
GRAVIDEZ ADOLESCENTE  E 

PÍLULA DO DIA SEGUINTE 

Desvelando  seus sentidos 
entre  profissionais de saúde



PROFISSIONAIS



II – UNIVERSO DA PESQUISA

• Unidades de Saúde da  Coordenadoria Regional Sul 
da SMS de São Paulo. 

Profissionais- 1 profissional de nível médio e 1 de 
nível superior por unidade visitada.

60 profissionais



UNIVERSO DA PESQUISA

30 unidades de Saúde
As Unidades pertenciam às 
Supervisões de Saúde das 
Regiões de M’Boi Mirim, 
Cidade Ademar, Campo 
Limpo e Jardim Ângela.



III – UNIVERSO DA PESQUISA
Unidades Região M BOI MIRIM

1.PARQUE NOVO STO AMARO

2.CHAC. STA MARIA

3.JARDIM CAPELA

4.UBS JARDIM KAGOHARA

5.UBS JARDIM ARACATI

6.UBS JARDIM VERA CRUZ

7.UBS NOVO JARDIM

8.UBS/AMA PARQUE STO. ANTONIO

9.UBS JARDIM PARANAPANEMA

10.UBS JARDIM THOMAS

11.UBS PARQUE FIGUEIRA GRANDE

12.UBS JARDIM NAKAMURA

13.UBS VILA CALU

14.UBS ALTO DA RIVIEIRA



III – UNIVERSO DA PESQUISA

Unidades Região  CIDADE ADEMAR

15.UBS Jardim Miriam

16.UBS Jd. Umuarama

17.Vila Constância

18.UBS Jd. Império

19.UBS Vila Missionária 

20.Vila Guacuri

21.UBS Mata Virgem

22.Vila Arriete

23.Campo Grande

24.Parque Dorotéia



III – UNIVERSO DA PESQUISA

Unidades Região  CAMPO LIMPO

25. UBS Parque Arariba

Unidades Região JARDIM ANGELA

26.UBS Jd. Guarujá

27.UBS Chácara Santana 

28.UBS Vila das Belezas 

29.UBS Zumbi dos Palmares 

30.Casa do Adolescente



IV – COLETA DE DADOS

•PRÉ- TESTE 1: GRUPO FOCO

•PRÉ-TESTE 2: ENTREVISTAS INDIVIDUAIS



INSTRUMENTOS

DADOS DE CADASTRO

CÓDIGO ENTREVISTADO____ ENTREVISTADOR____________  

DATA________________UNIDADE DE SAÚDE REFERÊNCIA_____

NOME:_______________________________IDADE anos)______

BAIRRO:____________________________SEXO: ___________

ANOS DE ESTUDO:___________________________

UNIDADE DE TRABALHO:________________________________

CARGO QUE OCUPA: ___________________________________

ATUA COM GRUPO DE ADOLESCENTES: SIM (    )    NÃO (   )

QUAL:_________________________________________



IV – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

CASO 5

Uma adolescente saindo da Escola e tendo que passar
por um matagal, foi violentada por um estranho; no dia
seguinte ela encontrou suas amigas que insistiram para
ela tomar a pílula do dia seguinte para prevenir a
gravidez. Acontece que ela queria muito ter o filho e

então decidiu não tomar a pílula do dia seguinte.

•Se você estivesse orientando um caso como esse, o que diria para esta 
adolescente? (Prof.)



