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RESUMO

O regime de aplicação da educação para a saúde sexual em meio escolar publicado em
2009 colocou as instituições do ensino básico e secundário perante uma nova realidade ao
tornar obrigatório o desenvolvimento de projetos de turma que abordem conteúdos
relacionados com a sexualidade. A concretização deste regime exige dos professores
conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva.
Este estudo tinha dois objetivos principais: (1) identificar os diplomas legislativos produzidos
no âmbito da regulação da educação para a saúde sexual em meio escolar em Portugal; (2)
sumariar a evidência publicada sobre os seguintes conteúdos de educação para a saúde
sexual no ensino secundário - compreensão do ciclo menstrual; informação estatística sobre
a idade de início das relações sexuais e taxas de gravidez e aborto; contraceção;
parentalidade e gravidez na adolescência; doenças e infeções sexualmente transmissíveis;
e dimensão ética e valorativa da sexualidade.
Procedeu-se a uma revisão da literatura disponível na ISI Web of Knowledge, Reproductive
Health Library (Organização Mundial de Saúde), Direção Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular (Ministério da Educação e Ciência), Direção Geral da Saúde
(Ministério da Saúde) e Diário da República Eletrónico. Foram incluídos artigos e diplomas
legislativos publicados entre 1 de janeiro de 1980 e 15 de julho de 2011 redigidos em inglês,
espanhol ou português que se relacionavam com os objetivos do estudo. Foram
selecionados 26 diplomas legislativos e 262 artigos.
Esta dissertação esboça-se como um instrumento de trabalho para auxiliar professores do
ensino secundário na lecionação da educação para a saúde sexual e reprodutiva. Ao
proporcionar a descrição e análise sumárias dos diplomas legislativos portugueses e da
literatura científica publicados sobre esta matéria, permite clarificar a adequação dos
conteúdos em educação sexual às diferentes opções de ensino (como o ensino profissional
e os cursos de educação e formação), ao mesmo tempo que facilita o enquadramento da
educação para a saúde sexual nos programas previstos nas disciplinas curriculares. Propõese a leitura deste trabalho como um manual que visa disseminar informação relevante e de
qualidade junto de professores do ensino secundário, de forma a melhorar o seu
desempenho e conhecimento no âmbito da saúde sexual e reprodutiva.
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ABSTRACT

The enforcement regime of sexual health education in schools published in 2009 put the
institutions of primary and secondary education face a new reality to make mandatory the
development of class projects that address content related to sexuality. The implementation
of this scheme requires knowledge of teachers' sexual and reproductive health.
This study had two main objectives: (1) to identify the pieces of legislation produced under
the regulation of sexual health education in schools in Portugal; (2) to summarize the
published evidence on the following contents for sex education health in secondary schoolsunderstanding of the menstrual cycle, statistical information on the age of onset of sexual
activity and pregnancy rates and abortion; contraception, parenting and teen pregnancy, and
sexually transmitted diseases and infections and ethics and values on sexuality.
The author conducted a review of the literature available on the ISI Web of Knowledge,
Reproductive Health Library (World Health Organization), General Directorate of Curriculum
Innovation and Development (Ministry of Education and Science), General Directorate of
Health (Ministry of Health) and Electronic Republic Diary. The author included articles and
legal texts published between 1 January 1980 and July 15, 2011 in English, Spanish or
Portuguese that were related to the study objectives. We selected 26 pieces of legislation
and 262 articles.
This paper outlines as a tool for helping secondary school teachers in the teaching for sexual
and reproductive health education. By providing a summary description and analysis of the
statutes of the Portuguese and published scientific literature on the subject, clarifies the
appropriateness of the content on sex education at different educational options (such as
vocational training and education courses and training) at the same time it enables the
framework for sexual health education programs under the curriculum subjects. It is
proposed to read this work as a manual that aims to disseminate relevant and quality
information to secondary school teachers, to improve their performance and knowledge in
the context of sexual and reproductive health.
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1. INTRODUÇÃO

