
  

              










   


            






















           

 




       

















        





    





         


       




        


























 










  

























      





   
      




     





           











 
   

















       



  



        



        
  
       

      
       



Gráfico 1 – Região de Moradia Atual dos Ginecologistas que res-

ponderam a pesquisa. Pesquisa REDE CE, 2012.
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Tabela 1 – Forma e Rede de Atuação Profissional. Pesquisa REDE 
CE, 2012.

 Sim 
(%)

Não 
(%)

Não 
Resp. 
(%)

Total 
(%)

Área de Atuação:
Área Clínica

Consultas 96,3 0,3 3,4 100
Cirurgias 79,4 14 6,5 100
Exames/Laboratório 36,1 61,4 2,5 100

Formação/Professor/Educação 31,2 66,4 2,5 100
Gestão Institucional 10,3 87,2 2,5 100
Pesquisa 15,9 81,6 2,5 100
Outros 12,5 84,7 2,8 100

Rede de Atuação:
Pública 73,5 24 2,5 100,0
Autônomo conveniado com 
empresas de saúde

61,4 36,1 25 100,0

Autônomo NÃO conveniado com 
empresas de saúde

23,1 70,1 6,9 100,0

Instituição Privada 40,5 55,5 4,0 100,0
Instituição Filantrópica 14,3 81,6 4,0 100,0
Mista 12,1 84,1 3,7 100,0
Outra 4,0 92,2 3,7 100,0










Gráfico 2 – Orientação Contraceptiva a Adolescentes cujos fami-

liares desconhecem sua prática sexual. Pesquisa REDE CE, 2012.
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Tabela 2 – Contraceptivos Indicados para Adolescentes por Se-
tor de Trabalho. Pesquisa REDE CE, 2012.

Público Aut. 
conv.

Aut. não 
conv.

Indicação para 12 a 14 anos:
Pílula 83,0 87,8 74,0
Injeção mens 51,7 52,8 54,1
Injeção trim. 8,9 5,6 10,8
Camisinha masc. 91,1 91,4 90,5
Camisinha fem. 22,9 25,9 24,3

Indicação para 15 e 16 anos:
Pílula 91,1 94,4 89,2
Injeção mens 65,7 66,2 67,2
Injeção trim. 13,2 10,2 10,8
Camisinha masc. 93,1 92,3 90,4
Camisinha fem. 23,8 25,5 28,4

Indicação para 17 anos ou +:
Pílula 94,9 97,5 90,5
Injeção mens 80,0 84,2 79,7
Injeção trim. 24,2 19,8 23,0
Camisinha masc. 88,6 89,3 89,2
Camisinha fem. 25,8 24,9 32,4




       









Tabela 3 – Preocupação com relação à DST/HIV Aids. Pesquisa 
REDE CE, 2012.

Preocupação sob a ótica 
dos Profissionais

Preocupação sob a ótica 
Adolescentes

n % n %
Muita 285 88,8 22 6,9
Média 8 2,5 109 34,0
Pouca 3 0,9 148 46,1
Nenhuma 0 0 19 5,9
Não respondeu 25 7,8 23 7,2
Total 321 100,0 321 100,0

       
   

Tabela 4 – Três DST mais frequentes entre Adolescente. Pesqui-
sa REDE CE, 2012.

1ª DST 
citada

2ª DST 
citada

3ª 
DST 

citada

Cit. 
entre 
3 + 

comuns
n % n % n % %

HPV/condiloma 219 68,3 41 12,9 26 8,1 89,1
Herpes genital 18 5,6 104 32,4 63 19,6 57,6
Trichomonas 29 9 61 19 74 23,2 51,1
Clamídia 21 6,5 38 11,8 55 17,1 35,5
Herpes bucal 7 2,2 18 5,6 23 7,2 15
Sífilis 2 0,6 10 3,1 13 4 7,8
Gonorreia 1 0,3 13 4 9 2,8 7,2
HIV/aids 1 0,3 1 0,3 8 2,5 3,1
Ureoplasma 0 0 5 1,6 3 0,9 2,5
Cancro mole 0 0 2 0,6 2 0,6 1,2
Linfogranuloma 0 0 0 0 2 0,6 0,6
Hepatite B 0 0 0 0 1 0,3 0,3
Não respondeu 23 7,2 28 8,7 42 13,1 29
Total 321 100 321 100 321 100

 






Tabela 5 – Três Contraceptivos mais Indicados para Adolescen-
tes com HIV/Aids. Pesquisa REDE CE, 2012.

1º método 
cit.

2º método 
cit.

3º método 
cit.

Citação 
entre 3 + 
indicados

n % n % n % %
Cam. Masc. 128 39,9 25 7,8 24 7,5 55,1
Pílula Antic. 19 5,9 51 15,9 40 12,5 34,3
Inj. Contr. 
Mensal

8 2,5 30 9,3 43 13,4 25,2

Camisinha 
Feminina

8 2,5 43 13,4 4 1,3 17,1

Inj. Contr. Trim. 4 1,2 7 2,2 21 6,6 10
Anel Vaginal 0 0 2 0,6 13 4,1 4,7
Diafragma 0 0 0 0 5 1,6 1,6
DIU de Cobre 0 0 1 0,3 3 0,9 1,2
Endoceptivo/
Mirena

0 0 1 0,3 1 0,3 0,6

não respondeu 154 48 161 50,1 167 52,2  
Total 321 100 321 100 320 100



           












         





         

        


       







  






        

  




       











       










   

  













      

      














Tabela 6 – Indicação de Contracepção de Emergência para Ado-
lescentes, conforme situação de risco. Pesquisa REDE CE/Fe-
brasgo, 2012.

