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RESUMO  
 
O artigo aborda as ações relacionadas à contracepção dispostas 
no âmbito da Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher. 
Demonstram-se as altas taxas de fecundidade entre as 
adolescentes e se problematiza quanto às dificuldades ocorridas 
na política pública que não tem conseguido diminuição 
considerável da gravidez no público adolescente. Apresenta-se a 
problemática relacionada a alguns métodos contraceptivos mais 
utilizados e se propõe a reorientação da política pública voltada 
para os adolescentes, através de uma reformulação que comporte 
a ênfase no dispositivo intrauterino (DIU) e em campanhas 
informativas para difundi-lo. 
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ABSTRACT 
 
The article approaches the actions related to the contraception 
disposed in the Women Health Attention National Politics. It’s 
demonstrated the high level of fertility among teenagers and it’s 
appointed the deficit occurred in the public politics that hasn’t 
diminished the teenager pregnancy. It’s shown the problems 
related to some more used contraceptive methods and it’s 
proposed the public politics reorientation through a reformulation 
that emphasizes the Intrauterine Device and information 
campaigns to spread it.  
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1 INTRODUÇÃO  

   Em 2004 foi publicada no Brasil  a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher ( MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004), resultado da Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento,   contando como  diretrizes  atingir as mulheres em todos os 

ciclos de vida, norteando-se pelo estímulo à  implantação e implementação da assistência em 

planejamento familiar, garantindo a oferta de métodos anticoncepcionais para a população em 

idade reprodutiva e ampliando o acesso das mulheres às informações sobre as opções de 

métodos anticoncepcionais. 

   Referida política buscou interromper o alto percentual de fecundidade na 

adolescência percebida na década de 90. Entretanto, mesmo após a formulação e 

implementação da Política Nacional identifica-se que o número de mulheres grávidas na 

adolescência continua alto segundo pesquisas mais recentes (IBGE, 2011), o que indica a 

necessidade de apontar-se qual o déficit encontrado na política já formulada e possibilidades de 

sua reformulação para que haja maior sucesso no uso de métodos contraceptivos. 

   Estudos realizados recentemente (THE JOHNS HOPKINS SCHOOL OF PUBLIC 

HEALTH, 2015) têm identificado que os métodos contraceptivos mais utilizados – preservativo 

masculino e pílulas - não têm sido adotados com regularidade pelo público adolescente a 

despeito da existência de uma política voltada para este objetivo. Em muitas situações há o 

abandono do preservativo masculino ou o uso incorreto da pílula, o que destaca a necessidade 

de buscar-se alternativas que possibilitem alcançar o objetivo da contracepção. 

   Neste cenário observa-se o Dispositivo Intrauterino (DIU) como importante 

alternativa já que se apresenta como mecanismo que, uma vez implantado, não necessitará de 

esforço adicional da adolescente para sua eficácia, sem descurar-se da necessidade de 

combinação do mesmo com o preservativo masculino, já que o dispositivo intrauterino não 

funciona como método de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis.  

   Este método poderia ser introduzido na Política Nacional de Atenção à Saúde da 

Mulher com mais ênfase, reforçando-se em campanhas informativas a importância e facilidade 

de utilização, inclusive de acordo com as pesquisas médicas que indicam o alto grau de 

confiabilidade e eficácia. 



 

 

                   

   O presente artigo, portanto, parte da problemática da baixa eficácia no uso dos 

métodos anticoncepcionais mais conhecidos e utilizados – preservativo masculino e pílulas -  

tentando-se identificar quais as explicações para tal situação no ciclo da política pública, 

apontando-se a possibilidade de introdução mais enfática do DIU na agenda das políticas 

públicas de atenção à saúde da mulher na adolescência. 

   Para tanto, a seguir, passa-se à abordagem da política nacional de atenção à 

saúde da mulher, tentando-se identificar   quais as diretrizes e objetivos, inclusive quanto à 

saúde reprodutiva, demonstrando-se que é uma preocupação já relativamente antiga a 

introdução de métodos contraceptivos, inclusive entre adolescentes. 

