal, Zhao e Mollen (2009), com o objetivo de
identificar as razões pelas quais médicos não prescrevem AE para
adolescentes, 39% dos médicos entrevistados reportaram mais de
cinco barreiras. A barreira mais frequentemente referida foi a
preocupação por falta de acompanhamento depois da prescrição. O
estudo ainda mostrou que a falta de conhecimento dos médicos
sobre a AE esteve associada à não prescrição.
Em estudo feito na Etiópia, com 660 estudantes universitárias
do sexo feminino, para avaliar os fatores preditores do não uso da
AE, a atitude negativa do profissional de saúde em relação à AE e o
fato de receber crítica por parte desses profissionais de saúde,
foram citados pelas mulheres, dentre outros fatores, como motivos
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para o não uso (Tilahun, Assefa, Belachew, 2011). Esses estudos
alertam que a falta de conhecimento dos profissionais de saúde
demonstra a necessidade de melhor formação em contracepção
(Bennett et al., 2003; Chung-Park, 2008; Goyal, Zhao, Mollen, 2009).
A falta de conhecimento das mulheres sobre a AE também
tem sido identificada como barreiras para o uso. Em estudo
realizado na Etiópia, o baixo conhecimento sobre AE associou-se
estatisticamente ao não uso (Tilahun, Assefa, Belachew, 2011). Na
Nigéria, em estudo realizado com 420 estudantes universitárias, a
maioria não sabia o tempo recomendado para usar a AE (Ikeme,
Ezegwui, Uzodimma, 2005). No estudo Indiano realizado com 1.474
mulheres, a maioria casada, a principal razão para o não uso foi por
não possuírem conhecimento adequado sobre o método. A maioria
(71,9%) das mulheres não sabia o tempo de uso da AE e 54,4% da
não exigência de receita médica para aquisição do método (Rahman
et al. 2013).

1.4.3 Não uso da anticoncepção de emergência quando
indicada: não consciência do risco de engravidar

Só mais recentemente pesquisadores da área de saúde
sexual e reprodutiva começaram a identificar as razões pelas quais
algumas mulheres não usam AE em situações de falhas nos
métodos de uso regular, mesmo quando ela está disponível sem
receita médica, como no caso de países europeus, Estados Unidos
e Índia.
Estudos feitos na Dinamarca e na França, onde a AE é
distribuída de forma antecipada, revelaram a falta de percepção (ou
consciência, se awareness for literalmente traduzida para o
português) do risco de gravidez como o obstáculo mais importante
para o não uso (Moreau et al., 2005; Sorensen, Pedersen, Nyrnberg,
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2000). A falta de consciência do risco de engravidar também foi a
principal barreira encontrada no estudo Chinês (Meng et al., 2009).
Esse aspecto também foi citado pelas mulheres em dois estudos
realizados nos Estados Unidos (Nelson, 2006; Rocca et al., 2007).
Nelson (2006) realizou um estudo nos Estados Unidos com
212 mulheres de 18 a 50 anos para determinar a taxa de utilização
da AE e as razões para não uso quando o preservativo tinha sido
usado de forma incorreta. Das 95 mulheres que tiveram pelo menos
uma

relação

sexual

desprotegida

nas

duas

semanas

que

antecederam a avaliação, apenas 39% relataram uso da AE pelo
menos uma vez. O principal motivo alegado para o não uso foi a
percepção de não estar em risco de engravidar, já que realizaram
coito interrompido ou porque não achavam que estavam no período
fértil.
Moreau et al. (2005) realizaram um estudo na França com
1.365 mulheres de 15 a 48 anos, para verificar os obstáculos à
utilização da AE em uma população de mulheres atendidas em
quatro clínicas de aborto. Seus resultados mostraram que 32,2% das
mulheres não sabiam que estavam em risco de engravidar no
momento que tiveram a relação sexual que culminou em gravidez e
24,0% sequer conseguiram identificar esta relação sexual. A
consciência do risco de engravidar associou-se estatisticamente ao
tipo de MAC utilizado no momento da concepção. As mulheres que
usavam pílula oral e alegaram falha devido ao uso incorreto desse
método, tiveram menor consciência do risco de engravidar do que
outras mulheres, que usavam métodos tradicionais, como o coito
interrompido.
Assim, Moreau et al. (2005) concluíram que, tanto o
conhecimento sobre AE, quanto a consciência do risco de
engravidar são condições essenciais para sua utilização, indicando
que é de extrema importância que os profissionais de saúde
discutam com as mulheres se elas sabem identificar as situações
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nas quais podem estar em risco de engravidar, incluindo, nessa
discussão, a importância da AE no caso de falhas nos MAC de uso
regular, principalmente o preservativo e a pílula anticoncepcional.
Nesse sentido, Sorensen, Pedersen e Nyrnberg (2000)
também frisaram que a não consciência do risco de engravidar pelas
mulheres deve ser mais abordada, para que ao perceber o risco de
engravidar, a mulher transforme essa percepção em ação e, logo
após reconhecer que teve uma relação sexual desprotegida, utilize a
AE e tenha uma segunda chance de evitar uma gravidez não
planejada ou indesejada.
Meng et al. (2009) desenvolveram um estudo em Xangai,
China, com 5.677 mulheres com idade de 15 a 48 anos, que
induziram o aborto. Aproximadamente 72,7% das mulheres que já
tinham usado a AE anteriormente, não a usaram para prevenir a
gravidez que culminou em abortamento. A principal razão para não
usar AE foi a

não consciência do risco de engravidar ou da

necessidade de uso (81,7%).
Rocca et al. (2007), em um estudo desenvolvido em San
Francisco, Califórnia, com 1.950 mulheres entre 15 e 24 anos de
idade, encontraram que 14% das mulheres relataram não ter usado
a AE em pelo menos uma ocasião na qual pensou que poderia ter
necessidade de uso. A razão mais comum dada para não utilização
foi a inconveniência na obtenção do método. A segunda razão mais
comum

foi

a

preocupação

sobre

os

efeitos

colaterais.

A

subestimação do risco de engravidar não apareceu com tanta
frequência, como no estudo de Moreau et al. (2005) conduzido na
França, dado que apenas 11% das mulheres relataram a falta de
consciência do risco de engravidar como razão para não usar AE.
De fato, são poucos os estudos que abordam as razões do
não uso da AE quando indicada. Esses estudos são importantes
porque é por meio deles que se identificam as lacunas para a
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utilização da AE e para atuar com o intuito de minimizar essas
barreiras.
Moreau et al. (2005) apontaram em seu trabalho que talvez a
melhor forma de se verificar as razões para não uso da AE seria em
populações específicas, como, por exemplo, em mulheres que
acabaram de induzir um aborto. Em decorrência da dificuldade de se
realizar estudos com mulheres nessa situação, uma vez que a
legislação brasileira proíbe a interrupção voluntária da gestação,
salvo em casos específicos (Rocha, Barbosa, 2009), o presente
estudo foi realizado com mulheres que estavam vivenciando uma
gravidez não planejada ou ambivalente.
Assim, partindo do pressuposto que o conhecimento sobre AE
é alto no Brasil e seu acesso no Estado de São Paulo também é
facilitado (Figueiredo, Bastos, Telles, 2012), uma vez que esse
medicamento é distribuído na rede pública de saúde e pode ser
adquirido facilmente em farmácias comerciais, a principal razão para
o não uso da AE por mulheres brasileiras quando indicada,
possivelmente está relacionada com a falta de consciência do risco
de engravidar. No Brasil, até o momento, não foram realizados
estudos que abordassem as razões para não usar a AE quando
indicada, justificando assim a importância de se conduzir este
estudo.

2 PROBLEMA DE PESQUISA
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2 PROBLEMA DE PESQUISA

Quais são as razões referidas pelas mulheres para não usar a
anticoncepção de emergência quando indicada?

Quais são os determinantes do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada?

3 HIPÓTESE
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3 HIPÓTESE

A hipótese é que a principal razão para o não uso da AE
quando indicada é a falta de consciência do risco de engravidar.

4 OBJETIVOS
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4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS GERAIS
Identificar as razões do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada.

Analisar os determinantes do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Descrever o conhecimento sobre a anticoncepção de
emergência.

Descrever o uso da anticoncepção de emergência alguma vez
na vida e para prevenir a gravidez atual.

Identificar os determinantes do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos propostos, foi conduzido um
estudo quantitativo transversal, no qual mulheres grávidas –
independente da idade gestacional – que estavam presentes nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Supervisão Técnica de Saúde
do Butantã, Município de São Paulo, foram entrevistadas.

5.1 CENÁRIO DO ESTUDO
O estudo foi conduzido nas UBS da Supervisão Técnica de
Saúde do Butantã, Município de São Paulo. A opção por conduzir
este estudo nestas UBS deve-se ao fato de ser local de pesquisa,
ensino e extensão da Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo.
A Supervisão Técnica de Saúde do Butantã integra a
Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste do Município de
São Paulo, com área de 56,10 Km², e inclui os Distritos
Administrativos do Butantã, Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno
e Vila Sônia, com 13 UBS (Figura 5.1.1):

 Sete operam com o modelo tradicional: Butantã, Caxingui,
Jardim Jaqueline, José Malta Cardoso, Rio Pequeno, Vila
Borges e Vila Sônia.
 Seis contam com Estratégia Saúde da Família: Jardim Boa
Vista, Jardim D’Abril, Jardim São Jorge, Paulo VI, Real
Parque e Vila Dalva.
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Figura 5.1.1 – Distribuição dos equipamentos de saúde da
Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste do Município de
São Paulo, segundo os Distritos Administrativos

Fonte: Distrito de Saúde Escola do Butantã, 2003.

O Distrito Administrativo do Butantã possuía, em 2011, uma
população total de 432.271 habitantes. Em 2012, a renda média por
pessoa foi de R$ 3.411,60, considerada alta. No entanto, apesar de
ser um Distrito diferenciado, é importante comentar que o Distrito
Administrativo do Butantã possui algumas peculiaridades que o torna
heterogêneo, por exemplo, pouco mais de 15% dos seus domicílios
estão situados em favelas. Ainda, mesmo não sendo dados recentes
e sabendo-se que muitas mudanças ocorreram, dados de 2002
revelaram que a parte leste da subprefeitura do Butantã – próxima
ao bairro Pinheiros – possui elevado IDH: 32% dos habitantes vivem
sob IDH alto e 7% sob IDH muito alto. Em contrapartida, na parte
centro-oeste tem-se 18% da população com IDH baixo e 42% com
IDH médio (Pedroso, 2003).
Ainda em 2011, a mortalidade materna foi 14,57 por cem mil
nascidos vivos, a mortalidade infantil foi 9,19 em cada mil nascidos
vivos e 79% dos nascidos vivos foram de mães que fizeram sete ou
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mais consultas de pré-natal1 (Observatório Cidadão Rede Nossa
São Paulo, 2013).

5.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO
A população de estudo foi composta por mulheres grávidas de
qualquer idade gestacional, usuárias das UBS selecionadas para o
estudo. Em 2011, havia 3.878 gestantes cadastradas nas UBS desta
Supervisão Técnica (informação verbal)2.
As entrevistas foram realizadas com as mulheres grávidas
que estavam presentes nas UBS por qualquer razão, como consulta
de pré-natal, vacinação, participação de grupo de gestantes ou
qualquer outra atividade.

Os critérios de inclusão foram:


Estar grávida.



Ter gravidez classificada como não planejada ou como
ambivalente quanto ao planejamento da gravidez, segundo o
instrumento London Measure of Unplanned Pregnancy
(LMUP) (Barrett, Smith, Wellings, 2004).

