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RESUMO 
Este estudo objetivou identificar o conhecimento de adolescentes de uma Escola Estadual da cidade de 
Montes Claros/MG sobre métodos contracetivos. Trata-se de um estudo transversal, descritivo com 
abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada. Os 
resultados revelaram que metade dos adolescentes já iniciou atividade sexual, todos são solteiros e 
moram com suas famílias; a maioria conhece sobre métodos contracetivos e os associam à prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis; quanto às fontes de informações sobre o assunto, os pais e a 
televisão foram citados como as principais fontes; quanto aos motivos para a não utilização dos 
métodos, a imprevisibilidade das relações sexuais apareceu como principal razão. Concluiu-se, 
portanto que existe uma urgente necessidade de se trabalhar o assunto na educação em saúde para 
adolescentes de maneira que envolva a família, a escola e outros seguimentos da sociedade. 
Palavras-chave: conhecimento, adolescentes, métodos contracetivos 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This study objected to identify adolescent’s knowledge of a High School of Montes Claros/MG about 
contraceptives methods. It deals Transverse, Descriptive Study with qualitative approach. The datas 
was realized through semi-structured interview. The results revealed than a half of adolescents had 
been began sexual activity, everybody is single and they live with their parents; the majority knows 
about contraceptives methods and they associate them about prevention’s DST (Sexually transmitted 
disease); so source of in formations, subject, the parents and the TV was signed as main sources; so 
about causes to nonuse of methods, the unexpectedly of sexual relations appeared as main reason. 
Concluded, however there is a urgent necessity to development the matter in education health to 
adolescents by way that involve the family, the school and others society’s followings. 
Keywords: knowledge, adolescents, contraceptives methods 
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Há algum tempo a gravidez na adolescência 
deixou de ser um fato isolado e passou a fazer 
parte do processo de descoberta e identidade 
na fase da adolescência. Hoje as adolescentes 
atropelam o processo de transformação para a 
idade adulta, passando de mulher em formação 
para mulher-mãe, precisando assim de um 
importante apoio do mundo adulto para saber 
lidar com esta nova situação. 

Para Mainarte, Godoy e Bonadio (2005) a 
adolescência é um período do processo evo-
lutivo do ser humano, no qual ocorrem inú-
meras modificações físicas, psicológicas, emo-
cionais e sociais. Durante essa fase surgem 
novos desejos, dúvidas, curiosidades e desco-
bertas. 

Para a Organização Mundial de Saúde 
(OMS, 1997) a adolescência é caracterizada 
como o período da vida correspondente à faixa 
etária entre dez e vinte anos; período em que 
as características sexuais secundárias desen-
volvem-se e o adolescente passa a ser maduro 
sexualmente. Manifestam-se processos psicoló-
gicos e padrões de identificação que evoluem 
da fase infantil para a adulta, ocorrendo a 
transição de um estado de dependência para o 
outro, de relativa independência. 

A adolescência é uma categoria sociocultu-
ral, historicamente construída a partir de 
critérios múltiplos que abrangem tanto a 
dimensão biopsicológica, quanto à cronológica 
e a social. O fato é que estar na adolescência é 
viver uma fase em que múltiplas mudanças 
acontecem e se refletem no corpo físico, pois o 
crescimento somático e o desenvolvimento em 
termos de habilidades psicomotoras se intensi-
ficam e os hormônios atuam vigorosamente 
levando as mudanças radicais de forma e ex-
pressão. No que tange ao aspeto psicológico, 
muitas são as transformações, principalmente 
as relacionadas à labilidade no humor. Surgem 
dúvidas e questões de várias ordens, desde 
sobre como viver a vida, os modos de ser e de 
estar com os outros, até a construção do futuro 
abrangendo as tomadas de decisões e as esco-
lhas profissionais (Ferreira, Alvim, Teixeira, & 
Veloso, 2007). 

A questão adolescente diz respeito aos 
impasses do sujeito que, no anseio de se des-
prender de suas referências familiares, con-
fronta-se com os enigmas da sexualidade e com 
as incongruências da organização social da qual 
participa. O personagem adolescente, comum-
mente associado a uma faixa etária específica 
(os “teens”, como a mídia tem nomeado), pode 
ou não se defrontar com tais questões, confor-
me o permitam sua estrutura psíquica e os re-
cursos que lhe são oferecidos pelo contexto em 
que se insere (Matheus, 2008). 