   A seguir será destacado, de acordo com dados estatísticos e da ciência médica, 

a importância do DIU como alternativa eficaz de contracepção, especialmente na adolescência, 

idade em que não se verifica, em muitos casos, o compromisso com o uso correto do 

preservativo masculino e pílulas. 

2 A POLÍTICA PÚBLICA DA SAÚDE DA MULHER NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE: influências conceituais e eixos estruturantes 

   Já na introdução do documento que condensou os objetivos e diretrizes da 

Política Pública Nacional da Saúde da Mulher (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p.5) consta que 

a atenção deve se dar em sua integralidade desde as relações com o meio ambiente até 

trabalho e renda, sem esquecer-se o fator discriminação:  

A situação de saúde envolve diversos aspectos da vida, como a relação com o meio 
ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia e renda. No caso 
das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas relações de trabalho 
e a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. Outras variáveis 
como raça, etnia e situação de pobreza realçam ainda mais as desigualdades. As 
mulheres vivem mais do que os homens, porém adoecem mais frequentemente. A 
vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais 
relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores 
biológicos. 

   Esta decisão do Ministério da Saúde se apoiou na Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento de 1994 em que a saúde reprodutiva foi definida como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social em todas as matérias concernentes ao 

sistema reprodutivo, suas funções e processos, e não apenas mera ausência de doença ou 

enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida 



 

 

                   

sexual segura e satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre 

quando e quantas vezes deve fazê-lo” (UNFPA, 1994). 

     Para o Ministério da Saúde (2004) é preciso avançar-se e tratar-se a saúde no 

âmbito de uma epidemiologia social. Isto porque a saúde e a doença estão intimamente 

relacionadas e constituem um processo cuja resultante está determinada pela atuação de 

fatores sociais, econômicos, culturais e históricos. Isso implica em afirmar que o perfil de saúde 

e doença varia no tempo e no espaço, de acordo com o grau de desenvolvimento econômico, 

social e humano de cada região. 

    Entende-se, portanto, que as Políticas Públicas de Saúde da Mulher devem 

considerar todos esses fatores também quando a matéria é contracepção, sendo inafastável 

que os fatores socioeconômicos têm influenciado nos métodos contraceptivos utilizados. 

    Apesar de estar definido na NOAS-SUS 2001 que as ações do planejamento 

familiar fazem parte da atenção básica e que estão entre as responsabilidades mínimas da 

gestão municipal em relação a saúde da mulher muitos municípios não têm conseguido 

implantar e implementar estratégias adequadas de fornecimento de anticoncepcionais para a 

população. Isso tem resultado numa atenção precária e excludente, ou até inexistente em 

algumas localidades, com maior prejuízo para as mulheres oriundas das camadas mais pobres 

e das áreas rurais. (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, 2004) 

     Este cenário se agrava quando se trata de gravidez na adolescência. Enquanto 

existe uma redução da taxa de fecundidade total, a fecundidade no grupo de 15 a 19 anos de 

idade aumentou na década de 90. Esse aumento se verifica mais nas regiões mais pobres, 

áreas rurais e na população com menor escolaridade (PNDS, 1996). O censo de 2000 também 

evidencia o aumento de fecundidade nessa faixa etária. Há dez anos, em cada grupo de 1.000 

adolescentes, 80 tinham um filho. Este número subiu na década seguinte para 90 em cada 

grupo de 1.000. Dentre os fatores que contribuem para o aumento da fecundidade nesse grupo 

está o início cada vez mais precoce da puberdade, assim como da atividade sexual 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

     Diante deste panorama da década de 90 foi instituída pelo Governo Federal a 

Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher que adotou diretrizes que deveriam ter impacto 



 

 