O London Measure of Unplanned Pregnancy (Barrett, Smith,
Wellings, 2004) é um instrumento de mensuração da gravidez não
planejada, que contém seis perguntas que abordam três aspectos: a
intencionalidade, formada pelo desejo de se tornar mãe e a intenção

1

Fonte: Observatório Cidadão Rede Nossa São Paulo [Internet]. São
Paulo; 2013. [atualizado 2013]; citado 2013 nov. Disponível em:
http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/analises.php.
2
Segundo informações fornecidas pela Coordenadora de Saúde da
Supervisão Técnica de Saúde do Butantã, em 08 de agosto de 2012.
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expressa de engravidar; o contexto, formado pela influência ou não
do

parceiro

e

circunstâncias

pessoais;

e,

por

último,

o

comportamento, constituído pelo uso de métodos contraceptivos e
pelo preparo pré-concepcional para uma gravidez. Possibilita a
construção de um score que vai de zero a doze, no qual quanto mais
perto de zero, maior a possibilidade de que a gravidez tenha sido
não planejada. Os pontos obtidos podem ser segmentados em três
grupos: 10-12, que correspondem à gravidez planejada; 4-9 que
correspondem à ambivalência quanto ao planejamento da gravidez;
0-3 que correspondem à gravidez não planejada.
Este instrumento foi traduzido e validado em 2011, para uso
no Brasil, pelo Núcleo de Estudos Epidemiológicos na Perspectiva
da Enfermagem em Saúde Coletiva, da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo (EEUSP), tendo sido verificadas
adequadas propriedades psicométricas (Anexo 1) (Cavalhieri, 2011).
Optou-se por usar o LMUP porque esse instrumento não
enquadra a mulher em posição dicotômica de “planejou” ou “não
planejou a gravidez”, mas leva em consideração que as mulheres
têm atitudes e intenções que são ambivalentes, contraditórias ou
inespecíficas, e que enfrentam graus diferentes de convicção no
processo de engravidar ou de evitar uma gravidez (Barret, Wellings,
2002). Assim, esse instrumento permite capturar a gama de
intenções, desejos e comportamentos individuais que cercam o
planejamento da gravidez.

5.3 PLANO AMOSTRAL
Utilizou-se a técnica de amostragem probabilística que,
segundo Silva (1998), permite, a partir de uma amostra, generalizar
as características da população e expandir os dados para o conjunto

61

das mulheres grávidas usuárias das UBS da Supervisão Técnica de
Saúde do Butantã, Cidade de São Paulo.
Tendo

em

vista

a

finalidade

do

estudo,

para

o

dimensionamento do tamanho da amostra (n), utilizou-se como
parâmetro a variável “porcentagem de gravidez não planejada e
ambivalente” com a finalidade de se estimar a porcentagem de
mulheres que não planejaram a gravidez em curso.
Considerando-se a variável escolhida, calculou-se o tamanho
da amostra por meio da fórmula (Silva, 1998):

Em que:
p = estimativa da proporção de um dos níveis da variável
escolhida. No caso, proporção esperada de gravidez não planejada
e ambivalente de acordo com o LMUP, versão Brasil (Cavalhieri,
2011).
q=1–p
z = abscissa da curva normal padrão, tendo sido assumido o
nível de confiança 95%
d = erro máximo em valor absoluto
N = tamanho da população

Considerando p = 65% (Borges et al.,2011) e d = 5%, com
uma população total de 3.878 gestantes cadastradas nas 13 UBS da
Supervisão Técnica Administrativa do Butantã em 2011, tem-se:

n = 320 indivíduos
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Uma vez obtida a amostra, procedeu-se à realização da
amostragem casual simples estratificada com partilha proporcional.
Esse tipo de amostragem é realizado quando o pesquisador deseja
que as subpopulações sejam representadas na amostra com a
mesma proporcionalidade com que compõem a população total
(Berquó, Souza, Gotlieb, 1981). Para se obter o tamanho da amostra
em cada estrato ou subpopulação, multiplica-se o tamanho total da
amostra pelo fator de proporcionalidade com o qual a subpopulação
é representada na população.

O tamanho da amostra foi calculado com base na seguinte
fórmula:

Onde:
N = tamanho da população
Nh = tamanho de cada estrato populacional
n = tamanho total da amostra
nh = tamanho da amostra do estrato h

Por meio desse cálculo, obteve-se o número de gestantes que
deveriam ser entrevistadas em cada UBS, tendo como parâmetro o
número total de gestantes cadastradas no ano de 2011. É
importante ressaltar que as entrevistas só foram realizadas em 12
UBS porque não houve autorização da UBS Rio Pequeno para a
realização das entrevistas. Dessa forma, as 15 entrevistas que
deveriam ser realizadas nesta UBS foram redistribuídas entre
aquelas com maior número de gestantes cadastradas (Tabela 5.3.1).
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Tabela 5.3.1 – Distribuição em número e porcentagem das
gestantes entrevistadas segundo as Unidades Básicas de Saúde da
Supervisão Técnica de Saúde do Butantã. São Paulo, 2013
UBS
selecionadas
Butantã
Caxingui
Jardim Boa
Vista
Jardim D´Abril
Jardim
Jaqueline
Jardim São
Jorge
Jose Malta
Cardoso
Paulo VI
Real Parque
Rio Pequeno
Vila Borges
Vila Dalva
Vila Sônia
Total

Nº de
gestantes
cadastradas
(2011)
194
77

% de
gestantes
em cada
UBS
5%
2%

Nº de
gestantes
da
amostra
16
6

274

7%

23

208

5%

17

465

12%

38

385

10%

32

344

9%

28

529
216
184
267
248
487
3.878

14%
5%
5%
7%
6%
13%
100%

44
18
15
22
21
40
320

Nº de
gestantes
após a
redistribuição
16
8
31

Nº de
gestantes
finalmente
entrevistadas
23
9
41

19
52

33
72

39

52

32

40

48
19
33
23
46
366

68
30
41
41
63
513

Santos OA. Razões do não uso da anticoncepção de emergência
quando indicada [Dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem,
Universidade de São Paulo; 2014.

5.4 COLETA DE DADOS
A coleta de dados iniciou-se com atraso, devido à demora na
obtenção da autorização junto à Supervisão Técnica de Saúde do
Butantã. O atraso ocorreu pela dificuldade em se conseguir a
aprovação de todos os gerentes das UBS. Com o intuito de acelerar
o processo de obtenção das autorizações, a pesquisadora
conversou diretamente com os médicos de ensino e pesquisa e
gerentes das UBS. Na maioria das UBS, foi possível apresentar a
proposta do projeto nas reuniões da Comissão de Ensino e Pesquisa
em que, além dos médicos de ensino e dos gerentes, participaram
também os demais trabalhadores das UBS. Foi discutida a
viabilidade do projeto, a melhor forma de convidar as gestantes, os
horários mais adequados para realização das entrevistas e os fluxos
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de cada Unidade. O intuito era direcionar as entrevistas de forma a
não prejudicar a rotina de atendimento.
A organização das ações voltadas às gestantes em cada UBS
foi determinante para facilitar ou dificultar a captação dos sujeitos de
pesquisa. Assim, algumas UBS não contavam com dias específicos
para consulta de pré-natal ou a agenda de consulta não foi
disponibilizada, o que obrigou a pesquisadora a aguardar na sala de
espera a chegada das gestantes. Outras UBS tinham programas
específicos, como consultas e grupos. Além disso, nos meses da
realização das entrevistas, as UBS estavam em campanha de
vacinação contra a gripe, o que facilitou a captação de um grande
número de mulheres, justificando assim o tamanho amostral maior
do que o esperado.
As entrevistas foram realizadas da seguinte forma: todas as
mulheres grávidas que procuraram a UBS para fazer a consulta de
pré-natal ou qualquer outra atividade, nos dias em que a
pesquisadora estava presente, foram convidadas a participar da
pesquisa. As entrevistas eram conduzidas até completar a amostra
prevista para cada UBS. Foram explicados os objetivos da pesquisa
e houve a leitura e assinatura do TCLE e aplicação do LMUP. Para
as mulheres com gravidez classificada como planejada, foram feitas
perguntas sobre

seus

dados

sociodemográficos,

história

reprodutiva, história contraceptiva, conhecimento sobre AE, uso
anterior da AE. Para as mulheres com gravidez classificada como
não planejada ou ambivalente, a entrevista contemplou todo o
questionário (Apêndice A). A coleta de dados ocorreu no período de
abril a julho de 2013. Cada entrevista durou de 15 a 20 minutos.
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5.5 INSTRUMENTO
O questionário foi desenvolvido pela própria pesquisadora,
com base em instrumentos utilizados nos seguintes estudos:
 The remaining barriers to the use of emergency contraception:
perception of pregnancy risk by women undergoing induced
abortions (Moreau et al., 2005).
 Beyond access: Acceptability, use and nonuse of emergency
contraception among young women (Rocca et al., 2007).
 Não

há

guarda-chuva

contra

o

amor:

estudo

do

comportamento reprodutivo e de seu universo simbólico entre
jovens universitários da USP (Pirotta, 2002).
 Práticas contraceptivas entre jovens universitários: o uso da
anticoncepção de emergência (Borges et al., 2010).
 Conhecimento e uso da anticoncepção de emergência entre
adolescentes estudantes do ensino médio (Nascimento,
2012).

O questionário foi pré-testado na UBS Jardim Jaqueline com
12 gestantes durante o mês de abril de 2013 e foi devidamente
aperfeiçoado. As entrevistadas relataram que o questionário era de
fácil entendimento e não tiveram dificuldades em responder as
perguntas. Essas entrevistas foram excluídas.

A análise de dados contemplou as seguintes variáveis:

a) Sociodemográficas
 Idade: anos completos.
 Cor da pele: branca e não branca (parda, preta e
indígena).
 Religião: católica, evangélica, outras e nenhuma.
 Situação conjugal: mora com o parceiro (sim ou não).
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 Idade do parceiro: anos completos.
 Escolaridade: anos de estudo.
 Estudo atual: se ainda estuda (sim ou não).
 Trabalho remunerado: sim ou não.
 Classe econômica: segundo o Critério de Classificação
Econômica Brasil de 2010 (A/B, C, D/E) (Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2012).

b) Reprodutiva


Idade da menarca: anos completos.



Idade de início da vida sexual: anos completos.



Idade na primeira gravidez: anos completos.



Número de gestações, incluindo a atual.



Já tem filho (os): sim ou não



Número de filhos.



Abortamento: sim ou não.



Número de abortamentos: número de abortamentos
anteriores.

c) Contraceptivas (no mês que ficou grávida)
 Consciência do risco de engravidar: foi verificada
através da pergunta “quando teve a relação sexual,
você sabia que poderia ficar grávida?” (sim ou não),
criada a partir do estudo de Moreau et al. (2005).
Constitui a principal variável independente do estudo.


Uso de método contraceptivo: sim ou não.



Método contraceptivo utilizado no mês que ficou
grávida: tabelinha, coito interrompido, pílula oral, AE,
camisinha, DIU, anticoncepcional injetável, outros.



Conhecimento

sobre

período

fértil:

baseada

na

pergunta do questionário da PNDS 2006, em que
época do ciclo menstrual, isto é, entre o início de uma
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menstruação e o início da outra, uma mulher tem mais
chance de engravidar?: durante a menstruação; logo
que termina a menstruação; no meio do ciclo; pouco
antes

do

início

da

menstruação;

em

qualquer

momento; outra; não sabe. Foi considerada como
“sabe” quem respondeu no meio do ciclo ou “não sabe”
quem

respondeu

as

demais

alternativas,

e

categorizada em sim ou não.

d) Conhecimento sobre AE
 Conhece ou já ouviu falar da AE: sim ou não.
 Nível se conhecimento sobre AE: para avaliar o nível
de conhecimento sobre AE, foram usadas oito
questões adaptadas do estudo de Nascimento (2012).
Primeiro,

foram

consideradas

as

respostas

das

questões sobre a AE como “sabe” e “não sabe”, onde o
grupo “sabe” correspondeu à proporção de mulheres
que soube responder corretamente e o grupo “não
sabe” correspondeu à proporção de mulheres que
responderam

erroneamente.

As

mulheres

que

referiram não conhecer a AE foram consideradas como
se respondessem “não sabe” em todas as perguntas.
Por último, criou-se um escore do conhecimento a
partir das oito questões que variou de zero a oito, onde
o zero correspondeu às mulheres que não souberam
responder nenhuma das questões e oito às mulheres
que souberam responder todas as questões.

e) Uso da anticoncepção de emergência


Uso da AE alguma vez na vida: uso da AE em alguma
época da vida sem um tempo estabelecido, incluindo o
uso da AE para prevenir a gravidez atual.
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Uso da AE anteriormente: não incluindo as mulheres
que usaram pela primeira vez para prevenir a gravidez
atual.



Uso da AE para prevenir a gravidez atual: sim ou não.



Razões para usar a AE anteriormente ou para prevenir
a gravidez atual: falha no MAC de uso regular, não
estava usando outro MAC.



Tempo de uso da AE: até 24 horas, > 24 horas e não
lembra.



Local de aquisição da AE: farmácia comercial, posto de
saúde/ hospital, não lembra.



Receita médica para aquisição da AE: sim ou não.



Efeito colateral ao usar AE: sim ou não.



Razões para não usar a AE para prevenir a gravidez
em curso: resposta espontânea e múltipla.

