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RESUMO
Conhecer o fenômeno da gravidez no contexto da adolescência, considerando a
importância da contracepção como valioso recurso de prevenção, é uma abordagem
que carece de atenção e norteia esta pesquisa, cujo objetivo é avaliar a vivência
sexual dos adolescentes e uso de métodos contraceptivos a partir do que eles
conhecem sobre esses métodos e de suas atitudes frente à contracepção. Trata-se
de um estudo exploratório, conduzido com estudantes do 7º ao 9º ano de
escolaridade. Os instrumentos de coleta de dados foram construídos e validados
com análise das melhores condições para obtenção de respostas coerentes. As
variáveis consideradas para análise foram: comunicação, atitudes, conhecimentos
sobre contracepção, sexo, idade e comportamento sexual. As análises foram
realizadas através dos cálculos de frequência, testes de qui-quadrado, t de student e
regressão logística (considerou-se p<0,05). Os instrumentos foram validados com
alfa de Cronbach de 0,70. Houve dificuldades para a obtenção de dados confiáveis
nos auto-relatos dos sujeitos, verificando-se a necessidade de investigar a coerência
das repostas mesmo utilizando instrumentos já validados. Dos 570 participantes,
68,8% tinha até 14 anos. Apresentaram pouco conhecimento e atitudes
desfavoráveis ou ambivalentes à contracepção. Apenas 65% conversaram sobre o
tema e 21,4% declararam iniciação sexual. Entre esses, a maioria (60,8%) tinha até
15 anos e 49,3% nunca usaram qualquer método contraceptivo. Não houve
diferença significativa no uso da prevenção entre os que conversaram ou não sobre
contracepção (p= 0,201). Os resultados apontam adolescentes expostos não só à
gravidez, como à DST e alerta para a necessidade de intervenções que viabilizem
uma orientação sexual capaz de promover competências para práticas sexuais mais
seguras. Além disso, este estudo alerta para a dificuldade em obter dados confiáveis
em pesquisas com adolescentes e evidencia a importância em se verificar a
coerência das respostas mesmo utilizando instrumentos validados.
Descritores: Comportamento Sexual. Adolescente. Atitudes. Contracepção.
Gravidez na Adolescência. Reprodutibilidade dos Testes.
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1- INTRODUÇÃO
Os adolescentes correspondem a 21 milhões de pessoas da população
mundial e representam 11% de toda a população brasileira. O Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), alerta para a importância em dar condições para
que essas pessoas possam exercer seu direito de utilizar todas as potencialidades
nessa fase do desenvolvimento1, 2.
A adolescência representa o futuro mais próximo de uma sociedade, além
disso, a capacidade crítica e seu desejo de transformar a realidade em que vivem
constituem em potencialidades

que

são

próprias

da adolescência.

Estas

potencialidades, por outro lado, são ameaçadas por condições que comprometem
de forma grave o desenvolvimento dos adolescentes, destacando-se como principais
vulnerabilidades da adolescência a pobreza, a violência, a exploração sexual, a
baixa escolaridade, a exploração do trabalho, a gravidez, as DST/aids, o abuso de
drogas e a privação da convivência familiar e comunitária1.
Para que se conheçam as reais potencialidades e vulnerabilidades deste
grupo é necessário que os estudos reflitam as experiências vividas pelos
adolescentes com dados fornecidos por eles mesmos. Além disso, é fundamental o
conhecimento de alguns contextos específicos tais como os relativos à saúde
reprodutiva1, 2.
Apesar da necessidade de se conhecer os cenários que envolvem as
vulnerabilidades na adolescência, a pesquisa com adolescentes enfrenta desafios
particulares que vão desde os cuidados éticos que envolvem o sujeito da pesquisa e
seu responsável legal até o planejamento metodológico para a obtenção de dados
confiáveis que possam refletir a realidade deste grupo. A confiabilidade e a
reprodutibilidade correspondem a condições vitais para assegurar a qualidade dos
dados coletados3,4. Particularmente com adolescentes, tem-se observado que
diferentes resultados são encontrados, dependendo da metodologia empregada5-8,
e, desse modo, os cuidados metodológicos são fundamentais para a minimização
dos viéses.
Entre os assuntos relativos ao comportamento sexual dos adolescentes,
cita-se a gravidez na adolescência como uma importante vulnerabilidade que pode
interferir no desenvolvimento do adolescente, bem com na sua vida adulta. Neste
11

sentido, para entender a gravidez na adolescência, os dados relativos à sexualidade,
método contraceptivos e comportamento sexual precisam ser devidamente
discutidos a despeito dos preconceitos no sentido de viabilizar as políticas de saúde
pública1,2.
Considerando a importância em se conhecer dados relativos ao
comportamento sexual dos adolescentes e o papel da contracepção na
adolescência, as questões de pesquisa concentram-se em: Quais os significados
que os adolescentes têm acerca da contracepção? Qual a interferência desses
significados no comportamento sexual dos adolescentes?
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2- JUSTIFICATIVA
A partir do projeto de pesquisa inicial o objetivo principal foi avaliar o efeito
da oferta de orientação contraceptiva para adolescentes de 7º ao 9º ano. No entanto,
na fase de planejamento metodológico verificou-se que os instrumentos de coleta de
dados relacionados ao tema, e que estavam disponíveis para uso público, haviam
sido validados com adultos ou adolescentes de ensino médio, ou universitários9,10.
Tais instrumentos mostraram-se inadequados para o uso com estudantes de ensino
fundamental desde a fase de compreensão do texto.
Como as medidas a serem avaliadas correspondiam a conhecimentos,
atitudes e práticas de adolescentes frente à contracepção, foi realizada uma revisão
da literatura acerca de estudos com adolescentes, onde foram evidenciadas as
dificuldades para se obter dados válidos em auto-relatos de adolescentes. Com base
nas

dificuldades

apontadas

na

literatura

4,11-14

foram

adotados

cuidados

metodológicos para a construção e validação de instrumento de coleta de dados que
fosse específico para o estudo. Verificou-se que, apesar de seguir os rigores
metodológicos e obtendo uma boa consistência interna (alfa de Cronbach = 0,70), o
teste de coerência das respostas mostrou que as respostas fornecidas pelos
adolescentes eram de consistência pobre. Com essa evidência, levantou-se a
questão acerca da qualidade das respostas fornecidas pelos sujeitos, bem como de
pesquisas que, mesmo utilizando instrumentos validados, não tenham verificado a
coerência das respostas. Diante disso, os instrumentos construídos foram utilizados
tanto para avaliar condições que favoreceriam a obtenção de respostas consistentes
dos adolescentes, como para medir conhecimentos, atitudes e práticas dos
adolescentes frente à contracepção. Tal opção exigiu que o estudo de intervenção
delineado no projeto inicial fosse alterado para um estudo exploratório, o qual foi
desenvolvido.
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3- OBJETIVOS
Geral:
•

Analisar os significados da contracepção pelos adolescentes e os efeitos
desses significados no comportamento sexual.

Específicos:
•

Construir e validar instrumentos específicos para coleta de dados com
adolescentes de ensino fundamental

•

Identificar conhecimentos, atitudes e práticas dos adolescentes acerca da
contracepção;

•

Avaliar o comportamento sexual dos adolescentes a partir do
conhecimento e atitudes que eles têm da contracepção.

14

4- MÉTODOS
4.1 Tipo de estudo, cenário e amostra
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, realizado com
adolescentes de quatro escolas públicas do ensino fundamental localizadas na
capital do estado da Paraíba, no nordeste do Brasil.
Utilizou-se uma amostra não probabilística por conveniência cujos
critérios de inclusão para a seleção das escolas foram: ter mais de 100 alunos
adolescentes matriculados no 7º ao 9º ano do ensino fundamental e contar com
disponibilidade prévia para cooperação de professores e administradores da escola.
Os critérios de seleção dos adolescentes foram: estar matriculado nas escolas
selecionadas, ter idade entre 10 e 19 anos, estar cursando entre o 7º e 9º anos do
ensino fundamental e estar presente em sala de aula nos dias da coleta de dados.
4.2. Instrumentos de coleta de dados
4.2.1 Construção dos Instrumentos de coleta de dados
Para coleta de dados acerca do conhecimento sobre métodos
contraceptivos (MC), optou-se por utilizar um questionário com questões fechadas
de múltiplas escolhas, elaboradas a partir de informações disponíveis sobre os MC
mais usuais, modo de uso e falhas contraceptivas15-17. Para apreensão das atitudes,
a escolha foi feita por uma escala do tipo Likert, contendo cinco opções de respostas
gradativas de concordo completamente até discordo completamente e cujas
assertivas foram baseadas nos significados compartilhados a respeito dos métodos
contraceptivos e que interferem no uso consistente da contracepção 15,16,18,19.
Cinco profissionais com experiência na área de saúde reprodutiva e
ciências sociais fizeram a avaliação dos instrumentos registrando seus comentários
em espaço reservado para cada item. Foram acatadas todas as considerações
pertinentes e feito os ajustes necessários. Posteriormente o instrumento foi
apresentado a dez adolescentes para que eles analisassem possíveis dificuldades
de entendimento de algum(s) termo(s) ou pergunta, sendo discutidos todos os
questionamentos até não restar qualquer dúvida. A partir das dificuldades
apresentadas foram feitas as alterações para maior adequação do enunciado das
questões ao público alvo (Apêndice II).
15

4.2.2 Validação dos instrumentos de coleta de dados
Para a análise da consistência interna, o instrumento foi aplicado com 123
adolescentes, cujo tamanho amostral foi baseado na média de cinco respondentes
para cada item. A aplicação foi realizada durante o horário de uma aula, sem a
presença do professor em sala. Ao aplicar o instrumento foram fornecidas
explicações, orientando sobre a intenção de cada questão e o procedimento a ser
adotado para seu preenchimento. Optou-se por utilizar essa forma de aplicação,
tendo em vista que no estágio anterior (pré-testagem), os adolescentes
apresentaram menos dificuldade para o preenchimento, bem como, ficavam mais
atentos ao instrumento.
A avaliação da estabilidade dos instrumentos em construção foi realizada
através do teste e re-teste realizados em três condições de pesquisa (T1, T2, T3)
que se diferenciou quanto ao nível de conhecimento dos participantes, vínculo
destes com os pesquisadores e o intervalo entre as coletas de dados que foram
realizadas nos meses de junho a agosto, em dezembro de 2011 e maio de 2012.
Todas foram realizadas com alunos cursando o 8º ano do ensino fundamental das
escolas participantes. A primeira avaliação da reprodutibilidade (T1) foi feita com 27
alunos e um intervalo de 42 dias entre a primeira (T1) e a segunda coleta (T1’). Na
segunda avaliação da reprodutibilidade (T2) participaram 29 adolescentes que
previamente foram expostos a 6 meses de orientação sexual e contraceptiva
realizada pelos pesquisadores em encontros semanais. O intervalo entre a primeira
(T2) e segunda coleta de dados (T2’) foi de 4 dias. A terceira condição de pesquisa
da reprodutibilidade (T3) foi realizada no sentido de viabilizar uma avaliação distinta
da interferência exercida pelas variáveis tempo e nível de conhecimento sobre a
coerência das respostas e aconteceu com 27 adolescentes que não foram
submetidos a qualquer intervenção prévia. Utilizou-se um intervalo de 4 dias entre o
teste (T3) e re-teste (T3’).
4.2.3 Análises da Validação
Os dados foram analisados utilizando-se o software STATA 10. Para análise da
consistência interna realizou-se análise fatorial confirmatória, no sentido de
confirmar as dimensões contidas no instrumento, observar as comunalidades de
16

cada questão, ou seja, o quanto cada uma delas está sendo explicada pelos fatores
produzidos por todas as questões e verificar os autovalores de cada fator produzido
e sua somatória, a fim de se observar o quanto do todo é explicado pelas questões
contidas no instrumento. Para definição de cada atributo foram selecionados os
fatores com três ou mais itens com carga fatorial superior a 0,35, que não
apresentassem cargas fatoriais secundárias superiores à carga fatorial inicial. A
análise fatorial foi realizada por meio do modelo de análise de componentes
principais, com rotação do tipo VARIMAX. Posteriormente à análise fatorial, cada
fator foi avaliado conceitualmente para definição dos atributos. A consistência interna
foi determinada pelo α de Cronbach de cada atributo.
Para análise da reprodutibilidade do formulário de conhecimentos as questões de
múltipla escolha foram categorizadas como acerto e erro. Já em relação à análise
das atitudes, as respostas à escala tipo Likert adotada foram categorizadas como
atitudes favoráveis ou desfavoráveis. Foi considerado como atitude favorável: a
concordância (concordo totalmente ou concordo parcialmente) com itens que
apontem aspectos positivos dos MC ou a discordância (discordo totalmente ou
discordo parcialmente) com itens que apontam aspectos negativos da contracepção.
Para a análise da consistência externa foi utilizado o teste de kappa, cujos valores
foram interpretados utilizando-se os critérios descritos por Landis e Koch20 que
categoriza como não havendo concordância valores de kappa inferiores a zero e
para os valores superiores a zero as concordâncias podem ser consideradas como
pobre (kappa 0,00 a 0,19); fraca (kappa 0,20 a 0,39); moderada (kappa 0,4 a 0,59);
forte (kappa 0,60 a 0,79); e quase perfeita (kappa 0,80 a 1,00).
4.3 Coleta dos dados
Os dados foram coletados em sala de aula, no tempo correspondente a uma aula
(50 minutos), sem o professor em sala, utilizando um instrumento de autopreenchimento composto por três etapas. A primeira etapa foi realizada utilizando
formulário