                   

significativo na diminuição da gravidez na adolescência: atenção integral à saúde mulher, numa 

perspectiva que contemple a promoção da saúde, as necessidades de saúde da população 

feminina, o controle de patologias mais prevalentes nesse grupo e a garantia do direito à saúde, 

atenção às mulheres em todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades das 

diferentes faixas etárias e dos distintos grupos;  a elaboração, a execução e a avaliação das 

políticas de saúde da mulher deverão nortear-se pela perspectiva de gênero, de raça e de etnia, 

e pela ampliação do enfoque, rompendo-se as fronteiras da saúde sexual e da saúde 

reprodutiva, para alcançar todos os aspectos da saúde da mulher, o ajuste às diferenças 

regionais e  a participação dos movimentos sociais. 

     Das diretrizes dispostas na Política Nacional verifica-se que será buscada a 

atenção integral à saúde, colocando-se em destaque a necessidade de informação e a 

articulação com os movimentos sociais. Entretanto, não se identifica nas diretrizes o enfoque 

nos métodos contraceptivos. É bem verdade que o documento que trata da Política ainda traça 

objetivos específicos como segue: 

Dos Objetivos Específicos e Estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher: Estimular a implantação e implementação da assistência em 
planejamento familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da 
atenção integral à saúde: – ampliar e qualificar a atenção ao planejamento familiar, 
incluindo a assistência à infertilidade; – garantir a oferta de métodos anticoncepcionais 
para a população em idade reprodutiva; – ampliar o acesso das mulheres às 
informações sobre as opções de métodos anticoncepcionais; – estimular a participação e 
inclusão de homens e adolescentes nas ações de planejamento familiar. 

                       Portanto, ainda, identifica-se nos objetivos da política a oferta de métodos 

anticoncepcionais, acompanhada das informações correspondentes. Entretanto, apesar de 

datar esta Política de 2004 percebe-se que o número de adolescentes grávidas ainda se 

encontra em patamares preocupantes segundo dados mais atualizados. Recentemente, 

segundo o IBGE (2011), o número de adolescentes grávidas diminuiu três pontos percentuais, 

mas continua extremamente elevado se considerado o parâmetro estabelecido pela 

Organização Mundial de Saúde:  

A Maternidade entre os 15 e os 19 anos caiu de 20,9%, em 2000, para 17,7% em 2011, 
mas ideal seria manter taxa abaixo dos 10%. Menos adolescentes de 15 a 19 anos estão 
tendo filhos no Brasil, em especial nas regiões Sudeste e Sul. A proporção de registros 
de nascimentos cujas mães pertencem a essa faixa etária caiu de 20,9%, em 2000, para 
17,7% em 2011. A pesquisa do IBGE mostra que, enquanto no Sudeste e no Sul a 
proporção de nascidos de mães adolescentes é menor do que a média nacional, no 
Norte e no Noroeste é maior. No Maranhão e no Pará, a proporção de registro de 
nascimentos de filhos de mães do grupo etário que vai de menores de 15 anos até 24 
anos chega a 57,7% e 57,4%. 



 

 

                   

   Portanto, como identificado nos números acima as mais altas taxas de gravidez 

na adolescência são ligadas às condições de escolaridade e de renda, sendo mais preocupante 

nas regiões com menor renda no Brasil. Isto destaca a importância de inserir-se na Política 

Nacional de Atenção de Saúde de Mulher ações voltadas para estas populações mais 

vulneráveis adotando-se aqui as lições de Frey (2000) para quem as peculiaridades da 

sociedade brasileira devem ser levadas em consideração na formulação da política pública:  

"Defendo a tese de que as peculiaridades socioeconômicas e políticas das sociedades 
em desenvolvimento não podem ser tratadas apenas como fatores específicos de 'polity’ 
e de 'politics’ mas é preciso uma adaptação do conjunto de instrumentos da análise de 
políticas públicas às condições peculiares das sociedades em desenvolvimento." 

