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• Fundamentação: Este trabalho discute o conhecimento do método Contracepção de
Emergência (CE) entre os universitários de medicina acerca das indicações, forma de
utilização e prevenção de DST tendo em vista a deficiência de compreensão a
respeito do assunto.

• Objetivos: Levantar junto a população de universitários de Medicina o conhecimento
acerca da Contracepção de Emergência.

• Delineamento e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com
análise qualitativa e quantitativa dos dados mediante questionário semiestruturado,
com perguntas abertas e fechadas.



• Resultados:
Os questionários aplicados mostram que a maioria dos estudantes tem ciência que a CE
é a pílula do dia seguinte.

A relação sem método contraceptivo e falha no método foram as mais citadas como
indicação para a CE. A esse respeito, houve estudantes que responderam que não
sabem a indicação, sendo um sujeito do 5 º ano e outro o 6 º ano.

A forma de utilização mencionada por 82,9% dos estudantes está de acordo com a
descrita pela literatura, ou seja, que o uso correto do método consiste em até 72 horas
após a relação.

Das respostas dos estudantes investigados constata-se que a universidade é o principal
meio de conhecimento destes, o que reforça sua função social de formação. Constata-
se também, que amigos e mídia podem levar à informação errônea acerca do assunto.

Dos sujeitos investigados, 46,4% responderam que não recomendariam a CE, alegando
riscos, efeitos colaterais e pelo fato de não prevenir DST; 44,2% recomendariam a CE
em casos de emergência, gravidez indesejada, falha ou não utilização do preservativo e
estupro; 4,4% responderam que depende da situação pois o método não pode ser
usado com frequência e acomodação. Os 5% restantes não se manifestaram.

Em suma, a maioria sabe que o método não previne DST, no entanto, sete alunos
responderam que há prevenção, inclusive um do 5 º ano.



• Conclusões: A recomendação da Contracepção de Emergência é divergente entre os
estudantes, embora a maioria dos investigados tenham conhecimento sobre o
assunto. Destaca-se a importância do aprofundamento e esclarecimento da CE nos
cursos de graduação em medicina, tendo em vista que, como profissionais, os
mesmos serão responsáveis pela orientação acerca da temática.
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