abordando

dados

sociodemográficos,

de

práticas

sexuais

e

contraceptivas; a segunda etapa foi representada por um formulário composto de
uma questão fechada indagando se o adolescente conhece ou não algum método
contraceptivo, outra questão aberta solicitando a citação dos métodos contraceptivos
conhecidos pelo estudante e dez questões fechadas de múltipla escolha. A terceira
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etapa foi realizada através de uma escala tipo Likert, constituída por 14 itens
relacionados a atitudes sobre contracepção e que foram validados com índice de
alfa de Cronbach 0,70.
4.4 Construção do banco de dados e análises dos dados coletados
O banco de dados foi construído com a utilização do software Epi Info, versão 3.5.1
(2008), com dupla digitação por profissionais distintos. A análise estatística foi
efetuada utilizando-se o software STATA 10. Para análise dos dados foram
consideradas como variáveis dependentes: a existência de comunicação sobre
contracepção e os contatos sociais com os quais o adolescente conversou sobre o
tema; conhecimento; atitudes; e uso de métodos anticoncepcionais. Foram variáveis
independentes: sexo, idade e iniciação sexual. Para a variável idade, a análise foi
realizada a partir da categorização em dois grupos constituídos de acordo com o
período da adolescência, que compreendem a fase inicial (10 a 14 anos) e fase final
(14 a 19 anos). Para a variável iniciação sexual, as análises foram feitas
considerando os adolescentes com e sem iniciação sexual, sendo considerado
sexualmente ativo aqueles que experimentaram pelo menos um intercurso sexual
(pênis-vagina). Para atitudes foi considerado como atitude favorável a concordância
com itens que apontem aspectos positivos dos MC ou a discordância com itens que
apontam aspectos negativos da contracepção.
Foram realizadas análises univariadas para cálculo de frequência e a diferença entre
grupos foi feita através dos testes de quiquadrado, t de student considerando
estatisticamente significativo um p<5%. A análise multivariada foi realizada através
da regressão logística para variáveis categóricas que apresentaram nível de
significância de até 0.20 na análise bivariada utilizando o teste de quiquadrado.
4.5 Considerações Éticas
Foram respeitados todos os critérios éticos estabelecidos na resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS – Ministério da Saúde – Brasil).
Nesses termos a pesquisa foi precedida de aprovação no comitê de ética em
pesquisa sob o no. 328/09 (Anexo I), da aceitação dos alunos e preenchimento do
termo

de

consentimento

livre

e

esclarecido

representantes legais (Apêndice I).
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RESUMO:
Trata-se de um estudo exploratório que investigou comunicação, conhecimentos,
atitudes e comportamento sexual dos adolescentes. Foi conduzido com estudantes
do 7º ao 9º ano de escolaridade. Foram variáveis: comunicação, atitudes,
conhecimentos sobre contracepção, sexo, idade e comportamento sexual. As
análises foram realizadas pela frequência, testes de qui-quadrado, t de student e
regressão logística. Dos 570 participantes, a maioria tinha 14 a 16 anos e
apresentaram pouco conhecimento e atitudes desfavoráveis ou ambivalentes.
Apenas 65% conversaram sobre contracepção e 21,4% eram iniciados sexualmente.
Entre esses, 49,3% nunca usaram métodos contraceptivos (MC). Não houve
diferença significativa no uso de MCs entre os que conversaram ou não sobre
contracepção (p= 0.201). Os resultados apresentam uma maioria de adolescentes
sexualmente ativos com menos de 15 anos, com conhecimento e atitudes
desfavoráveis à contracepção e que nunca usou qualquer MC. Este estudo alerta
que a comunicação sobre contracepção deve ser incentivada antes da iniciação
sexual.

Palavras-chave: Comportamento Sexual. Adolescente. Atitudes. Contracepção.
Gravidez na Adolescência.
ABSTRACT
We investigated communication, knowledge, attitudes and the adolescent sexual
behavior. This exploratory study was conducted with 7th to 9th grade adolescents.
The variables were analyzed by frequencies, chi-square tests and logistic regression.
Of 570 participants the majority was 14-16 years old. They displayed low knowledge
20

and unfavourable and ambivalent attitudes. Only 65.5% had talked about
contraception, 21.4% had had sexual intercourse. Among these adolescents, 49.3%
had never used contraception. There was no significant difference in contraceptive
use between those participants who had discussed contraception versus those who
had not (p= 0.201). The results demonstrate that most teenagers younger than 15
years old were sexually active and never discussed about or used contraception.
This study alerts that the communication about contraception should be encouraged
as early as possible during sexuality’s development of these adolescents, particularly
prior to sexual initiation.
Keywords: Sexual Behavior. Adolescent. Attitudes. Contraception. Pregnancy in
Adolescence.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a sociedade tem experimentado grandes mudanças nas
normas sociais, sobretudo quando o assunto refere-se à sexualidade. Ao longo dos
anos pós-comercialização dos contraceptivos hormonais, que datam da década de
60, os paradigmas para o sexo se expandiu para além da reprodução [1]. A
permissividade social para o sexo lúdico, o sexo antes do casamento, a iniciação
sexual cada vez mais precoce [2] são acompanhados de um comportamento sexual
sem cuidados preventivos adequados, cujos efeitos na saúde sexual e reprodutiva
são ainda mais graves quando se trata de adolescentes.
A gravidez na adolescência é considerada um dos principais fatores de
vulnerabilidade que podem afetar gravemente o desenvolvimento do adolescente.
Guarda uma relação direta de causa e efeito com a pobreza e a baixa escolaridade,
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as quais são outras importantes vulnerabilidades que impõe limites às oportunidades
que têm e terão os adolescentes ao longo de toda a sua vida [3,4]
Na contra mão dessa realidade, estão os vários métodos contraceptivos (MCs) e a
capacitação dos adolescentes para seu uso, o que exige uma orientação sexual
compreensiva que reconhece o adolescente como sujeito ativo e protagonista do seu
cuidado e prevenção, seja para uso da contracepção ou retardamento da iniciação
sexual [5]. Entretanto, apesar de toda a reforma nos padrões sociais, a liberdade
sexual conquistada não conseguiu atingir o espaço da comunicação. Falar de sexo e
de tudo que se relaciona a isso ainda é um tabu e desse modo, são assuntos não
discutidos com naturalidade [6]. Essa condição prejudica uma orientação sexual
adequada e inviabiliza um diálogo assertivo e incentivador ao uso de métodos
preventivos.
Contudo, existe uma variada rede de contatos com os quais os adolescentes se
aconselham quando desejam esclarecer seus questionamentos relacionados ao
sexo. Esses elos de comunicação representam pontos fundamentais a serem
considerados na política da promoção de saúde sexual direcionada à juventude [7]
Diante da importância da orientação sexual na saúde dos adolescentes e
reconhecendo o uso dos métodos contraceptivos como o principal aliado na
prevenção do impacto pessoal e social da gravidez não planejada, este estudo
pretende trabalhar com adolescentes em condições sociais de maior vulnerabilidade
à gravidez (oriundos de famílias de baixa renda e com baixa escolaridade),
objetivando

identificar

como

os

adolescentes

têm

se

comunicado

sobre

contracepção; verificar seus conhecimentos e atitudes acerca do assunto; bem como
avaliar o comportamento sexual adolescente na perspectiva da iniciação sexual e
uso de métodos contraceptivos (MCs).
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo exploratório com delineamento de corte transversal, realizado
no período de março a maio de 2011, na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba,
nordeste do Brasil.
Foi utilizada uma amostra não probabilística por conveniência constituída para
atender aos propósitos do estudo. Foram critérios de inclusão para a seleção das
escolas: ser pública; ter adolescentes matriculados nas séries de 7º ao 9º ano do
ensino fundamental. Os critérios de seleção dos adolescentes foram: estar
matriculado nas escolas selecionadas, ter idade entre 11 e 19 anos e estar cursando
entre o 7º e 9º anos de estudo.
Os dados foram coletados em sala de aula, no tempo correspondente a uma aula
(50 minutos), sem o professor em sala, utilizando um material de autopreenchimento composto por três etapas. A primeira etapa foi realizada através de
questionário

abordando

dados

sociodemográficos,

de

práticas

sexuais

e

contraceptivas; a segunda etapa foi representada por uma questão fechada
indagando se o adolescente conhece ou não algum método contraceptivo e outra
questão aberta solicitando a citação dos métodos contraceptivos conhecidos pelo
estudante. A terceira etapa foi realizada através de uma escala tipo Likert,
constituída por 14 itens relacionados a atitudes sobre contracepção e que foram
validados com índice de alfa de Cronbach 0,700.
O banco de dados foi construído com a utilização do software Epi Info, versão 3.5.1
(2008), com dupla digitação por profissionais distintos. A análise estatística foi
efetuada utilizando-se o software STATA 10 [12]. Para análise dos dados foram
consideradas como variáveis dependentes: a existência de comunicação sobre
contracepção e os contatos sociais com os quais o adolescente conversou sobre o
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tema; conhecimento; atitudes; e uso de métodos anticoncepcionais (CMs). Foram
variáveis independentes: sexo, idade e iniciação sexual. Para a variável idade, a
análise foi realizada a partir da categorização em dois grupos constituídos de acordo
com o período da adolescência, que compreendem a fase inicial (10 a 14 anos) e
fase final (14 a 19 anos). Para a variável iniciação sexual, as análises foram feitas
considerando os adolescentes com e sem iniciação sexual. Para atitudes foi
considerado como atitude favorável a concordância com itens que apontem
aspectos positivos dos CMs ou a discordância com itens que apontam aspectos
negativos da contracepção.
Foram realizadas análises univariadas para cálculo de frequência e a diferença entre
grupos foi feita através dos testes de quiquadrado, t de student considerando
estatisticamente significativo um p<5%. A análise multivariada foi realizada através
da regressão logística para variáveis categóricas que apresentaram nível de
significância de até 0.20 na análise bivariada.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário
Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba sob o número 328/09. A
confidencialidade das respostas foi assegurada pelo autopreenchimento anônimo
dos questionários. Para garantia do direito à recusa pelos participantes voluntários e
seus guardiões, o termo de consentimento livre e esclarecido foi enviado
previamente à aplicação dos questionários. Em sala de aula, todos os aspectos
éticos foram reiterados, conferindo-se o direito da não participação, ou de
interrupção do preenchimento em qualquer tempo.
RESULTADOS
Características dos participantes
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Das 4 escolas selecionadas, participaram do estudo 570 estudantes. São do sexo
masculino 54.7% (n= 312) e feminino 45.3% (n= 258). A idade variou de 11 a 19
anos (média = 13.9 e desvio padrão = 1.6 anos). A maioria (68.8%, n= 392) tinha até
14 anos de idade e a escolaridade média foi de 7.9 anos de estudo (desvio padrão
de 0.8 anos).
Comportamento sexual
A distribuição da amostra de acordo com a iniciação sexual em relação ao sexo,
idade e nível educacional dos participantes é apresentada na tabela 1. A iniciação
sexual foi declarada por 21.4% dos respondentes (n=120). A maioria era do sexo
masculino (73.3%, n= 88, p= 0.001) com idade de até 15 anos (60.8%, n= 73, p=
0.001).
Um percentual de 49.3% (n= 59) dos adolescentes sexualmente ativos, nunca usou
qualquer método contraceptivo e 45%, (n= 54) afirmaram ter usado o condom. Entre
os adolescentes que declararam ter usado o condom, a maioria foi masculina
(77.8%, n= 42).

Os demais adolescentes declararam ter usado contracepção

hormonal (3.3%, n= 4), ou a associação de condom e contracepção hormonal (2.4%,
n= 3).
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Tabela1. Perfil da amostra e sua distribuição de acordo com a comunicação sobre contracepção e a
experiência sexual. João Pessoa, PB, 2011
Total
Conversaram sobre MAC
Iniciação sexual
n = 570
Preditores

n (%)

n = 568*

n = 561†

Não

Sim

Não

Sim

196 (34.5)

372 (65.5)

441 (78.6)

120 (21.4)

p

Sexo
Masculino

312 (54.7)

114 (36.7)

197 (63.3)

218 (71.2)

88 (28.8)

Feminino

258 (45.3)

82 (31.9)

175 (68.1)

223 (87.5)

32 (12.5)

11 to 14 anos

392 (68.8)

145 (37)

247 (63)

344 (89.1)

42 (10.9)

15 to 19 anos

178 (31.2)

51 (29)

125 (71)

97 (55.4)

78 (44.6)

0.001

Idade
0.001

Anos de estudo
7

th

212 (37.2)

90 (42.9)

120 (57.1)

168 (82)

37 (18)

8

th

209 (36.7)

57 (28.9)

140 (71.1)

158 (81)

37 (19)

9

th

149 (26.1)

49 (30.4)

112 (69.6)

115 (71.4)

46 (28.6)

0.53

* Não responderam = 2 (0.4%)
† Não responderam = 9 (1.6%)
p – nível de significância dos testes de qui-quadrado e t de student

Comunicação sobre contracepção
A conversa sobre contracepção nunca existiu para 34.5% (n = 196) dos
adolescentes participantes. A distribuição da existência ou não de comunicação
sobre contracepção em função das características dos participantes é apresentada
na tabela 1.
A comunicação avaliada em função da experiência sexual (tabela 2) apresenta que a
conversa sobre contracepção é significativamente maior entre os adolescentes que
já iniciaram suas práticas sexuais (p= 0.009).
Em relação ao sexo e à idade dos participantes, a conversa sobre contracepção não
apresentou diferença estatisticamente significativa com p= 0.23 e p= 0.06
respectivamente. Também na análise multivariada, a associação do sexo, idade e
iniciação sexual com a conversa sobre contracepção verifica-se que só existe
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associação significativa da comunicação com a experiência sexual (OR = 0.59, 95%
CI = 0.36 a 0.96).
A tabela 2 apresenta o uso de MCs em função da comunicação sobre contracepção
e é possível observar que não existe diferença significativa no uso de MCs entre os
adolescentes que conversaram ou não acerca da contracepção (p = 0.201).
Independentemente da fase da adolescência, os pais e amigos são os principais
contatos sociais apontados pelos adolescentes como fontes de conversa sobre
contracepção. Em se tratando de uma variável não excludente, os valores
apresentados resultam da utilização de mais de uma fonte de comunicação por
alguns respondentes e correspondem aos pais (54.5%), amigos (46.4%),
profissionais de saúde (20.9%), professores (13.3%) e a internet (1.5%).