    Considerar a realidade brasileira na formulação desta política é fundamental já 

que em muitas regiões, por dificuldades estruturais, de recursos humanos e no acesso à 

informação não se conseguirá alcançar com facilidade o objetivo da contracepção e 

planejamento familiar. As determinações da escolaridade, da renda, da discriminação devem 

ser consideradas, já que a política, em uma perspectiva marxista é o resultado de múltiplas 

determinações: 

 O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações e, por isso, é a 
unidade do diverso. Aparece no pensamento como um processo de síntese, como 
resultado, e não como ponto de partida, e portanto, também, o ponto de partida da 
intuição e da representação. No primeiro caso, a representação plena é volatizada numa 
determinação abstrata; no segundo caso as determinações abstratas conduzem à 
reprodução do concreto pela via do pensamento. Eis porque Hegel caiu na ilusão de 
conceber o real como resultado do pensamento, que partindo de si mesmo se concentra 
em si mesmo, se aprofunda em si mesmo e se movimenta por si mesmo; ao passo que o 
método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto é, para o pensamento apenas 
a maneira de se apropriar do concreto, de o reproduzir na forma do concreto pensado; 
porém, não é este de modo nenhum o processo de gênese do concreto em si. (MARX, 
1995, p. 223) 

   Alternativas urgentes devem ser pensadas no âmbito desta política pública no 

sentido de garantir a eficácia dos métodos contraceptivos, sob pena de colocar-se em xeque 

importante eixo desta política relacionado ao planejamento familiar. Deve-se perceber que nem 

sempre as políticas públicas são formuladas com perfeição, sendo recorrente que apresentem 

lacunas a serem reformuladas, observação feita por Arretche (2001,p.50):  

Tampouco os formuladores concebem estratégias de implementação dispondo de 
completa e perfeita informação acerca da realidade sobre a qual se pretende interferir. 
Na verdade, com quase absoluta frequência, a informação é imperfeita, incompleta e até 
mesmo baseada em expectativas quanto ao comportamento futuro das variáveis da 
realidade. Por estas razões, desenhos de programas não são peças internamente 
coesas e ajustadas. Nestas circunstâncias, é possível que algumas das especificações 
do programa possam operar, no plano local, de modo contrário aos objetivos do 



 

 

                   

programa.  Isto significa que a metodologia proposta produz, no plano local, implicações 
contrárias às originalmente previstas, dado o fato de que o desenho do programa é 
formulado em condições de razoável incerteza, com base nos efeitos esperados de uma 
dada estratégica de operação. 

   Seguindo, ainda a trilha de Frey (2000, p. 218) entende-se necessária a 

otimização da política sem desconhecer-se os avanços por ela obtidos, mas identificando-se 

como imperiosa a reestruturação da política pública para incorporar ações de maior eficácia 

junto ao público adolescente: “o pesquisador parte de estruturas políticas e condições de poder 

dadas e, a partir daí, desenvolve um programa de ação política otimizado (dentro do qual ele 

até pode propor algumas mudanças das estruturas políticas e padrões processuais”. 

     Necessário, portanto, considerar as peculiaridades de renda e escolaridade, a 

baixa densidade de informações sobre os métodos contraceptivos para que seja a política 

pública reformulada e otimizada. Fundamental, portanto, considerando este ciclo da política 

pública (FREY, 2000) que se identifiquem os dados colhidos após a implementação 

comparando-se os fins estipulados na fase de formulação da política com aqueles identificados 

nos resultados alcançados, percebendo-se possíveis déficits e necessidade de reformulação da 

política. 

   Segundo Frey (2000, p. 228) a política deve ser repensada a partir de seus 

déficits para que a mesma obtenha sucesso e não sejam repetidos os erros anteriores: 

Trata-se de chegar aos déficits para poder deduzir consequências para as ações e 
programas futuros. A avaliação ou controle de impacto pode, no caso de os objetivos do 
programa terem sido alcançados, levar ou à suspensão ou ao fim do ciclo político, ou, 
caso contrário, à iniciação de um novo ciclo, ou seja, uma nova fase de percepção e 
definição e à elaboração de um novo programa político ou à modificação do programa 
anterior. 