V – ASPECTOS ÉTICOS

PESQUISA APROVADA PELOS COMITÊS DE ÉTICA

•FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA-CEP/FSP

•PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO-CEP/SMS

•COMITÊ NACIONAL DE ÉTICA -CONEP



VI – PROCESSAMENTO DOS DADOS

METODOLOGIA- Discurso do Sujeito 
Coletivo

SOFTWARE- Qualiquantisoft





PERFIL DOS ENTREVISTADOS

PROFISSIONAIS

SUPERVISÃOSUPERVISÃO GRUPO*GRUPO* ESCOLARIDADEESCOLARIDADE FAIXA ETÁRIAFAIXA ETÁRIA

SS NN FF MM SS PÓSPÓS 2020--4040 4141--6060 60 e+60 e+

CID.ADEMARCID.ADEMAR 1212 66 11 55 1212 -- 77 1010 11

JDIM ANGELAJDIM ANGELA 55 11 -- 11 33 22 44 22 --

CAMPO LIMPOCAMPO LIMPO 11 11 -- -- 22 -- -- 22 --

M’BOI MIRIMM’BOI MIRIM 2424 99 -- 1111 2323 -- 2626 77 11

TOTALTOTAL 4242 1717 11 1717 4040 22 3737 2121 22

TOTAL DE PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS 60

* UMA PESSOA NÃO RESPONDEU HOMENS: 12                       MULHERES: 48



AA -- OrientariaOrientaria aa tomartomar aa PDSPDS parapara evitarevitar umauma gravidezgravidez frutofruto dede umum estuproestupro ++ respeitariarespeitaria aa decisãodecisão dada adolescenteadolescente ++
encaminhamentoencaminhamento médicomédico parapara examesexames dede DSTsDSTs

BB –– OrientariaOrientaria queque emem casocaso dede estuproestupro háhá oo amparoamparo legallegal parapara oo abortoaborto ee PDSPDS comcom avaliaçãoavaliação médicamédica ++ respeitariarespeitaria aa decisãodecisão dada
adolescenteadolescente comcom acompanhamentoacompanhamento ee orientaçãoorientação

C - Encaminharia para um serviço especializado sobre violência contra a mulher

DD -- EncaminhariaEncaminharia parapara umum serviçoserviço especializadoespecializado sobresobre violênciaviolência contracontra aa mulhermulher ++ chamariachamaria ee orientariaorientaria osos paispais

EE -- NãoNão recomendariarecomendaria oo usouso dada PDSPDS poispois respeitariarespeitaria aa decisãodecisão dada adolescenteadolescente ++ encaminhamentoencaminhamento médicomédico parapara examesexames dede DSTsDSTs
++ orientaçãoorientação

FF -- NãoNão recomendariarecomendaria oo usouso dada PDSPDS poispois respeitariarespeitaria aa decisãodecisão dada adolescenteadolescente ++ encaminhariaencaminharia parapara iniciariniciar oo prépré natalnatal

GG-- RecusaRecusa
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Gráfico -Distribuição de Idéias Centrais entre profissionais de frente à questão: (CASO 5)
Se você fosse estivesse orientando um caso como esse, o que você diria para essa
adolescente? São Paulo 2008



CASO 5 - ESTUPRO

A A --Orientaria a tomar a PDS para evitar uma gravidez fruto de um estupro + Orientaria a tomar a PDS para evitar uma gravidez fruto de um estupro + 
respeitaria a decisão da adolescente + encaminhamento médico para exames de DSTs respeitaria a decisão da adolescente + encaminhamento médico para exames de DSTs 

ElaEla foifoi violentada,violentada, aa gentegente nãonão conhececonhece aa históriahistória dodo rapaz,rapaz, eueu achoacho queque
mereceriamereceria usarusar aa pílulapílula dodo diadia seguinteseguinte..

PorquePorque sese elaela foifoi violentada,violentada, elaela teriateria umum filhofilho dede umauma pessoapessoa queque trouxetrouxe
umauma lembrançalembrança ruimruim parapara ela,ela, comocomo diria,diria, umum traumatrauma prapra vidavida deladela.. EuEu achoacho
queque nãonão seriaseria interessanteinteressante prapra elaela terter umum filhofilho dede umauma pessoapessoa
desconhecida,desconhecida, nãonão sabesabe oo queque aa pessoapessoa tem,tem, queque riscos,riscos, sese éé umauma pessoapessoa
queque temtem Aids,Aids, sese éé umauma pessoapessoa queque temtem umauma doençadoença sexualmentesexualmente
transmissíveltransmissível.. ÉÉ umum marginal,marginal, éé umauma pessoapessoa queque estáestá alémalém dada sociedadesociedade

Depois,Depois, aa gravidezgravidez envolveenvolve umauma mudançamudança muitomuito grandegrande nana vidavida dede umauma
pessoapessoa;; nana mulhermulher.. EuEu achoacho queque temtem queque serser umauma coisacoisa muitomuito bembem pensadapensada
porqueporque éé umauma responsabilidaderesponsabilidade muitomuito grandegrande e,e, issoisso daídaí iaia gerargerar umum
transtornotranstorno prapra elaela depoisdepois..