5.6 ANÁLISE DOS DADOS
Para a análise dos dados, foram consideradas como tendo a
necessidade do uso da AE quando indicada aquelas mulheres com
gravidez

não

planejada

ou

com

ambivalência

quanto

ao

planejamento da gravidez segundo o LMUP.
Para a análise dos dados, a digitação do banco de dados do
instrumento foi realizada diretamente no FormSUS. As análises
estatísticas foram realizadas por meio do software Stata versão 12.0,
mediante as seguintes etapas:

1) Realizou-se uma comparação do perfil sociodemográfico,
reprodutivo e contraceptivo das gestantes segundo o
planejamento da gravidez (planejada, ambivalente e não
planejada). Essa comparação foi realizada por meio de
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proporções, médias e desvio-padrão. A diferença entre as
proporções foi testada pelo teste de Qui-quadrado ou
Exato de Fisher. As médias foram comparadas por meio
da análise de variância.
2) Procedeu-se com a caracterização do conhecimento e uso
da AE e razões para não usá-la, apenas em relação às
gestantes que tiveram a gravidez classificada como não
planejada ou ambivalente, por meio de proporções,
médias e desvio-padrão.

3) A análise dos determinantes do não uso da AE foi
realizada por meio da regressão logística multinomial,
incluindo apenas as gestantes que tiveram sua gravidez
classificada como não planejada ou ambivalente. Os
grupos comparados foram: mulheres que usaram a AE
para prevenir a gravidez atual (referência); mulheres que
usavam MAC, mas não AE no mês em que ficaram
grávidas; mulheres que não usavam MAC nem AE no mês
em que ficaram grávidas.

Inicialmente, foi realizada análise bivariada para comparar os
três grupos, por meio de proporções, médias e desvio-padrão. A
diferença entre as proporções foram testadas pelo teste de Quiquadrado ou Exato de Fisher e as médias por meio da análise de
variância.
Para escolher as variáveis que entrariam no modelo de
regressão logística multinomial, foram utilizados cinco critérios:

A) Constituir a hipótese do estudo: consciência do risco de
engravidar. A variável conhecimento do período fértil foi
mantida na análise porque pode contribuir para que a
mulher tenha consciência do risco de engravidar.
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B) As que foram citadas como determinantes do não uso da
AE segundo Kozinszky et al., 2012 e Meng et al., 2009:
nível de conhecimento sobre AE, mora com parceiro, já ter
filhos e uso da AE anteriormente.
C) Ter valor de p<0,20 na análise bivariada.
D) Optou-se por incluir a variável escolaridade no ajuste final,
independentemente do valor de p, porque se sabe que
essa variável interfere no uso de MAC (Brasil, 2008b).
E) O modelo final foi escolhido usando o critério de
informação de Akaike (AIC)3.

Os modelos são apresentados levando-se em consideração
os odds ratio (OR) e o intervalo de 95% de confiança (IC95%). Os
aspectos que predispõem a maior chance de não usar AE são
aqueles com OR maiores que 1,0 e os que predispõem a menor
chance de não usar AE são aqueles com OR menores que 1,0.
A posteriori, com os resultados já elaborados, tomando como
referência o estudo de Moreau et al (2005), criou-se também um
indicador com o objetivo de saber a porcentagem de gravidez não
planejada que poderia ser evitada, caso as mulheres classificadas
como candidatas ao uso da AE tivessem usado o método. Para tal,
foram consideradas candidatas ao uso da AE aquelas mulheres que
reuniram três condições: conheciam a AE, tinham consciência do
risco de engravidar e estavam em uma gravidez não planejada ou
ambivalente. O cálculo foi realizado da seguinte forma: proporção de
mulheres candidatas ao uso da AE, multiplicada pela proporção de
mulheres que não usaram a AE para prevenir a gravidez atual,
multiplicada pela proporção de eficácia da AE (74%), dividido por
100 (Moreau et al., 2005).
3

O AIC é usado para testar se um dado modelo é adequado. Seleciona-se

o melhor modelo, dentre aqueles que foram ajustados, para explicar o fenômeno
que está sendo estudado (Konishi, Kitagawa, 2008). Quanto menor o valor do AIC,
melhor o modelo.
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5.7 QUESTÕES ÉTICAS
Esta pesquisa seguiu os preceitos éticos estabelecidos pela
Resolução nº 196/96, do Ministério da Saúde (Conselho Nacional de
Saúde, 1996). O projeto foi submetido à Plataforma Brasil e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem

da

Universidade

de

São

Paulo

(Parecer

nº

350.320/2011) (Anexo 2). A coleta só foi realizada após autorização
da Comissão de Ensino e Pesquisa do Projeto Região Oeste da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da
autorização

da

Supervisão

Técnica

de

Saúde

do

Butantã,

responsável pela coordenação das UBS onde a pesquisa foi
realizada (Anexo 3).
Foram adotados procedimentos que garantiram a não
discriminação ou não estigmatização dos indivíduos envolvidos na
pesquisa. As mulheres foram convidadas a participar do estudo após
uma explicação de seus objetivos, do conteúdo de suas questões,
das etapas do trabalho de campo e da instituição em que foi
desenvolvido. Nesse momento, foram fornecidas cópias do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido para todas as mulheres que
aceitaram participar da pesquisa (Apêndice B). Nos casos em que a
mulher tinha menos de 18 anos, pôde participar da pesquisa,
quando no momento da entrevista estava acompanhada de um
representante legal, capaz de autorizar a participação no estudo.
Foi enfatizado que a participação no estudo era voluntária e
que as entrevistas poderiam tomar rumos em que haveria relatos de
cunho íntimo e, assim, elas poderiam recusar a continuidade da
participação no estudo a qualquer momento, sem que houvesse
qualquer

tipo

de

prejuízo.

Os

valores

socioculturais

foram

respeitados. As pesquisadoras comprometeram-se a divulgar os
resultados por meio de periódicos e congressos da área de saúde
coletiva, assim como em reuniões com os profissionais das UBS.
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Os riscos oferecidos pelo projeto foram mínimos, estando
relacionados com o sigilo da identidade dos participantes. Para
evitar este risco, os sujeitos não foram identificados. Os resultados
só serão utilizados para fins de publicação científica.
Com relação aos benefícios, as participantes receberam
orientações individuais da própria entrevistadora sobre os conteúdos
abordados durante a entrevista de acordo com a sua demanda e
necessidade. As mulheres tinham muitas dúvidas sobre a AE e
sobre os MAC em geral. Para evitar interferências na resposta do
questionário, as dúvidas eram sanadas no final da entrevista. As
orientações duraram de cinco minutos até duas horas. Alguns
companheiros das gestantes também receberam orientações e
tiraram suas dúvidas sobre MAC e cuidados com a gestante e o
bebê após o nascimento.
A pesquisadora pretende apresentar os resultados da
pesquisa aos trabalhadores de cada UBS participantes do estudo.

6 RESULTADOS
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6 RESULTADOS

6.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, CONTRACEPTIVO E
REPRODUTIVO DAS MULHERES ENTREVISTADAS
Considerando a soma dos escores do LMUP, observou-se
que 28,7% (n=147) das gestações foram classificadas como
planejadas, 52,6% (n=270) como ambivalentes e 18,7% (n=96)
como

não

planejadas.

As

características

sociodemográficas,

reprodutivas e as práticas contraceptivas das gestantes, segundo o
planejamento da gravidez, estão apresentadas na Tabela 6.1.1.
As mulheres que planejaram a gravidez eram diferentes
daquelas que não planejaram ou tiveram sua gravidez classificada
como ambivalente. Elas eram, em maior porcentagem, mais
brancas, mais velhas, moravam com o parceiro, seus parceiros eram
mais

velhos,

tinham

maior

escolaridade,

exerciam

trabalho

remunerado, não estudavam mais, pertenciam à classe econômica A
e B, iniciaram a vida sexual e tiveram a primeira gravidez mais
velhas, tiveram menos gestações e menos filhos, usavam MAC em
menor proporção no mês em que engravidaram e usaram a AE
alguma vez na vida em menor proporção.
No

entanto,

não

foi

observada

qualquer

diferença

estatisticamente significativa entre as mulheres que planejaram a
gravidez e as dos dois outros grupos no que concerne à religião,
idade média na menarca, abortamento e número de abortamento
(Tabela 6.1.1).
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Tabela 6.1.1– Número, proporção, média e desvio-padrão de
mulheres
segundo
as
características
sociodemográficas,
reprodutivas e contraceptivas e o planejamento da gravidez. São
Paulo, 2013
Variáveis
Planejada
N

Planejamento da gravidez
Não
Ambivalente
planejada

%

N

%

57 38,8
90 45,6

68
202

Mora com
parceiro
Não
Sim

5 3,4
142 96,6

Estudo atual
Não
Sim
Trabalho
remunerado
Não
Sim

p

%

N

%

25,2
60,4

29 30,2
67 44,8

154
359

30,0
70,0

0,015

54
216

20,0
80,0

31 32,3
65 67,7

90
423

17,5
82,5

< 0,001

142 96,6
5 3,4

241
29

89,3
10,7

86 89,6
10 10,4

469
44

91,4
8,6

0,029

40 27,2
107 72,8

152
118

56,3
43,7

54 56,3
42 43,8

246
267

48,0
52,1

< 0,001

Classe
econômica
A/B
C
D/E
Não respondeu

39 26,5
94 64,0
14 9,5
-

53
193
21
3

19,6
71,5
7,8
1,1

15 16,5
64 70,3
12 13,2
5 5,2

107
351
47
8

20,9
68,4
9,2
1,6

0,009

Religião
Católica
Evangélica
Nenhuma
Outras**

67 45,5
43 29,3
27 18,4
10 6,8

114
90
53
13

42,2
33,3
19,7
4,8

31
38
17
10

32,3
39,6
17,7
10,4

212
171
97
33

41,3
33,3
19,0
6,4

0,229

Abortamento
Não
Sim

113 76,9
34 23,1

210
60

77,8
22,2

74 77,1
22 22,9

397
116

77,4
22,6

0,975

Uso MAC***
Não
Sim

145 98,6
2 1,4

161
109

59,6
40,4

26 27,1
70 72,9

332
181

64,7
35,3

< 0,001

Cor
Branca
Não Branca*

N

Total

(continua)
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(continuação)
Variáveis

Planejamento da gravidez
Não
Ambivalente
planejada

Planejada
N
Usou AE
alguma vez****
Não
Sim

%

N

%

78 53,1
69 46,9

119
151

44,1
55,9

Média bruta
(DP*)

Média bruta
(DP*)

N

%

36 37,5
60 62,5
Média bruta
(DP*)

Total
N

p
%

233 45,4
280 54,6

0,048

Total

p

Idade (anos)

29,1 (5,4)

24,3 (6,0)

26,9 (7,6)

26,2 (6,5)

< 0,001

Idade do
parceiro

32,0 (7,4)

28,3 (7,2)

31,1 (8,1)

30,0 (7,6)

< 0,001

Escolaridade
(anos de
estudo)

10,1 (2,6)

9,7 (2,3)

8,6 (2,6)

9,6 (2,5)

< 0,001

Idade da
menarca

12,6 (1,6)

12,8 (1,5)

12,7 (1,6)

12,7 (1,5)

0,383

Idade de início
da vida sexual

17,4 (3,3)

16,3 (2,2)

15,9 (2,2)

16,5 (2,6)

< 0,001

Idade na
primeira
gravidez

23,0 (5,6)

19,7 (4,1)

18,6 (3,4)

20,5 (4,7)

< 0,001

Número de
gestações

2,0 (1,2)

2,0 (1,2)

3,0 (1,7)

2,2 (1,4)

< 0,001

Número de
filhos

0,8 (0,9)

0,8 (1,1)

1,7 (1,5)

0,9 (1,2)

< 0,001

Número de
abortamentos

1,2 (0,5)

1,2 (0,5)

1,3 (0,7)

1,2 (0,5)
0,654
(Conclusão)

*Parda, preta e indígena.
**Espírita, Adventista, Umbanda, Budista, Islamismo, Mórmon, frequentadora de várias religiões.
***Uso de métodos contraceptivos no mês em que a mulher ficou grávida.
****Uso da AE em qualquer época da vida reprodutiva, sem um momento específico definido.