   Sendo assim, identificando-se com os recentes números que a gravidez na 

adolescência ainda se encontra em taxas preocupantes necessário se faz repensar desde a 

formulação da política pública para que se incorporem métodos alternativos que garantiriam 

maior eficácia à contracepção, considerando a peculiaridade do público alvo. 

   Identificando-se um possível déficit na formulação da política, vislumbra-se como 

necessário incorporar de forma mais enfática o DIU como método contraceptivo eficaz e seguro 

o que poderá garantir maior efetividade da política e o alcance do objetivo de proteção à Saúde 

da Mulher na adolescência e ao Planejamento Familiar. 



 

 

                   

   Como demonstrado no próximo tópico os métodos contraceptivos mais 

conhecidos são bastante dependentes dos usuários o que facilita sua descontinuidade e 

contribui para a ineficácia do preservativo masculino e da pílula. Por sua vez, o DIU, por não ser 

um método que dependerá do esforço cotidiano da usuária, acaba tendo maior eficácia 

segundo dados médicos a seguir apontados, o que motivou o presente artigo. 

3 DA NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENÇÃO DA 

SAÚDE DA MULHER NO EIXO DE SEXUALIDADE E CONTRACEPÇÃO: o DIU como 

alternativa contraceptiva em face da descontinuidade no uso do preservativo masculino e da 

pílula 

   No Brasil, a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde, realizada em 1996, 

observou a concentração no uso de dois métodos contraceptivos: a laqueadura tubária em 40% 

e a pílula em 21%. A prevalência da laqueadura tubária é maior nas regiões onde as mulheres 

têm menor escolaridade e condições socioeconômicas mais precárias. (PNDS, 1996). A pouca 

expressividade de outros métodos anticoncepcionais, apontadas nessa pesquisa (métodos 

hormonais injetáveis 1,2%, preservativo masculino 4,4%, esterilização masculina 2,6%, DIU 

1,1%, métodos naturais e outros 6,6%) e ausência da citação do diafragma indicam limitado 

acesso das mulheres às informações sobre o leque de opções para regular a fecundidade e aos 

métodos anticoncepcionais (BENFAM, 1996). 

   Ainda segundo a referida pesquisa, 43% de usuárias de métodos 

anticoncepcionais interrompem o uso durante os 12 meses após a sua adoção, e nos cinco 

anos que antecederam o estudo, aproximadamente 50% dos nascimentos não foram 

planejados. A porcentagem de mulheres com necessidade insatisfeita de anticoncepção é de 

9,3% na área rural e de 4,5% na área urbana. Essa situação contribui para a ocorrência de 

abortamentos em condições inseguras e consequentemente para o aumento do risco de morte 

por essa causa. 

   Já na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher de 2006 apresenta-

se uma realidade não muito diferente de 1996. Segundo a pesquisa, 86,6% utilizam métodos 

contraceptivos, sendo que a Esterilização feminina 21,8%, esterilização masculina 3,4%, DIU 

4,5%, pílula 71,3%, anticoncepcional injetável 18,9%. 

   A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher (2006) chama a atenção 

ainda para a escolha dos métodos anticoncepcionais, incluindo não usar método, por classe 



 

 

                   

econômica. Observou-se que os percentuais de mulheres que não usavam qualquer método 

apresentam relação inversa com a classe econômica, e que mulheres da classe econômica 

mais baixa foram responsáveis por praticamente todo o incremento no uso de métodos 

anticoncepcionais ocorridos entre 1996 e 2006. Consequentemente, os diferenciais interclasse 

diminuíram, mas o percentual de mulheres que não usavam métodos na classe mais baixa, em 

2006, ainda era quase o dobro que o de mulheres com maior poder aquisitivo. 