Tabela 2. Associação entre comunicação sobre contracepção e comportamento sexual, avaliado a partir da
iniciação sexual e uso de métodos contraceptivos. João Pessoa, PB, 2011
Comunicação sobre contracepção
Comportamento sexual
Iniciação sexual
(n = 561)
Não
n = 441
Sim
n = 120
Uso da contracepção
(n = 120)
Não
n = 59
Sim
n = 61

Sim

Não

Total

n= 372 (65.5%)

n= 196 (34.4%)

n= 568* (100%)

365 (65.3)

194(34.7)

559* (100)

276 (62.6)

165 (37.4)

441 (100)

89 (75.4)

29 (24.6)

118* (100)

89 (75.4)

29 (24.6)

118*(100)

40 (70.2)

17 (29.8)

57 (100)

49 (80.3)

12 (19.7)

61 (100)

* Não responderam = 2
p = nível de significância do testes de qui-quadrado
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p

0.009

0.201

Conhecimento de métodos contraceptivos
Mais da metade dos participantes (53.9%, n= 307) declararam não conhecer
qualquer método contraceptivo. Isto foi mais evidente no grupo feminino (n= 154,
59.8%, p= 0.016), entre adolescentes mais jovens (n= 221, 57.6%, p= 0.025) e no
grupo de adolescentes que não iniciaram suas experiências sexuais (n= 261, 59.7%,
p= 0.001).
Entre aqueles que afirmaram conhecer algum método, o condom foi citado por
74.5% deles (n= 190). O contraceptivo hormonal foi mencionado de forma isolada
por 5.9% (n= 15) e associado ao condom por 18.5% (n= 47). O condom foi citado
prioritariamente pelos adolescentes masculinos (68.4%, n= 130), enquanto que o
contraceptivo hormonal foi citado por adolescentes femininos (86,7%, n= 13).
Atitudes dos adolescentes sobre contracepção
A investigação das atitudes apresentou um percentual de atitudes favoráveis abaixo
de 50% para a maioria dos itens da escala de Likert (Tabela 3)
As atitudes desfavoráveis à contracepção foram prioritariamente evidenciadas na
baixa discordância verificada aos itens: “Usar métodos contraceptivos torna o
relacionamento muito sério” (n= 94); “Contraceptivo hormonal engorda” (21.7%, n=
123), “Contraceptivo hormonal dificulta gravidez futura” (24.1%, n= 137) e
“Contraceptivo hormonal prejudica a saúde” (28.1%, n= 158).
Além disso, enquanto 89.8% (n= 507) dos adolescentes concordaram que a
contracepção deve ser uma preocupação do casal, apenas 35.6% (n= 201) deles
discordam que a contracepção deva ser uma preocupação exclusiva da mulher e
enquanto 62.9% (n= 352) dos adolescentes concordam com o item “gravidez
engorda mais que contraceptivos hormonais”, apenas 21.7% (n= 123) discordam
com o item “contraceptivo hormonal engorda”.
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De um modo geral, não houve diferença estatisticamente significativa das attitudes
em relação à idade e experiência sexual dos adolescentes.

Tabela 3. Atitudes favoráveis à contracepção de estudantes adolescentes de escolas públicas do ensino
fundamental na cidade de João Pessoa, PB, 2011
Total adolescents (n=
570)

Itens da escala de Likert
%

(n)

1.

O acesso aos MCs é difícil.

46.7

(265)

2.

Sexo com condom não é bom

43.8

(249)

3.

Usar MCs indica falta de confinaça no(a) parceiro(a).

48.3

(274)

4.

Usar MCs torna o relacionamento mais sério

16.6

(94)

5.

Tenho dificuldade para falar sobre sexo com os amigos

53.7

(304)

6.

Contraceptivos hormonais afetam a saúde feminina

28.1

(158)

7.

Contraceptivo hormonal engorda

21.7

(123)

8.

Depois de usar MCs é difícil engravidar

24.1

(137)

9.

MCs é uma preocupação feminina

35.6

(201)

10. MCs promove maior liberdade sexual

60.5

(340)

11. Gravidez engorda mais que o crontaceptivo hormonal

62.9

(352)

12. MCs é uma preocupação do casal

89.7

(507)

13. É importante conhecer os MCs antes da iniciação sexual

84.5

(474)

14. Não existe dificuldade para usar MCs

57.4

(324)

Legenda:
MCs – Métodos contraceptivos

DISCUSSÃO
Este estudo apresenta adolescentes com condições sociais semelhantes àqueles
considerados mais vulneráveis à gravidez na adolescência[3,4]. Eles são
provenientes de famílias de baixa renda, com nível fundamental de escolaridade e
na maioria estão na fase inicial da adolescência. Estes adolescentes têm iniciado
suas atividades sexuais sem orientação contraceptiva e com conhecimentos e
atitudes que limitam o uso de métodos contraceptivos. Estão expostos à gravidez
não planejada, o que se verifica ao evidenciar que a maioria dos adolescentes que
iniciou suas práticas sexuais nunca usou qualquer método contraceptivo.
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Mesmo assim, entre os adolescentes que afirmaram conhecer algum método
anticoncepcional ou usá-lo, o condom foi o método contraceptivo mais referenciado
[8-13]. No entanto, o preservativo é uma opção cuja eficácia depende de disciplina
dos usuários, o que não é uma realidade do comportamento sexual dos
adolescentes. Neste sentido, esses dados reforçam as evidências de que mesmo
quando a contracepção é usada pelos adolescentes, utiliza-se um método menos
eficaz tal como o condom. E, Mesmo usando outros métodos, os adolescentes o
fazem se forma irregular e inconsistente [14-17].
Em relação às atitudes, sabe-se que atitudes positivas estão mais relacionadas ao
uso de métodos contraceptivos [18,19] e existe uma ambivalência de atitudes na
relação entre gravidez e contracepção [20,21].
Desse modo, o presente estudo verifica que as atitudes apresentam-se como fatores
limitantes à contracepção à medida que está relacionada com ameaça à saúde, à
fertilidade e à estética [22].
Os dados encontrados revelam a carência de orientação contraceptiva e a
vulnerabilidade desses adolescentes à gravidez precoce, devendo destacar-se o
papel dos pais, profissionais de saúde e professores que estão entre as principais
fontes de informação sobre o tema.
Embora a literatura evidencie que a comunicação com os adolescentes sobre
comportamento sexual e prevenção de gravidez aumenta o uso de contraceptivo
pelos adolescentes [23,25], ainda existe um desconforto para abordar o tema com os
adolescentes, além do temor de estar estimulando-os para iniciação sexual [26].
Além disso, mesmo quando se conversa com os adolescentes as informações
tendem a ser parciais, ambíguas ou imprecisas [6,26,27] e nesse sentido, verifica-se
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que não houve diferença no uso de métodos contraceptivos entre adolescentes que
tinham ou não conversado sobre o assunto.
Assim, estudos têm alertado para a importância do conteúdo e a qualidade das
discussões, a exemplo superioridade dos resultados encontrados na orientação
contraceptiva e acesso aos métodos contraceptivos quando comparado à orientação
sexual direcionada apenas à abstinência sexual [28-32].
Diante dessas evidências, este estudo destaca a carência de orientação
contraceptiva fornecida aos adolescentes, devendo ser destacado o papel dos
profissionais de saúde como incentivador da comunicação sobre a contracepção e
da sua responsabilidade na qualidade da informação prestada aos adolescentes de
forma a promover conhecimento e motivação para o uso da contracepção pelos
adolescentes que decidirem iniciar sua práticas sexuais.
Embora as escolhas metodológicas desse estudo exploratório prejudiquem a
generalização, os resultados fornecem dados que alertam para a orientação
contraceptiva dos adolescentes, bem como podem favorecer o direcionamento de
novas pesquisas que objetivem a redução da vulnerabilidade dos adolescentes à
gravidez
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os adolescentes iniciam suas experiências sexuais sem conhecimento e atitudes
que os incentivem à contracepção. Muitos nunca conversaram sobre o assunto e a
maioria dos adolescentes nunca usou qualquer método contraceptivo. A iniciação
sexual é mais evidente no grupo masculino enquanto que o desconhecimento de
qualquer método contraceptivo é mais evidente nos grupos femininos e de
adolescentes mais jovens. Não existe diferença significativa de comunicação,
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atitudes e uso de métodos contraceptivos em relação ao sexo ou à idade dos
participantes.
Este artigo reforça a importância da comunicação sobre contracepção com os
adolescentes antes da iniciação sexual e retrata a vulnerabilidade a que estão
expostos os adolescentes que já se iniciaram sem orientação adequada.
Os pais, profissionais de saúde e professores, são adultos reconhecidos como
fontes de informação sobre contracepção e precisam ser alertados acerca do seu
potencial para essa mudança de realidade.
É válido destacar que esses resultados não podem ser generalizados, porém
contribuem para alertar sobre a importância da motivação e empoderamento dos
adolescentes para o uso de métodos contraceptivos e desenvolvimento de uma
prática sexual protegida.
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6- COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES
O desenvolvimento da pesquisa viabilizou o conhecimento de como é rico
e desafiador o exercício da atividade de pesquisa. Os desdobramentos deste estudo
promoveram ações que superaram os objetivos do projeto inicial. Neste sentido,
destacam-se:
6.1 A Busca de evidências dos impactos que os contraceptivos hormonais
podem exercer na saúde da adolescente:
Considerando que o senso comum acredita que os contraceptivos
hormonais podem prejudicar a saúde da adolescente, foi buscado evidências na
literatura e, excetuando-se as contra-indicações comuns dos contraceptivos
hormonais, não exclusivas aos adolescentes, foi verificado que apenas o impacto
sobre a massa óssea das adolescentes usuárias destes métodos de contracepção
seria um questionamento a ser investigado. Neste sentido, uma revisão sistemática
da literatura foi realizada e gerou artigo publicado na Revista da Federação
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - Femina (Apêndice III), a qual evidenciou
que o único método que teria impacto negativo sobre a massa óssea de
adolescentes corresponde ao acetato de medroxiprogesterona de depósito muscular
usado trimestralmente. Entretanto, é válido salientar que esse efeito só se verifica
quando utilizado por mais de um ano contínuo, havendo uma recuperação posterior
à suspensão do uso. Além disso, faz-se necessário considerar que a gravidez e a
lactação também têm impacto negativo sobre a massa óssea.
Diante de tais constatações, a revisão forneceu dados que fortalecem as
evidências de que não há razão para privar as adolescentes sexualmente ativas do
benefício e eficácia dos métodos contraceptivos hormonais.
6.2 A pesquisa como cenário de práticas no curso médico:
De acordo com as evidências da literatura, a orientação sexual
direcionada a adolescentes deve abranger desde a abstinência sexual até
proporcionar conhecimento e acesso aos métodos contraceptivos, deve ser
apresentada utilizando-se uma metodologia dialógica e compreensiva, devendo-se
levar em consideração o contexto e conhecimento prévio dos adolescentes,
entendendo-os como sujeitos ativos da construção do seu conhecimento

21,22

. Neste

sentido, também buscando uma maior identificação do público alvo com o orientador,
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a intervenção foi realizada utilizando estudantes de medicina como facilitadores, os
quais atuaram como palestrantes e coordenadores de grupos de discussão. Com
essa escolha, a pesquisa extrapolou seus objetivos de intervenção junto aos
adolescentes, revelando-se um importante cenário de prática da relação médicopaciente, do trabalho com adolescentes e do planejamento familiar.
6.2 A necessidade de atenção às peculiaridades da pesquisa envolvendo
adolescentes
As dificuldades enfrentadas na pesquisa ressaltam a necessidade de
observância às características específicas do estudo com adolescentes e envolvem
não só os adolescentes, mas também seus responsáveis legais.
Quanto aos responsáveis legais, já no planejamento da pesquisa deve-se
considerar que, especialmente em temas relacionados à prática sexual e
contracepção, existe uma tradicional resistência para aceitação da pesquisa pela
escola e pelos pais ou responsáveis legais. Convencer os adultos sobre a
importância em se pesquisar e discutir esses temas com os adolescentes é um
desafio que envolve tanto questões culturais como religiosas. Estas se referem ao
temor de que a abordagem de tais temas com os adolescentes possa estar
estimulando-os à iniciação sexual e, do ponto de vista religioso, é comum a
percepção de que os métodos contraceptivos incentivam a multiparceria, bem como
que a contracepção se coloca contrária à ordem divina 23,24.
Outro desafio foi tornar a pesquisa interessante aos adolescentes, de
forma que eles se sentissem motivados para participar. A motivação se reflete desde
o interesse em obter a autorização formal dos pais (assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido) até o compromisso com os dados que eles
fornecem. Neste sentido, embora as evidências apontem que o uso do computador
ou internet se apresenta como melhor método de abordagem para pesquisa com
adolescentes