A iniciação sexual precoce entre adolescen-
tes tem acarretado uma preocupação cada vez 
maior entre profissionais de saúde, pais e 
professores em decorrência da falta de conheci-
mento sobre conceção e anticoncepção na qual 
se aborda o uso de contracetivos, dentre eles a 
camisinha (Cano, Ferriani, & Gomes, 2000). 

Segundo Vieira, Saes, Dória e Goldberg 
(2006), os motivos pelos quais as adolescentes 
engravidam são diversos destacando-se a falta 
de informação, fatores biopsicossociais, dificul-
dade de acesso a serviços específicos para aten-
der essa faixa etária, o início cada vez mais pre-
coce de experiências sexuais e a insegurança do 
adolescente em utilizar métodos contracetivos. 

De acordo com Cipriano, Farias, Abrantes, 
Costa e Pereira (2007), a educação em saúde é 
um trabalho extremamente importante, pois é 
percetível a necessidade que os adolescentes 
têm de orientação e educação sexual. A escola, 
bem como a família, deveriam ser as institui-
ções responsáveis por essa orientação e educa-
ção, mas infelizmente isso não acontece, pois 
muitas vezes não se sentem preparados. Dessa 
forma, os jovens, em sua grande maioria, 
buscam essas orientações em fontes que po-
dem não ser seguras, de forma a fundamentar-
se nas experiências de amigos. 

Conforme Vieira et al. (2006), os diferentes 
métodos contracetivos são conhecidos pelos 
profissionais da saúde, da educação e também 
pela maioria da população em idade reprodu-
tiva. Porém, a eficácia e a utilização correta 
nem sempre é explorada, principalmente com 
os adolescentes, os quais têm iniciado cada vez 
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mais precocemente as atividades sexuais sem, 
contudo, receberem ou buscarem informações 
acerca da contraceção. 

É sabido que inúmeros fatores estão asso-
ciados ao uso de métodos anticoncecionais 
e/ou de proteção pessoal durante os relaciona-
mentos afetivo-sexuais. Entre eles podemos 
citar o grau de conhecimento sobre as questões 
reprodutivas, sobre a atuação dos contra-
cetivos, especificidades relacionadas ao gênero, 
o tipo de envolvimento afetivo do momento, 
questões financeiras e de acesso aos métodos, 
bem como o grau de liberdade e de autonomia 
alcançados nessa faixa etária (Teixeira, Knauth, 
Fachel, & Leal, 2006). 

O interesse em realizar a pesquisa se deu 
por tratar-se de uma temática relevante e que 
poderá constituir-se de conhecimentos na qual 
contribuam para uma formação profissional. 

Assim, este estudo justifica-se pela necessi-
dade de se abordar a importância desta temá-
tica junto aos jovens ensinando-os sobre a real 
dimensão do assunto de forma a oportunizar as 
escolas e serviços de saúde a prestarem uma 
assistência de qualidade, voltada para o 
adolescente. 

A partir dessa problemática, objetivou-se 
identificar o conhecimento dos adolescentes de 
uma Escola Estadual da cidade de Montes 
Claros/MG sobre os métodos contracetivos. E, 
neste caminho, procurou-se também descrever 
o conhecimento dos adolescentes na utilização 
dos métodos contracetivos; verificar os meios 
utilizados por eles como fontes de conheci-
mento sobre o assunto; identificar os métodos 
mais conhecidos e mais utilizados pelos ado-
lescentes; identificar, dentre os que não fazem 
uso, motivos da não utilização dos métodos; e 
levantar, dentre os que fazem uso, o motivo de 
escolha do método utilizado. 

 
MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa de natureza 
descritiva, de caráter transversal com aborda-
gem qualitativa, sendo o campo de estudo a 
Escola Estadual Antônio Figueira localizada na 
cidade de Montes Claros/MG. 

A população do estudo foi composta por 
dez adolescentes na faixa etária de quatorze a 
dezessete anos, sendo cinco do sexo feminino e 
cinco do sexo masculino, regularmente matri-
culados na referida escola. Os mesmos foram 
convidados a participar da pesquisa e informa-
dos sobre o seu tema e objetivos. 