Fonte: Santos OA. Razões do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada [Dissertação]. São Paulo: Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.
Pode-se concluir que as mulheres que planejaram a gravidez
possuíam um perfil sociodemográfico reprodutivo e contraceptivo
diferente das mulheres que não planejaram a gravidez ou com
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gravidez ambivalente. Aparentemente, elas reuniam elementos que
as possibilitou ter maior controle sobre o planejamento reprodutivo.
No entanto, por conta do objetivo do estudo, essas mulheres foram
excluídas das análises posteriores.
Os resultados a seguir dizem respeito às 366 mulheres que
tiveram

sua

gravidez

classificada

como

não

planejada

ou

ambivalente, segundo o LMUP.
A média de idade das participantes foi 25,0 anos (14-46
anos). Quatro em cada cinco morava com parceiro (76,8%), cuja
idade média foi 29,7 anos (16-63 anos). A maioria das mulheres
declarou-se de uma cor não branca (73,5%), da religião católica
(39,6%) ou evangélica (35,0%). Em média, as mulheres estudaram
9,6 anos, sendo que apenas 3,8% completaram o ensino médio,
3,8% chegaram ao nível superior e uma era analfabeta (dados não
apresentados na Tabela). Mais da metade não tinha um trabalho
remunerado (56,3%). A maioria pertencia à classe econômica C, ou
seja, a família vive com renda mensal de R$ 1.024 a R$ 1.542 reais.
Apenas uma em cada 10 continuou estudando.
Um pouco mais da metade não estava usando qualquer MAC
no mês em que ficou grávida (51,1%). Dentre os MAC utilizados,
destaca-se o uso de pílula oral (25,4%), preservativo masculino
(11,5%), preservativo masculino juntamente com outro MAC (5,5%),
injetável (3,3%) e outros MAC (3,2%) (dados não apresentados na
Tabela).

6.2 CONHECIMENTO SOBRE A ANTICONCEPÇÃO DE
EMERGÊNCIA
Das mulheres com gravidez não planejada ou ambivalente
que participaram do estudo, 354 (96,7%) relataram já ter ouvido falar
sobre AE.
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A Tabela 6.2.1 apresenta o nível de conhecimento sobre a
AE. A média de acerto foi 3,5 pontos (dp=0,1; IC95%:3,3-3,7).
Nenhuma mulher alcançou oito pontos, indicando que nenhuma
delas soube responder corretamente todas as questões; 10,7% não
souberam responder sequer uma questão.

Em metade das

questões, houve maior proporção de acertos do que erros. As
questões nas quais a porcentagem de acerto foi mais alta foram: “AE
substitui a pílula oral comum” (70,5%) e “AE é mais eficaz que outros
MAC” (56,9%). As questões com menor proporção de acertos foram:
“ao usar AE, deve-se estar atento para que isso ocorra em até 05
dias” (4,4%) e “em caso de vômito até duas horas após a ingestão
da AE deve-se repetir a dose” (33,9%).
Tabela 6.2.1– Número e proporção de mulheres, segundo as
questões de conhecimento sobre anticoncepção de emergência. São
Paulo, 2013
Questões
AE substitui a pílula oral comum
Sabe
Não sabe

N

%

258
108

70,5
29,5

AE é mais eficaz que outros MAC*
Sabe
Não sabe

201
165

56,9
45,1

Ao usar AE, a mulher estará protegida de uma gravidez até
a chegada da menstruação
Sabe
Não sabe

193
173

52,7
47,3

AE precisa ser usada no período fértil
Sabe
Não sabe

192
174

52,5
47,5

AE pode ser usada uma vez por mês
Sabe
Não sabe

169
197

46,2
53,8

A AE é abortiva
Sabe
Não sabe

141
225

38,5
61,5

Em caso de vômito até duas horas após a ingestão da AE,
deve-se repetir a dose
Sabe
Não sabe

124
33,9
242
66,1
(continua)
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Questões
Ao usar AE, deve-se está atento para que
isso ocorra em até 5 dias
Sabe
Não sabe
Total

(continuação)
N
%

16
4,4
350
95,6
366 100,0
(conclusão)

*Métodos contraceptivos
Fonte: Santos OA. Razões do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada [Dissertação]. São Paulo: Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

6.3 USO DA ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
Dentre as mulheres com gravidez não planejada ou
ambivalente, 204 (55,7%) relataram já ter usado a AE anteriormente
e 9,8% (n=36) usaram a AE para prevenir a gravidez em curso.
Dentre as que usaram a AE para prevenir a gravidez em curso,
19,4% (n=7) estavam usando pela primeira vez.
Com relação ao uso da AE anteriormente, foi verificado que
58,8% das mulheres usaram a AE até duas vezes e que 91,7%
usaram até 24 horas após a relação sexual (Tabela 6.3.1). A maioria
adquiriu o método em farmácias comerciais (98,5%) e sem receita
médica (99,0%). Destaca-se que 74,0% usaram a AE porque não
estavam usando métodos contraceptivos regulares. Dentre aquelas
que estavam usando métodos contraceptivos, o uso ocorreu por
conta de falha no uso do preservativo masculino e da pílula oral. Um
quinto (20,1%) apresentou algum efeito colateral ao usar a AE, em
sua maior parte efeitos colaterais leves como náusea, vômito,
antecipação da menstruação e aumento do fluxo menstrual.
No que concerne ao uso da AE para prevenir a gravidez atual,
a maioria usou a AE até 24 horas após a relação sexual (77,8%). A
AE foi adquirida em farmácias comerciais (100,0%) e sem receita
médica (97,2%), sendo que em 75,0% das vezes pelas próprias
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mulheres e 25,0% pelos namorados ou maridos (dados não
apresentados em tabela). A falha no uso de MAC regulares foi citada
como motivo para o uso da AE por (44,4%) das mulheres. Todas
essas informações estão na Tabela 6.3.1.

Tabela 6.3.1– Número e proporção de mulheres, segundo as
características de uso da anticoncepção de emergência alguma vez
na vida e para prevenir a gravidez em curso. São Paulo, 2013

Caracterização do uso da AE

Uso alguma vez na
vida

Uso para
prevenir a
gravidez em
curso
N
%

N

%

74
46
84

36,3
22,5
41,2

-

-

Prontidão de uso da AE
Até 24 horas
> 24horas
Não lembra

187
15
2

91,7
7,3
1,0

28
8
-

77,8
22,2
-

Local de aquisição da AE
Farmácia comercial
Posto de Saúde/hospital
Não lembra

201
2
1

98,5
1,0
0,5

36
-

100,0
-

Receita médica na aquisição da AE
Não
Sim

202
2

99,0
1,0

35
1

97,2
2,8

Razões para o uso da AE
Não estava usando outro método
Falha no uso do preservativo masculino
Falha no uso da pílula oral
Medo que a pílula não funcionasse
Falha no uso do contraceptivo injetável
Falha do coito interrompido

151
26
21
3
2
1

74,0
12,7
10,3
1,5
1,0
0,5

20

55,6

7
8
1

19,4
22,2
2,8

Efeito colateral ao usar AE
Nenhum
Náusea/vômito
Sintomas menstruais*

163
25
13

79,9
12,2
6,4

-

-

Número de vezes que usou a AE
Uma vez
Duas vezes
Três vezes ou mais

(continua)
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Caracterização do uso da AE

Uso alguma vez na
vida

Cefaleia
Outros**
Total

N

%

4
12

1,8
5,9

204

100,0

(continuação)
Uso para
prevenir a
gravidez em
curso
N
%
-

-

36

100,0

(conclusão)
*Aumento do fluxo menstrual, antecipação da menstruação e aumento de cólicas
menstruais.
**Enjoo, tontura, inchaço e sensibilidade nas mamas, reação alérgica, mal estar e
dor de estômago.

Fonte: Santos OA. Razões do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada [Dissertação]. São Paulo: Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

6.4 RAZÕES PARA O NÃO USO DA ANTICONCEPÇÃO DE
EMERGÊNCIA QUANDO INDICADA
Na Tabela 6.4.1, são apresentadas as razões pelas quais as
mulheres não usaram a AE para prevenir a gravidez em curso
(n=330). Chama a atenção o percentual de mulheres que referiram
não usar a AE porque pensaram que não iriam engravidar (47,6%).
Demais razões na Tabela 6.4.1
Observou-se que 13,3% citaram outros motivos para não usar
a AE, tais como: meu marido ou namorado não deixou usar; não
gosto de tomar medicamento; descuido/relaxo; achei que não estava
no período fértil; tenho alergia a anticoncepcional; achei que não era
necessário; quando pensei em usar já não dava mais tempo; não
tinha

dinheiro

amamentando.

para

comprar;

esqueci

de

tomar

e

estava
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Tabela 6.4.1– Número e proporção de mulheres, segundo as razões
para não usar anticoncepção de emergência quando era indicada.
São Paulo, 2013
Razão para não usar AE (n=330)
Pensei que não ia engravidar

N
157

%*
47,6

Queria engravidar, mas não agora

48

14,5

Não pensei/lembrei no método

44

13,3

Não conhece/não conhece bem o método

23

7,0

Preocupação com efeitos colaterais

10

3,0

Medo de provocar aborto

9

2,7

Não confio no método

9

2,7

Não quis/resolvi esperar

8

2,4

Esqueci de tomar

6

1,8

Outros motivos

44
13,3
*Porque algumas participantes reportaram múltiplas respostas, o total da
porcentagem excede 100.

Fonte: Santos OA. Razões do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada [Dissertação]. São Paulo: Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

6.5 DETERMINANTES DO NÃO USO DA ANTICONCEPÇÃO
DE EMERGÊNCIA PARA PREVENIR A GRAVIDEZ EM
CURSO

O não uso da AE quando indicada, ou seja, para evitar a
gravidez em curso, foi analisado tendo em vista três grupos: 1)
mulheres que usaram AE para prevenir a gravidez em curso; 2)
mulheres que usaram MAC, mas não AE no mês que engravidaram
e 3) mulheres que não usaram qualquer MAC nem AE para prevenir
a gravidez em curso.
Na Tabela 6.5.1, são apresentados os resultados da
comparação entre os três grupos de mulheres segundo o uso de
métodos contraceptivos no mês em que ocorreu a gravidez. As
variáveis, consciência do risco de engravidar (p=<0,001), mora com
parceiro (p=<0,001), cor (p=0,120), já tem filho (os) (p=0,007), uso
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da

AE

anteriormente

(p=<0,001),

nível

(p=0,002),

de

planejamento

conhecimento

sobre

da

AE

gravidez
(p=0,056),

conhecimento do período fértil, (p=0,643) e escolaridade (p=0,856)
foram consideradas na análise de regressão logística multinomial, de
acordo com os critérios estabelecidos para a construção do modelo
multinomial.
Não foi observada diferença estatisticamente significativa
entre mulheres que usaram AE, usaram algum MAC, mas não AE e
não usaram MAC nem AE no que concerne a classe econômica
(p=0,807), religião (p=0,286), abortamento (p=0,883) e idade
(p=0,576).

Tabela 6.5.1– Número, proporção, média e desvio-padrão de
mulheres, segundo o uso de métodos contraceptivos no mês que
ficaram grávidas. São Paulo, 2013
Variáveis

Uso de Métodos Contraceptivos
Mulheres
que usaram
Mulheres
AE para
Mulheres
que não
prevenir a
que usaram
usaram
gravidez em MAC, mas
MAC nem
curso
não AE*
AE*
N

%

N

N

%

53,1 32
46,9 136

19,1
81,0

127
239

34,7
65,3

<0,001

136
26

84,0 145
16,1 23

86,3
13,7

310
56

84,7
15,3

0,643

35
127

21,6 33
78,4 135

19,6
80,4

85
281

23,2
76,8

<0,001

9
27

25,0
75,0

86
76

Conhecimento
do período fértil
Não
Sim

29
7

80,6
19,4

Mora com
parceiro
Não
Sim

17
19

47,2
52,8

N

p*

%

Consciência do
risco de
engravidar
Não
Sim

%

Total

(continua)

85

(continuação)
Variáveis

Uso de Métodos Contraceptivos
Mulheres
que usaram
Mulheres
AE para
que não
Mulheres
prevenir a
que usaram
usaram
gravidez em MAC, mas
MAC nem
curso
AE*
não AE*
N

%

N

%

N

Total

%

N

%

p

Cor
Branca
Não Branca*

12
24

33,3
66,7

49
113

30,3 36
69,8 132

21,4
78,6

97
269

26,5
75,5

0,120

Classe
econômica
A/B
C
D/E

8
25
3

22,2
69,4
8,3

26
120
15

16,2 34
74,5 112
9,3 15

21,1
69,6
9,3

68
257
33

19,0
71,8
9,2

0,807

Religião
Católica
Evangélica
Nenhuma
Outras**

22
12
10
2

33,3
33,3
27,8
5,6

68
62
22
10

42,0
38,3
13,6
6,2

65
52
38
13

38,7
31,0
22,6
7,6

145
126
70
25

39,6
34,4
19,1
6,8

0,286

Abortamento
Não
Sim

29
7

80,6
19,4

126
36

77,8 129
22,2 39

76,8
23,2

284
82

77,6
22,4

0,883

Já tem filho(os)
Não
Sim

16
20

44,4
55,6

56
106

34,6
65,4

87
81

51,8
48,2

159
207

43,4
56,6

0,007

Uso da AE
anteriormente
Não
Sim

7
29

19,4
80,6

69
93

42,6
57,4

86
82

51,2
48,8

162
204

44,3
55,7

0,002

22
14

61,1
38,9

102
60

63,0
37,0

146
22

86,9
13,1

270
96

73,8
26,2

<0,001

Planejamento da
gravidez
Ambivalente
Não planejada

Variáveis
Idade (anos)
Escolaridade
(anos de estudo)

Média bruta Média bruta
DP*
DP*

Média bruta Média bruta
DP*
DP*

25,2 (6,2)

25,4 (6,4)

24,6 (6,8)

25,0 (6,5)

0,576

9,7 (2,0)

9,4 (2,3)

9,4 (2,6)

9,5 (2,4)

0,856

(continua)
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(continuação)
Variáveis

Uso de Métodos Contraceptivos
Mulheres
que usaram
Mulheres
AE para
que não
Mulheres
prevenir a
que usaram
usaram
gravidez em MAC, mas
MAC nem
curso
AE*
não AE*
N

Nível de
conhecimento
sobre AE

%

N

4,2 (2,1)

%

3,6 (2,0)

N

%

3,3 (2,0)

Total
N

p*

%

3,5 (2,0)
0,056
(conclusão)

*Parda, preta e indígena.
**Espírita, Adventista, Umbanda, Budista, Islamismo, Mórmon, frequentadora de várias religiões.