14,25

, o uso destes recursos foi inviabilizado em função das condições

estruturais das escolas públicas participantes.
Também se faz necessária a observância às características específicas
dos adolescentes estudados. A limitação cognitiva interfere na compreensão dos
instrumentos de coleta que já tenham sido validados com outros adolescentes.
Características como idade, nível de escolaridade e social, podem comprometer o
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uso de instrumentos previamente validados e devem ser considerados no
planejamento da pesquisa.
Enfrentando a constatação da baixa coerência das respostas dos
adolescentes aos instrumentos de coleta de dados validados, verificou-se a
necessidade em se avaliar a qualidade dos dados obtidos com os adolescentes,
bem como a necessidade de observar as melhores condições para obtenção de
dados coerentes, além da importância em se usar a abordagem multimétodos na
pesquisa.
Essas informações contribuem para aumentar a qualidade nas pesquisas
que envolvam adolescentes e foram divulgadas em artigo que está em avaliação na
Revista Brasileira de Epidemiologia (Apêndice III). Destaca-se a importância em
validar os instrumentos de coleta de dados, mesmo que estes já tenham sido
utilizados por outros adolescentes e a necessidade de conferir a coerência das
respostas fornecidas. A inobservância a estes itens pode comprometer a
fidedignidade dos resultados apresentados.
Por fim as dificuldades enfrentadas neste estudo apresentam-se como
fontes geradoras de novos conhecimentos que extrapolaram o escopo do projeto
inicial e promoveram tanto o enriquecimento no conhecimento acerca das
especificidades da pesquisa com adolescentes, como estimularam a investigação e
desenvolvimento de alternativas para superação das dificuldades, que facilitarão as
pesquisas posteriores.
A abordagem multimétodos também representa um importante recurso
para obtenção de maior qualidade nos resultados de pesquisa. Neste sentido, a
Teoria das Representações Sociais apresenta-se como um projeto para continuação
desse estudo, o que será possível através da participação no Grupo Internacional de
Estudos e Pesquisas sobre Envelhecimento e Representações Sociais (GIEPERS),
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Como docente do curso médico, a continuação da investigação
relacionada às questões da sexualidade humana, reprodução e metodologia do
ensino e da pesquisa, será viabilizada através da participação no Grupo de estudos
em Semiologia Médica (GESME), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Além
da continuidade no projeto de extensão direcionado à orientação contraceptiva de
adolescentes do ensino fundamental que está cadastrado no SIGPROJ (UFPB).
39

Deste modo, as atividades de ensino, pesquisa e extensão são ampliadas a partir
das atividades desenvolvidas no presente estudo e aprimoram as funções
desempenhadas como professor universitário.
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8- APÊNDICES
APÊNDICE I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado aluno(a),
Estamos

convidando-o(a)

para

participar

da

pesquisa:

UTILIZANDO

AS

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO REFERENCIAIS PARA ORIENTAÇÃO
CONTRACEPTIVA DE ADOLESCENTES EM ESCOLAS PÚBLICAS PARAIBANAS.
Esta pesquisa será realizada pela profa. Gilka Paiva Oliveira Costa, como parte do
projeto de Doutorado em Ciências da Saúde, pelo Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo da pesquisa é identificar o
que os adolescentes conhecem e o que pensam sobre contracepção, de forma a
viabilizar um modelo de orientação sexual construído a partir dos referencias dos
próprios adolescentes.
Os participantes responderão a perguntas sobre condições sócio-demográficas, o
que pensa, como se comporta e o que conhece sobre métodos contraceptivos.
Podendo também fazer parte do grupo que terá orientações sobre sexualidade,
apresentadas em sala de aula, na escola onde é matriculado.
Por se tratar de temas relacionados à sexualidade e que envolve muita diversidade
de valores éticos, morais e significados simbólicos, foram considerados os riscos do
constrangimento e mal-entendidos. Em função disto, a pesquisa é desenvolvida
apenas por profissionais treinados pela pesquisadora que é médica ginecologista e
mestre em psicologia, bem como a confidencialidade será tratada com rigor, onde as
respostas são individuais, e os instrumentos utilizados são de auto-preenhcimento.
Não haverá identificação dos respondentes nas folhas de resposta, os registros
serão guardados e apenas a equipe de pesquisa terá acesso a este material que
será utilizado apenas em eventos e publicações científicas e todos os dados serão
divulgados de forma agregada.. Também não se pretende causar qualquer ônus aos
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participantes, entretanto quaisquer danos ou despesas decorrentes da participação
serão indenizados e ressarcidos pelos responsáveis da pesquisa.
Queremos também deixar claro que a participação é de livre-arbítrio, podendo ser
recusada em qualquer momento, bem como a resposta a quaisquer perguntas, o
que não terá nenhuma repercussão no relacionamento atual ou futuro do(a) aluno(a)
com as instituições promotoras e executoras da pesquisa, ou da escola. Após a
conclusão do trabalho, os dados serão analisados e publicados na literatura
especializada com ampla divulgação.
Sua participação é de fundamental importância, na construção de uma nova
alternativa dirigida a preparar os adolescentes a adotarem uma postura preventiva
autônoma na vivência de seus relacionamentos..
Caso tenha qualquer dúvida pedimos que a esclareça conosco pelos contatos:
e-mail: gilkapaiva@yahoo.com.br, ou através dos telefones: (83) 3225-6566 / 32167243.
Pesquisadora - Gilka Paiva Oliveira Costa
Instituição: Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde/ UFRN e UFPB

Declaro que li as informações acima sobre a pesquisa, que me sinto perfeitamente
esclarecido(a) sobre o conteúdo da mesma, assim como seus riscos e benefícios.
Declaro ainda que, por minha livre vontade, aceito participar da pesquisa.
João Pessoa-PB,

______/_____/_______

____________________________________
ASSINATURA DO PARTICIPANTE
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Eu, pai ( ), mãe ( ) ou responsável legal ( ) do adolescente, também li este termo e
permito sua participação no referido estudo. Sabendo que em relação a esta
autorização, bem como da participação do(a) aluno(a), temos o livre-arbítrio e
podemos recusar em qualquer momento da pesquisa.
___________________________________________
ASSINATURA DO PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL
CPF ou RG__________________________________
Impressão Dactiloscópica
___________________________________________
Gilka Paiva Oliveira Costa (PESQUISADORA)
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APÊNDICE II

INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS RELATIVOS A CONHECIMENTOS E
ATITUDES DOS ADOLESCENTES SOBRE CONTRACEPÇÃO

Prezado aluno:
Gostaríamos de contar com sua participação respondendo as questões a seguir.
Lembramos que não há respostas certas ou erradas, o importante é que a sua
resposta seja espontânea, verdadeira e individual. Todas as informações serão
utilizadas de forma anônima, ou seja, seus nomes serão totalmente omitidos. Diante
da possibilidade de ser necessária uma reaplicação do teste, pedimos que grave o
número de identificação que consta no seu formulário, pois ele deverá ser o mesmo
em uma nova coleta de dados. Procure não conversar com outras pessoas durante
a aplicação do teste e leia todas as questões com bastante atenção antes de
respondê-las. Pedimos que antes de começar a responder você preencha o todo o
formulário de dados gerais.
Agradecemos sua participação
1. Formulário com dados gerais do participante
1.
2.

Numero de identificação:
1.

Idade ____________anos
Data de Nascimento ___/____/____

Sexo: Homem( )
Mulher ( )

3.

Nome da Escola:

4.

Ano de estudo:

5.

Turma:

6.

Escolaridade dos pais: Use as letras em
negrito para responder
A - analfabeto; I - (até 5º ano)
II - (até 9º ano); M - (Ensino médio);
S - (Superior); NS - (Não sei)
Mãe (
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)

Pai (

)

7.

Sua Religião: Católica ( )
Evangélica ( )
Outras: ________________

8.
Conhece algum método
que previne gravidez?

Não Tenho Religião( )

Não ( )

Sim ( )
Quais?

9.

Já teve relação sexual?

Não ( )

Sim ( )

Se marcou aqui,
pule para a
questão 14
10.

Já usou algum método para
prevenir gravidez?

Não ( )

Sim ( )

Se marcou aqui,
pule para a

11.

Qual (is)?

questão 13
12.

13.

Já aconteceu gravidez de
algum relacionamento
sexual?

Não ( )

Já conversou com alguém
sobre métodos de
prevenção de gravidez?

Não ( )

Sim ( ) Número de Filhos ________
Número de Aborto ________
Sim ( )

se marcou aqui,
pule
para questão 16

Pais ou parentes
(

14.

)

Com quem? Amigos (as) ou Namorado (a)
(

)

Professores
(

)

Profissionais
de saúde
(

)

Internautas
(

)

Outros
________________
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15.

Já aconselhou alguém para Não ( )
usar algum método de prevençã
de gravidez?

Sim ( )
Qual (is)?

2. Formulário de conhecimentos sobre métodos contraceptivos: Marque com X
a resposta que considerar correta

1. O mais importante para usar corretamente
a tabela (Tabelinha) como método de
prevenção de gravidez é:

2. Pelo método do muco cervical (método
Billings) é possível saber os dias do ciclo
menstrual de risco para gravidez porque:

3. O preservativo (condom / camisinha) é
considerado o único método para prevenção
de gravidez que oferece dupla proteção
porque:

4. Em relação ao preservativo (condom /
camisinha) pode-se dizer que:

A

Evitar a relação sexual uma semana após a
menstruação

B

Ter o ciclo menstrual regular

C

Ter relação sexual sem prevenção 10 dias antes da
menstruação

D

Só ter relação sexual uma vez por semana

E

Não sei

A

A temperatura do corpo fica um pouco mais quente
antes da ovulação

B

A vagina fica mais seca durante a ovulação

C

A vagina fica mais molhada antes e durante a
ovulação

D

A vagina fica mais molhada após a ovulação

E

Não sei

A

Porque se usar duas camisinhas ao mesmo tempo a
proteção é maior

B

Porque protege homem e mulher ao mesmo tempo

C

Porque existe a camisinha masculina e a camisinha
feminina

D

Protege contra DST e gravidez

E

Não sei

A

Não é eficaz para proteger gravidez

B

Se for usado corretamente e em todas as relações é
um método confiável

C

A camisinha feminina impede a ovulação
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5. O comprimido que deve ser usado todos
os dias (pílula anticoncepcional) é capaz de
evitar gravidez porque:

6. A pílula do dia seguinte (comprimido de
emergência)

7. Sobre a injeção que previne gravidez
podemos dizer que:

8. Em relação ao DIU (Dispositivo Intra
Uterino), pode-se dizer que:

9. Em relação à laqueadura (ligação de

D

Não é um método para evitar gravidez

E

Não sei

A

Impede a ovulação

B

Regula o ciclo menstrual

C

Impede a entrada do espermatozóide no útero

D

Diminui o desejo sexual

E

Não sei

A

É para ser usada um dia após a relação sexual

B

Oferece a mesma proteção da pílula de uso diário (a
que se toma todos os dias)

C

Tem a vantagem de só precisar usar apenas nos dias
em que se tem a relação sexual

D

Só deve ser usada quando não dá mais tempo para
usar outro método mais seguro

E

Não sei

A

Impede a ovulação

B

Pode causar esterilidade (incapacidade de gravidez)

C

Deve ser usada após uma relação sexual

D

Aumenta os dias em que a mulher pode engravidar

E

Não sei

A

É colocado dentro do útero para prevenir a gravidez
por mais de um ano

B

É abortivo

C

Não é um método preventivo de gravidez

D

Protege contra DST (doenças Sexualmente
Transmmissíveis

E

Não sei

A

Altera a vida sexual da mulher
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trompas) como método para evitar gravidez,
pode-se dizer que:

10. Em relação à vasectomia como método
para evitar gravidez, pode-se dizer que:

B

A mulher fica sem os ovários

C

Impede a ovulação

D

A mulher fica estéril

E

Não sei

A

Prejudica a ereção do pênis

B

É um método que retira os espermatozóides da
ejaculação

C

Não é um método para evitar gravidez

D

É o preservativo que contem lubrificante

E

Não sei

3. Escala de atitudes em relação à contracepção: Marque com X a resposta que
considerar correta
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco
Nem Concordo,Nem Discordo

1. É difícil conseguir os métodos para
prevenção da gravidez

Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco
2. Usar métodos para prevenir gravidez
torna o relacionamento muito sério

Nem Concordo,Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco

3. Tenho dificuldades em falar sobre
sexo com meus (minhas) amigos
(as).

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
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Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco

4. O anticoncepcional hormonal
(comprimido ou injeção que previne
gravidez) prejudica a saúde da
mulher

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco

5. Quem usa remédio para prevenir
gravidez (anticoncepcional) engorda

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco

6. Quem usa remédio para prevenir
gravidez (anticoncepcional) depois
tem dificuldade para ter filhos

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco

7. O preservativo (camisinha/ condom)
atrapalha a relação sexual

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente

8. Usar um método para prevenir
gravidez é um sinal de que não se
confia no parceiro(a)

Concordo Um Pouco
Nem Concordo, Nem Discordo
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Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco
9. .A mulher é quem deve se preocupar
em prevenir gravidez

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco

10. Não existe dificuldade para se usar
métodos para prevenir gravidez.

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco

11. Os métodos para prevenir gravidez
dão mais liberdade para o
relacionamento sexual

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente

Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco
12. Prevenir gravidez deve ser
responsabilidade do casal

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente

13. A mulher engorda mais com a
gravidez do que com o uso de
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remédios para prevenir gravidez

Concordo Um Pouco
Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Um Pouco

14. É importante conhecer os métodos
preventivos mesmo antes de iniciar
vida sexual