Utilizaram-se como critérios de inclusão: 
concordar em participar do estudo; estar entre 
quatorze e dezessete anos de idade, de ambos 
os sexos; e estudar na Escola Estadual Antônio 
Figueira. 

A coleta de dados ocorreu após a autori-
zação da escola onde o estudo foi desenvolvido 
e após apreciação e aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do 
Norte de Minas (CEP FUNORTE) conforme 
parecer consubstanciado de Nº. 0443/2009, 
respeitando os princípios éticos da Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
envolvendo pesquisas com seres humanos.  

Os dados foram coletados por meio de 
entrevista semiestruturada, realizada pelo pri-
meiro pesquisador. Foram agendados encon-
tros com cada participante de forma individual 
e em lugar apropriado, ou seja, que tivesse 
priva-cidade. As entrevistas foram gravadas 
após a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) pelo responsável do 
participante. Uma cópia do mesmo foi entre-
gue ao responsável. A entrevista foi iniciada 
com um breve agradecimento pela presença do 
participante e uma explicação sobre o uso do 
gravador. 

Os adolescentes foram identificados no 
estudo com a letra “A” seguida de um número 
que foi estabelecido de acordo com a ordem 
das entrevistas realizadas: A1, A2 até A10, 
como forma de manter o anonimato. 

 
APRESENTAÇÃO E 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Perfil da população estudada 

Participaram da entrevista dez adolescentes 
com a faixa etária de quatorze e dezessete anos 
na qual cinco eram do sexo feminino e cinco do 
sexo masculino, destes, três meninos e uma 



828 | P.L.N. Silva, J.R. Fonseca, A.A.D. Barbosa, L.M. Soares, J.O. Souza 

 

menina já haviam iniciado sua atividade sexual. 
Quanto ao estado civil, todos são solteiros e 
moram com a família. Oito apenas estudam e 
dois conciliam os estudos com trabalho. Quan-
to à opção religiosa, oito se declaram católicos 
e dois, evangélicos.  

O comportamento sexual de um indivíduo 
depende não só da etapa de desenvolvimento 
em que se encontra como do contexto familiar 
e social em que vive. Na atualidade, a socie-
dade tem fornecido mensagens ambíguas aos 
jovens, deixando dúvidas em relação à época 
mais adequada para o início das relações se-
xuais (Taquette, 2008). 

 
O conhecimento dos adolescentes sobre os 
métodos contracetivos e sua utilização 

Quando questionados sobre o conhecimen-
to que possuem a respeito dos métodos 
contracetivos, oito responderam que os méto-
dos contracetivos servem para evitar uma gra-
videz e também doenças sexualmente trans-
missíveis (DST). Um não soube responder a 
princípio, dizendo nunca ter ouvido falar sobre 
o assunto, mas, depois de uma breve explica-
ção relatou que sabia pouco sobre o assunto. 
Outro respondeu que seria uma forma de 
prevenir doenças.  

Os métodos mais citados pelos entrevis-
tados foram o preservativo masculino seguido 
da pílula. 

 
“Pílula, camisinha, para ocorrer à ejaculação do 
homem, serve para evitar a gravidez e doenças, 
AIDS”. (A4). 
 
“Camisinha e anticoncecional previne contra 
doenças e gravidez”. (A10). 
 
A princípio, parece bastante positivo a colo-

cação dos entrevistados sobre os métodos 
contracetivos com forma de se prevenir uma 
gravidez indesejada. O que deixa preocupações 
é quando se referem a esses métodos também 
como forma de se prevenir contra as doenças 
sexualmente transmissíveis (DST). Será que 
eles compreendem que apenas os preservativos 

cumprem estas duas funções? Pelas respostas, 
o que se percebeu é que há certa confusão, de 
forma que para a maioria a pílula foi citada 
como uma forma de se prevenir contra essas 
doenças na qual se transmite pelo sexo.  

O conhecimento sobre os métodos contra-
cetivos e os riscos advindos de relações sexuais 
desprotegidas é fundamental para que os 
adolescentes possam vivenciar o sexo de ma-
neira adequada e saudável, assegurando a 
prevenção da gravidez indesejada e das doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), principal-
mente a síndrome da imunodeficiência humana 
adquirida (AIDS) causada pelo vírus da imuno-
deficiência humana (HIV). Além disso, esse é 
um direito que possibilita cada vez mais, ao ser 
humano, o exercício da sexualidade desvin-
culado da procriação (Vieira et al., 2006).  