SemSem dizerdizer queque elaela nãonão temtem nenhumnenhum laçolaço afetivoafetivo comcom essaessa pessoa,pessoa, porqueporque
foifoi umauma situaçãosituação atéaté dede estuproestupro.. EuEu achoacho queque parapara vocêvocê planejarplanejar umauma
famíliafamília temtem queque serser umauma coisacoisa preparada,preparada, temtem queque serser umauma coisacoisa planejadaplanejada
ee nãonão assimassim numanuma situaçãosituação dede violênciaviolência..



CASO 5 - ESTUPRO

A A --Orientaria a tomar a PDS para evitar uma gravidez fruto de um estupro + Orientaria a tomar a PDS para evitar uma gravidez fruto de um estupro + 
respeitaria a decisão da adolescente + encaminhamento médico para exames de DSTs respeitaria a decisão da adolescente + encaminhamento médico para exames de DSTs 

Agora,Agora, porpor maismais adolescenteadolescente queque elaela seja,seja, elaela temtem oo queque aa gentegente chamachama dede
oo poderpoder dada razãorazão.. SeSe elaela tivertiver conscienteconsciente dodo queque elaela tátá fazendo,fazendo, aa gentegente nãonão
podepode impedirimpedir -- mesmomesmo elaela sendosendo umauma adolescenteadolescente.. SeSe elaela decidedecide
permanecer,permanecer, sese elaela ficafica grávidagrávida éé umauma decisãodecisão deladela.. EE éé importanteimportante tambémtambém
serser respeitadarespeitada suasua decisãodecisão..

OutraOutra coisacoisa seriaseria oo encaminhandoencaminhando prapra umum médicomédico prapra fazerfazer examesexames dela,dela,
prapra saber,saber, ee tambémtambém tá,tá, durantedurante oo períodoperíodo dada janelajanela imunológica,imunológica,
acompanhandoacompanhando diretamentediretamente essaessa adolescenteadolescente prapra verver sese elaela nãonão ficouficou
doentedoente tambémtambém -- porqueporque elaela poderápoderá tátá ficandoficando doentedoente sexualmentesexualmente.. EntãoEntão
teriateria queque sese precaverprecaver dede queque nãonão teriateria ficadoficado nelanela algumaalguma DSTDST ouou atéaté
propriamentepropriamente aa Aids,Aids, ee parapara issoisso sósó comcom umum médicomédico pedindopedindo osos examesexames



CASO 5 - ESTUPRO

BB--Orientaria que em caso de estupro há o amparo legal para o aborto e PDS com Orientaria que em caso de estupro há o amparo legal para o aborto e PDS com 
avaliação médica + respeitaria a decisão da adolescente com acompanhamento e avaliação médica + respeitaria a decisão da adolescente com acompanhamento e 
orientação orientação 

NesteNeste casocaso dede umum estupro,estupro, legalmente,legalmente, elaela poderiapoderia fazerfazer umum abortoaborto ouou
entãoentão serser indicadaindicada aa pílulapílula dodo diadia seguinteseguinte.. Então,Então, explicariaexplicaria parapara ela,ela, comocomo
foifoi umauma agressãoagressão física,física, comocomo elaela foifoi violentada,violentada, elaela tinhatinha todotodo oo direitodireito dede
tomartomar aa pílula,pílula, inclusive,inclusive, atéaté dede abortarabortar casocaso elaela gostariagostaria..

SeSe nãonão quiserquiser essaessa gravidez,gravidez, sobsob avaliaçãoavaliação dede umum profissionalprofissional médico,médico, elaela
podepode simsim tomartomar oo medicamentomedicamento ee atéaté fazerfazer umauma curetagemcuretagem..