Cerca de 27% da população mundial tem entre 10 e 24 anos de idade; diversos problemas
de saúde e fatores de risco de doença emergem nestas etapas da vida, mas só na última
década é que a evidência tem mostrado como a saúde pública beneficia de programas
desenvolvidos no âmbito da educação para a saúde direcionados para adolescentes e
jovens (Gore et al., 2011). A educação para a saúde sexual em meio escolar configura-se
como uma questão cultural, social e politicamente sensível (OMS, 2003), fator que durante
muito tempo contribuiu para a escassez de ações vocacionadas para os adolescentes e
jovens neste domínio em Portugal (Anastácio, Carvalho e Clément, 2005).
Os comportamentos sexuais de risco adotados por adolescentes e jovens podem produzir
sequelas a curto, médio e longo prazo; por exemplo, a prevalência de doenças e infeções
sexualmente transmissíveis nestas faixas etárias sugere elevados custos económicos e
psicológicos, quer para os indivíduos e respetivas famílias, quer para a sociedade (DiCenso,
Guyatt e Willan, 2002; Gaspar et al., 2006; Lazarus et al., 2010; Shepherd, 2010). As
intervenções em saúde pública que apostam na prevenção primária e secundária
perspetivam-se como mais eficazes na promoção da saúde sexual e reprodutiva entre
adolescentes e jovens adultos a nível global (Upchurch et al., 2004; Lazarus et al., 2010;
Shepherd et al., 2010; Scott et al. 2011).
A educação sexual, também designada por educação para a sexualidade, pode definir-se
como o processo através do qual se obtém informação e se formam atitudes e crenças
acerca da sexualidade e dos comportamentos sexuais (Sampaio et al., 2005). Esta
dimensão da educação para a saúde é fundamental para o bem-estar físico e emocional dos
indivíduos, casais e famílias, bem como para o desenvolvimento social e económico. Se
percecionada de forma positiva, funda-se no desenvolvimento de competências que
possibilitem a adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas escolhas informadas e
oportunidades para terem uma vida sexual e reprodutiva satisfatória (Aggleton, 2001). A
educação para a saúde sexual exige por isso o acesso quer a informação relevante, quer a
cuidados de saúde de qualidade, num contexto sociocultural que promova a importância da
mesma. É desejável que as intervenções em educação sexual tenham um caráter formal,
preventivo e universal e se adequem aos respetivos contextos de aplicação, seja a escola, a
família ou os grupos identificados como prioritários (Matos et al., 2009).

3

Os adolescentes e jovens afiguram-se como grupos especialmente vulneráveis em termos
de saúde sexual e reprodutiva a nível global, situação para a qual contribuem fatores como
o uso inconsistente de contraceção, em particular de preservativo; elevado número de
parceiros sexuais ocasionais; e a associação entre o consumo de álcool e/ou drogas e a
existência de relações sexuais desprotegidas (Freeman et al., 1982; Capaldi et al., 2002;
Bennett e Assefi, 2003; Matos, 2003; Metcalfe, 2004; Buhi e Goodson, 2006; Gaspar et al.,
2006; Reis, Ramiro e Matos, 2009; Scott et al., 2011). A educação para a saúde sexual pode
ter um papel fulcral na prevenção destes fatores de risco se permitir o desenvolvimento de
competências na área da sexualidade e reprodução humanas capazes de perdurar ao longo
da vida.
Para que tal aconteça, é necessário que o acesso à informação seja acompanhado de
discussão e compreensão, e que sejam facultadas ferramentas eficientes de atualização da
mesma, às quais deverá estar subjacente uma atitude de respeito pelas diferenças culturais,
sociais e morais (Sampaio et al., 2005). A educação para a saúde sexual em meio escolar
exige das equipas formadoras e dos adolescentes e jovens reflexões e debates conjuntos
sobre valores pessoais, cabendo aos formadores a responsabilidade de facultar informação
neste domínio, o que se torna um desafio quando ainda não está completamente
compreendida a influência que o complexo conjunto de ações recíprocas associadas à
sexualidade, que envolvem os indivíduos, os seus parceiros sexuais e a envolvente
socioeconómica, exerce sobre o risco de doença (Sampaio et al., 2005; Tornis et al., 2005;
Shepherd et al., 2010).
Desde 2008 que o Ministério da Saúde tem solicitado às escolas o desempenho de papéis
fulcrais no que respeita a formação dos discentes em sexualidade, sobretudo através da
disseminação de conteúdos com os seguintes objetivos principais: prevenir comportamentos
sexuais de risco; e promover atitudes informadas em matéria de sexualidade. O Estado tem
entretanto investido em diversos programas de cooperação com instituições sociais,1
enunciando-os como pilares na prevenção da doença e promoção da saúde pública.
A educação sexual é globalmente reconhecida como uma estratégia essencial no combate
às infeções sexualmente transmissíveis e gravidezes não desejadas, por um lado, e na
1

