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Resumo
Introdução: A incapacidade de administrar emocionalmente o corpo expõe os indivíduos a situações indesejadas em virtude
do despreparo e da falta de informações de qualidade. Por isso é importante que se tenha acesso a serviços de informação como em
escolas ou mediante os serviços de planejamento familiar. Objetivo: Avaliar o grau de conhecimento dos acadêmicos de enfermagem
sobre a anticoncepção por via oral de emergência. Justificativa: A disponibilidade da contracepção de emergência ao público geral via
farmácias e, recentemente, em unidades básicas de saúde, vêm despertando alguns receios por parte de profissionais que atuam com
mulheres, principalmente com jovens e adolescentes, relativos à possibilidade de uso abusivo deste método e suas implicações, por
isso faz necessário conhecer o grau de conhecimento referente o tema. Materiais e Métodos: Este estudo tem como proposta uma
pesquisa de campo estruturada, exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, foram realizadas entrevistas com 135
acadêmicos do curso de Bacharel em Enfermagem das Faculdades Icesp Promove de Brasília para análise do conhecimento sobre o
tema, e pesquisa de artigos científicos publicados entre 2005 a 2014.

Resultados: Os resultados apresentados referem-se à

quantidade e à média da opinião dos alunos entrevistados durante o período de, mostrados nos gráficos a seguir. Conclusão: Quanto
ao uso da anticoncepção de emergência os dados são alarmantes, pois mais da metade dos alunos fizeram uso da pílula do dia
seguinte, oque mostra que muitas vezes as acadêmicas estão expostas a adquirir doenças sexualmente transmissíveis, dentre estas
está o Hepatite B e C e HIV, que são de elevado grau de incapacidade para os portadores, devido os tratamentos que serão
submetidos.
Descritores: Anticoncepção; Anticonceptivo; Pílula do dia seguinte.

Abstract
Introduction: The inability to emotionally manage the body exposes individuals to unwanted situations due to the unpreparedness and
lack of quality information. So it is important to have access to information services such as in schools or through family planning services. Objective: To evaluate the degree of knowledge of nursing students about contraception oral emergency. Rationale: The availability of emergency contraception to the general public via pharmacies and recently in basic health units, have aroused some fears on
the part of professionals working with women, especially with young people and adolescents, concerning the possibility of misuse of this
method and its implications, so it is necessary to know the degree of knowledge on the subject. Materials and Methods: This study is
to propose a structured field research, exploratory, with qualitative and quantitative approach, interviews were conducted with 135
students from the Bachelor of Nursing course of ICESP Colleges Promotes from Brasilia to analysis of knowledge on the subject, and
research papers published between 2005 and 2014. Results: The results are related to the quantity and the average opinion of the
students interviewed during the period, shown in the graphs below. Conclusion: Regarding the use of emergency contraception data is
alarming because more than half of the students made use of the morning-after pill, what do shows that often the academic are exposed
to sexually transmitted diseases, among these is the Hepatitis B and C and HIV, which are of high degree of disability for patients because the treatments that will be submitted.
Keywords: Contraception; Contraception; Morning after pill.
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Análise e Interpretação de dados
Para aquisição de dados necessários para
construção do presente estudo, foi utilizado como
instrumento de coleta de dados a entrevista onde
verificou-se os conhecimentos da anticoncepção
oral de emergência.
Após análise foi possível verificar que dentre
os entrevistados 84% eram do sexo feminino, e

quanto ao período em que se estudava, a maior
parte dos acadêmicos participantes da pesquisa
são do 3º período, cerca de 23%, enquanto 19%
foram do oitavo período, 16% do 7º período, 12%
do 1º período.
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acreditam que o método não é o mais eficaz
disponível no mercado.

Resultados
Os resultados apresentados referem-se à
quantidade e à média da opinião dos alunos
entrevistados durante o período de pesquisa,
mostrados nos gráficos a seguir.