TemTem queque fazerfazer exameexame dede corpocorpo delito,delito, porqueporque nãonão éé sósó oo riscorisco dada gravidez,gravidez,
podepode terter machucadomachucado porpor dentro,dentro, terter lesõeslesões maismais sériassérias ee sósó comcom oo auxílioauxílio dede
umum médicomédico issoisso podepode serser esclarecidoesclarecido..

EntãoEntão aa ajudaajuda profissionalprofissional dede umum ginecologistaginecologista nessenesse casocaso éé muitomuito
importanteimportante..

MasMas sese elaela insistisseinsistisse emem terter oo filho,filho, aa gentegente nãonão temtem muitomuito oo queque dizerdizer emem
relaçãorelação aa isso,isso, aa nãonão serser acompanharacompanhar psicologicamentepsicologicamente essaessa adolescenteadolescente



CASO 5 - ESTUPRO

BB--Orientaria que em caso de estupro há o amparo legal para o aborto e PDS com Orientaria que em caso de estupro há o amparo legal para o aborto e PDS com 
avaliação médica + respeitaria a decisão da adolescente com acompanhamento e avaliação médica + respeitaria a decisão da adolescente com acompanhamento e 
orientação orientação 

SeuSeu direito,direito, opiniãoopinião tambémtambém devemdevem serser respeitadosrespeitados..

EE temtem aa questãoquestão religiosareligiosa tambémtambém dede repenterepente éé pecadopecado tirartirar aa
vidavida dede umum inocente,inocente, aíaí apoiariaapoiaria aa decisãodecisão dela,dela, sejaseja elaela qualqual
fosse,fosse, masmas orientariaorientaria bembem antesantes..

EE jájá queque querquer levarlevar aa gravidezgravidez adiante,adiante, achoacho importanteimportante
entenderentender qualqual queque éé esseesse desejodesejo dodo filho,filho, porquêporquê oo filhofilho dessadessa
maneira,maneira, dede umauma formaforma violentaviolenta.. EntãoEntão aa decisãodecisão finalfinal éé dela,dela,
masmas precisaprecisa serser orientadaorientada ee terter todotodo umum acompanhamentoacompanhamento..



CASO 5 - ESTUPRO

C- Encaminharia para um serviço especializado sobre violência contra a mulher

EncaminhariaEncaminharia parapara oo HospitalHospital PérolaPérola Bayton,Bayton, porqueporque éé oo melhormelhor lugarlugar queque temtem comcom
relaçãorelação aa issoisso.. NessesNesses casoscasos temtem umauma equipeequipe multiprofissionalmultiprofissional lálá capazcapaz dede tátá
ajudandoajudando elaela nessenesse sentidosentido.. IriamIriam dardar todotodo tipotipo dede apoioapoio ee orientaçõesorientações necessáriasnecessárias..
LáLá fazemfazem examesexames médicos,médicos, orientaçãoorientação psicológica,psicológica, ee tudotudo comcom profissionaisprofissionais
especializadosespecializados..

EncaminhariaEncaminharia essaessa menina,menina, urgentíssimo,urgentíssimo, prapra umum grupogrupo dede apoioapoio dentrodentro dodo hospitalhospital
dede estrutura,estrutura, porqueporque aa gentegente vêvê casoscasos dede seqüestro,seqüestro, queque oo seqüestradoseqüestrado sese apegaapega aoao
seqüestrador,seqüestrador, entãoentão assim,assim, geralmentegeralmente assim,assim, asas pessoaspessoas queque sofremsofrem certoscertos tipostipos dede
agressões,agressões, têmtêm umauma tendênciatendência aa sese apegarapegar aoao seuseu agressor,agressor, ee elaela podepode terter sese
apegadoapegado aoao estupradorestuprador.. EE nessenesse casocaso precisaprecisa dede umum hospitalhospital dede estruturaestrutura mesmomesmo
parapara serser atendidaatendida..

ComoComo éé umum casocaso dede estupro,estupro, provavelmenteprovavelmente essaessa temtem queque terter apoioapoio emocionalemocional
também,também, ee nósnós temostemos oo serviçoserviço dede referênciareferência parapara casoscasos dede agressão,agressão, entãoentão
encaminhariaencaminharia parapara esseesse serviçoserviço..