O CUIDA-TE, por exemplo, é um programa de prevenção que tem como principal objetivo trabalhar na área da
saúde juvenil e na promoção de estilos de vida saudáveis. Da responsabilidade do Instituto Português da
Juventude, I.P e com diversas entidades parceiras, do sector público e privado, uma das vertentes de
intervenção
é
a
saúde
sexual
dos
adolescentes
e
jovens.
Disponível
em
<:http://juventude.gov.pt/SaudeSexualidadeJuvenil/Paginas/default.aspx>, último acesso em 7 de outubro de
2011.
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promoção da igualdade de género, por outro, ao mesmo tempo que contribui para diminuir
os encargos com a doença. Porém, num estudo qualitativo realizado no Canadá, baseado
na análise de entrevistas semi-estruturadas realizadas junto de professores, profissionais de
saúde e jovens adultos, concluiu-se que as dimensões psicológicas e socioculturais,
especialmente no que concerne às questões de género, se encontram sub-representadas
nas intervenções em educação sexual realizadas em meio escolar (Phillips e Martinez,
2010). No entanto, é ainda escassa a evidência sobre as melhores metodologias de
intervenção para reduzir as desigualdades sociais em matéria de saúde sexual e reprodutiva
(Shepherd et al., 2010). A abordagem das temáticas que concernem a questões de género,
assim como a abordagem das dimensões sócio-afetiva e ética está prevista na lei que
regulamenta a educação sexual em meio escolar (Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto).
Este trabalho pretende reunir e sistematizar a informação existente sobre estes conteúdos,
com o objetivo de auxiliar educadores e educandos na prossecução de debates informados
sobre sexualidade e reprodução humanas.
Ainda que o grupo familiar e o meio social sejam determinantes da saúde individual, as
escolas também se constituem como importantes agentes de socialização na promoção e
educação para a saúde. Como se reconhece no Programa Nacional de Saúde Escolar
publicado em 2006, o acesso adequado a serviços de saúde e a prevenção do abuso de
consumo de substâncias nocivas e da gravidez na adolescência exige da escola o
envolvimento em práticas pedagógicas que visem promover a saúde dos seus membros.
Instituições internacionais, como é o caso da OMS e da UNESCO, reconhecem que a
escola tem um papel fundamental na promoção e educação para a saúde, recomendando o
seu ensino a par das ciências sociais e humanidades. A educação para a saúde sexual em
meio escolar promove a escola como um espaço onde se reconhece a autonomia e
liberdade de escolha individuais e se disseminam informações relevantes e de qualidade
sobre saúde sexual e reprodutiva, elementos centrais na estruturação de atitudes e
comportamentos responsáveis nestes domínios.
Considerando que a educação sexual é uma dimensão importante na formação pessoal e
social, o Ministério da Educação (atual Ministério da Educação e Ciência) e o Ministério da
Saúde publicaram em 2000 um documento com orientações gerais sobre a educação sexual
em meio escolar (Ministério da Educação e Ministério da Saúde, 2000). Com base na
evidência produzida sobre programas desenvolvidos neste âmbito noutros países, neste
texto desconstruíram-se alguns argumentos comummente utilizados para sustentar a
5

ausência de educação sexual em meio escolar, nomeadamente a ideia de que esta prática
incentivaria comportamentos sexuais precoces.
Os estudos realizados revelam que os adolescentes e jovens que frequentaram ações de
formação em saúde sexual e reprodutiva, por comparação com os seus pares que não o
fizeram, iniciam mais tardiamente a atividade sexual e adotam mais frequentemente
comportamentos sexuais preventivos (Phillips e Martinez, 2010; Shepherd et al., 2010). Ao
mesmo tempo, o desenvolvimento de ações de educação sexual em meio escolar pode
originar múltiplas oportunidades para que a sexualidade seja discutida em família,
promovendo a interligação escola-família pela criação e/ou reforço de canais de
comunicação entre ambas.
Remonta a 1984 o primeiro documento jurídico-legal publicado no nosso país no âmbito da
educação sexual (Lei n.º 3/84, de 24 de março), onde se regulamentou a inclusão de
conhecimento sobre anatomia, fisiologia, genética e sexualidade humanas nos programas
escolares, os quais deveriam contribuir para superar a discriminação com base no sexo e a
divisão tradicional de funções entre homens e mulheres. Um ano mais tarde
regulamentaram-se as consultas de planeamento familiar em Centros de Atendimento para
Jovens (Portaria n.º 52/85, de 26 de janeiro). Em 1986 atribuiu-se ao sistema educativo a
responsabilidade de incluir nos curricula e nos quotidianos escolares a abordagem de temas
de educação sexual (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro). A Lei de Bases da Saúde, de 1990,
realçou a promoção da saúde e a prevenção da doença como uma prioridade no
planeamento das atividades do Estado (Lei n.º 48/90, de 24 de agosto). Neste contexto, os
profissionais de saúde receberam informação relevante que possibilitava o trabalho com as
instituições de ensino. A saúde reprodutiva foi considerada uma área prioritária no âmbito da
estratégia da saúde aprovada para o período 1998-2002.
A importância da escola na educação para a saúde sexual foi reforçada pela Assembleia da
República em 1998 quando esta instituição recomendou a implementação de programas
destinados a formar pessoal devidamente habilitado para consolidar as equipas
pluridisciplinares a nível da educação, da saúde e da ação social, de forma a concretizar os
preceitos legais previamente definidos (Resolução da Assembleia da República n.º 51/98, de
2 de novembro). Daqui resultou a aprovação, pelo Governo, em 2004, do Plano para uma
Política Global da Família 2, que preconizou um maior envolvimento da família na escola e