   Entretanto, mesmo com o intervalo de uma década a laqueadura e a pílula 

continuam sendo, de forma maciça, os métodos contraceptivos mais usados considerando as 

mulheres em geral. Entretanto neste trabalho é necessário considerar-se a situação da 

adolescência e o uso dos métodos contraceptivos, para que se identifique, neste público, 

especificamente, quais os déficits na utilização dos contraceptivos, no sentido de verificar a 

necessidade de reorientação da Política Nacional. 

   A título de exemplo quanto ao estudo de contraceptivos na adolescência cita-se 

a pesquisa “Uso de contracepção por adolescentes de escolas públicas na Bahia” em que se 

demonstra que o uso de contraceptivos, incluindo o preservativo masculino, foi altamente 

associado à proteção de gravidez (ALMEIDA, 2003).  O preservativo masculino foi o mais 

referido entre o grupo de alunos submetidos ao questionário, relacionado tanto a prevenção da 

gravidez como à forte influência das campanhas de prevenção DST/Aids. 

   Porém, é possível supor que a estabilidade do relacionamento propicie um maior 

tempo para a negociação de uso de contracepção entre parceiros. Todavia, este estudo, a 

exemplo do que é descrito em outros estudos nacionais (BÉRIA, 1998) entre as mulheres 

observa-se uma tendência à flexibilização do uso do preservativo masculino, quando o parceiro 

é conhecido e torna-se estável. A decisão é motivada, sobretudo, pela crença de que o não uso 

do preservativo seria uma prova de fidelidade. Em contrapartida, ao estabelecer este tipo de 

parceria, as mulheres tenderiam a optar pelo contraceptivo oral, ou outros métodos no lugar do 

preservativo masculino. 

   Se existe uma tendência, portanto, para descontinuar o uso do preservativo 

masculino, melhor sorte não ocorre quando se verifica a pílula como contracepção entre os 

adolescentes. 

Alguns estudos observaram que as mulheres mais jovens – particularmente as 
adolescentes – têm menos probabilidade que as mais velhas de usar a pílula 
corretamente. Mas outros estudos não detectaram nenhuma correlação satisfatória entre 
a idade da mulher e o uso correto aos anticoncepcionais Orais. A idade funciona às 



 

 

                   

vezes como um substituto de outros fatores que influenciam o uso da pílula, tais como 
nível educacional, motivação, ocorrência de efeitos colaterais e a percepção da cliente 
da qualidade da interação entre ela e os profissionais ou serviços de saúde (THE 
JOHNS HOPKINS SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, 2015). 

   A eficácia de um método contraceptivo é expressa pela taxa de falhas própria do 

método, em um período de tempo, geralmente 1 ano. O índice mais utilizado para esse fim é o 

índice de Pearl. 

   Um método contraceptivo pode falhar por duas razões: ele propriamente ou o 

uso incorreto por parte do usuário. A eficácia de uso comum (ou eficácia de uso habitual) é 

calculada incluindo todas as pessoas que usam o método seja de forma correta ou incorreta. A 

eficácia de uso correto (ou eficácia teórica) mede a eficácia somente entre os que usam o 

método corretamente. Pode ser definida também como a menor probabilidade de gravidez com 

o método. (BENSEÑOR, 2015). 

   Segundo esse índice o DIU é mais eficaz que a Pílula e o Preservativo 

Masculino. Utilizando-se o Índice Pearl o DIU tem o índice de Uso habitual de 0,8 enquanto o 

Preservativo masculino 14 e a pílula 6-8, ou seja, em cada 100 mulheres no uso habitual, 

apenas 0,8 engravidam ao adotar o DIU, enquanto que 14 ficam grávidas se dependem 

exclusivamente do preservativo masculino, sendo número de 6 a 8 mulheres grávidas caso a 

contracepção seja feita por pílula. 