Situa-
ções 

de vio-
lência 
sexual

Falha 
do 

método 
contra-
ceptivo

Não 
uso de 
método 
contra-
ceptivo

Nunca 
indica

n % n % n % n %
Sim 264 82,2 228 71,0 211 65,7 9 2,8
Não 34 10,6 68 21,2 85 26,5 289 90,0
Não 
res-
pon-
deu

23 7,2 25 7,8 25 7,8 23 7,2

Total 321 100,0 321 100,0 321 100,0 321 100,0







      










 


      






      
 




           

 










         
      
      

        
        
         



      








       
  
    









 









     
  



     





1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde 
da mulher: princípios e diretrizes. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2011. 
Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_mul-
her_principios_diretrizes.pdf

2. Ministério da Saúde. (1999). Política Nacional de DST/Aids – princípios, diretrizes e 
estratégias. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. Disponível em http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocu-
ment/wcms_127698.pdf

3. Figueiredo R, Paula SHB. Distribuição da Contracepção de emergência nos mu-
nicípios do estado de São Paulo: avaliação de dispensa em serviços e fluxos esta-
belecidos. 2012; Rev. Reprodução e Climatério, 27(2):65-73. Disponível em http://
issuu.com/redece/docs/artigo_isolado_-_reproducao___clima

4. Ministério da Saúde. Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para 
profissionais de saúde. Brasília: MS, 2011. Série Direitos Sexuais e Direitos Re-
produtivos – Caderno nº 3. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publi-
cacoes/anticoncepcao_emergencia_perguntas_respostas_2ed.pdf

5. Brasil. Lei 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1990. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.

6. Brasil. Lei Federal nº 8.080 de criação do SUS. Brasília: Câmara dos Deputados, 
1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

7. Figueiredo R, Bastos SH, Teles JL, Perfil da distribuição da contracepção de 
emergência para adolescentes em municípios do estado de São Paulo. Journal of 
Human Growth and Development, 2012: 22(1): 1-15. Disponível em: http://www.
redece.org/artigo%20ce%20municipios%20adolescentes.pdf

8. Brasil, Ministério da Saúde. Marco teórico e referencial. Saúde sexual e saúde 
reprodutiva de adolescentes e jovens. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 
2006. Disponível em http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/
pdf/06_0611_M.pdf

9. BASTOS, S. et al. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e procura da 
contracepção de emergência em farmácias e drogarias do município de São Pau-
lo. Saúde sociedade, São Paulo, 18(4):787-799, 2009. Disponível em http://www.
revistas.usp.br/sausoc/article/view/29503 

10. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Federação Brasileira das Sociedades de 
Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Contracepção e ética: diretrizes atuais du-
rante a adolescência. Adolescência e Saúde, 2005, 2(2):6-7. Disponível em http://
www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=168

11. Ministério da Saúde. Saúde Integral de Adolescentes e Jovens: orientações para a 
organização de serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível 
em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_adolescentes_jovens.pdf 

12. CFM. Código de Ética Médica. Brasília: CFM, 2011. Conselho Federal de Medicina; 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 

13. Ministério da Saúde. Datasus. Disponível www.datasus.gov.br 
14. Figueiredo R, Peres C. Relatório da Pesquisa Estudo Exploratório sobre uso de con-

tracepção de Emergência por Adolescentes. I Conferência del CLAE – Derecho a 
la Anticoncepción de EmergÊncia en América Latina y En Caribe. [documento na 
Internet] CLAE 2002. [citado em janeiro de 2011]. Disponível em: http://www.usp.
br/nepaids/cam-ce.pdf.

15. Figueiredo. Figueiredo R, Pupo RL, Alves PGCM, Escuder LMM. Comportamento 
sexual, uso de preservativos e contracepção de emergência entre adolescentes 
do município de São Paulo: estudo com estudantes de escolas públicas de ensino 
médio. São Paulo: Instituto de Saúde, 2008; 1-50.

16. Figueiredo R. Contracepção de emergência: estratégia fundamental para o exercício 
dos direitos sexuais e reprodutivos de jovens e adolescentes. In: Arilha M, Lapa TS, 
Psaneschi TC, editors. Contracepção de emergência no Brasil e América Latina: 
dinâmicas políticas e direitos sexuais e reprodutivos. São Paulo: Oficina Editorial; 
2010. p.121-34.

17. Figueiredo R, Andalafti, J. Uso de contracepção de emergência e camisinha entre 
adolescentes. Revista da SOGIA, 2005 6(2):2-4.

18. Borges ALV, Fujimore E, Nichiata IYI. O uso da anticoncepção de emergência entre 
jovens universitárias. São Paulo: NEPO/UNICAMP; 2008. Disponível em: [http://
www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/docsPDF/ABEP2008_1424.pdf]. Aces-
sado em fevereiro de 2013.

19. Araújo SP, Costa LOBF. Comportamento sexual e contracepção de emergência entre 
adolescentes de escolas públicas de Pernambuco, Brasil. Rio de Janeiro: Cadernos 
de Saúde Pública; 2009. 25(3):551-62.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_mul-
http://www.ilo.org/
http://
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publi-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/
http://www.
http://
http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=168
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_adolescentes_jovens.pdf
http://www.datasus.gov.br
http://www.usp.
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/docsPDF/ABEP2008_1424.pdf


           





              

  












        