Nem Concordo, Nem Discordo
Discordo Um Pouco
Discordo Totalmente
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RESUMO
Devido aos efeitos adversos dos contraceptivos hormonais algumas mulheres
são privadas dos seus benefícios que se estendem além da contracepção.
Especialmente em adolescentes, é preocupante o impacto dos hormônios sobre o
osso. Buscando reunir evidências neste sentido, três revisores independentes
fizeram busca nas bases de dados MEDLINE, LILACS, IBECS, SCIELO e
COCHRANE, utilizando descritores relacionados à contracepção e densidade óssea.
Foram critérios de inclusão: revisões sistemáticas e estudos com nível de evidência
A e B. Foram excluídos estudos com contraceptivos utilizados para fins terapêuticos
e não contraceptivo. Das 66 publicações encontradas, foram selecionados 15
estudos e evidenciamos que compostos com progesterona isolada de depósito e
possivelmente os de baixa dose estrogênica têm impacto negativo na fase do pico
de massa óssea, contudo o efeito esteve restrito à idade de iniciação e ao tempo de
uso, havendo recuperação após interrupção da contracepção. Não há evidências de
relação entre uso de contraceptivos e fraturas. O aconselhamento contraceptivo
deve considerar o efeito negativo que a progesterona isolada de depósito e a baixa
dose estrogênica podem ter sobre a massa óssea na adolescência, considerando
que esse efeito é reversível e limitado ao tempo de uso.
Palavras-chave: Anticoncepção; Densidade óssea; Adolescente
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ABSTRACT
Due to the adverse effects of hormonal contraceptives, some women are deprived of
their benefits which extend beyond contraception. The impact of hormones on bone
is most worrying in women, especially in adolescents. Seeking to gather evidence
from this review, three independent reviewers searched in databases, such as:
MEDLINE, LILACS, IBECS, SCIELO and Cochrane, using descriptors related to
contraception and bone density. The inclusion criteria were: systematic reviews and
studies with evidence level A and B. We have excluded the studies with
contraceptives used for therapeutic purposes, and not for contraception. Of the 66
publications found, 15 studies were selected showing that progesterone-only
compounds, and, possibly, low-dose estrogen have a negative impact on bone mass
peak; however, such effect is restricted to age and time of use, with bone recovery
after discontinuation of contraception. There is no evidence of a correlation between
the use of contraceptive and fractures. The contraceptive choice should take into
account the negative effect that progesterone-only and low-dose estrogen may have
on bone mass at adolescence; however, this effect is reversible, and limited to the
time of use.
Key words: Contraception; Bone Density; Adolescent

INTRODUÇÃO
A partir da segunda metade da década de 60, com a comercialização dos
anticoncepcionais hormonais, o Brasil presenciou uma queda nas taxas de
fecundidade das mulheres brasileiras1. O uso dos anticoncepcionais orais
desvinculou o sexo da reprodução, oferecendo outros sentidos ao relacionamento
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sexual, como prazer, diversão, liberdade sexual, entre outros. Para a mulher, o
direito à relação sexual sem ter que se submeter à gravidez, contribuiu
incontestavelmente para a mudança do papel social feminino, possibilitando seu
crescimento profissional e independência financeira.
O impacto positivo determinado pelos anticoncepcionais hormonais na
fertilidade feminina ultrapassa os benefícios da contracepção e da liberdade sexual.
Eles também oferecem regularização do ciclo menstrual, redução da dismenorréia e
do fluxo menstrual2(D), prevenção de câncer de ovário e de endométrio3(C),
contribuem no tratamento da síndrome do ovário policístico e da endometriose4(D).
Seu uso diminui, ainda, a incidência de gravidez ectópica, cistos de ovário, doença
inflamatória pélvica, doenças mamárias benignas e miomas uterinos 5,6 (D).
É certo que sua ação não se restringe apenas aos efeitos benéficos na saúde
da mulher. A utilização dos contraceptivos hormonais também pode estar associada
a efeitos indesejáveis como náuseas, cefaléia, aumento da sensibilidade mamária,
ganho de peso, nervosismo e acne. A ocorrência desses efeitos colaterais muitas
vezes são causas da descontinuidade do uso quando intensas e quando não são
oferecidas

alternativas

para

sua

resolução7(D).

Em

condições

orgânicas

predisponentes, a ação hormonal pode determinar o desencadeamento de
patologias e, em quadros nosológicos estabelecidos, os hormônios usados como
contraceptivos podem agravar a doença. Merecem destaque os efeitos na
coagulabilidade sanguínea que podem favorecer o tromboembolismo, assim como o
aumento do risco de eventos cardiovasculares que também podem ser favorecidos
pela interferência dos contraceptivos hormonais no metabolismo lipídico e aumento
da resistência insulínica8,9,10(A,C,A). Por este motivo a Organização Mundial de
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Saúde estabeleceu critérios de elegibilidade dos contraceptivos hormonais que
orientam na seleção do método contraceptivo a ser usado em condições clínicas
específicas11.

Com

relação

à

ação

hormonal

no

metabolismo

ósseo,

o

anticoncepcional adquire maior relevância quando usado por adolescentes em
função da possibilidade de consolidação precoce das epífises e comprometimento
da densidade mineral dos ossos, implicações que serão analisadas nesta revisão11.
A adolescência destaca-se por ser uma etapa determinante para o processo
de crescimento e desenvolvimento ósseo. Desde o nascimento, as diáfises ósseas
estão ossificadas, mas as epífises continuam cartilaginosas. Nos primeiros anos de
vida, os centros de ossificação começam a aparecer nas epífises, mas a sua
ossificação terminará em torno dos 20 anos de idade quando as epífises se unem às
diáfises. Aproximadamente 15% do tamanho final do osso e 48% da massa óssea
total são alcançados na adolescência
torno dos 20 a 24 anos

12

(B). O pico de massa óssea é atingido em

13

(B), quando a densidade mineral óssea se mantém estável

e a partir dos 37 a 47 anos as mulheres começam a reduzir sua massa óssea

14

(B).

Considerando que os hormônios sexuais, fisiologicamente, são grandes reguladores
do metabolismo ósseo, verificar os efeitos dos contraceptivos hormonais na saúde
óssea em usuárias adolescentes e jovens que ainda não atingiram seu pico de
massa óssea é de grande relevância.
Os estrogênios agem diretamente nos ossos, em nível de receptores
localizados nos osteoclastos, promovendo a inibição da atividade destas células e,
com isso, estimulando o crescimento ósseo. Evento que é observado na puberdade,
quando a mulher antes da menarca apresenta aceleração do seu crescimento em
altura por alguns anos. No entanto, o estrogênio também tem ação limitadora deste
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crescimento, uma vez que promove a união das epífises ósseas com a haste dos
ossos longos, evento que se observa após a menarca. É um papel semelhante ao
exercido pela testosterona nos meninos, no entanto o efeito estrogênico é mais
intenso e por isso as meninas tendem a encerrar seu crescimento com estatura
inferior à dos meninos 15 .
Com relação à progesterona, sua ação no osso envolve mecanismos diversos
que se concentram tanto no controle central como periférico do metabolismo ósseo.
Em altas doses a progesterona exerce efeito inibidor sobre o eixo hipotálamohipofise-ovariano, e o hipogonadismo resultante é responsável por aceleração do
metabolismo ósseo e rápida perda óssea

6

(D) . Em nível periférico, a ação

progestogênica nos receptores osteoblásticos é de ativação, enquanto que nos
osteoclastos os receptores de progesterona se expressam inibindo a reabsorção
óssea, de modo que a ativação dos receptores progestogênicos no osso tem efeito
de aumento na massa óssea 16,17,18,19(D,B,B,B). Contudo, os efeitos da progesterona
nas células ósseas estão mais relacionados ao grau de hipogonadismo. E,
obviamente, a dose progestogênica é uma grande determinante da perda óssea.
Também

com

relação

aos

receptores

glicocorticóides,

a

progesterona,

particularmente o acetato de medroxiprogesterona, possui ação que resulta na
inibição da atividade osteoblástica, atividade que é semelhante à exercida pelos
glicocorticóides em altas doses 20(D).
Considerando os efeitos estrogênicos e progestogênicos no metabolismo
ósseo, é importante que a interferência do contraceptivo hormonal sobre o osso da
adolescente seja estabelecida e mensurada no sentido de subsidiar a decisão sobre
o seu uso nesta fase do desenvolvimento. A escolha sobre o uso ou não do
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contraceptivo deve basear-se na análise ponderada entre o impacto tanto do uso do
contraceptivo como da gravidez sobre a saúde óssea. Nessa análise também é
necessário considerar as demais conseqüências que envolvem uma gravidez não
planejada e/ou indesejada, sobretudo na adolescência.
Quando a gravidez e a maternidade ocorrem na adolescência, vários
acontecimentos são capazes de afetar a trajetória de vida e elevar a vulnerabilidade
social destas jovens21(C).Como conseqüências da gravidez indesejada destacam-se
a desestruturação pessoal e familiar, o aborto, a falta de cuidados pré-natais além da
adoção e do abandono, eventos que independente da idade em que a gravidez
indesejada aconteça determinam malefícios tanto de ordem médica, como
psicológica e principalmente sociais 22,23(B,D) .
Do ponto de vista nutricional, a gravidez e a lactação representam ainda,
situações de grande demanda metabólica e nutricional propiciando o aparecimento
de carências, principalmente de cálcio e fósforo 24,12 (B,B). Através do leite materno a
nutriz possui uma perda elevada desses elementos, porém teoricamente a mulher
pode adaptar-se à perda aumentando a ingesta, diminuindo a excreção renal ou
mobilizando-os do esqueleto 12(B).
Desta forma é razoável supor que o atendimento das demandas fetais pode
representar um evento importante como fator de risco para um menor pico de massa
óssea e, por conseguinte, maior risco de fraturas decorrentes de osteoporose a
partir da quinta década de vida da mulher. Apesar dessas conjecturas, considera-se
que a perda óssea durante a gravidez e lactação seja mínima e transitória, sendo
recuperada após esse período

25

(D). Entretanto, quando a gravidez ocorre na

adolescência, período em que ainda não foi atingido o pico de massa óssea, o
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aumento dos níveis dos hormônios sexuais e a grande demanda metabólica e
nutricional representada pelo feto podem afetar a formação óssea final. Desta forma,
a gestação e a lactação são eventos capazes de interferir na remodelação óssea em
gestantes adolescentes saudáveis 12(B).
Assim, esta revisão tem por objetivo reunir evidências acerca do impacto dos
anticoncepcionais hormonais sobre a densidade mineral óssea, avaliando seus
efeitos imediatos e tardios, sobretudo quando usados durante a adolescência.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada entre maio e agosto de 2010, por três revisores
independentes que acessaram as bases de dados:MEDLINE, LILACS, IBECS,
SCIELO e COCHRANE, utilizando-se como descritores: ("contraception" or
"hormonal-contraceptive" or "contraceptives" or "contraceptives, oral, combined" or
"contraceptives, oral, hormonal/") and ("bone" or "bone--correlation" or "bone-influence"

or

"boné-prenatal”

or

"bonedensities"

or

"bonedensity"

or

"bonesequestrationor "densidade" or "densidade mineral ossea").
A partir dos critérios de seleção estabelecidos foram considerados como
elegíveis as revisões sistemáticas sem limites de data de publicação e os estudos
posteriores às revisões que tivessem nível de evidência A e B, o que correspondeu
às publicações no período de novembro de 2008 a 2010. Não houve limitação de
língua, do tipo e via de administração do anticoncepcional hormonal, ou de idade
das participantes. Os critérios de exclusão foram estudos que utilizassem
anticoncepcional para outro fim que não a contracepção, revisões que não eram
sistemáticas e os demais estudos de baixa evidência.
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RESULTADOS
A partir dos descritores citados na metodologia desta revisão, foram
encontrados 66 estudos. Em função dos critérios de inclusão e exclusão, foram
selecionados quinze estudos que correspondem a quatro revisões sistemáticas
publicadas entre 2006 e 2010, que estão listadas na tabela 1, as quais reúnem
pesquisas publicadas no período de 1966 a 2008. Também foram selecionados onze
estudos (tabela 2) publicados posteriormente àqueles incluídos nas revisões
selecionadas nesta pesquisa. Desses trabalhos, quatro são do tipo transversal e
sete são estudos de follow-up, sendo uma coorte, três ensaios clínicos e três casoscontrole.
No sentido de viabilizar a análise dos efeitos imediatos e tardios dos
hormômios sobre a saúde óssea a faixa etária não foi considerada como critério de
seleção e por este motivo a idade das mulheres participantes dos estudos foi
variada. Nas revisões sistemáticas, apenas uma utilizou a idade como critério de
seleção, incluindo somente estudos com grupos de adolescentes

26

(A), outra

selecionou estudos com mulheres desde a adolescência até a pós-menopausa

27

(A).

As demais revisões não utilizaram a idade como critério de seleção 28,29(A).
Nos estudos primários publicados posteriormente aos trabalhos incluídos nas
revisões (a partir de 2008), quatro foram especificamente com adolescentes (faixa
etária entre 12 e 19 anos)

30,31,32,33

(B,A,B,B) , dois estudos com mulheres

adolescentes e adultas (um analisando de 14 a 30 anos
anos

35

34

(B) e outro de 19 a 24

(B), e os outros avaliaram mulheres em idade reprodutiva sem limites

específicos 36,37,38,39,40,(B,B,A,A,B).
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Variáveis como: idades das participantes; composições, doses e vias de
administração dos anticoncepcionais; tempo de seguimento do estudo; sítios e
métodos de análise da densidade mineral óssea não tiveram padrão de análise entre
as pesquisas e, em decorrência da heterogeneidade metodológica dos estudos, não
foi possível fazer um tratamento estatístico dos dados, o que inviabiliza a realização
de uma metanálise. Ocorrência semelhante às revisões anteriores selecionadas
nesta pesquisa.
EVIDÊNCIAS DO IMPACTO ÓSSEO DOS CONTRACEPTIVOS CONTENDO
PROGESTERONA ISOLADA
Nos estudos que analisaram o uso de acetato de medroxiprogesterona de
depósito (DMPA) e o seu efeito na densidade mineral óssea(DMO) observou-se que
mulheres em idade reprodutiva que utilizaram a progesterona de depósito por pelo
menos dois anos apresentaram diminuição da DMO

37,39,35,28

(B,B,B,A). Em

Pongsatha2009 esta redução foi identificada apenas na região lombar e nos demais
sítios de estudo da DMO não houve diferença estatisticamente significativa

