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os 16 anos e iniciando o
ensino fundamental, a
pernambucana Simo-
ne* foi mãe pela pri-
meira vez. Ela faz par-

te de uma estatística que mostra que
o nível educacional influencia no com-
portamento sexual e reprodutivo das
adolescentes das regiões Nordeste e
Sudeste do Brasil. Alunas com me-
nos de cinco anos de escolaridade têm
maior probabilidade de ter a primei-
ra relação sexual na adolescência,
menor propensão a usar métodos an-
ticoncepcionais nessa relação e apre-
sentam maiores riscos de gerar filhos,
quando comparadas a estudantes
com cinco ou mais anos de estudo.

Longe da escola,
perto da maternidade
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Os resultados são de uma pesquisa
que avaliou os fatores associados ao
comportamento sexual e reprodutivo
das jovens dessas duas regiões.

Publicado na revista Cadernos de
Saúde Pública, o estudo tomou como
base três aspectos: a iniciação sexual,
o uso de métodos anticoncepcionais
na primeira relação sexual e a fecun-
didade. Segundo o estatístico Iúri da
Costa Leite, do Programa de Com-
putação Científica da Fiocruz, que
assina o artigo junto com os pesqui-
sadores Roberto do Nascimento
Rodrigues e Maria do Carmo Fonseca,
da Universidade Federal de Minas
Gerais, houve um aumento das taxas
de fecundidade entre as adolescentes

nos últimos 30 anos. Dados da déca-
da de 90 revelam que cerca de 30%
das adolescentes brasileiras, na faixa
de 15 a 19 anos, já tiveram um filho.
Considerando-se mulheres que aca-
baram de entrar na fase adulta, de 20
a 24 anos, 32% tiveram pelo menos
um filho durante a adolescência.

Para a avaliação, foram utiliza-
dos dados da mais recente pesquisa
demográfica focalizando questões de
fecundidade, anticoncepção e saúde
reprodutiva da mulher realizada no
Brasil, a Pesquisa Nacional Sobre
Demografia e Saúde (PNDS), feita
pela Macro International, radicada nos
Estados Unidos. Em 1996, a empre-
sa coletou informações sobre níveis
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de fecundidade, mortalidade in-
fantil e materna, anticoncepção, saú-
de da mulher e da criança, conheci-
mento sobre DSTs, além de dados
sócio-demográficos. Os pesquisado-
res optaram por investigar apenas os
dados referentes ao Nordeste e Su-
deste devido aos diferenciais sócio-
econômicos das duas regiões, sendo
a primeira a menos desenvolvida e a
segunda a mais desenvolvida do país.
Do total, 3.035 mulheres com idades
entre 15 e 24 anos foram entrevista-
das, sendo 1.174 do Sudeste e 1.861
do Nordeste. Para descobrir as vari-
áveis que influenciam o comporta-
mento sexual, a equipe utilizou um
modelo estatístico conhecido como
modelo de incidência em tempo dis-
creto, que permite estimar os dados
de forma mais precisa.

O fator mais determinante no
comportamento sexual e reprodutivo
das adolescentes foi o nível educaci-
onal. De acordo com os dados ana-
lisados, o risco de uma adolescente
com cinco ou mais anos de escolari-
dade ter um filho é 58% menor do
que o risco de uma adolescente com
menos de cinco anos de escolarida-
de. Essas adolescentes também são
menos propensas a ter a primeira re-
lação sexual na adolescência e mais
propensas a usarem algum método
anticoncepcional na primeira relação.

A possibilidade de ter a primei-
ra relação sexual na adolescência e de
passar por uma gravidez precoce au-
menta com a idade. Essa também é
uma variável importante em relação
ao uso de métodos contraceptivos.
Quanto mais velha é a adolescente,
mais chances ela tem de se proteger.
A possibilidade de jovens de 19 anos
usarem métodos anticoncepcionais é
2,4 vezes maior, quando comparadas
às meninas de 15 anos.

