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Contexto da Ação:
A gestação na adolescência é um assunto relevante quando falamos em saúde pública,
sendo a causa mais comum de internação entre adolescentes do sexo feminino no
Brasil. O não uso de contracepção ou sua utilização inadequada acaba significando
uma séria mudança na vida de uma jovem.
O anticoncepcional oral combinado é o método mais indicado, pois apresenta
efetividade de 99%, melhora a dismenorréia e regulariza o ciclo. Pode causar efeitos
colaterais e exige disciplina na administração. A minipílula pode ser útil para pacientes
que estejam amamentando, por não inibir a lactação, porém é menos eficaz.
Outros métodos contraceptivos hormonais podem ser utilizados em casos especiais.
Entre eles os injetáveis, cujos efeitos colaterais e eficácia assemelham-se aos orais e
são de fácil adesão, porém não há estudos que avaliem seu uso em adolescentes. Os
que apresentam apenas progestinas devem ser evitados. Há ainda os de administração
transdérmica, vaginal e implantes subdérmicos.
O dispositivo intra-uterino parece estar associado à alta taxa de expulsão, aumento da
dismenorréia e sangramentos irregulares. A esterilização não é um método adequado
para adolescentes por apresentar reversibilidade incerta.
Os métodos de barreira devem ser estimulados pela proteção que oferecem contra
doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, são de baixo custo, não necessitam
receita médica e apresentam um índice de falha de 3%.
A contracepção de emergência está indicada nos casos de estupro ou falha dos outros
métodos. É segura e deve ser utilizada dentro das 72 horas após a relação
desprotegida.
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Vale salientar que na escolha do método, não se deve levar em conta apenas os
conceitos teóricos. A preocupação será de individualizar os métodos mais indicados
para cada paciente, fazendo com que ela participe da escolha. Assim, será maior a
probabilidade de que ela utilize adequadamente.
O presente trabalho objetiva identificar o uso de métodos contraceptivos antes e após a
adesão das adolescentes ao projeto de extensão “Apoiando a adolescente: da gravidez
aos cuidados com seu filho”, vinculado ao programa “Assistência integral à saúde de
adolescentes”, realizado na área materno-infantil do Hospital Universitário Dr. Miguel
Riet Corrêa Jr., bem como estudar as principais recomendações sobre contracepção na
adolescência.
Detalhamento das atividades:
Gestantes adolescentes, captadas do ambulatório de gestação na adolescência do
Hospital Universitário, participam de reuniões mensais com a equipe multiprofissional
do projeto com finalidade educativa através de palestras sobre temas sugeridos pela
equipe responsável e participantes. As adolescentes passam por avaliação com
nutricionista, psicóloga e assistente social, seguindo com o acompanhamento ao longo
da gestação e no primeiro ano de vida do seu filho.
As informações para o presente estudo foram coletadas no momento da adesão das
gestantes ao projeto e durante as consultas no ambulatório de pediatria, quando as
mães foram questionadas sobre os métodos contraceptivos.
Análise e Discussão:
Até o momento 22 adolescentes participaram do estudo. A média de idade é 17 anos e
a renda familiar média R$1001,82 (entre as 17 que relataram). A média de idade da
menarca foi 12,1 anos (uma não lembrava) e do início da atividade sexual foi 14,1 anos
(3 não relataram). A maioria era primigesta (90,9%) e 54,5% moravam com o pai da
criança.
A gestação não foi desejada em 90,9% dos casos e 50% não usava nenhum método
contraceptivo. A partir das orientações recebidas ao longo das reuniões e consultas
realizadas, tanto na pediatria como no ambulatório de ginecologia, 86,3% das
adolescentes passaram a fazer uso de contraceptivos, ocorrendo nova gestação em
quatro casos (18,1%).
As jovens podem não utilizar formas eficazes de contracepção por falta de
conhecimento, descuido, medo dos efeitos colaterais, receio de conversar com seu
médico a respeito ou por desejarem uma gravidez. O profissional da saúde torna-se um
personagem importante diante dessa realidade. Cabe a ele investir no aconselhamento
e orientação das adolescentes, buscando compreender suas percepções corretas e
incorretas a respeito dos anticoncepcionais.
Considerações finais:
Sendo a gestação na adolescência um problema de saúde pública, os profissionais da
saúde não podem alienar-se ao assunto. Os avanços científicos dos métodos
contraceptivos facilitam a prescrição nas mais variadas situações, dependendo da
necessidade de cada adolescente. Os dados apresentados sugerem que o
acompanhamento e aconselhamento adequado a um grupo de adolescentes facilitam a
contracepção e ajudam a evitar novas gestações.
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