37

(B)..Na

avaliação do uso DMPA sub-cutânea e intra-muscular durante dois e/ou três anos
também foi observada uma pequena diminuição na DMO. No entanto, no grupo de
mulheres que após dois anos de uso interrompeu o tratamento, verificou-se que
houve recuperação óssea posterior 39(B).
Em estudo comparativo do contraceptivo de depósito com progesterona
isolada (DMPA e/ou Enantato de Noretisterona NET-EM) e contraceptivos
combinados (estrogênio e progesterona) oral e/ou injetável, em mulheres com idade
variando entre 19 e 24 anos com histórico de 4 a 5 anos de uso de contraceptivos
hormonais, observou-se diminuição na DMO em todos os sítios de análise (lombar,
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quadril e fêmur) apenas no grupo em uso de contraceptivos com progesterona
isolada 35(B).
Lopez et al, 2009 verificaram em sua revisão que o uso de DMPA no período
da perimenopausa foi associado à diminuição da DMO, entretanto em dois estudos
caso-controle com placebo analisando o uso do DMPA combinado ao suplemento de
estrogênio foi evidenciado restrição da massa óssea no grupo com uso do DMPA e
placebo, enquanto que nas usuárias com suplementação estrogênica verificou-se
aumento da DMO 28(A).
Quanto ao uso de implantes subdérmicos, os estudos incluídos em revisão
sistemática de 2009 apresentaram resultados inconsistentes

28

(A). Pongsatha et al

(2010), em estudo transversal, avaliaram a DMO de 50 mulheres usuárias de
implante de etonogestrel com histórico de no mínimo 2 anos de uso, comparando
com grupo controle. Fizeram parte do estudo as variáveis: etnia, idade, paridade,
idade da menarca, IMC e padrão menstrual, as quais eram similares entre os grupos
e como sítios de análise da DMO coluna lombar, fêmur, rádio e ulna. A prevalência
de osteoporose foi rara em todos os sítios analisados em ambos os grupos, exceto
no rádio e na ulna, nos quais observou-se um efeito negativo no grupo teste 36(B).
Em revisão sistemática de 2006, foi analisado o efeito dos contraceptivos de
depósito com progesterona isolada em mulheres jovens que ainda não tinham
alcançado pico de massa óssea e mulheres na perimenopausa que poderiam já ter
iniciado a redução na densidade óssea. Nessa revisão foram incluídos 39 estudos,
dos quais 22 eram estudos longitudinais e 17 transversais. Nos estudos transversais
a DMO de mulheres em uso do contraceptivo apresentou-se geralmente inferior em
comparação com não usuárias, porém nos estudos longitudinais a diminuição da
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DMO observada em usuárias do DMPA ficou restrita ao período de uso, retornando
aos valores basais, após sua descontinuação. Os autores concluem que embora as
evidências encontradas sejam consideradas limitadas, à exceção do DMPA, os
dados sugerem que o uso de contraceptivos contendo progesterona isolada, não
afeta a saúde dos ossos 29(A).
Como efeito tardio, a relação do uso de contraceptivos de progesterona com o
risco de fraturas foi avaliado em apenas um estudo e esse efeito não foi
esclarecido29(A).
EVIDÊNCIAS

DO

IMPACTO

ÓSSEO

DOS

ANTICONCEPCIONAIS

CONTENDO ESTROGÊNIO
Scholes et al 2010, em um estudo transversal, analisaram 606 mulheres entre
14 e 30 anos quanto ao uso de anticoncepcionais orais diferindo quanto a dose e o
tempo de uso, sendo que em sua amostra 50% eram adolescentes. As mulheres
foram divididas em dois grupos: as que utilizavam o método e as que não faziam uso
de nenhum método contraceptivo hormonal. O uso prolongado de contraceptivo oral
em mulheres entre 19 e 30 anos apresentou uma diminuição global em relação à
DMO, porém entre as adolescentes do estudo não foram observadas alterações na
DMO, mesmo considerando a variação da dose, ou duração do uso34(B).
Para avaliar o impacto dos contraceptivos hormonais sob a forma de adesivo
(20mcg de etinilestradiol e 150mcg de norelgestromina) e anel vaginal (15mcg de
etinilestradiol e 120mcg de etonorgestrel) sobre a DMO, Massaro et al (2010)
realizaram, durante 12 meses,estudo controlado randomizado com 60 mulheres
divididas em três grupos, sendo um grupo utilizando anel vaginal, outro adesivo
66

transdérmico e o terceiro sem uso de métodos contraceptivos hormonais. Foram
analisados o cálcio sérico e urinário, osteocalcina, piridinolina e desoxipiridinolina
urinária no terceiro, sexto, nono e décimo segundo mês de uso e a DMO analisada
no início e após os doze meses de uso. Após seis meses de uso nos dois grupos
teste foi observado aumento no nível sérico de cálcio sem alteração nos demais
critérios analisados, sendo que após 12 meses de uso não foi observada diferença
significativa na DMO nos três grupos em relação aos valores basais 38(A).
Beksinka et al (2009b), em um estudo transversal, analisaram também a DMO
de mulheres com idade variando entre 19 e 24 anos com histórico de 4 a 5 anos de
uso de contraceptivos hormonais e observou que mulheres que fizeram uso de
contraceptivos combinados (orais e/ou injetáveis) não apresentaram diferença
significativa na diminuição da DMO em relação ao grupo controle 35(B).
Em revisão sistemática de 2006 foi avaliado o efeito dos anticoncepcionais
hormonais combinados na saúde óssea, foram incluídos 85 estudos analisados de
acordo com a faixa etária das mulheres. Para isso foram constituídos três grupos:
mulheres jovens (da menarca até 22 anos), mulheres adultas e mulheres na peri e
pós-menopausa. A revisão indica evidências limitadas em relação aos efeitos dos
anticoncepcionais hormonais sobre o osso das mulheres jovens. Contudo, os dados
coletados sugerem que haja DMO menor em jovens usuárias de contraceptivo oral
combinado (COC) em comparação com as mulheres do grupo controle. A
possibilidade de que as formulações estudadas (baixa dose e muito baixa dose)
sejam insuficientes para promover a deposição óssea durante a adolescência são
apresentadas nessa revisão como uma possível explicação para estes resultados,
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entretanto é acrescentado que mais estudos em adolescentes são necessários para
confirmar esta hipótese.
Em se tratando das mulheres adultas e na pré-menopausa usando COC,
estas geralmente apresentam DMO similar às não usuárias, embora o uso do COC
durante a peri e pós-menopausa tem um efeito protetor para os ossos. Em estudos
analisados na revisão de Martins SL, Curtis KM, Glasier A F, 2006, mulheres em uso
de cálcio ou placebo apresentaram perda óssea, enquanto as usuárias de COC
ganharam ou mantiveram a DMO 27(A).
Outra evidência é a de que o uso de COC no menacme não interfere na DMO
no período climatérico, pois mulheres que usaram COC na fase reprodutiva,
apresentavam DMO na perimenopausa semelhante àquelas que nunca utilizaram
contraceptivos 27(A).
EVIDÊNCIAS

DO

IMPACTO

ÓSSEO

DOS

CONTRACEPTIVOS

NA

ADOLESCÊNCIA
As evidências do efeito dos contraceptivos com baixa dose de estrogênios
sobre o desenvolvimento esquelético de adolescentes são apresentadas na revisão
realizada por Agostino e Di Meglio(2010) que reúne estudos publicados entre 1966 e
janeiro de 2008. Nessa revisão os estudos apontam para um menor ganho na DMO
nas usuárias adolescentes de COC contendo 20 microgramas de estrogênio, o que
parece estar relacionado à idade de início do uso dos contraceptivos e o tempo pelo
qual as adolescentes mantêm o uso. Entretanto os autores concluem que os
achados são limitados, sendo necessários maiores estudos para que a prescrição de
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contraceptivos hormonais durante a adolescência seja uma prática mais segura e
confiável 26(A).
Estudo transversal com mulheres entre 14 e 30 anos não observou alteração
na DMO no grupo adolescente em uso de contraceptivo oral combinado 34(B).
Dois estudos prospectivos acompanharam adolescentes após a interrupção
do uso dos anticoncepcionais hormonais

31,30

(A,B). Uma coorte envolvendo

adolescentes com idade entre 15 e 19 anos comparou o efeito na DMO entre
usuárias do DMPA, de Enantato de Noretisterona (NET-EM) e de contraceptivo oral
combinado (COC) verificou que não houve diferenças na DMO entre os grupos
durante os cinco anos que correspondeu ao período da pesquisa31(A). Outro estudo
analisou a DMO da lombar e do fêmur após 240 semanas de uso de DMPA por via
intramuscular e 300 semanas após a interrupção do seu uso em adolescentes com
idade variando entre 12 e 18 anos. Foi encontrado um pequeno declínio na DMO
após as 240 semanas de uso de ACH, principalmente nos ossos do quadril, fêmur e
coluna lombar, no entanto após o término do uso, os níveis de DMO retornaram aos
valores basais em todos os sítios analisados: coluna lombar (60 semanas), fêmur
(180 semanas) e quadril (240 semanas) 30(B).
Em estudo comparativo, no qual foram analisadas 92 adolescentes saudáveis
com idade entre 16 e 19 anos, divididas em grupos que fizeram uso de 15 ou 30
microgramas de etinilestradiol e um grupo que não fez uso de contraceptivo oral,
verificou que após doze meses de uso, a diferença nas medidas sobre a DMO não
foi estatisticamente significativa entre os grupos de usuárias nas diferentes doses e
as não usuárias. De acordo com esses achados, a interferência dos contraceptivos
contendo estrogênio em baixas doses sobre o desenvolvimento ósseo das
adolescentes está relacionada ao prolongamento do tempo de uso 32(B).
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Também foi pesquisado em adolescentes, o efeito dos contraceptivos orais
combinados (COC) contendo dosagem de etinilestradiol igual ou inferior a 35mcg
sobre a densidade mineral óssea. Em estudo envolvendo 122 adolescentes com
idade entre 12 e 19 anos, distribuídas em grupos que utilizaram os COC por até dois
anos, mais que dois anos e as que não haviam utilizado COC, foi mensurada a DMO
da lombar e do fêmur durante quatro anos por repetidas vezes. Nesse estudo foi
observado que o incremento na DMO, evidenciado na adolescência, tende a ser
menor nas adolescentes que fizeram uso do COC durante mais de dois anos33(B).
EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO ENTRE CONTRACEPTIVOS E O RISCO DE
FRATURAS
O risco de fraturas é avaliado em revisão sistemática, entretanto conclui-se
que as evidências são inconsistentes pelos resultados conflitantes apresentados nos
estudos encontrados27(A). Dois estudos caso-controle

41,42

(B,B) .e um transversal

43

(B).não encontraram efeito do uso de COC no risco de fraturas, três coortes

encontraram um aumento significativo no risco entre as usuárias de COC
44,45,46

(B,B,B)., dois estudos transversais

efeito protetor

47,48

(B,B) e um caso-controle relataram um

49

(B)., e outros dois relataram resultados conflitantes

50,51

(B,B). A

maioria dos estudos não descreveu a formulação dos COC e nenhum analisou
especificamente contraceptivos de baixa-dose.
No tocante ao efeito do uso de contraceptivos hormonais antes da
menopausa sobre o risco de fraturas em mulheres, Laureen et al. (2009) em revisão
sistemática analisaram 13 estudos randomizados e controlados. Os artigos
analisados não utilizaram o risco de fratura como variável, e sim medidas da DMO.
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Nessa revisão foi observado que os anticoncepcionais combinados parecem não
afetar a saúde óssea 28(A).
Vestergaard et al (2008) em estudo comparativo formado por 64.548 mulheres
que fizeram uso de contraceptivos hormonais de 20 e 30 mcg de etinilestradiol e
193.64 mulheres do grupo controle analisaram o risco de fratura óssea em mulheres
jovens. Os autores do estudo concluíram que, em geral, o uso de COC não parece
estar associado ao aumento no risco de fraturas. Entretanto, aumento isolado do
risco de fratura foi encontrado em algumas faixas etárias estando relacionado à COC
de baixa dose, contudo os autores atentam para que esta observação parece
corresponder à descontinuação do uso e não aos efeitos farmacológicos 40(B).
DISCUSSÃO
Os resultados apontam para uma relação existente entre o uso de
contraceptivos hormonais e o metabolismo ósseo, porém o grau do impacto
desses anticoncepcionais sobre o osso ainda não pode ser estabelecido em
função das várias formulações disponíveis, suas dosagens, tempo de uso e fase
do desenvolvimento da mulher.
Com relação à interferência da progesterona na DMO, os resultados mais
consistentes referem-se ao uso da DMPA e evidenciam um efeito negativo sobre
a densidade mineral óssea, o que é verificado após dois
anos de uso

30,31,35,

36,37,39

(B,B,B), ou mais

(B,B,B). Evidência que é reforçada ao se observar que este

efeito é superado quando se faz suplementação estrogênica em usuárias de
DMPA 28(A).
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Apesar do efeito negativo da DMPA sobre a DMO, os estudos que
acompanharam as usuárias após a descontinuação do contraceptivo, apontam
para uma possível recuperação posterior da perda óssea

29,39

(A,B) , achado

verificado inclusive em estudo realizado com adolescentes 30 (B).
Os resultados de estudos sobre o implante com progesterona isolada são
inconclusivos em virtude de achados divergentes entre os resultados. Muito
embora é possível que haja efeito negativo sobre a DMO de maneira menos
evidente do que a observada com o uso de DMPA.
Em se tratando de contraceptivos combinados os estudos evidenciam não
haver interferência na massa óssea

34, 31

(B,A) , apresentando inclusive efeito

protetor da perda óssea quando usado na perimenopausa

35

(B). Apesar das

evidências serem limitadas, os contraceptivos hormonais combinados de baixa
dose parecem limitar o ganho de massa óssea

27,28

(A,A) , porém esse efeito

depende da idade de início e do tempo de uso do contraceptivo

26

(A), uma vez

que esse efeito não foi significativo nos estudos que avaliaram a DMO após 12
meses de uso dos anticonceptivos 32,38(B,A) .
Com relação aos efeitos tardios dos contraceptivos hormonais sobre a DMO,
o uso do COC durante o menacme não interfere na DMO na pré-menopausa
27