Fonte: Santos OA. Razões do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada [Dissertação]. São Paulo: Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.
O

modelo

final

da

regressão

logística

multinomial

é

apresentado na Tabela 6.5.2.
Em relação às mulheres que estavam usando algum MAC no
mês em que engravidaram, mas não usaram AE para prevenir a
gravidez em curso, destaca-se que as que não tinham consciência
do risco de engravidar e as que moravam com o parceiro
apresentaram maior chance de não usar AE (OR=3,44 IC95%:1,488,03; OR=3,23IC95%:1,43-7,28 respectivamente), comparadas com
as mulheres que usaram AE para prevenir a gravidez atual.
Para as mulheres que não estavam usando métodos
contraceptivos no mês em que ficaram grávidas e não usaram a AE
para prevenir a gravidez em curso, observa-se que aquelas que
moravam com o parceiro (OR=3,19 IC95%:1,40-7,27), com gravidez
ambivalente (OR=3,40 IC95%:1,56-8,54) e que não tinham usado
AE anteriormente (OR=3,52 IC95%=1,38-8,97) apresentaram maior
chance de não usar AE, comparadas com as mulheres que usaram
AE para prevenir a gravidez em curso.
Destaca-se que a variável mora com o parceiro apresentou
efeito no não uso da AE para os dois grupos de comparação. Já as
variáveis conhecimento do período fértil e escolaridade não
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mostraram qualquer efeito sobre o não uso da AE para prevenir a
gravidez em curso. A variável cor, apesar de ser significativa na
análise bivariada, perdeu significância no modelo multinomial.
A construção dos modelos de regressão logística multinomial
pode ser apreciada no Apêndice C.

Tabela 6.5.2– Modelo final da regressão logística multinomial para
análise do não uso da anticoncepção de emergência para prevenir a
gravidez em curso. São Paulo, 2013
Variável

Mulheres que usaram
MAC, mas não AE*
OR

IC 95%

Mulheres que não
usaram MAC nem AE*
OR

IC 95%

Consciência do risco de
engravidar
Não
Sim

3,44
1,00

1,48-8,03**
-

0,78
1,00

0,32-1,90
-

Conhecimento do
período fértil
Não
Sim

1,27
1,00

0,46-3,51
-

1,23
1,00

0,44-3,42
-

Mora com parceiro
Não
Sim

1,00
3,23

1,43-7,28**

1,00
3,19

1,40-7,27***

Já tem filho (os)
Não
Sim

0,76
1,00

0,33-1,77
-

1,21
1,00

0,52-2,78
-

0,99

0,84-1,17

0,96

0,81-1,13

Cor
Branca
Não Branca****

0,95
1,00

0,41-2,16
-

0,64
1,00

0,27-1,48
-

Planejamento da
gravidez
Ambivalente
Não Planejada

1,10
1,00

0,46-2,62
-

3,40
1,00

1,56-8,54***
-

0,94

0,76-1,16

0,90

0,72-1,11

Escolaridade (anos de
estudo)

Nível de conhecimento
sobre AE

(continua)
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Variável

Mulheres que usaram
MAC, mas não AE*
OR

Uso da AE anteriormente
Não
Sim

IC 95%
2,60
1,00

1,00-6,61
-

(continuação)
Mulheres que não
usaram MAC nem AE*
OR

IC 95%
3,52
1,00

1,38-8,97***
(conclusão)
* Grupo de referência: Mulheres que usaram AE para prevenir a gravidez em
curso.
**p<0,005.
***p<0,05.
****Parda, preta e indígena.
AIC=635.04

Fonte: Santos OA. Razões do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada [Dissertação]. São Paulo: Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.
Teoricamente, todas as mulheres deste estudo tinham
indicação para usar a AE para prevenir a gravidez em curso, pois
não planejaram ou eram ambivalentes quanto ao planejamento da
gravidez. No entanto, ao considerar as três condições (conheciam a
AE, tinham consciência do risco de engravidar e estavam em uma
gravidez não planejada ou ambivalente), 63,1% (n=231) eram
candidatas ao uso. Destas, apenas 11,7% (n=27) usaram a AE para
prevenir a gravidez atual. Assumindo que a AE tenha 74% de
eficácia, aproximadamente 41,0% das gravidezes poderiam ter sido
evitadas com o uso da AE.

7 DISCUSSÃO
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O perfil sociodemográfico e reprodutivo das mulheres
abrangeu de jovens na primeira gravidez a mulheres até 46 anos de
idade com história de gravidez anterior, solteiras e aquelas que
moravam

com

parceiro.

Essa

diversidade

de

inserção

em

relacionamentos afetivo-amorosos e de história reprodutiva torna-se
relevante quando a intenção é analisar práticas contraceptivas, pois
a idade, número de filhos e o estado conjugal influenciam o uso dos
métodos contraceptivos (Perpétuo, 2008).
Nota-se que, mesmo que as entrevistas tenham sido
conduzidas em UBS, a classe econômica e a escolaridade das
mulheres mostraram-se diversificadas, envolvendo desde mulheres
do grupo econômico A/B até E, desde aquelas com mais alta
escolaridade até as não alfabetizadas. Algumas entrevistadas não
eram cadastradas nas UBS e estavam presentes no serviço para
tomar vacina. Pode ser que estas fossem justamente as mulheres
mais escolarizadas e favorecidas socialmente. De qualquer forma,
não se pode perder de vista que o Butantã é um Distrito
Administrativo

heterogêneo

na

perspectiva

sociodemográfica.

Apesar de ter bons indicadores de renda e educação (Observatório
Cidadão Rede Nossa São Paulo, 2013), um dos seus bairros, o
Morumbi, é considerado uma área predominantemente rica, ao
passo que os bairros Butantã e Vila Sônia são classificadas como
áreas predominantemente de classe média; já Raposo Tavares e
Rio Pequeno são áreas de transição para a classe média, ou seja, é
um Distrito com diferentes padrões sociais (Secretaria da Saúde do
Município de São Paulo, 2011).
Em relação ao comportamento contraceptivo antes da
ocorrência da gravidez, foi observada uma concentração no uso da
pílula oral e do preservativo masculino, tal como também descrito na
PNDS 2006, que salientam serem esses dois os métodos reversíveis
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mais utilizados no país (Brasil, 2008b). Soma-se a isto o uso
inconsistente de MAC no mês em que ocorreu a gravidez. Deve-se
levar em conta que o uso de MAC é um fenômeno dinâmico, em que
descontinuidades e inconsistências podem ser comuns, gerando
situações de vulnerabilidade contraceptiva, e expondo as mulheres a
uma gravidez não planejada. Dessa forma, deve-se levar em
consideração a complexidade dos aspectos envolvidos na dinâmica
contraceptiva, como as intenções reprodutivas, as relações de
parceria e o acesso/ conhecimento sobre MAC, todos contribuintes
para que esse não seja um fenômeno completamente racional.

7.1 USO DA ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA
PREVENIR A GRAVIDEZ EM CURSO

Uma em cada dez mulheres com gravidez não planejada ou
ambivalente usou a AE para prevenir a gravidez em curso. Em
outros estudos, a proporção de uso da AE quando indicada variou
segundo a população pesquisada. Em estudo realizado com
mulheres escocesas com gravidez não planejada ou ambivalente
que continuaram a gestação, a proporção de uso da AE foi 1,4% em
2004-2005 (Lakha, Glasier, 2006). Já entre as mulheres que foram
atendidas em clínicas de aborto, a proporção de uso foi 4,0% na
Dinamarca em 1994-1995 (Sorensen, Pederson, Nyrnberg, 2000),
1,3% nos EUA em 2000 (Jones, Darroch, Henshaw, 2002), 2,9% na
Suécia em 2000 (Aneblom, Larsson, Odlind et al., 2002), 9,2% na
França em 2002 (Moreau et al., 2005), 11,8% na Escócia em 20042005 (Lakha, Glasier, 2006) e 13,3% na China em 2006 (Meng et al.,
2009).
A porcentagem de falha da AE observada neste estudo
(9,8%) está dentro do esperado, uma vez que a maioria das
mulheres usou a AE até 24 horas após a relação sexual e, segundo
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a World Health Organization (2012), sua eficácia pode variar de 52 a
94%, sendo que, quanto mais cedo for usada, maior a eficácia. A
falha da AE pode ser um fator limitante para usá-la novamente
quando necessário, ou seja, as mulheres podem perder a confiança
no método. Um exemplo disto é que no estudo de Meng et al.
(2009), com mulheres que induziram a interrupção da gravidez,
37,9% disseram que não usariam a AE no futuro, caso percebam a
necessidade e 35,9% disseram não estar seguras se usariam ou
não.
Além da AE de LNG, há outros métodos contraceptivos de
emergência que são considerados ainda mais eficazes, como o
ulipristal, o DIU e a mifepristona, que poderiam minimizar estas
falhas. O ulipristal é um novo método de AE, de uso único, que pode
ser mais eficaz do que o LNG quando usado entre 72 a 120 horas
após a relação sexual desprotegida, estendendo-se a janela de
oportunidade para a AE (Glasier et al., 2010; Richardson, Maltz,
2012). Seu mecanismo de ação é diferente da AE de LNG porque,
além de atuar impedindo ou retardando a ovulação, também atua no
endométrio, podendo afetar a implantação do óvulo (Richardson,
Maltz, 2012). No entanto, ainda não está disponível para a venda no
Brasil.
O DIU é considerado o método contraceptivo de emergência
mais eficaz, pois além de ser seguro para a maioria das mulheres, é
de baixo custo e atua como MAC de longa duração (Cleland et al.,
2012). Por esta razão, seu uso deve ser mais estimulado no Brasil e
pode ser incluído como opção de AE.
A mifepristona é também uma forma eficaz de AE quando
usada até 120 horas após a relação sexual (Cheng et al., 2008) mas,
como seu mecanismo de ação inclui alterações no endométrio,
impedindo a implantação do blastocisto (Lalitkumar et al., 2007), seu
uso generalizado é limitado em países com restrição legal para a
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interrupção da gravidez (Richardson, Maltz, 2012), como é o caso do
Brasil.
As mulheres que usaram a AE para prevenir a gravidez em
curso o fizeram, em sua maioria, por não usar MAC regular. O fato
dessas mulheres relatarem não estar usando MAC no mês em que
ficaram grávidas não é suficiente para afirmar que elas não usavam
MAC de forma regular, mas pode sugerir uma alternância de
métodos, com descontinuidades e inconsistências. Um pouco menos
da metade usou AE devido à falha no uso de MAC. A falha no uso
de MAC é a principal razão apontada para uso da AE em estudos
realizados no Brasil (Alano et al., 2012; Bataglião, 2011; Borges et
al., 2010) e em outros países (Goulard et al., 2006; Kozinszky et al.,
2012; Moreau, Trussell, Bajos, 2006), principalmente após o uso do
preservativo masculino e da pílula oral, justamente alguns dos MAC
que apresentam o maior índice de falhas (Trussell, 2009), por serem
MAC reversíveis de curta duração e que não dependem de
profissionais treinados para sua interrupção.
Devido à população do estudo se constituir de mulheres
grávidas, não foi possível saber se houve mudanças no uso de MAC
após o uso da AE. No entanto, estudos relataram que o uso da AE
não provoca alterações no padrão de uso de MAC de rotina (Costa
et al., 2008; Moreau, Trussell, Bajos, 2006; Polis et al., 2008). No
estudo de Alano et al. (2012), realizado com 360 universitárias de 18
a 45 anos de Santa Catarina, 97,8% relataram não ter alterado o uso
de MAC regular após o uso da AE. Costa et al. (2008) realizaram um
estudo caso-controle com 407 mulheres, na sua maioria adultas, e
verificaram um aumento na prevalência do uso de MAC de 89 para
96%. Esse aumento foi ainda maior no grupo que recebeu
informação e oferta antecipada da AE, comparado com o grupo que
recebeu somente informação sobre o método. Os autores atribuíram
esse aumento do uso de MAC regular à orientação em contracepção
e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis fornecidas às

95

participantes do estudo. Isso indica que o fato de ter acesso
facilitado e informação sobre a AE não provoca o abandono no uso
do MAC regular, pois o momento que a mulher procura a AE é
oportuno para realizar aconselhamento em contracepção e para
orientar sobre a importância da AE como um apoio no caso de falha
de MAC regular.
Observou-se neste estudo que a maioria das mulheres usou a
AE uma ou duas vezes, não indicando, portanto, a utilização da AE
como substituto de outros métodos. É importante comentar que,
apesar de 204 mulheres referirem já ter usado a AE anteriormente,
85,8% delas não usaram a AE para prevenir a gravidez em curso.
Pode-se dizer que o método foi subutilizado para prevenir a gravidez
em curso e não está sendo utilizado quando seria indicado.