2

Este documento, da responsabilidade do Ministério da Segurança Social e Trabalho, intitulado ―100
compromissos para uma política da família (2004-2006)‖, explicita no ponto 22 o compromisso de fomentar e
consolidar
uma
cultura
de
participação
das
famílias
na
escola.
Disponível
em:
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referiu a necessidade de adolescentes e jovens acederem equitativamente a cuidados de
saúde sexual e reprodutiva. A garantia de uma vida sexual e reprodutiva saudável,
gratificante e responsável passou pela consagração de medidas no âmbito da educação
sexual em meio escolar e pelo reforço do acesso ao planeamento familiar e aos métodos
contracetivos, com o principal objetivo de prevenir a gravidez indesejada e combater as
doenças sexualmente transmissíveis (Decreto-Lei n.º 259/2000, de 17 de outubro).
Porém, as áreas prioritárias de intervenção em educação para a saúde só foram definidas
em 2005 no relatório preliminar elaborado pelo Grupo de Trabalho em Educação Sexual,
nomeadamente: alimentação e atividade física; prevenção do consumo de substâncias
psicoativas; saúde oral; sexualidade; violência em meio escolar; e infeções sexualmente
transmissíveis. Em 2007 foi publicado pelo Ministério da Educação um documento onde se
recomendava a adoção de medidas para a promoção da saúde da população escolar e se
definiam as orientações relativas aos docentes coordenadores da educação para a saúde
(Despacho n.º 2506/2007, de 20 de fevereiro). Daqui resultou a afetação da educação
sexual às áreas curriculares não-disciplinares de área-projeto e formação cívica no ensino
básico.
Reconhecendo que a educação sexual é uma das dimensões da educação para a saúde, a
Assembleia da República aprovou em 2009 um conjunto de princípios e regras quanto à
organização funcional da educação sexual em meio escolar (Lei n.º 60/2009, de 6 de
agosto), estabelecendo a obrigatoriedade da sua implementação em todos os níveis de
ensino, com uma carga horária adaptada e repartida a cada um deles, especificada por cada
turma e distribuída de forma equilibrada pelos diversos períodos do ano letivo. Ao mesmo
tempo, disseminou-se a ideia de que a educação sexual deve ser desenvolvida em
articulação pela escola e pela família, numa parceria que permita respeitar o pluralismo das
conceções existentes na sociedade portuguesa.
Um estudo que visava aferir as perceções e atitudes dos professores do segundo e terceiro
ciclo no que respeita a educação sexual em Portugal, realizado em Fevereiro e Março de
2006, revela que estes profissionais atribuem uma importância média-alta à educação
sexual nas escolas (Ramiro e Matos, 2008) e concordam com a ideia de que esta é
fundamental na construção de uma sexualidade saudável, gratificante e estruturante (Reis e
Vilar, 2004). No entanto, estes professores confrontam-se com exigências profissionais cada
vez mais complexas e diversificadas onde não cabe a educação sexual.
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC15/Governo/Ministerios/MSST/Documentos/Pages/200422_MSST_Doc_100_Me
didas_Familia.aspx; último acesso em 7 de outubro de 2011.
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Fernandes (2006) indica que uma das principais limitações ao desenvolvimento de
programas de educação sexual nas escolas se prende com a ausência de ações de
formação gratuitas destinadas a estes profissionais. Porém, entre os anos de 2000 e 2005,
12339 professores receberam formação específica disponibilizada pelos Centros de
Formação de Associação de Escolas, totalizando 176993 horas de formação, existindo
ainda muitos docentes que frequentaram ações de formação promovidas por organizações
não governamentais (GTES, 2005). Ao proceder a uma análise de conteúdo da Lei nº
60/2009, de 11 de agosto, Lopes (2009) conclui que a principal limitação reside na definição
estrutural das nossas escolas, pautadas por modelos de educação sexual antiquados e
austeros, como ilustra a escolha preferencial de professores de Biologia ou Ciências da
Natureza para coordenadores de educação para a saúde ou o recurso a intervenções
pontuais dinamizadas por entidades externas à escola.
O presente trabalho esboça-se como um contributo para responder às necessidades
específicas na formação de professores no âmbito da educação para a saúde sexual em
meio escolar, em particular dos docentes responsáveis pela orientação e condução dos
projetos de turma. Após a descrição dos objetivos e da metodologia, esta tese prossegue
com uma análise crítica dos percursos legislativos percorridos pela educação sexual em
meio escolar no nosso país, procurando-se perspetivar o enquadramento social e histórico
da legislação atual para melhor conceber as implicações da sua aplicação em contexto
escolar. As informações contidas nestes documentos revelam-se de importância fulcral
porquanto consagram direitos dos adolescente e jovens (e adultos), permitindo aos
professores conhecer as orientações e o encaminhamento mais adequado de situações com
que podem lidar na sua prática profissional.
Os capítulos seguintes visam auxiliar os professores na elaboração dos projetos de turma a
desenvolver no âmbito da educação sexual ao proporcionar uma revisão da literatura
científica sobre os seguintes temas: família, parentalidade e género; mudanças corporais e
identitárias na adolescência; conhecimentos e comportamentos sexuais; e procriação
medicamente assistida.
No capítulo cinco dá-se relevância ao papel das famílias na construção da identidade
individual e no suporte ao desenvolvimento pessoal e social dos jovens ao fornecer
informações sobre as atuais tendências nas famílias e nas formas de viver a conjugalidade,
em particular no que respeita as relações sociais de género. O capítulo seguinte dedica-se à
temática dos corpos e respetivas mudanças na adolescência, sobretudo as alterações
morfofisiológicas dos corpos e suas implicações na construção da identidade dos
8