(A). Já a relação da contracepção hormonal com fraturas ósseas apresenta

resultados conflitantes
47,48,49

27,50,51

(A,B,B) com estudos que identificam efeito protetor

(B,B,B) e outros verificam pequeno aumento do risco44,45,46(B,B,B). No

entanto, esse efeito negativo, observado em usuárias na perimenopausa, parece
estar relacionado à descontinuação do uso 40(B) .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As evidências apontam que contraceptivos contendo progesterona isolada de
depósito e, possivelmente, combinações com baixa dose estrogênica apresentam
potenciais efeitos negativos sobre o pico de massa óssea, especialmente quando
utilizados em fases iniciais da adolescência e por longo período. Não há
evidências de efeitos tardios em usuárias de contraceptivos hormonais. Os
resultados apresentados indicam que o impacto ósseo dos contraceptivos na
adolescência merece atenção. A eleição do anticonceptivo deve considerar sua
formulação, sobretudo em função da idade de iniciação e tempo em que se
propõe a ser utilizado. No entanto, é válido ressaltar que não há evidências que
contra indiquem a contracepção hormonal em adolescentes, sobretudo levando
em conta que também é necessário que seja ponderado o impacto do ciclo
gravídico-puerperal sobre a densidade óssea, o que assume maior dimensão ao
se considerar os efeitos negativos de ordem psicológica e social impostos por
uma gravidez precoce e não planejada.
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ABSTRACT
To evaluate the difficulties to obtain reliable data from adolescents' self-reported we
used an exploratory study with students from public schools (n=123), who answered
two instruments constructed specifically for this study. The internal consistency was
determined by Cronbach's α for each attribute set after factorial analysis that used
the varimax rotation type. The reliability was assessed by Kappa test in three testing
conditions: short (4 days) and long (42 days) time interval between test and retest
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and level of knowledge. The Cronbach's alpha in both instruments was above 0.70.
The consistency was poor (k<0.20) for most items when there was a long time
interval between test and retest. Nevertheless in conditions of shorter interval and
higher level of knowledge, the Kappa values were above 0.20 for all items in both
instruments tested.The consistency was higher under conditions of shorter time for
the retest and the highest level of knowledge of participants. These results
emphasize the importance of assessing the response reliability even when validated
instruments are used in samples of similar profiles. Although, the test-retest assesses
the instrument stability, one should take into account the instability proper of
adolescents.
KEYWORDS: Adolescent Behavior; Reliability of Results; Reproducibility of Results;
Research Methodology.

Introduction
The adolescents are about 21 million and represent nearly 11% of whole Brazilian
population. Tens of millions of people who have right and duties and require condition
to develop with all the fullness of their potential (UNICEF, 2011a,b). The knowledge of
potentialities and vulnerabilities of this group requires the identification of data that
reflect the reality as experienced by the adolescents themselves, as well as the
investigation of specific contexts related to crucial issues such as those related to
reproductive health.
To this end, research must be based upon methods that provide reliable data and
that reflect the reality of that particular group. However several difficulties are
encountered in the development of research involving adolescents. The reliability and
reproducibility constitute vital conditions of the measurements’ instrument which are
directly related to the quality of the data collected (Buzzard, Stanton, Figueiredo,
Fries, Nicholson et al., 2001; Gregson, Zhuwau, Ndlovu & Nyamukapa, 2002;
Morrow, 1995). Especially with adolescents, it has been observed that different
results are found, depending on the methodology employed (Fortenberry, 2009; Jaya
& Saifuddin 2008; O’Sullivan, 2008; Schroder, Carey & Vanable, 2003).
Furthermore, in order to understand the increasing pregnancy rate among this
population, the data relating to sexuality, contraception method and sexual behavior
need be properly assessed to avoid bias and to facilitate the public health policies
(UNICEF, 2011a,b).
Considering the importance and the difficulties to understand the adolescent
behaviors, this study aimed to evaluate the difficulties to obtain reliable data from
adolescents' self-reported attitudes and knowledge regarding contraception.
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Methods
This exploratory and descriptive study among adolescents at middle education grade
from 7th and 9th, was conducted in four public schools from the Brazilian
northeastern area.
Construction of the data collecting instrument
It has been used two separate instruments for assessing knowledge and attitudes
regarding contraceptive methods.
A multiple choice questionnaire (MCQ) from available information on the most
commonly used contraceptive methods including: calendar method; Billings method;
effectiveness of condoms; dual protection of condoms, oral contraceptives,
emergency pill, injectable contraceptive; intrauterine device (IUD), tubal ligation and
vasectomy were used to evaluated the knowledge (Black, Rassi & Kubba, 2012;
Schorge, Halvorson, Bradshaw et al., 2011; Whitaker & Gilliam, 2008).
The students' attitudes regarding these methods were assessed by the Likert scale in
which five gradual response options from “completely agree” to “completely
disagree”. The Likert scale items is chosen based on the social representations
comprising all contraceptive methods, and which interfered with the consistent use of
contraception (Schorge, Halvorson, Bradshaw et al., 2011; Trussell, 2004; Whitaker &
Gilliam, 2008).
Before starting, the instruments were evaluated by an expert committee and
submitted to ten adolescents so that any possible difficulties in understanding some
terms or questions (the understanding step) could be analyzed and be fully discussed
until all doubts were clarified. Based on the difficulties presented, changes were
made to better match the wording of questions with the target public.
Assessing the internal consistency
The sample size for the internal consistency analysis was based on an average of
five respondents for each item of the instrument. The data collecting was selfadministered at the class time without the presence of the teacher. Before the data
collecting, explanations were provided, giving the meaning of each question and the
necessary procedure for their conclusion.
Assessing the stability of the two instruments
The evaluation of the stability of both instruments under construction was carried out
on students enrolled in the 8th grade. Due to the difficulty to collect consistent data in
such population and to the fact that there is no “gold standard” for assessing the
reliability of these data (Schroder, Carey & Vanable, 2003; Vanable, Carey, Brown,
DiClemente, Salazar et al., 2009), this study used the test-retest method which was
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conducted along three research conditions (C1, C2, C3). These conditions differed by
the interval for recall and the level of knowledge of each participant.
The stability was assessed during three periods: June-August 2011 (C1), December
2011 (C2) and May 2012 (C3). The first and second evaluation of the reliability of
both instruments (C1, C2) was carried out at an interval of 42 and 4 days between
the test (T1, T2) and the re-test (T1', T2') respectively. Finally, the third evaluation
(C3) used a 4-day interval between the test (T3) and re-test (T3') after six months of
sexual and contraceptive orientation.
Statistical analysis
Data were analyzed by using the STATA 10 (StataCorp, 2007). The internal
consistency was assessed by factorial analysis. To define each attribute, factors with
three or more items bearing factor loadings above 0.35 were selected. The factorial
analysis was performed by using the model of the main components analysis with the
varimax rotation type. Each factor was evaluated conceptually in order to define
attributes. Internal consistency was determined by the Cronbach's alpha of each
attribute.
To analyze the reliability of the MCQ, each one was categorized as hit-or-error. The
Likert scale was categorized either as favorable or unfavorable attitudes. It was
considered as a favorable attitude: the agreement (I strongly agree or I partially
agree) with items that indicate positive aspects of Contraceptive methods or the
disagreement (I strongly disagree or I partially disagree) with items that indicate the
negative aspects of contraception.
The analysis of the consistency of each response was assessed by the kappa test,
the values of which were interpreted by considering the criteria described by Landis
and Koch (Landis & Koch, 1977), which classify as having no agreement in kappa all
values below zero. The agreement may be taken as poor (kappa 0.00 to 0.19), weak
(kappa 0.20 to 0.39), moderate (kappa 0.4 to 0.59), strong (kappa 0.60 to 0.79), and
nearly perfect (kappa 0.80 to 1.00).
Ethical considerations
This study was approved by ethics committee of the University Hospital Lauro
Wanderley Federal University of Paraiba under the number 328/09.

Results
The MCQ contains 10 closed questions on specific contraceptive methods. The scale
of attitudes was initially constructed with 19 assertions, and after statistical
adjustments, five assertions was deleted. The remaining 14 questions can be
accessed
on
the
website
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http://www.ccm.ufpb.br/images/documentos/instrumentodecoletadedadosversaoingle
s.pdf.
One hundred and twenty three students answered the instrument of whom 60.2%
were male (n = 74/123). The age range from 12 to 18 years old (mean 13.99 years of
age), and 21.1% (n = 26/123), 52.8% (n = 65/123) and 26.0% (n = 32/123) were
enrolled in the 7th, 8th and 9th grade respectively. There was no statically
significance between male and female.
The validation was done independently for the MCQ and the scale of attitude for
factorial analysis. The analysis for the MCQ provided three factors which account for
51.8% of the variation observed and present Cronbach's alpha of 0.703. The factorial
analysis for scale of attitudes yielded six factors which account for 60.9% of the
variation observed by all variables. Five from 19 questions were removed because
they were not well explained for these six factors. The re-analysis without these five
questions produce the same six factors which account for 71.21% of the variation
and present Cronbach's alpha of 0.700.
The consistency was assessed at the first moment (C1) with 27 adolescents of whom
55.6% were male (n = 15) and 44.4% were female (n = 12). The second analysis
(C2) was performed with others 27 students of whom 66.7% (n = 18) and 33.3% (n =
9) were male and female respectively. In the third assessment (C3), 29 students
participated where 41.4% (n = 12)and 58.6% (n = 17) were male and female
respectively.
The consistency of response results observed in the three different conditions (C1,
C2 and C3) are presented in Tables 1-2.
The test and re-test was performed with an interval of 42 days for C1 and only four
days for C2 and C3. The consistency for the MCQ and for the attitude scale was poor
(≤ 0.20) for most items for long interval. On the other hand, the short interval of four
days between test-retest demonstrated better results, which accounts for Kappa
values higher than 0.20 in all items.
The consistency of the response for the MCQ is demonstrated on Table-1. The
highest percentage of correct responses was observed in the third research condition
(C3), where students attended a contraceptive orientation meeting before this study.
Regarding the attitudes, the results are shown in Table 2, and it is apparent that,
similar to the MCQ, the best results are found in the third test condition (C3). The
worst value of Kappa was observed in the first assessment condition studied (C1)
where the test and re-test was carried out at an interval of 42 days, whereas the best
value of kappa was achieved in the third assessment condition (C3) where the test
and re-test was carried out at an interval of 4 days and among students with a higher
knowledge of contraceptive method acquired by six month course.
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Discussion
This study targets to understand the difficulties to obtain reliable data from
adolescents' self-reported attitudes and knowledge regarding contraception. The
intruments demonstrated good internal consistency and the reliability varied
according to the time interval between test and retest and the level of knowledge.
The results have shown that the majority of adolescents did not provide consistency
in their response and this poor consistency is even worse when there is a long
interval between test and re-test. On the other hands, the improvement of the quality
of response was obtained when there was a better knowledge regarding the
researched subject.
Although many studies have previously demonstrated improvement on the kappa
values by using intervals ranging from 3-45 days (Campos & Loffredo, 2010; Ferreira
& Veiga, 2008; Lobo, Assis, Barros, Calvo & Freitas, 2008; Palen, Smith, Caldwell,
Flisher, Wegner et al, 2008; Vanable, Carey, Brown, DiClemente, Salazar et al, 2009;
Voci, Enes & Slater, 2008), this study demonstrated that the four day interval present
higher consistency of response when compared to long time interval.
Hence, we believe it would be reasonable that in studies aimed to assess knowledge
and attitudes, the interval between test and re-test should be no longer than one
week. The rationale for this assertion is based on both the possibility of being under
the influence of memory as the effect of the test on the researched group which are
more often when there is longer interval time. (Palen, Smith, Caldwell, Flisher,
Wegner et al., 2008; Schroder, Carey & Vanable, 2003; Vanable, Carey, Brown,
DiClemente, Salazar et al, 2009). Indeed the test could generate interest in seeking
information, and encourage communication around the issue, and, in a re-test, the
answers can be changed. This inconsistency becomes more relevant when it comes
from adolescents.
In addition, the results pointed out to the importance of assessing the response
reliability even when validated instruments are used in samples of similar profiles.
Although, the test-retest assesses the instrument stability, one should take into
account the instability proper of adolescents.
Finally, the consistency was higher under conditions of shorter time intervals between
the test and retest and the highest level of knowledge of the subject. Nevertheless, in
studies to evaluate knowledge and attitudes among adolescents the reliability should
have always assessed.
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ABSTRACT
We investigated patterns of communication concerning contraception and the
adolescent sexual behavior. A cross-sectional and exploratory study was conducted
with 7th to 9th grade adolescents in the city of northeastern Brazil. The variables
communication about contraception, gender, age and sexual behavior were analyzed
by frequencies, chi-square tests and logistic regression regarding. Of 570 participants
the majority was 14-16 years old. Only 65.5% had talked about contraception, 21.4%
had had sexual intercourse. Of the sexually active teens, 49.3% had never used
contraception. There was no significant difference in contraceptive use between
those participants who had discussed contraception versus those who had not (p=
0.201). The results demonstrate that most teenagers younger than 15 years old were
sexually active and never discussed about or used contraception. This study alerts
that the communication about contraception should be encouraged as early as
possible during sexuality’s development of these adolescents, particularly prior to
sexual initiation.
Descriptors: Adolescent. Adolescent Behavior. Sexual Behavior. Sex Education.
Pregnancy in Adolescence.