   O DIU se apresenta como um dos métodos contraceptivos mais indicados devido 

a sua alta taxa de eficácia segundo o índice de Pearl, mas também, porque não precisa da 

participação da adolescente, como no caso da pílula. Sendo assim, não se pode dispensá-lo na 

reformulação da atual Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher que necessita de 

reorientação quando se observam os preocupantes dados da saúde reprodutiva na 

adolescência. 

   De acordo com dados oficiais da UNICEF, 2011; em 2009, 2,8% dos 

adolescentes de 12 a 17 anos possuíam 1 filho ou mais. O Ministério da Saúde aponta que 

19,3% das crianças nascidas vivas em 2010 no Brasil são filhos de mulheres de 19 anos ou 

menos e que em 2010, 12% das adolescentes de 15 a 19 anos possuíam pelo menos um filho. 

A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios – PNAD 2007 fornecido pelo IBGE mostra que 

para essas jovens, em geral, torna-se inevitável o abandono escolar. Das meninas com idade 

entre 10 e 17 anos sem filhos, somente 6,1% não estudavam; já entre as meninas com filhos, 

esta proporção chega a impressionantes 75,7%, sendo que 57,8% das meninas com filhos não 



 

 

                   

estudavam nem trabalhavam, o que evidencia as dificuldades encontradas para engajar-se em 

alguma atividade fora de casa com um filho pequeno. 

   Vale a ressalva que assim como a Pílula, o DIU funciona apenas como método 

contraceptivo, sendo ainda o Preservativo masculino e o feminino os únicos de prevenção de 

DST’s e contraceptivos. 

4 CONCLUSÃO 

   Tem sido alvo de preocupação das instituições públicas brasileiras, em especial 

o Ministério da Saúde, a elaboração de uma política voltada para liberdade sexual da mulher 

inclusive no que tange aos métodos contraceptivos. 

  Decorrente desta orientação foi formulada a Política Nacional de Atenção à 

Saúde da Mulher que tem como um dos eixos centrais, ampliar o acesso aos métodos 

contraceptivos. Entretanto, quando se realiza a leitura do texto da política não se observa maior 

ênfase nos métodos contraceptivos para adolescência. Segundo pesquisas realizadas nessa 

faixa etária, existe maior probabilidade do uso incorreto dos métodos mais conhecidos, a 

exemplo da pílula e do preservativo masculino. 

   O resultado desta política com déficits de informação e ênfase material nesta 

área tem sido ao longo de quase 20 anos a persistência de altos índices de fecundidade na 

adolescência, o que justifica a reorientação da política. 

  Não se pode admitir que a formulação das políticas públicas no Brasil esteja 

apartada dos preocupantes índices de escolaridade e baixa renda principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste indicando a necessidade de concentração de esforços no sentido de 

formatação de ações como campanhas informativas sobre o uso correto dos métodos mais 

conhecidos, mas também sobre a possibilidade de ampliação do uso do DIU por ser 

comprovadamente método mais seguro, com o objetivo de contracepção. Por óbvio o 

preservativo masculino continua sendo indispensável na prevenção do contágio DST/Aids. 

   Como aliado no sucesso desta política não se pode prescindir dos movimentos 

feministas em campanhas informativas para divulgar a importância do DIU como meio 

alternativo para o público adolescente. Sobre a importância da luta dos movimentos feministas 

inclusive no campo da sexualidade reproduz-se a fala de Carmem Tornaria citada por Alvarez: 



 

 

                   

Em vez de defender o direito ao aborto exclusivamente com o argumento feminista 
histórico de que "nossos corpos nos pertencem" sustentava ela, as feministas de hoje 
devem também representar os direitos sexuais, a descriminalização do aborto… como 
temas relacionados com a construção da cidadania e afirmar a ideia de que os Estados 
devem ser seculares e que deve haver o máximo de liberdade possível para que as 
pessoas possam exercer como quiserem sua sexualidade ou maternidade. 
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