adolescentes e dos jovens, constituindo-se como uma base de trabalho para compreender
os comportamentos sexuais de risco no contexto de mudanças pubertárias. No sétimo
capítulo analisam-se os comportamentos sexuais e os conhecimentos sobre sexualidade,
focando-se as seguintes problemáticas: contraceção, em particular as consequências que
podem resultar do seu uso inadequado; gravidez na adolescência; interrupção voluntária da
gravidez; doenças e infeções sexualmente transmissíveis; e determinantes sociais dos
comportamentos de risco na adolescência e juventude. No último capítulo abordam-se
conteúdos subordinados às técnicas de procriação medicamente assistida e à forma como
estas equacionam os limites da vida, da família e da sexualidade.
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2. OBJETIVOS

Esta dissertação esboça-se como um manual de educação para a saúde sexual em meio
escolar destinado a auxiliar professores do ensino secundário na lecionação da saúde
sexual e reprodutiva. Os objetivos principais deste estudo foram os seguintes:
1. Identificar os diplomas legislativos produzidos no âmbito da regulação da educação para
a saúde sexual em meio escolar em Portugal.
2. Sumariar a evidência publicada sobre os seguintes conteúdos de educação para a saúde
sexual no ensino secundário - compreensão do ciclo menstrual; informação estatística sobre
a idade de início das relações sexuais e taxas de gravidez e aborto; contraceção;
parentalidade e gravidez na adolescência; doenças e infeções sexualmente transmissíveis;
e dimensão ética e valorativa da sexualidade.

Este trabalho tinha como objetivos específicos:
1.

Propor atividades em educação para a saúde sexual e reprodutiva orientadas para a

aplicação em contexto de sala de aula.
2.

Compreender os fatores biogenéticos e socioculturais associados à construção

identitária nos adolescentes.
3.