No segundo semestre o percentual foi zero
por não ter turma no período matutino e no
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quando eram procurados não encontrava em sala.
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ANEXOS
I. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
II. INFORMAÇÃO REFERENTE A ENTREVISTA
III. PERGUNTAS ASSOCIADAS AO ESTUDO

ANEXO I
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto: “Grau de Conhecimento Acadêmicos
de Enfermagem sobre a anticoncepção Oral de Emergência”. O nosso objetivo é o de verificar o conhecimento de cada estudante sobre a Concepção Oral de Emergência. O (a) senhor (a) receberá todos os
esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido o mais rigoroso sigilo por meio da omissão total de quaisquer informações que permitam sua identificação ou de sua instituição.
A sua participação será por meio de questionário que levará aproximadamente 5 minutos, O (a) senhor (a)
poderá recusar a responder qualquer pergunta que lhe cause algum desconforto ou constrangimento. Não
haverá nenhuma outra forma de envolvimento ou comprometimento neste estudo. Sua participação é voluntária e a qualquer momento poderá pedir a retirada de seus dados desta pesquisa, bastando para isso entrar em contato com um dos pesquisadores responsáveis pelo projeto. Se não quiser participar, não terá
nenhum prejuízo. Este estudo trará como benefício uma melhor compreensão acerca de questão extremamente importante para a formação do enfermeiro e do seu conhecimento sobre o tema. Por se
tratar de uma pesquisa baseada em questionários os riscos são mínimos. O resultado da pesquisa
será divulgado na Faculdade Integradas Icesp Promove de Brasília, podendo também ser apresentado em
encontros ou revistas científicas. Entretanto este estudo mostrará apenas os resultados obtidos como um
todo, sem revelar seu nome, instituição a qual pertence ou qualquer informação que esteja relacionada com
sua privacidade. Se o Senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, para o professor
Alexandre Sampaio no horário noturno. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com o sujeito da pesquisa.

______________________________________________________
Nome / Assinatura

______________________________________________________
Alexandre Sampaio
Pesquisador Responsável
Pesquisadores:
Mariana Sousa Pinheiro Tel: (61) 9120-2982
Email: marianasouzapinheiro@yahoo.com.br

ANEXO II

Informação

Entrevista sobre os Conhecimentos da anticoncepção Oral de Emergência
Esta pesquisa tem como objetivo a discussão “Grau de Conhecimento Acadêmicos de
Enfermagem sobre a anticoncepção Oral de Emergência”. Nossa proposta é detectar
através das respostas dos Acadêmicos de Enfermagem quais as dificuldades e os obstáculos existentes. Os resultados contribuirão para o Projeto. Se você por algum motivo não
quiser responder o questionário, peço por gentileza devolvê-lo.Para responder às perguntas você pode fazer um círculo ou um x nos números correspondentes às respostas. Existem questões que, de acordo com a resposta você deverá pular para as seguintes quando
há indicação.
No final da entrevista sobre os Conhecimentos da anticoncepção Oral de Emergência será entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Instrução: Registre, assinalando suas respostas após cada pergunta solicitada.

ANEXO III

Entrevista

1.1 Qual semestre está cursando no bacharelado de Enfermagem?
( )1ºSemestre( )2ºSemestre( )3ºSemestre( )4ºSemestre ( )5ºSemestre
( )6ºSemestre( )7ºSemestre( )8ºSemestre( )9ºSemestre( )10ºSemestre

1.2 Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino
1.3 Já fez uso da “Pílula do dia Seguinte”?
( ) Sim ( ) Não
1.4 Anticoncepção de emergência deve ser usada antes da relação sexual?
( ) Falso ( ) Verdadeiro

1.5 Anticoncepção de emergência previne DST?
( ) Falso ( ) Verdadeiro

1.6 Anticoncepção de emergência é mais eficaz que outros métodos contraceptivos?
( ) Falso ( ) Verdadeiro