Os adolescentes, por não estarem informa-
dos ou subsidiados pelas informações dos 
adultos, aprendem e disseminam informações 
inadequadas e preconceitos que, somados ao 
comportamento onipotente característico da 
adolescência, contribuem para que as experiên-
cias sexuais possam condicionar riscos (Costa, 
Lopes, Souza, & Patel, 2001). 

 
Fontes de conhecimento dos adolescentes 
sobre os métodos contracetivos 

A educação para a sexualidade não é tarefa 
fácil. Atualmente as famílias têm delegado esta 
função somente às escolas, que por sua vez não 
têm alcançado bons resultados devido ao 
despreparo de seus profissionais para lidar com 
assuntos que transcendam o ensino das disci-
plinas curriculares. Sem preparo adequado, os 
jovens podem ser influenciados e seguir os 
exemplos que lhes parecem corretos, sendo 
que esses exemplos podem ser transmitidos 
em qualquer lugar, tal como na televisão, entre 
amigos ou até mesmo pela internet, sendo o 
mesmo um veículo universal de informações 
acessíveis a todos os tipos de pessoas (Tornis 
et al., 2005). 

Sobre isso, percebeu-se que os pais e a 
televisão foram citados como principais fontes 
de conhecimento dos adolescentes acerca dos 
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métodos contracetivos. Esperava-se que a 
escola fosse citada mais vezes, uma vez que 
esta também é responsável pela educação 
sexual, mas infelizmente isso não aconteceu 
nesse estudo. 

 
“Tenho essas informações em casa com meus pais e 
pela televisão”. (A10). 
 
“[...] com meus pais”. (A3). 
 
“Através da televisão e com meus pais”. (A8). 
 
A educação para a sexualidade deve come-

çar o mais cedo possível, sendo uma decisão 
consciente e responsável, assumida pelos pais 
ao longo da vida. De acordo com os objetivos, 
esse processo educativo deve propiciar que, no 
fim da adolescência, o indivíduo tenha apren-
dido e introduzido elementos básicos de sua 
identidade sexual em um processo intima-
mente vinculado à socialização e construção de 
sua identidade total (Costa et al., 2001). 

Para promover a educação sexual de forma 
adequada, é necessário que, além da empatia e 
abordagem do assunto com naturalidade, o 
educador tenha bom nível de conhecimento 
sobre determinados conceitos e características 
da sexualidade humana, imprescindíveis à 
discussão dos temas relacionados. A educação 
para a sexualidade é um processo contínuo, 
vinculado à formação de crianças e jovens que, 
além das informações científicas, oferece escla-
recimentos para a compreensão e o desen-
volvimento da sexualidade, de forma plena e 
saudável, em diferentes momentos da vida 
(Costa et al., 2001). 

Os estudos sobre a adolescência e sexua-
lidade evidenciam a necessidade de abordagem 
clara e livre de preconceitos, envolvendo 
família, escola, comunidades religiosas, ambi-
entes prestadores de assistência à saúde e de 
formação profissional habilitada e capacitada. 
Faz-se necessária a implementação de estra-
tégias que permitam aos jovens desse grupo 
etário sensibilizar-se sobre a importância que 
envolve a saúde sexual e reprodutiva e 

dialogar, sem juízo de valor, sobre suas dúvi-
das e vivências, o que poderia prevenir e ga-
rantir uma adolescência saudável (Vieira et al., 
2006). 

Pressupõe-se que o acesso à informação 
transforme de imediato as práticas sexuais 
juvenis de forma a instaurar uma conduta de 
autoproteção que eliminaria possíveis riscos. O 
manejo e a introdução dos métodos são lentos, 
exigem discussão entre os parceiros, autoconfi-
ança e apoio social.  

Segundo Guimarães (2001), a escola não 
tem representado para as adolescentes fontes 
de informação expressiva sobre anticonce-
cionais. 

 
O motivo da não utilização dos métodos 
contracetivos 

A imprevisibilidade da relação sexual foi 
citada pelos adolescentes como motivo do não 
uso de contracetivos. No caso da camisinha, a 
principal razão apontada para a não utilização 
da mesma está vinculada à diminuição das 
sensações durante a relação sexual, e pelo 
número de gravidez na adolescência.  