Descrever as principais modalidades de estudo da fertilidade e as fases de execução

das técnicas de procriação medicamente assistida.
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3. MÉTODOS

Com o objetivo de reunir e sistematizar a informação existente sobre conteúdos de
educação para a saúde sexual no ensino secundário, foram utilizadas duas fontes de
informação, nomeadamente informação jurídica on line relativa a Portugal e resultados da
investigação científica. Foi incluída informação com data de publicação no período entre 1
de janeiro de 1980 e 15 de julho de 2011.

3.1. Informação jurídica on line

Para identificar os diplomas legislativos produzidos no âmbito da regulação da educação
sexual em meio escolar em Portugal recorreu-se num primeiro momento à página da
Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 3, do Ministério da Educação e
Ciência, por ser o organismo responsável pela divulgação de informação relativa ao
processo, progresso e forma de implementação de programas das áreas curriculares e não
curriculares que integram os curricula escolares portugueses. A partir deste sítio obteve-se
informação sobre a organização curricular de todos os níveis de ensino lecionados nas
escolas secundárias portuguesas, em particular as regras que definem o número de horas
previstas para a educação sexual e respetiva distribuição pelos períodos letivos.
Foi também extraída a informação jurídica relevante sobre educação sexual em meio
escolar disponível no sítio do Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 4, Direção Geral da
Saúde, Ministério da Saúde. Este programa foi criado em julho de 2007 com o objetivo de
reforçar as boas práticas e obter ganhos em saúde sexual e reprodutiva e assenta numa
abordagem que permite o envolvimento e a capacitação de mulheres e homens para a
tomada de decisão relativamente à sua própria saúde.
Foi ainda elaborada uma pesquisa nos ―índices gerais‖ do Diário da República Eletrónico5
por trimestre, a partir de 1 de janeiro de 1980. Selecionaram-se todos os diplomas
legislativos relativos à saúde sexual e reprodutiva, num total de 26 instrumentos.

3

Disponível em <http://www.dgidc.min-edu.pt/>, último acesso a 15 de julho de 2011.
Disponível em <http://www.saudereprodutiva.dgs.pt/>, último acesso a 15 de julho de 2011.
5
Disponível em <http://www.dre.pt/>, último acesso a 15 de julho de 2011.
4
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3.2. Publicações científicas – revisão da literatura

Com o objetivo de sumariar a evidência publicada sobre conteúdos de educação sexual no
ensino secundário foi feita uma revisão da literatura científica, da qual se extraiu informação
sobre os seguintes temas contemplados nos programas de educação sexual para este nível
de ensino:
1. Compreensão e determinação do ciclo menstrual em geral, com particular atenção à
identificação, quando possível, do período ovulatório, em função das características dos
ciclos menstruais.
2. Informação estatística sobre a idade de início das relações sexuais em Portugal e nos
países da União Europeia e taxas de gravidez e aborto em Portugal.
3. Métodos contracetivos disponíveis e utilizados, respetiva segurança e motivos que
impedem o uso dos métodos mais adequados.
4. Consequências físicas, psicológicas e sociais do aborto e da maternidade, paternidade e
gravidez na adolescência.
5. Identificação e prevenção de doenças e infeções sexualmente transmissíveis (como
infeção por VIH e HPV) e suas consequências.
6. Compreensão da sexualidade como uma das componentes mais sensíveis da pessoa, no
contexto de um projeto de vida que integre valores e uma dimensão ética.

Realizou-se pesquisa na base ISI Web of Knowledge. Foram incluídos artigos originais por
extenso publicados entre 1 de janeiro de 1980 e 15 de julho de 2011 redigidos em inglês,
espanhol ou português. Os artigos devolvidos na pesquisa foram analisados por dois
revisores e, após revisão do título e resumo e/ou do texto completo, foram excluídos aqueles
que não se relacionavam com os objetivos do estudo. As tabelas 3.1 e 3.2 apresentam as
expressões de pesquisa utilizadas e o número de resultados devolvidos e de referências
selecionadas.
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Tabela 3.1: Expressão de pesquisa e resultados da revisão da literatura científica sobre
sexualidade, ciclo menstrual, contraceção, gravidez e infeções sexualmente transmissíveis
na adolescência