TemTem tambémtambém aa delegaciadelegacia dada adolescente,adolescente, dada mulhermulher queque atendematendem casoscasos dede estupro,estupro,
dede violênciaviolência contracontra aa mulher,mulher, ee lálá jájá orientamorientam tudotudo oo queque temtem queque serser feito,feito, tomamtomam
todastodas asas providênciasprovidências..



CASO 5 - ESTUPRO

D- Encaminharia para um serviço especializado sobre violência contra a mulher + Encaminharia para um serviço especializado sobre violência contra a mulher + 
chamaria e orientaria os pais chamaria e orientaria os pais 

Ela tem que passar por algum lugar especializado porque ela precisa tomar Ela tem que passar por algum lugar especializado porque ela precisa tomar 
remédios, ver se ela não pegou nenhuma doença venérea, essas coisas remédios, ver se ela não pegou nenhuma doença venérea, essas coisas 
todas. Tem um monte de coisas que ela precisa fazer além de tomar todas. Tem um monte de coisas que ela precisa fazer além de tomar 
medicamentos, fazer exames. Um centro de referência contra a violência é medicamentos, fazer exames. Um centro de referência contra a violência é 
o melhor para ela.o melhor para ela.

E seria importante conversar com os pais, com a família dessa adolescente, E seria importante conversar com os pais, com a família dessa adolescente, 
ela foi violentada, estuprada, ela teve uma violência sexual e ainda quer ter ela foi violentada, estuprada, ela teve uma violência sexual e ainda quer ter 
o filho. Então assim, a família precisa ser orientada, ouvida tambémo filho. Então assim, a família precisa ser orientada, ouvida também..



CASO 5 - ESTUPRO

E- Não recomendaria o uso da PDS pois respeitaria a decisão da adolescente + Não recomendaria o uso da PDS pois respeitaria a decisão da adolescente + 
encaminhamento médico para exames de DSTs + orientação encaminhamento médico para exames de DSTs + orientação 

ÉÉ umum casocaso complexo,complexo, éé difícildifícil.. MasMas nessenesse casocaso eueu nãonão estariaestaria
orientandoorientando aa tomartomar aa pílulapílula dodo diadia seguinte,seguinte, deixariadeixaria aa decisãodecisão comcom elaela
dede quererquerer terter oo filhofilho.. EE prosseguirprosseguir aa gestação,gestação, jájá queque éé decisãodecisão dela,dela, é,é,
nãonão tomartomar sese querquer aa gestaçãogestação..

ElaEla éé donadona dodo própriopróprio corpocorpo ee terter oo nenê,nenê, aíaí jájá éé umauma opçãoopção deladela.. SeSe
elaela resolveresolve queque querquer ter,ter, aíaí jájá temtem queque estarestar respeitandorespeitando essaessa opiniãoopinião
deladela..

NaNa verdadeverdade nãonão éé nemnem nossanossa funçãofunção.. EuEu nãonão interfirointerfiro nana decisãodecisão dada
pessoa,pessoa, nãonão éé nossonosso objetivoobjetivo assimassim interferirinterferir nana decisãodecisão dada pessoapessoa
quererquerer terter ouou nãonão.. AíAí nono caso,caso, sese elaela querquer terter aa criança,criança, porpor queque eueu
vouvou orientáorientá--lala aa tomartomar aa pílulapílula dodo diadia seguinte?seguinte? AA decisãodecisão éé dela,dela, aa
gentegente nãonão podepode forçarforçar umauma pessoapessoa aa fazerfazer umauma coisacoisa queque elaela nãonão
quer,quer, nãonão éé aa nossanossa funçãofunção obrigar,obrigar, aa responsabilidaderesponsabilidade éé deladela..