 
“Não usam porque a relação não tem o mesmo 
prazer”. (A3). 
 
“[...] porque não pensam, não tem hora certa”. 
(A7). 
 
“A maioria das adolescentes está tendo filho muito 
nova”. (A8). 
 
Evidenciou-se que a não utilização dos 

métodos contracetivos pelos adolescentes não 
é por falta de conhecimento, mas, por 
influências de comentários de colegas sobre o 
desconforto dos mesmos. Por exemplo, o não 
uso do preservativo masculino, pela fala de que 
é desagradável, ou por um dos parceiros não 
aceitar o uso do mesmo. Com isso, vários 
motivos acabam interferindo na capacidade de 
ambos de impor suas condições frente às 
decisões de como irão se proteger nas relações 
sexuais. O uso de contracetivos está submetido 
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a determinadas condições: no caso do 
preservativo, disposição pessoal para utilizá-lo 
naquele momento e tê-lo consigo; determi-
nação e/ou resistência no jogo que se instala 
entre parceiros para o convencimento à relação 
protegida ou não, entre outros fatores.  

Os diferentes métodos contracetivos são 
conhecidos pelos profissionais da saúde, da 
educação e também pela maioria da população 
em idade reprodutiva. Porém, a eficácia e a 
utilização correta nem sempre é explorada, 
principalmente com os adolescentes, os quais 
têm iniciado cada vez mais precocemente as 
atividades sexuais sem, contudo, receberem ou 
buscarem informações acerca da contraceção 
(Vieira et al., 2006). 

Tais dilemas ou dificuldades não são en-
frentados apenas pelos adolescentes e jovens, 
mas por todos, homens e mulheres, que lidam 
com a gestão da vida sexual e reprodutiva, em 
todas as fases da vida. Não se trata de uma 
experiência linear, racional, facilmente admi-
nistrável; ao contrário, envolvem emoções, 
desejos, determinação e relações de poder en-
tre os gêneros. É a respeito disso que os pro-
gramas de educação sexual e os serviços de 
saúde precisam tratar (Brandão, 2009). 

 
CONCLUSÕES 

Atualmente existe uma ampla variedade de 
métodos contracetivos (anticoncecionais), tan-
to para homens quanto para mulheres na qual 
previnem uma gravidez. Estes variam desde 
métodos mais simples, tal como os comporta-
mentais, e vão até os mais complexos na qual 
envolvem cirurgias. 

Neste estudo, os adolescentes demonstra-
ram ter pouco conhecimento sobre os métodos 
contracetivos, pois a maioria deles apenas 
refere o preservativo e a pílula, em relação a 
outros contracetivos, como por exemplo, o dia-
fragma, a laqueadura tubária, o dispositivo 
intrauterino (DIU), os espermicidas, o método 
da temperatura, dentre outros que poderiam 
ser mencionado. Constata-se então que o 
desconhecimento é grande, de forma a não 
possibilitar o seu tratamento individualizado. 

Observou-se um déficit de conhecimento 
com relação aos benefícios, indicações e modo 
de usar os métodos. Contudo, detetou-se que 
os adolescentes estavam interessados na busca 
de informações quantos aos métodos, seja 
através de profissionais da área da saúde, 
professores, ou através de livros, sendo a 
escola um espaço de educação formal, onde os 
jovens passam um grande número de horas por 
dia, onde convivem com os seus pares, onde 
iniciam muitas vezes as suas relações afetivas e 
onde esta temática tem um espaço curricular 
formal, os dados mostram que, mesmo na 
vertente reducionista dos conhecimentos 
cognitivos, a escola está longe de cumprir o seu 
papel.  

Diante deste estudo percebemos a impor-
tância não só da família, da escola como dos 
profissionais da saúde de estarem contribuindo 
com os adolescentes na sua vivência à sexua-
lidade e suas relações afetivas de forma satisfa-
tória, vinculada ao respeito sem discriminação, 
tendo como objetivo encontrar maneiras de 
informar e orientar os jovens para que 
protelem ao máximo sua iniciação sexual, 
tenha responsabilidade, autoestima e prati-
quem sexo com segurança. Esse alicerce é 
importante para que o indivíduo seja capaz de 
resolver questões como: usar ou não anticonce-
cionais, sem adquirir sentimentos de culpa e 
sem abalar sua integridade mental. 
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