Expressão de pesquisa

Número de
resultados
devolvidos

Número de
artigos
selecionados

―Adolescence‖ AND ―Sexuality‖ AND
―Concept‖

74

43

―Puberty‖ AND ―Physical aspects‖ AND
―Adolescence‖

31

25

―Adolescence‖ AND ―Sexuality‖ AND
―Media‖

72

3

―Adolescence‖ AND ―Menstrual cycle‖ AND
―Menarche‖

79

19

―Adolescence‖ AND ―Menarche‖ AND
―Menopause‖

31

8

Contraceção

―Sexuality‖ AND ―Contraception‖ AND
"Knowledge‖ AND ―Behavior‖ AND
―Adolescence‖

99

37

Gravidez

―Sexuality‖ AND ―Pregnancy‖ AND
―Knowledge‖ AND ―Behavior‖ AND
―Adolescence‖

76

8

Interrupção da
gravidez

―Sexuality‖ AND ―Abortion‖ AND
―Knowledge‖ AND ―Behavior‖ AND
―Adolescence‖

14

8

Infeções
sexualmente
transmissíveis

―Sexuality‖ AND ―Sexually transmitted
diseases‖ AND ―Knowledge‖ AND
―Behavior‖ AND ―Adolescence‖

14

14

Tópicos

Sexualidade

Media e
sexualidade

Ciclo menstrual
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Tabela 3.2: Expressão de pesquisa e resultados da revisão da literatura científica sobre
parentalidade, conjugalidade e embrião de origem humana

Tópicos

Expressão de pesquisa

Número de
resultados
devolvidos

Número de
artigos
selecionados

Família, parentalidade
e género

―Family‖ AND ―Parenthood‖ AND
―Gender‖

450

16

Conjugalidade

―Family‖ AND ―Conjugality‖

20

8

Embrião de origem
humana

―Human embryo‖ AND [―Medically
assisted reproduction‖ OR ―Medically
assisted procreation‖]

50

5

Também se realizou pesquisa na Reproductive Health Library6, da Organização Mundial de
Saúde, no âmbito dos seguintes temas incluídos na seção ―Adolescent sexual and
reproductive health‖: mutilação genital feminina; prevenção da gravidez; infeções
sexualmente transmissíveis, incluindo VIH; regulação da fertilidade; ginecologia, infertilidade
e cancro; gravidez e parto. Foram selecionados oito documentos que se relacionavam com
os objetivos deste estudo (Kim et al., 1997; Yamada et al., 1999; Pedlow e Carey, 2003;
Speizer et al., 2003; Magnussen et al., 2004; Morrison-Beedy e Nelson, 2004; Bennett e
Assefi, 2005; Nour, 2010).
Por último, recolheu-se bibliografia sobre a realidade portuguesa produzida no âmbito dos
temas abordados nesta dissertação nos livros publicados pela Imprensa de Ciências Sociais
(Cabral, 2003; Almeida, 2004; Wall, 2005; Aboim, 2006a; Almeida e Vieira, 2007; Cunha,
2007; Vieira, 2007; Wall e Amâncio, 2007), selecionando-se as referências relevantes
incluídas na bibliografia destas publicações.

6

Disponível em <http://www.who.int/hrp/rhl/en/>, último acesso a 15 de julho de 2011.
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4. TRAJETÓRIAS JURÍDICO-LEGAIS DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE SEXUAL NO
ENSINO SECUNDÁRIO