As variáveis de cor e exposição
à mídia não foram estatisticamente sig-
nificativas no que diz respeito à pri-
meira relação, ao uso de preservativo
e ao risco de gravidez precoce. Quan-
to à religião, o risco de uma adoles-

cente católica ter relação sexual é 30%
menor do que o observado entre as
meninas que disseram não ter religião.
Essa diferença aumenta para 50%
quando se compara adolescentes sem
religião e aquelas de outras religiões que
não a católica. A iniciação sexual na
adolescência também difere em rela-
ção ao lugar de residência. Jovens da
área urbana têm uma propensão 33%
maior de ter uma relação sexual do
que aquelas da área rural.

Só acontece
com o vizinho

Os cientistas também chamam
atenção para outro fenômeno preo-
cupante: a descontinuidade no uso de
métodos contraceptivos. Segundo a
pesquisa, a chance de uma adolescente
que reside no Sudeste usar algum mé-
todo anticoncepcional na primeira re-
lação é duas vezes maior do que a das
jovens que residem no Nordeste. Se
essa chance se mantivesse, pela lógica,
adolescentes do Sudeste apresentariam
riscos menores de terem filhos. Mas
isso não se verifica, o que mostra que
as jovens não previnem a gravidez em
todas as relações sexuais.

Para Iúri da Costa Leite, pesqui-
sas incluindo novas variáveis devem
ser feitas para tentar explicar os fato-
res que levam a essa descontinuidade
no uso de métodos contraceptivos.
“Nós utilizamos os dados mais atuais
sobre o comportamento sexual da
população brasileira, que datam de
1996. Seria interessante coletar dados
mais recentes, alem de pesquisar ex-
plicações para alguns resultados ob-
tidos”, diz.

Residindo em regiões diferen-
tes, a mineira Aline* e a baiana
Roberta* tiveram histórias parecidas
de gravidez precoce. “Eu tinha 19
anos, usava pílula anticoncepcional e
esquecia com freqüência. Com isso,
o meu ciclo mudava todo mês. Tam-
bém me sentia muito mal com o re-
médio. Quando soube que meu na-
morado ia se mudar dentro de um

mês, parei de tomar o remédio por
esses motivos e comecei usar camisi-
nha. Aí já viu, né, um dia era com,
outro era sem. Mas uma coisa é cer-
ta. Tanto eu quanto ele sabíamos exa-
tamente o risco que corríamos, mas
a gente sempre acha que só acontece
com o vizinho”, conta Aline*.

Para Roberta*, a família tam-
bém desempenha um papel impor-
tante na orientação da adolescente.
“Acho que tudo aconteceu porque eu
era muito nova e nunca tinha tido a
oportunidade de conversar com nin-
guém sobre métodos contraceptivos.
Hoje penso que a família seria funda-
mental nesse processo. Na minha casa
todos sempre foram muito fechados
para conversar sobre relacionamen-
tos, namoros, sexo etc, tanto que a
gravidez precoce acabou se repetin-
do com a minha irmã. Quando fiquei
grávida, o único método contraceptivo
que usava era camisinha e, mesmo
assim, não era sempre, talvez porque
não imaginasse o quanto era fácil fi-
car grávida”, revela.

Os especialistas chamam a aten-
ção para os riscos da gravidez na ado-
lescência, que vem sendo associada a
altas taxas de mortalidade materna,
maior chance de aborto, complicações
no parto e prematuridade. Do ponto
de vista social, existe a possível perda
de oportunidades educacionais e de
trabalho entre as que engravidam, o
que reforça a inquietação.

Um alerta recente divulgado
pela ONU põe a gravidez na adoles-
cência como um dos problemas mais
preocupantes do Brasil. Dados do Mi-
nistério da Saúde e do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE)
mostram que o número de adolescen-
tes grávidas no país aumentou 15%
desde 1980. Atualmente,de cada cem
mulheres que têm filhos no Brasil, 28
são menores de 18 anos. Levando-se
em conta os número de nascidos no
país, significa que 700 mil meninas bra-
sileiras se tornam mães a cada ano.

* nomes fictícios