7.2 RAZÕES PARA O NÃO USO DA ANTICONCEPÇÃO DE
EMERGÊNCIA QUANDO INDICADA

Este estudo avaliou as razões pelas quais mulheres não
usaram a AE quando indicada. Como não é possível avaliar com
antecedência a necessidade de uso de AE, foi definido que uma
gravidez que tenha ocorrido sem planejamento expressa uma
situação em que teria sido indicado o uso da AE.
Ressalta-se que há outras formas de se considerar o não uso
da AE quando indicada, por exemplo, entre mulheres que estão
induzindo a interrupção da gravidez, como no estudo de Moreau et
al. (2005) realizado na França e o de Meng et al. (2009) realizado na
China. Esses autores relatam ser essa a forma ideal para se
explorar o não uso da AE, uma vez que as mulheres que induziram
um abortamento realmente não planejaram a gravidez. Nesses
países onde a interrupção da gravidez é legalizada e existem
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clínicas especificamente para esse fim, a facilidade em realizar
pesquisas são maiores. No entanto, no Brasil, onde o aborto é
considerado crime sujeito à penalidade, as pesquisas vêm sendo
realizadas no contexto restrito à lei (Diniz, Medeiros, 2010), não
sendo possível indagar diretamente à mulher se o aborto foi
provocado. Por esse motivo, optou-se por realizar este estudo com
gestantes por meio do LMUP, por ser um instrumento válido de
medição da gravidez não planejada.
Outra forma mais restrita de se avaliar a indicação de uso da
AE seria a adoção de mais um critério descrito por Moreau et al.
(2005). Estas autoras estabeleceram como candidatas potenciais ao
uso da AE as mulheres que tivessem, no mínimo, três condições:
gravidez não planejada, conhecimento sobre AE e consciência do
risco de engravidar. No presente estudo, ao se utilizar esse critério,
a porcentagem de mulheres com necessidade de uso da AE foi alta
(63,1%). Caso essas mulheres tivessem usado o método, dois
quintos das gravidezes poderiam ter sido evitados. Isso indica que,
ao não usarem o método quando realmente há necessidade, as
mulheres

perdem

a

oportunidade

de

controlar

sua

própria

reprodução. Ao contrário do que tem sido propagado na mídia
nacional e defendido por grupos contrários ao uso da AE, como a
Igreja Católica e até mesmo profissionais de saúde, a AE não é
usada de forma abusiva (Souza, Brandão, 2012).
A principal razão para o não uso da AE quando indicada
esteve relacionada à falta de consciência do risco de engravidar, já
que a maioria das mulheres referiu não usar AE por pensar que não
iria engravidar, confirmando o pressuposto do estudo. Este resultado
está em conformidade com estudos de outros países (Meng et al.,
2009; Moreau et al., 2005; Nelson, 2006; Rocca et al., 2007). Cabe
ressaltar que a consciência do risco de engravidar pode variar ao
longo do tempo e que existem alguns aspectos que levam a mulher
a subestimar tal risco. Estas razões foram descritas por Frohwirth,
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Moore e Maniaci (2013): se sentirem invulneráveis à gravidez, pois
existe o imaginário mágico de que a gravidez não acontecerá com
elas porque são muito jovens ou porque já fizeram sexo sem
proteção antes e não engravidaram; se sentirem ou pensarem que
seus maridos eram inférteis; a falta de atenção à possibilidade de
concepção; alguns estressores como violência interpessoal, uso de
drogas, brigas com o parceiro, divórcio, que provocam desatenção
na saúde reprodutiva; e o fato de estarem usando algum método
contraceptivo, mesmo que o uso seja inconsistente ou incorreto, ou
porque não percebem a falha no uso do MAC.
Estudos evidenciaram que a falha em reconhecer a
necessidade do uso da AE é comum (Meng et al., 2009; Moreau et
al., 2005). No estudo de Moreau et al. (2005), 47,9% das mulheres
sabiam estar em risco de engravidar quando tiveram a relação
sexual que culminou na gravidez, mas reavaliaram esse risco
posteriormente e não usaram a AE por pensar que não iriam
engravidar.
Outras razões citadas pelas mulheres para não usar a AE
foram não conhecer o método ou conhecê-lo muito superficialmente.
As mulheres referiram o medo de que a AE provocasse aborto,
preocupação com efeitos colaterais mais sérios e falta de confiança
na sua eficácia, o que denota conhecimento insuficiente ou
equivocado. Por exemplo, a maioria das mulheres não sabia que a
AE pode ser usada até 120 horas após a relação sexual e
respondeu que o método é abortivo. O conhecimento insuficiente
sobre AE foi citado como barreira para o não uso da AE também em
outros estudos (Rahman et al., 2013; Tilahun, Assefa, Belachew,
2011) e, assim, merece ser considerado como inibidor de seu uso.
As preocupações a respeito do mecanismo de ação da AE
constituem, sem dúvida, uma barreira para seu uso. Ressalta-se que
as preocupações de que a AE seja abortiva não têm fundamento,
pois já está amplamente relatado na literatura o principal mecanismo
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de ação do LNG: evitar ou adiar a ovulação, não tendo ação no
endométrio e, portanto, não impedindo a implantação (Marions et al.,
2004; Noé et al., 2011). Além disso, caso a AE falhe e a gravidez
ocorra, malformações congênitas, complicação na gestação ou
qualquer outro resultado adverso da gravidez não são prováveis
(Zhang et al., 2009). Em relação aos efeitos colaterais, é sabido que
são, na sua maioria, leves, sendo os mais comuns náusea, poucas
vezes acompanhada de vômito, sintomas menstruais, como
antecipação da menstrual, aumento do fluxo e das cólicas
menstruais (OMS, 2012). De fato, esses efeitos colaterais foram
relatados pelas mulheres deste estudo quando usaram a AE, da
mesma forma por mulheres de outros estudos brasileiros (Alano et
al., 2012; Costa et al., 2008) e internacionais (Rahman et al., 2013;
Rocca et al., 2013). Maior conhecimento sobre o mecanismo de
ação da AE poderia aumentar a aceitabilidade e, consequentemente,
seu uso.
Outra razão importante para não usar AE para prevenir a
gravidez em curso foi por querer engravidar ou ter um filho, no
entanto aquele não era considerado o momento apropriado para
engravidar. Curiosamente, todas as mulheres que relataram essa
razão para não usar AE eram ambivalentes quanto ao planejamento
da gravidez (dado não apresentado). A ambivalência na intenção de
engravidar é definida como "sentimentos não resolvidos sobre
querer ter um filho neste momento" (Higgins, Hirsch, Trussell, 2008,
p.130). É fato que o planejamento da gravidez não é um conceito
simples, pois engloba dimensões como as intenções reprodutivas,
uso

de

MAC,

preparo

pré-concepcional,

circunstâncias

pessoais/tempo e influência do parceiro. Como tal, não é uma
medida estática e não se pode supor que as pessoas sejam
universalmente racionais e instrumentais em termos de suas
decisões e controle da fecundidade (Barrett, Smith, Wellings, 2004).
Entre os muitos aspectos associados ao uso de métodos, a intenção
reprodutiva é o de maior relevância (Bartz et al., 2007). Mulheres
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com ambivalência quanto ao planejamento da gravidez são mais
propensas a não usar ou usar MAC de forma inconsistente do que
as mulheres que não planejam a gravidez (Moreau et al., 2012;
Trussel, Wynn, 2008). Embora pouco explorada e descrita na
literatura nacional, a ambivalência em relação ao planejamento da
gravidez necessita ganhar espaço na atenção em contracepção pelo
seu papel de destaque nas decisões e práticas contraceptivas.
Algumas mulheres não usaram a AE para prevenir a gravidez
em curso porque não pensaram ou não se lembraram do método.
Isto parece significar que a AE não está tão presente na vida dessas
mulheres como se pensa. Aparentemente, elas não têm ouvido falar
da AE com frequência ou não têm recebido aconselhamento sobre
AE nas UBS.
Neste estudo, a disponibilidade, o acesso e o custo da AE
pareceram ser menos importantes como barreiras ao uso do que a
não consciência do risco de engravidar, o conhecimento limitado
sobre o método e a ambivalência quanto ao planejamento da
gravidez. No entanto, é importante comentar que algumas mulheres
referiram não usar AE porque não tinham dinheiro para comprá-la.
Além disso, mesmo sendo usuárias do SUS, a maioria das mulheres
que usou AE anteriormente (e todas que usaram para prevenir a
gravidez em curso) adquiriram o método comprando-o em farmácias
comerciais. Ressalta-se que todas as UBS onde o presente estudo
foi realizado tinha AE disponível, mas aparentemente as mulheres
não sabiam disto. Pode ser que a necessidade de passar por
consulta médica ou de enfermagem tenha se configurado em uma
barreira para aquisição da AE.
É preciso esclarecer que, em muitos países, incluindo o
Brasil, esforços vêm sendo feitos para melhorar o acesso à AE. O
avanço mais recente é o Protocolo de Utilização do Levonorgestrel
(2012) que não impõe a exigência de receita médica para aquisição
da AE nas UBS, permitindo aos enfermeiros prescreverem e
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disponibilizarem a AE (Ministério da Saúde, 2012), o que certamente
pode facilitar a sua aquisição nesses serviços e beneficiar as
usuárias dessas unidades. Vale lembrar que essa norma já era
vigente para o Município de São Paulo (Figueiredo et al., 2007). A
oferta antecipada da AE, como realizada em alguns países europeus
(Meyer, Gold, Haggerty, 2011), ou até mesmo sua aquisição
diretamente nas farmácias das UBS sem a necessidade da consulta
médica ou de enfermagem, facilitaria a aquisição e certamente
aumentaria o seu uso quando indicada. Somado a isso, é necessário
que haja maior divulgação sobre a AE, suas indicações de uso e
mecanismos de ação, tanto nas dependências das UBS, como
durante as ações de atenção à saúde em geral.

