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RESUMO

A anticoncepção de emergência (AE) é definida como medida emergencial de reposição hormonal pós-coito desprevenido, para evitar a gravidez 
indesejada em casos específicos. Mencionar, hoje, o assunto sobre métodos de AE ainda gera grande polêmica. As preocupações a respeito dos 
mecanismos de ação de métodos AE tornam uma barreira para a aceitação, utilização generalizada e indicação desse tipo de anticoncepção. Hoje, 
o levonorgestrel (LNG) isolado é mundialmente o método mais utilizado. Tendo em vista a falta de conhecimento sobre o mecanismo de ação, o 
que pode levar ao uso incorreto da AE, e a superestimação da sua eficácia, definiu-se como objetivo principal do estudo a verificação do uso da 
AE por estudantes do curso de Farmácia de uma universidade particular localizada nas zonas norte e oeste do município do Rio de Janeiro. Trata-
se de um estudo epidemiológico descritivo, quantitativo e transversal, onde se utilizou um questionário estruturado para a coleta das 
informações dos participantes. Cada aluna teve o anonimato assegurado e foi devidamente esclarecida em relação aos objetivos, riscos e 
eventuais benefícios do estudo, oficializando sua participação através da assinatura do Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido. O 
questionário foi abordado de forma indireta para minimizar as possibilidades de constrangimentos. O presente estudo foi previamente avaliado e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). A amostra compreendeu 194 alunas dos turnos da manhã e da noite, dos 10 períodos que 
compõe o curso de Farmácia. Para análise dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel 2010. Do total de alunas que participaram do estudo, 
a faixa etária de maior representatividade foi de 18 a 25 anos, com grande maioria das participantes (n= 81). As solteiras também representaram 
a maioria da amostra com 65%. A maioria das entrevistadas (n= 192) afirmou “já terem ouvido falar” sobre a AE. Sobre a crença do aborto, 50,5% 
afirmou não causar micro aborto ou aborto. Verificou-se que 100 alunas fizeram uso do medicamento. O 9° período foi o de maior número de 
participantes que utilizaram o método (n= 19). Sobre a frequência de uso da AE, 47 alunas responderam ter utilizado apenas uma vez o método. A 
relação sexual ocasional sem uso de preservativo foi o principal motivo para a sua utilização (50%). 74 alunas fizeram a escolha da medicação por 
conta própria. Poucas alunas (n=19) tiveram orientação profissional quanto ao uso da pílula de emergência. Apenas 11 alunas foram orientadas 
por um farmacêutico. Em relação à forma de obtenção do medicamento, 94 alunas não utilizaram receita médica. 36% das alunas apresentaram 
alguma reação adversa, sendo as mais citadas o sangramento de escape e náusea. Quase a totalidade das alunas afirma ter gostado do resultado 
obtido, não engravidando, 96%. A obtenção da AE ocorreu majoritariamente em farmácias, sem prescrição e orientação de profissionais de 
saúde. Concluiu-se que existe facilidade de aquisição da medicação, aliado ao seu baixo custo, porém associado à ocorrência de falta de 
informação, o que pode levar ao uso inadequado.  Isto revela a distância entre os vários serviços de saúde mencionados ao longo deste trabalho, 
como intermediadores de informação de atenção à saúde reprodutiva e sexual, junto do cotidiano de cuidados à saúde, inclusive entre os 
universitários de farmácia que serão especialistas desta área. Contudo, as inconsistências no uso da AE denotam que o conhecimento técnico-
científico adquirido nas aulas de graduação não necessariamente impõe comportamentos contraceptivos mais planejados ou seguros, uma vez 
que houve quatro gestações. Através do presente estudo, possibilitou-se melhor compreensão sobre a situação de aceitação e uso da AE na 
população investigada. A pesquisa mostrou-se relevante, visto que, é um tema de importante discussão no meio acadêmico e os presentes dados 
podem ser usados como fonte de aprimoramento e conscientização.
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