CASO 5 - ESTUPRO

E- Não recomendaria o uso da PDS pois respeitaria a decisão da adolescente + Não recomendaria o uso da PDS pois respeitaria a decisão da adolescente + 
encaminhamento médico para exames de DSTs + orientação encaminhamento médico para exames de DSTs + orientação 

Mas o mais sério não é a gravidez, não é só a gravidez que nos Mas o mais sério não é a gravidez, não é só a gravidez que nos 
preocupa nesse caso de violência, a gente se preocupa também com preocupa nesse caso de violência, a gente se preocupa também com 
as doenças sexualmente transmissíveis, e como ela não conhecia a as doenças sexualmente transmissíveis, e como ela não conhecia a 
pessoa, aconselharia a fazer todos os exames a sorologia HIV, pessoa, aconselharia a fazer todos os exames a sorologia HIV, 
hepatite, sífilis.hepatite, sífilis.

Teria que passar no médico, para avaliar inclusive os riscos de DST. Teria que passar no médico, para avaliar inclusive os riscos de DST. 

Ela é livre pra manter esse bebê, mas que ela deveria fazer exames Ela é livre pra manter esse bebê, mas que ela deveria fazer exames 
com o médico, pra ver se ela não tem alguma doença sexualmente com o médico, pra ver se ela não tem alguma doença sexualmente 
transmissível como, por exemplo, uma hepatite, uma gonorréia, um transmissível como, por exemplo, uma hepatite, uma gonorréia, um 
cancro, ou coisa parecida.cancro, ou coisa parecida.

Orientaria procurar a equipe de Saúde da Família para estar sendo Orientaria procurar a equipe de Saúde da Família para estar sendo 
orientada sobre prevenção e o acompanhamento psicológico dessa orientada sobre prevenção e o acompanhamento psicológico dessa 
paciente.paciente.



CASO 5 - ESTUPRO

DSC F DSC F -- Não recomendaria o uso da PDS pois respeitaria a decisão da Não recomendaria o uso da PDS pois respeitaria a decisão da 
adolescente + encaminharia para iniciar o pré nataladolescente + encaminharia para iniciar o pré natal

Apesar de toda a violência que ela sofreu, eu ia procurar, mais a Apesar de toda a violência que ela sofreu, eu ia procurar, mais a 
fundo para saber se ela realmente quer essa criança. Se caso ela fundo para saber se ela realmente quer essa criança. Se caso ela 
indagasse que realmente ela queria, que tinha total vontade, eu não indagasse que realmente ela queria, que tinha total vontade, eu não 
indicaria a pílula do dia seguinte, porém eu deixava esperar um indicaria a pílula do dia seguinte, porém eu deixava esperar um 
tempo de 15 dias para fazer o teste, prognosticon para saber se esta tempo de 15 dias para fazer o teste, prognosticon para saber se esta 
positivo, e aí dar início do pré positivo, e aí dar início do pré -- natal dela, com exame, ultranatal dela, com exame, ultra--som e som e 
seguir a gestação. Mas, com acompanhamento, e seguir direitinho, seguir a gestação. Mas, com acompanhamento, e seguir direitinho, 
porque tem que seguir como essa criança está e ela também, com porque tem que seguir como essa criança está e ela também, com 
apoio e orientação psicológica.apoio e orientação psicológica.

Como foi vítima de estupro o pré natal teria que ter um Como foi vítima de estupro o pré natal teria que ter um 
acompanhamento melhor em benefício até da própria criança acompanhamento melhor em benefício até da própria criança 
futuramente. É importante também que no pré natal sejam feitos os futuramente. É importante também que no pré natal sejam feitos os 
exames preventivos contra uma hepatite, HIV já que não sabe se a exames preventivos contra uma hepatite, HIV já que não sabe se a 
pessoa que estuprou era saudável.pessoa que estuprou era saudável.



nn Necessidade de treinamento: questões Necessidade de treinamento: questões 
técnicas de funcionamento da CEtécnicas de funcionamento da CE

nn Protocolo de atendimento e uso da CEProtocolo de atendimento e uso da CE

nn O  profissional é o veiculador de uma O  profissional é o veiculador de uma 
política pública. Deve evitar opiniões política pública. Deve evitar opiniões 
pessoais sobre o temapessoais sobre o tema

nn O que quer dizer “respeitar a opinião do O que quer dizer “respeitar a opinião do 
adolescente”? Não confundir com fugir do adolescente”? Não confundir com fugir do 
problema problema 

CONCLUSÕES PRELIMINARES
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