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Introdução
A contraceção oral é uma prática muito utilizada em mulheres jovens. Atualmente, existem diversos
métodos contracetivos disponíveis, mas a pílula continua a ser o método mais utilizado.
Apesar de o principal benefício do uso da contraceção oral ser a prevenção da gravidez, o uso da pílula
pode apresentar outros benefícios, ao tratar alguns problemas de saúde como a acne, irregularidades no
ciclo menstrual, quistos ováricos, endometriose, entre outros. Porém, pode apresentar alguns efeitos
adversos, como eventos tromboembólicos e cardiovasculares, depressão, alterações na libido, aumento
da pressão arterial, e quando tomados com certos fármacos pode diminuir o efeito da contraceção.

Objetivos

Resultados

Avaliar a perceção de mulheres jovens sobre o
uso de contracetivos orais

202 Respostas

180 Respostas
válidas

Toma a pílula?

Quais os motivos para
tomar a pílula?

Materiais e Métodos
Estudo
Transversal

30.7%

18/03 - 25/03/2022

55

69.3%
124

Questionário
Google Forms

Não

26.6%
33

73.4%
91

Amostra
Aceitar
participar
no estudo

45.8%
Regular
124
ciclo
menstrual

Começou a tomar a pílula
por prescrição médica?

Disseminado pelas redes sociais

Mulheres
jovens
entre os
15 e 30 anos

Sim

Não

Possuir um
dispositivo
com acesso
à internet

47.5%
85

Prevenir a gravidez

Se não utiliza a pílula, qual o
método contracetivo que
utiliza?
50.9%
28
27.3%
15

Preservativo
Não aplicável

Implante subcutâneo

Sim

DIU / Anel vaginal /
Método do calendário

Razões pelas quais não toma a pílula

Conclusão

A maioria das mulheres jovens utiliza contracetivos
orais e com indicação médica para prevenir a
gravidez, regular o ciclo menstrual, mas também
para reduzir os sintomas da TPM, reduzir o fluxo
menstrual e para prevenção/tratamento da acne.

26.5%
14
9.1%
5
10.9%
6
21.7%
12

Não precisa de utilizar
contraceção
Aumento de peso
Alterações de humor / Depressão
Outros métodos contracetivos
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