RESUMO
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Foram investigados padrões de comunicação relativa à contracepção e do
comportamento sexual adolescente. Um estudo transversal e exploratório foi
realizado com estudantes do 7o-9o ano em cidade do nordeste do Brasil. As
variáveis: comunicação sobre contracepção, sexo, idade e comportamento sexual
foram analisadas através de frequências, qui-quadrado e regressão logística. Dos
570 participantes, maioria tinha de 14-16 anos de idade. Apenas 65,5% haviam
falado sobre contracepção e 21,4% confirmou debut sexual. Dos adolescentes
sexualmente ativos, 49,3% nunca haviam usado qualquer método anticoncepcional.
Não houve diferença significativa no uso de contraceptivos entre os participantes
que tinham ou não discutido sobre contracepção (p = 0,201). A maioria dos
adolescentes menores de 15 anos era sexualmente ativa e nunca havia discutido
sobre ou usado contracepção. Este estudo alerta que a comunicação sobre a
contracepção deve ser encorajada o mais cedo possível durante o desenvolvimento
da sexualidade dos adolescentes, especialmente antes de iniciação sexual.
Descritores: Adolescente. Comportamento Adolescente. Comportamento Sexual.
Educação Sexual. Gravidez na Adolescência.
Título: Comunicação sobre contracepção e seus efeitos sobre o comportamento
sexual: um estudo exploratório com adolescentes

RESUMEN
Se investigaron los patrones de comunicación sobre la anticoncepción y el
comportamiento sexual de los adolescentes. Un exploratorio estudio transversal con
estudiantes de 7o a 9º año en el noreste de Brasil. La comunicación sobre los
métodos anticonceptivos, el sexo, la edad y el comportamiento sexual se analizaron
mediante frecuencias, chi-cuadrado y regresión logística. De 570 participantes, la
mayoría eran 14-16 años, 65,5% había hablado sobre la anticoncepción y el 21,4%
confirmó debut sexual. Entre los adolescentes sexualmente activos, el 49,3% nunca
había utilizado ningún método anticonceptivo. No hubo diferencia significativa en el
uso de anticonceptivos entre los participantes que habían hablado de la
anticoncepción o no (p = 0,201). La mayoría de los adolescentes menores de 15
años eran sexualmente activos y que nunca había discutido o usado
anticonceptivos. La comunicación acerca de la anticoncepción debe alentar lo antes
posible durante el desarrollo de la sexualidad de los adolescentes.
Descriptores: Adolescente. Conducta del Adolescente. Comportamiento Sexual.
Educación Sexual. Embarazo en la Adolescencia.
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Título: Comunicación sobre la anticoncepción y sus efectos sobre el comportamiento
sexual: Estudio exploratorio con adolescentes

INTRODUCTION
In recent decades, society undergone many important changes regarding social
norms, especially those related to sexuality. Since hormonal contraceptives, which
dates back to the late 1960s, have been on the market, the sex paradigm has
expanded far beyond mere reproduction(1). Social permissiveness towards sex play,
sex before marriage, and early sexual initiation may be accompanied by careless
sexual activity. The effects of such carelessness regarding sexual and reproductive
health are even more serious when those affected are adolescents. A example is the
increasing rate of unplanned pregnancies among younger adolescents, and this
increase represents a serious public health problem in many countries(2).
Various methods of contraception and relevant education initiatives may help
decrease the rate of adolescent pregnancies. However, for such interventions to be
effective, they require that the adolescent becomes aware of his or her
responsibilities regarding the use of contraceptive methods or else delays sexual
initiation(3,4).
Despite the reforms that have taken place within some social levels, such sexual
freedom has not yet reached the sphere of open discourse. That is, communication
concerning sexual behavior and relevant topics is still considered taboo, and as a
result, this subject is seldom discussed with ease and naturalness(5). These
restrictions on communication make necessary the advent of sexual education and
prevent proper, assertive dialogue concerning the use of contraceptives.
Given that adolescents’ attitudes towards sex are important for their health and their
recognition that contraceptives are an important method for preventing the negative
personal and social impacts of unplanned pregnancies, this study aims to evaluate
the patterns of communication regarding contraception of adolescents more
vulnerable to pregnancy and the relationship between this communication and their
attitudes and sexual behavior.
METHODS
This exploratory study has a cross-sectional design and was conducted with
adolescents recruited from four public schools located in the city of João Pessoa,
Northeastern Brazil.
We used a non-probabilistic and convenient sample, with the aim of meeting the
purposes of the current study. Whereas the prevalence of teenage pregnancy is
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higher among adolescents from lower income and lower education level(6), our
selection criteria for schools were the following: public school which works with
population in low level socioeconomic position and have no sexual and contraceptive
education. The selection criteria for students were the following: adolescents with up
to 19 years of age and enrolled in grades 7th to 9th.
This study was approved by ethics committee of the Federal University of Paraiba
under the number 328/09. Prior to administration of the form, we sent a term of
consent form to participants and their guardians, which guaranteed their right to
refuse to participate.
From March to April 2010 we collected data in the classroom without the teacher’s
presence and we used a self-administered and anonymous form with data collection
both sociodemographic, sexual initiation, use and communication about methods of
birth control.
Statistical analyses were performed using STATA 10 software (2007). In the data
analyses, the following were used as dependent variables: the existence of
communication concerning contraception and the social contacts with which the
adolescent discussed contraception. The independent variables were the following:
gender, age, sexual initiation and contraceptive use. The age variable was divided
into two groups, which corresponded to the adolescence phase of the participant.
Specifically, adolescents who were 14 years old or younger were assigned to the
initial phase group, and adolescents who were 15 years old or older were assigned to
the late phase group. The sexual initiation (penile–vaginal intercourse) variable was
analyzed as a dichotomous variable, corresponding to those adolescents who either
had or had not initiated sexual intercourses. Within the group of adolescents who had
sexual experience, we evaluated the use or non-use of contraceptive methods. To
analyses were calculated frequency, chi-square test and multivariate analyses. A
multiple logistic regression was used to examine differences in the association
between communication and the variables found individually to be significant at level
0.20.
RESULTS
The sample consisted of 570 participants. Their demographic profile data regarding
communication about contraception and sexual behavior are presented in Table 1.
The ages of the participants ranged from 11 to 19 years (mean = 13.9, SD = 1.5
years), and 68.8% (n= 392) of participants were up to 14 years of age. The average
years of education was 7 years (SD = 0.8 years).
Sexual initiation was reported by 21.4% (n = 120) of all respondents. The sexual
initiation was higher among male adolescents and varied significantly between the
male and female groups (p = 0.001). In addition, also was higher the sexual initiation
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among adolescents who were 15-19 years of age (p = 0.001). However, 72.4% (n =
87) of sexually active adolescents were 14-16 years old.
Table1. Descriptive statistics of sample profile regarding the communication concerning contraception and sex initiation (n
= 570).
Total

Communication

Sex initiation

n = 568*

n = 561†

No

Yes

No

Yes

196 (34.5)

372 (65.5)

441 (78.6)

120 (21.4)

312 (54.7)

114 (36.7)

197 (63.3)

218 (71.2)

88 (28.8)

Female

258 (45.3)

82 (31.9)

175 (68.1)

223 (87.5)

32 (12.5)

11 to 14 years

392 (68.8)

145 (37)

247 (63)

344 (89.1)

42 (10.9)

15 to 19 years

178 (31.2)

51 (29)

125 (71)

97 (55.4)

78 (44.6)

7th

212 (37.2)

90 (42.9)

120 (57.1)

168 (82)

37 (18)

th

209 (36.7)

57 (28.9)

140 (71.1)

158 (81)

37 (19)

th

149 (26.1)

49 (30.4)

112 (69.6)

115 (71.4)

46 (28.6)

Predictors

n (%)

Male

Gender

Age

Grade

8
9

*Missing = 2 (0.4%)
†Missing = 9 (1.6%)

Forty-nine point two percent (n = 59) of sexually active adolescents have never used
any contraceptive methods, whereas 45% (n = 54) reported having used condoms.
The remaining respondents reported using hormonal contraception (3.3%, n = 4) or a
combination of condoms and hormonal contraception (2.4%, n = 3). Among those
who reported having used condoms, 77.8% (n = 42) were male.
From a broad perspective, 34.5% (n = 196) of the adolescents in this sample had
never discussed contraception. The relationship between communication and sexual
initiation is shown in Table 2. While 75.6% (n = 89) among adolescents with sexual
initiation talked about contraception, the communication happened in 62.5% (n =
267) of adolescents without sexual initiation. Regarding the relationship between
communication and sexual initiation, the percentage of adolescents who had
discussed contraception was significantly higher among adolescents who had
initiated sexual practices (p = 0.009).
Regarding gender, there was no difference statistically significant (p = 0.23) in the
communication between girls and boys.
Regarding age, communication concerning contraception was not significantly (p =
0.06) more common for older adolescents (n = 125, 71%) than for adolescents who
were 14 years old or younger (n = 247, 63%).
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Assessing the association of gender, age and sexual initiation with communication in
the logistical regression, there was a significant association of communication only
with sexual initiation (OR = 0.59, 95% CI = 0.36 to 0.96). However, should be
considered an indirect association with gender and age, due to the association of
sexual initiation with these variables.
Table 2 shows the relationship between having discussed contraception and the use
of contraceptive methods. These data suggest that overall difference in the use of
contraceptive methods between those adolescents who had discussed and those
adolescents who had not discussed contraception did not vary significantly (p =
0.201).
Table 2. Association between communication concerning contraception and sexual behavior
Sexual behavior
Sexual initiation
(n = 561)
No
n = 441
Yes
n = 120
Contraceptive use
(n = 120)
No
n = 59
Yes
n = 61

No communication

Communication

Total

n (%)

n (%)

n (%)

194 (34.7)

365 (65.3)

559* (100)

165 (37.4)

276 (62.6)

441 (100)

29 (24.6)

89 (75.4)

118* (100)

29 (24.6)

89 (75.4)

118* (100)

17 (29.8)

40 (70.2)

57 (100)

12 (19.7)

49 (80.3)

61 (100)

p

0.009

0.201

* Missing of communication variable = 2
p = chi-square test

Across all adolescent age groups, parents and friends were identified as the main
sources of communication about contraceptive methods. It should be noted that the
data reported here reflect multiple sources of communication, including parents
(54.5%), friends (46.4%), health professionals (20.9%), teachers (13.3%) and the
Internet (1.5%).
DISCUSSION
The northeastern adolescents in this study are from low-income families, and they
are mostly in early adolescence. These conditions insert them in the group of
adolescents who are more vulnerable to pregnancy(6).
Moreover, the age at which adolescents in this study claim to be sexually active
reflects the reality of the earliest the sexual debut. As well as survey with american
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teenagers(7), in Brazil the studies point to the increasing percentage of boys and girls
who begin sex before age 15(8).
As observed in other studies, the patterns communication about contraception of
adolescents indicates that parents and friends are the main sources of
communication about contraceptive methods. The sexual initiation is higher among
older adolescents and male(8). However there was no difference gender or age for
communication of adolescents about birth control(8-10). Although this communication
is higher among adolescents sexually initiated and it is ineffective for the
contraceptive use for these adolescents. These results show the lack of orientation
contraceptive that exposes adolescents to sexual initiation without proper skill to use
contraceptive methods.
Although parents represent a major source of communication about contraception for
teenagers the literature presents that one of the most frequently mentioned issues
concerns the embarrassment adults experience when discussing sexual behavior
with adolescents as well as the fear that such discussions will encourage adolescents
to initiate sexual behavior(5). Nevertheless, the evidences suggest that parents’
indifference to the sexuality of their children likely leads to children engaging in
sexual behavior at an earlier age(11,12). Conversely, other studies have shown that
the support and involvement of parents with their children is associated with sexual
abstinence, the delay of sexual initiation, interactions with fewer sexual partners and
more consistent use of contraception(13-15).
In the schools sampled in our study there was no communication concerning sexual
practices and contraceptive education. Amongst students, 34.5% reported that they
had never discussed contraception. Despite this "silence" towards the topic of sexual
behavior, 21% of adolescents in this sample reported that they had already had
sexual experiences. More than 70% of these sexually active adolescents were
between the ages of 14 and 16 years, and almost half of them had never used any
type of contraceptive method.
Our findings point that the dialogue about contraception was higher among
adolescents who were sexually active and these also were older. This data might be
related with the propensity to delay conversations on topics related to sexuality. Even
when parents do talk to their children, such communication is less frequent and less
thorough when it involves younger adolescents(16). Thus, opportunities for dialogue
and instruction are lost when parents wait for the adolescent to get older or delay the
initiation of communication until after the adolescent has entered into a relationship.
Several studies have highlighted that communicating with adolescents about sexual
behavior and the prevention of pregnancy increases the use of contraceptives by
adolescents(17-19). Nevertheless, our results do not reveal any statistically
significant difference between the groups of adolescents who had talked about
contraception and those who had not. Moreover, nearly half of those adolescents
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who had discussed contraception with others never used contraceptive methods.
These findings cast doubt on the effectiveness of communication regarding
contraceptives on promoting healthy sexual behavior among adolescents.
Regarding ineffective communication, our results are consistent with those of studies
that point to the fact that the information that adolescents receive may be partial,
ambiguous, or inaccurate(3,5,19).
The relevance of these findings is supported by evidence of adolescents with lowincome, low level of education are starting their sexual practices without support and
orientation contraceptive, which makes them more vulnerable to unplanned
pregnancy e maintaining the intergenerational cycle of poverty.
In addition, the data alerts that the communication about contraception should be
encouraged as early as possible during sexuality’s development of these
adolescents, particularly prior to sexual initiation.
The evidence of this study must be considered by nurses and health professionals to
they exercise their role both as promoters of contraceptive advice as encourage
communication between adults and adolescents.
CONCLUSION
We found support for the view that effective instruction about and encouragement to
use contraception does not yet exist to adolescent in conditions of greater
vulnerability to pregnancy. Thus, adolescents are exposed to unsafe sexual behavior,
which makes them vulnerable to unplanned pregnancy. There is a communication
gap that needs to be bridged as early as possible in a child’s development,
particularly prior to an adolescent’s sexual initiation, to encourage adolescents to
engage in responsible behavior and self-care.
This study included methodological choices that limit the generalization of its results.
However, its relevance is on the characteristics of the population studied (i.e., low
income and low level of education). They are adolescents who are engaging in
sexual intercourse at an earlier age, without contraceptive orientation and vulnerable
to unplanned pregnancy.
We hope that these results support further studies based on incentive to
contraceptive orientation as the promoter of reduced vulnerability to teenage
pregnancy
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