7.3 DETERMINANTES DO NÃO USO DA ANTICONCEPÇÃO
DE EMERGÊNCIA PARA EVITAR A GRAVIDEZ EM CURSO

Além das razões referidas pelas mulheres grávidas para não
ter usado a AE para prevenir a gravidez em curso, foi possível
também identificar os determinantes do não uso quando indicada.
Para tanto, o grupo de mulheres que usou a AE para prevenir a
gravidez em curso foi comparado com dois grupos bem distintos: o
grupo de mulheres que estava usando algum MAC, mas não AE, no
mês em que ficaram grávidas e o grupo de mulheres que não usou
MAC nem AE no mês em que ficaram grávidas. A consciência do
risco de engravidar, a união conjugal, o planejamento da gravidez e
uso prévio da AE foram as variáveis determinantes do não uso da
AE quando indicada.
Para as mulheres que estavam usando algum MAC, mas não
AE no mês em que engravidaram, a não consciência do risco de
engravidar foi determinante para o não uso da AE. Esse mesmo
resultado também foi encontrado em estudo realizado na China por
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Meng et al. (2009), com 5.677 mulheres de 15 a 48 anos que
interromperam voluntariamente a gestação. Os demais estudos não
verificaram essa associação, no entanto, observaram que a não
consciência do risco de engravidar constitui barreira para o uso da
AE (Moreau et al., 2005; Nelson, 2006; Rocca et al., 2007;
Sorensen, Pedersen, Nyrnberg, 2000).
Para reconhecer a necessidade do uso da AE requer-se,
primeiramente, que a mulher reconheça o risco de engravidar
(Williamson, Buston, Sweeting, 2009) e para as mulheres usuárias
de MAC regular, principalmente hormonal, reconhecer estar em risco
de engravidar pode ser mais difícil (Frohwirth, Moore, Maniaci,
2013). Para as mulheres não usuárias de MAC regular, é natural e
esperado que a maioria tenha consciência do risco de uma gravidez,
salvo aquelas que, por algum motivo, consideram-se inférteis ou
com parceiro infértil. Já para as mulheres usuárias de MAC, esperase que não tenham qualquer consciência do risco de engravidar,
porque supostamente se sentem protegidas. No entanto, observouse que quase metade das mulheres usuárias de MAC referiram ter
consciência no risco de engravidar, podendo este fenômeno ter
relação com o tipo de MAC utilizado, uma vez que houve a
predominância do uso do preservativo masculino e da pílula oral. No
estudo de Moreau et al. (2005), a consciência do risco de engravidar
esteve diretamente relacionada ao tipo de método utilizado. As
mulheres que não estavam usando MAC ou que estavam usando
um MAC tradicional, como o coito interrompido, tinham maior
consciência do risco de engravidar comparadas com as mulheres
que estavam usando qualquer outro MAC, como a pílula oral.
Coabitar com o parceiro foi a única variável associada ao não
uso da AE tanto para as mulheres que usaram MAC, como para as
que não usaram no mês da concepção. Assim, as mulheres que
moravam com o parceiro tiveram maior chance de não usar AE.
Esse achado é comparável aos estudos realizados na China (Meng
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et al., 2009) e Hungria (Kozinsky et al., 2012), principalmente porque
a união conjugal está fortemente associada ao uso de MAC no geral,
não somente à AE. No estudo de Campo et al. (2012), as mulheres
casadas ou que viviam com o parceiro foram menos propensas a
usar contraceptivos do que as mulheres solteiras e as que não
viviam com o parceiro, possivelmente porque as primeiras têm
circunstâncias de vida mais favoráveis para se ter uma gravidez,
mesmo inesperada. É importante levar em consideração que, tanto a
intenção de preservação de um relacionamento como as intenções
do parceiro em querer a gravidez, podem interferir na decisão das
mulheres em usar MAC (Bartz et al., 2007; Rocca et al., 2010). No
estudo de Bartz et al. (2007), o grau de amor sentido por um
parceiro e o quanto a mulher se sentia apoiada foram associados ao
não uso de MAC, apontando para a necessidade de se considerar
as emoções e interações com o parceiro, que influenciam não só as
decisões sobre relacionamentos sexuais, mas também a tomada de
decisão sobre uso de MAC.
O planejamento da gravidez em curso só foi determinante
para o não uso da AE entre as mulheres que não estavam usando
métodos contraceptivos no mês da concepção. As mulheres com
ambivalência quanto ao planejamento da gravidez apresentaram 3,4
vezes mais chance de não usar AE do que as com gravidez não
planejada. Em estudo realizado na Índia com mulheres casadas, a
intencionalidade da gravidez foi o único aspecto associado ao uso
da AE (Rocca et al., 2013). No estudo realizado em Edimburgo, na
Escócia, as mulheres que estavam em uma gravidez ambivalente
também relataram menor uso da AE do que as mulheres com
gravidez não planejada (Lakha, Glasier, 2006), indicando que a
intenção de engravidar é um aspecto importante na decisão de usar
ou não a AE. Ainda, mulheres negras americanas, que relataram
não querer engravidar, foram quatro vezes mais propensas a relatar
que usariam a AE caso percebessem a necessidade, em
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comparação com as que tinham a intenção de engravidar (Lind et
al., 2013).
A ambivalência na intenção de engravidar não é somente um
forte componente do não uso de AE, como também do não uso de
MAC no geral. Estudos identificaram que o não uso de MAC, o uso
descontínuo ou incorreto, são mais comuns entre as mulheres que
apresentam ambivalência quanto ao planejamento da gravidez
(Bruckner, Martin, Bearman, 2004; Campo et al., 2012; Finer,
Henshaw, 2006; Frost, Duberstein, Finer, 2012; Frost, Singh, Finer,
2007; Higgins, Hirsch, Trussel, 2008; Huber et al., 2006; Jaccard,
2009; Mosher, Jones, Abma, 2012; Schunmann, Glasier, 2006;
Trussell, Wynn, 2008).
Apesar da sua importância, a intenção reprodutiva foi pouco
explorada ou levada em consideração em estudos recentes, por isso
pouco se sabe sobre a contribuição global de atitudes ambivalentes
no planejamento da gravidez (Moreau et al., 2012). No entanto,
estudos têm revelado que os planos dos casais referentes à
reprodução não são necessariamente claros, ao contrário, podem
ser vagos e inespecíficos (Barrett, Wellings, 2002; Gribaldo, Judd,
Kertzer, 2009; Johnson-Hanks, 2008). De fato, o planejamento da
gravidez é cercado de uma gama de intenções, desejos e
comportamentos individuais, envolvendo diversos aspectos, como o
desejo de se tornar mãe e a intenção de engravidar, a influência ou
não do parceiro, as circunstâncias pessoais e comportamentais
(Barrett, Smith, Wellings, 2004).
Jaccard (2009) enfatizou que o uso de MAC é influenciado por
uma série de fatores, como a falta de acesso aos MAC e
contraindicações médicas para o uso do MAC; atributos pessoais
que fazem com que o indivíduo não se relacione diretamente com o
uso de MAC, tais como traços de personalidade e condições de
saúde; fatores relacionados ao porque um indivíduo tem ou não a
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intenção de contracepção e e o indivíduo pretende ou não adotar
uma contracepção.

Jaccard (2009) enfatizou que o uso de MAC é influenciado por
fatores distais, como a falta de acesso aos MAC e contraindicações
médicas para o uso do MAC; fatores quase distais, considerados
atributos pessoais que fazem com que o indivíduo não se relacione
diretamente com o uso de anticoncepcionais, tais como traços de
personalidade e condições de saúde; e fatores proximais, que são
os relacionados ao porque um indivíduo tem ou não a intenção de
contracepção e se o indivíduo pretende ou não adotar uma
contracepção.
Parece que, além do acesso, conhecimento ou consciência do
risco de engravidar, são as circunstâncias pessoais que influenciam
o uso da AE, pois, de fato, a união conjugal e a ambivalência no
planejamento da gravidez mostraram-se fortes determinantes do não
uso da AE. Ou seja, a contracepção não é um fenômeno plenamente
racional, mas subjetivo e contextual. Estes resultados reafirmam a
necessidade

dos

profissionais

de

saúde

considerarem

a

ambivalência em relação à intenção de engravidar e o tipo de
relacionamento durante o aconselhamento em contracepção.
Neste estudo, não ter usado anteriormente a AE foi associado
ao não uso entre as mulheres que não usavam MAC nem AE no
mês em que ficaram grávidas. As mulheres que não usaram AE
anteriormente apresentaram uma chance 3,52 vezes maior de não
usá-la para prevenir a gravidez em curso, do que as mulheres que já
haviam usado, tal e qual descrito em estudos realizados na
Dinamarca (Sorensen, Pedersen, Nyrnberg, 2000), Estados Unidos
(Rocca et al., 2007), Nigéria (Adeniji, Tijani, Owonikoko, 2013),
França (Goulard et al., 2006) e Hungria (Kozinszky et al., 2012). Isso
pode estar relacionado ao fato de que a mulher com experiência de
sucesso com o uso da AE pode estar mais motivada a recorrer a

105

esse método caso sinta a necessidade. Campo et al. (2012)
encontraram em seu estudo que ter tido experiência com o uso de
MAC no passado foi o maior determinante para a adoção de práticas
contraceptivas, revelando que o uso prévio do MAC está associado
positivamente com as intenções das mulheres em usar MAC no
futuro.
O nível de conhecimento não mostrou qualquer efeito
significativo, apesar de ser considerado forte determinante no uso da
AE (Kozinszky et al., 2012; Roca et al., 2007; Tilahun, Assefa,
Belachew, 2011), perdendo a significância na presença de outras
variáveis. O não uso da AE relacionou-se mais diretamente com as
circunstâncias pessoais, como estar em um relacionamento estável,
do que ao nível de conhecimento propriamente dito. Esse achado é
compatível com um estudo realizado no Brasil, em que se verificou
que o baixo nível de conhecimento sobre AE não impossibilitou o
seu uso, embora os sujeitos tenham sido adolescentes (Nascimento,
2012).

Quando

há

a

percepção

da

necessidade

do

uso,

aparentemente as mulheres vão usar o método independentemente
do seu nível de conhecimento. Por outro lado, esse achado é
diferente de relatos de estudos internacionais, em que um amplo
conhecimento sobre AE esteve significativamente associado ao uso
(Adeniji, Tijani, Owonikoko, 2013; Goulard et al., 2006; Kozinszky et
al., 2012; Tilahun, Assefa, Belachew, 2011). Cabe salientar que,
neste estudo, não foi mensurado o efeito do conhecimento no uso
correto da AE, ou seja, não é sabido se as mulheres com maior
conhecimento sobre a AE a usaram de forma mais correta do que as
que tinham menor nível de conhecimento. Por meio do instrumento
utilizado nas entrevistas, não foi possível saber se houve diferença,
por exemplo, no tempo de uso após a relação sexual, na prevenção
de uma nova relação sexual desprotegida no mesmo ciclo (após o
uso da AE) e se, caso tenha usado o regime de duas doses, se
ambas foram realmente tomadas no tempo recomendado ou não.
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Estudos futuros podem levar isso em consideração, uma vez que
todos esses aspectos interferem na eficácia da AE.
O conhecimento do período fértil não se associou ao não uso
da AE. Poderia se questionar se a mensuração do conhecimento do
período fértil não foi válida, por ter sido analisado apenas em uma
questão. Entretanto, essa pergunta, é oriunda do questionário da
PNDS 2006. Na verdade, foram poucas as mulheres que souberam
identificar corretamente o período fértil, indicando que isso talvez
não seja mesmo um componente importante para o comportamento
contraceptivo das mulheres deste estudo. Carvacho, Silva e Mello
(2008) chamam a atenção para o fato que as mulheres nem sempre
relacionam o período fértil à ovulação e ter conhecimento do período
fértil não implica, necessariamente, na aplicação prática deste
conhecimento. Não obstante, ter conhecimento sobre o período fértil
pode ser uma ferramenta importante no cenário de falha e
descontinuidade no uso de MAC, porque a concepção é mais
provável após uma relação sexual desprotegida no dia da ovulação
ou nas 24 horas anteriores da sua ocorrência (Wilcox, Dunson,
Baird, 2000).

7.4 LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES DO ESTUDO

Este estudo foi focado exclusivamente em mulheres com
gravidez não planejada ou ambivalente, portanto, uma população
específica de mulheres que, aparentemente, não conseguiram
prevenir a gravidez em curso e são usuárias de UBS de um distrito
da cidade de São Paulo. Os resultados não representam outra
grande parcela de mulheres que preveniu, com sucesso, uma
gravidez inoportuna com o uso da AE. Tampouco, pode-se afirmar
que os resultados podem ser inferidos às mulheres usuárias do
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sistema privado de saúde ou com situação sociodemográfica mais
favorecida. Entretanto, foi possível explorar os aspectos que
contribuíram para o não uso da AE e as razões referidas pelas
próprias mulheres para não usá-la quando indicada.
Apesar de não ter sido possível realizar entrevista em uma
das UBS, acredita-se não ter havido comprometimento nos
resultados do estudo, pela pouca quantidade de mulheres
representativas dessa UBS e por ter sido possível redistribuí-las nas
demais UBS.
Ademais, utilizou-se um instrumento validado para classificar
o planejamento da gravidez, fato que possibilitou obter resultados
confiáveis sobre a indicação de uso da AE por este grupo.
Finalmente, este estudo apresenta resultados inéditos das razões e
determinantes do não uso da AE no Brasil, o que certamente
contribuiu para apontar caminhos a serem trilhados na ampliação do
uso da AE quando indicada.

8 CONCLUSÃO
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Evidenciou-se que as mulheres conhecem a AE, porém o
conhecimento

é

limitado,

porque

a

maioria

desconhece

o

mecanismo de ação e o seu tempo de uso, fato que acarreta medo
sem fundamentos e que contribuiu para o não uso da AE quando
indicada.
Observou-se que apenas 9,8% das mulheres com gravidez
não planejada ou ambivalente usaram a AE para tentar prevenir a
gravidez em curso.
Muitas foram as razões dadas pelas mulheres para não usar
AE na prevenção dessa gravidez não planejada ou ambivalente.
Mas, sem dúvida, o que mais contribuiu para que as mulheres não
usassem a AE foi a falta de consciência do risco de engravidar,
posto que a maioria não usou a AE porque pensou que não iria
engravidar.
Outra razão importante para o não uso da AE para evitar a
gravidez

atual

relacionou-se

à

falta

de

conhecimento

ou

conhecimento específico sobre a AE. Além disso, o medo dos efeitos
colaterais, o medo de provocar aborto e a desconfiança de que o
método não funcione, foram citados pelas mulheres e também
revelam o baixo conhecimento sobre o método.
As barreiras ao acesso da AE nas UBS ficaram evidentes,
dado que algumas mulheres não a usaram porque não tinham
dinheiro pra comprar e, as que usaram, adquiriram o método
majoritariamente em farmácias comerciais, mesmo sendo usuárias
das UBS.
A análise de regressão logística multinomial, mostrou que os
fatores determinantes para que a mulher não usasse a AE na
prevenção da gravidez em curso foram diferentes a depender se a
mulher fazia uso de algum MAC ou não no mês em que engravidou.
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Apenas morar com o parceiro teve efeito significativo no não uso da
AE entre mulheres dos dois grupos pesquisados.
Os determinantes do não uso da AE para as mulheres que
estavam usando algum MAC no mês em que engravidaram foram: a
não consciência do risco de engravidar e viver com o parceiro.
Os determinantes do não uso da AE para as mulheres que
não faziam uso de métodos contraceptivos no mês em que
engravidaram foram: morar com o parceiro, estar em uma gravidez
ambivalente e não ter usado a AE anteriormente.
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1) Esforços devem ser empreendidos para que as mulheres
aprendam a reconhecer quando estão em risco de engravidar.

2) MAC reversíveis de longa ação, como DIU e implantes, são
mais efetivos na redução da proporção de gravidez não planejada,
pois têm baixas taxas de descontinuidades e falhas. Assim, é
necessário que as mulheres brasileiras usuárias do SUS tenham
acesso também a estes MAC.

3) É necessário que as usuárias dos MAC reversíveis de curto
prazo, como pílula oral, preservativo e injetável, tenham pleno
acesso à AE e ao conhecimento sobre as indicações de uso,
mecanismos de ação e fontes de obtenção. Isto se justifica pelo fato
que esquecimentos, descontinuidades e falhas são maiores nestes
MAC, os mais usados pelas mulheres brasileiras (Royal College of
Obstetricians & Gynaecologists, 2011).

4) A obtenção da AE deve ser facilitada. A eliminação da
necessidade de prescrição médica ou de enfermagem pode ser um
avanço, mas a oferta antecipada evitaria que mulheres com
indicação de uso deixassem de usá-la.
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ANEXO 1 – LONDON MEASURE OF UNPLANNED
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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ANEXO 3 – APROVAÇÃO DA SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE DO BUTANTÃ PARA INÍCIO DE COLETA DE
DADOS NAS UBS
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
Razões do não uso da anticoncepção de emergência quando
indicada

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Obrigatório para Pesquisas Científicas em Seres Humanos - Resolução
no. 196 de 10/10/96 - CNS)

Projeto de Pesquisa: Razões do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada

Meu nome é Osmara Alves Dos Santos. Sou enfermeira e aluna do
Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem
da Universidade de São Paulo. Estou convidando você para participar
como voluntária da Pesquisa: “Razões do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada”. Na verdade, eu gostaria de saber quais são
as razões para que a mulher não use a anticoncepção de emergência
quando seja necessário seu uso.
A pesquisa consta de uma entrevista, em que primeiramente, serão
feitas perguntas para se verificar se sua gravidez foi planejada ou não.
Posteriormente você será convidada a continuar com a entrevista em que
serão feitas perguntas sobre seus dados sociais e econômicos, sua vida
reprodutiva e contraceptiva, conhecimento e uso da anticoncepção de
emergência alguma vez na vida ou no mês em que você ficou grávida.
Os riscos oferecidos a você são mínimos, estando relacionados
com o sigilo da sua identidade. Para evitar esse risco garanto que você
não será identificada e todas as informações contidas no questionário
permanecerão confidenciais. Você pode desistir de participar desta
pesquisa a qualquer momento sem que haja qualquer tipo de prejuízo.
Como benefícios, depois do término da entrevista, você poderá esclarecer
quaisquer dúvidas que tenha sobre planejamento da gravidez e
anticoncepção de emergência.
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Esclareço que a participação na pesquisa é voluntária. Os
resultados da pesquisa serão utilizados para fins de divulgação científica,
mas também para auxiliar os profissionais de saúde a melhorarem a
assistência que prestam às mulheres nesta situação.
Este formulário serve para comprovar que você está de acordo em
participar desta pesquisa. Você deverá assinar as duas cópias, ficar com
uma para você e devolver uma para a pesquisadora.

São Paulo,

de

2013.

____________________________________________________________
Assinatura da participante

Assinatura do pai/mãe ou responsável legal

Osmara Alves dos Santos
Assinatura da responsável pela pesquisa

Para maiores informações sobre este estudo, entre em contato com:
Osmara Alves dos Santos

Comitê de Ética em Pesquisa da

Av. Camilo Castelo Branco, 134, ap., 42

Escola

CEP 04130-020 São Paulo/SP

Universidade de São Paulo CEP-

Tel: (11) 98826-3638

EEUSP

E-mail: osmara.alves@usp.br

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419

de

Enfermagem

da

CEP 05403-000 - São Paulo - SP
Tel:

(11)

edipesq@usp.br

3061-7548/E-mail:
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APÊNDICE C – CONSTRUÇÃO DOS MODELOS DE
REGRESSÃO LOGÍSTICA MULTINOMIAL

Construção dos Modelos de regressão logística multinomial para
análise do não uso da AE para prevenir a gravidez em curso
considerando as características sociodemográficas, reprodutivas,
contraceptivas, conhecimento sobre AE e uso prévio da AE. São
Paulo, 2013.
Mulheres que
Mulheres que
não usaram
usaram MAC,
MAC nem AE*
mas não AE*
OR
IC95%
OR
IC95%
3,39 1,50-0,67 0,71 0,30-1,65
1,00
1,00
-

Modelos
1

Variáveis
Consciência do
risco de engravidar

Categorias
Não
Sim

2

Consciência do
risco de engravidar

Não
Sim

3,40 1,50-7,67 0,71
1,00
1,00

0,30-1,65
-

Conhecimento do
período fértil

Não
Sim

1,27 0,49-3,24 1,52
1,00
1,00

0,60-3,88
-

Consciência do
risco de engravidar

Não
Sim

3,61 1,57-8,29 0,75
1,00
1,00

0,32-1,78
-

Conhecimento do
período fértil

Não
Sim

1,37 0,52-3,59 1,65
1,00
1,00

0,63-4,29
-

Mora com parceiro

Não
Sim

1,00
1,00
3,52 1,62-7,64 3,69

1,72-7,90

Consciência do
risco de engravidar

Não
Sim

3,58 1,56-8,23 0,77
1,00
1,00

0,32-1,82
-

Conhecimento do
período fértil

Não
Sim

1,44 0,55-3,77 1,53
1,00
1,00

0,59-3,98
-

Mora com parceiro

Não
Sim

1,00
1,00
3,40 1,54-7,51 4,05

1,85-8,85

Já tem filho (os)

Não
Sim

0,83 0,38-1,81 1,64
1,00
1,00

0,77-3,51
-

3

4
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5

6

Consciência do
risco de engravidar

Não
Sim

3,59 1,56-8,26 0,77
1,00
1,00

0,32-1,83
-

Conhecimento do
período fértil

Não
Sim

1,39 0,52-3,71 1,43
1,00
1,00

0,54-3,79
-

Mora com parceiro

Não
Sim

1,00
1,00
3,44 1,55-7,63 4,12

1,89-9,03

Já tem filho (os)

Não
Sim

0,87 0,39-1,91 1,75
1,00
1,00

0,80-3,80
-

Escolaridade (anos
de estudo)

-

0,97 0,83-1,13 0,94

0,81-1,10

Consciência do
risco de engravidar

Não
Sim

3,59 1,56-8,25 0,78
1,00
1,00

0,33-1,85
-

Conhecimento do
período fértil

Não
Sim

1,40 0,52-3,76 1,45
1,00
1,00

0,55-3,85
-

Mora com parceiro

Não
Sim

1,00
1,00
3,42 1,54-7,57 4,03

1,83-8,85

Já tem filho (os)

Não
Sim

0,85 0,38-1,87 1,73 0,79-3,79
1,00
1,00
-

Escolaridade (anos
de estudo)
Cor

7

0,97 0,83-1,13 0,96

0,82-1,12

Branca
0,94 0,42-2,12 0,59
Parda, preta e 1,00
1,00
indígena

0,26-1,33

-

Consciência do
risco de engravidar

Não
Sim

3,59 1,56-8,28 0,82
1,00
1,00

0,34-1,98
-

Conhecimento do
período fértil

Não
Sim

1,43 0,53-3,86 1,46
1,00
1,00

0,54-3,92
-

Mora com parceiro

Não
Sim

1,00
1,00
3,33 1,48-7,46 3,29

1,47-7,37

Já tem filho (os)

Não
Sim

0,82 0,36-1,87 1,30
1,00
1,00

0,57-2,95
-

0,96 0,82-1,13 0,92

0,78-1,08

Branca
0,92 0,41-2,08 0,61
Parda, preta e 1,00
1,00
indígena

0,27-1,39
-

Escolaridade (anos
de estudo)
Cor

Planejamento da
gravidez

Ambivalente
Não
planejada

1,17 0,50-2,75 3,69
1,00
1,00

1,51-9,01
-
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8

Consciência do
risco de engravidar

Não
Sim

3,43 1,48-7,95 0,76
1,00
1,00

0,31-1,85
-

Conhecimento do
período fértil

Não
Sim

1,30 0,48-3,57 1,27
1,00
1,00

0,46-3,50
-

Mora com parceiro

Não
Sim

1,00
1,00
3,22 1,43-7,21 3,10

1,38-6,97

Já tem filho (os)

Não
Sim

0,78 0,34-1,81 1,22
1,00
1,00

0,53-2,81
-

-

0,98 0,83-1,16 0,94

0,80-1,1

Branca
0,97 0,43-2,19 0,65
Parda, preta e 1,00
1,00
indígena

0,28-1,50
-

Escolaridade (anos
de estudo)
Cor

Ambivalente
Não
Planejada

1,19 0,51-2,78 3,73
1,00
1,00

1,52-9,16
-

-

0,89 0,73-1,08 0,83

0,68-1,01

Não
Sim

3,44 1,48-8,03 0,78
1,00
1,00

0,32-1,90
-

Conhecimento do
período fértil

Não
Sim

1,27 0,46-3,51 1,23
1,00
1,00

0,44-3,42
-

Mora com parceiro

Não
Sim

1,00
1,00
3,23 1,43-7,28 3,19

1,40-7,27

Já tem filho (os)

Não
Sim

0,76 0,33-1,77 1,21
1,00
1,00
-

0,52-2,78
-

-

0,99 0,84-1,17 0,96

0,81-1,13

Branca
0,95 0,41-2,16 0,64
Parda,
1,00
1,00
preta,indígena

0,27-1,48
-

Planejamento da
gravidez

Nível de
conhecimento
sobre AE
Final do
Consciência do
bloco
risco de engravidar

Escolaridade (anos
de estudo)
Cor

Planejamento da
gravidez

Nível de
conhecimento
sobre AE

Ambivalente
Não
planejada

1,10 0,46-2,62 3,40
1,00
1,00

1,36-8,54
-

-

0,94 0,76-1,16 0,90

0,72-1,11

154

Uso
da
anteriormente

AE

Não
Sim

2,58 1,00-6,61 3,52
1,00
1,00

1,38-8,98
-

* Grupo de referência: Mulheres que usaram AE para prevenir a gravidez em
curso.

Medidas de qualidade do ajuste do modelo Multinomial para análise
do não uso da AE para prevenir a gravidez em curso. São Paulo,
2013.
Observações

ll (null)

ll (model)

366

-346,34

-297,52

Graus de
liberdade
20

AIC

BIC

635,04

713,09