O percurso jurídico-legislativo da educação para a saúde sexual em meio escolar no nosso
país está relacionado com a aplicação de normas e diretivas emanadas de organismos e
instituições transnacionais, nomeadamente: iniciativa global para a saúde em meio escolar,
da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1995), orientada pelos preceitos descritos na
Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde (1986); a Declaração de Jacarta da Quarta
Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (1997); a Recomendação de Peritos
da OMS em Educação Integral no âmbito da Educação e Promoção da Saúde (OMS, 1995)
ou, mais recentemente, o documento Orientação Técnica Internacional sobre Educação
Sexual: uma abordagem factual para escolas, professores e educadores de saúde (Divisão
de Coordenação das Prioridades da ONU em Educação, 2010), sob a égide da UNESCO.
Alguns exemplos desta influência são visíveis em protocolos estabelecidos entre o Ministério
da Educação e o Ministério da Saúde ou determinadas organizações não-governamentais,
como a Associação para o Planeamento da Família (Fernandes, 2006).
Um dos principais pilares que sustenta estas iniciativas radica no estabelecimento de pontes
entre a educação ministrada no ensino básico e secundário e a melhoria da saúde das
populações, como aliás tem sido evidenciado na experiência de diversos países europeus.
Esta articulação do direito à educação com o direito à saúde está contemplada no Programa
Nacional de Saúde Escolar publicado em 2006.
De facto, a educação para a saúde sexual nas escolas contribui para a melhoria global dos
indicadores de saúde sexual na adolescência, como por exemplo a prevenção da gravidez
na adolescência, o aumento do recurso à contraceção, a melhoria do acompanhamento pré
e pós-natal e a prevenção das infeções sexualmente transmissíveis (Ministério da Educação
e Ministério da Saúde, 2000). Mais, a promoção da educação para a saúde sexual em meio
escolar pode criar múltiplas oportunidades para a abordagem destes temas no contexto
familiar e reforçar a interligação escola-família. Numa revisão sistemática sobre a eficácia e
custo-efetividade de intervenções para a prevenção de doenças e infeções sexualmente
transmissíveis nos jovens com idade entre os treze e os dezanove anos, publicada
recentemente alerta-se para a necessidade de fortificar o acompanhamento de projetos de
educação para a saúde nas escolas, atendendo a que o decréscimo nos comportamentos
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de risco para a saúde sexual dos adolescentes ainda se encontra muito aquém do desejável
(Shepherd et al., 2010).
Uma das críticas mais frequentemente apontadas ao envolvimento explícito da escola na
educação para a saúde sexual de adolescentes prende-se com o facto de esta iniciativa
poder incentivar comportamentos sexuais precoces (Aten et al., 2002; Tortolero et al., 2009;
Vilar, Ferreira e Duarte, 2009). Ora, a evidência tem mostrado que os adolescentes que
frequentaram ações de formação em educação para a saúde sexual iniciam mais
tardiamente a atividade sexual e adotam mais frequentemente comportamentos preventivos
neste domínio (Shepherd et al., 2010). Para além disso, a educação para a saúde sexual
em contexto escolar está associada ao aumento dos níveis de conhecimento e a mudanças
de atitude face a comportamentos sexuais de risco, especialmente na prevenção da infeção
pelo VIH/sida (Santos, 2002). De resto, o elevado número de indivíduos virgens, de ambos
os sexos, entre as populações de jovens que frequentam o Ensino Secundário em Portugal
parece ir de encontro a estas conclusões (Ferreira, 2010).
A produção de documentos jurídico-legais que enquadram a regulação de políticas
educativas no âmbito da educação para a saúde sexual remonta a 1984 (Lei n.º 3/84, de 24
de março), momento em que o Estado Português declarou como sua competência ―o
desempenho da incumbência de cooperar com os pais na educação dos filhos e a garantia
da educação sexual dos jovens através da escola, das organizações sanitárias e dos meios
de comunicação social‖ (art. 2, n.º 1 da Lei n.º 3/84). Nessa altura o Estado decretou a
inclusão de temas relacionados com a sexualidade humana nos curricula e programas
escolares em Portugal, os quais deveriam proporcionar, segundo os diferentes níveis de
ensino, conhecimentos científicos sobre anatomia, fisiologia, genética e sexualidade
humana, e contribuir para a superação das desigualdades de género e da divisão tradicional
de funções entre mulher e homem (art. 2, n.º 2, da Lei n.º 3/84). Subjaz a esta afirmação o
reconhecimento de que a educação para a saúde sexual não se confina à dimensão
biológica e clínica (Dias et al., 2002), e inclui questões éticas, atitudinais, afetivas e
valorativas com impactos ao nível dos comportamentos e estilos de vida, nomeadamente de
género.
A promulgação desta Lei enquadrou-se num contexto sociopolítico caracterizado pela
adoção de diversas políticas de proteção à maternidade e paternidade e planeamento
familiar, de que são exemplo: a promoção da igualdade de direitos e deveres para os dois
progenitores; o direito à assistência médica gratuita e à realização dos exames
aconselhados durante a gravidez e até sessenta dias após o parto; o gozo de licença de
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maternidade pela mãe; o direito a faltas para assistência a menores doentes; o subsídio de
maternidade; as consultas gratuitas e universais de planeamento familiar nos serviços
públicos de saúde; a distribuição gratuita de meios anticoncecionais nos centros de saúde; e
ações de proteção contra doenças transmitidas por via sexual (Lei n.º 3/84, de 24 de março;
Lei nº. 4/84, de 5 de abril). A Assembleia da República recomenda ao Governo o
cumprimento dos respetivos pressupostos através da Resolução n.º 51/1998, de 2 de
novembro, o que se concretizou um ano mais tarde com a publicação da Lei nº 120/99, de
11 de agosto, cujo objetivo declarado visava garantir uma vida sexual e reprodutiva
saudável, gratificante e responsável para todos os cidadãos. Para esse efeito propôs-se o
reforço do acesso ao planeamento familiar e aos métodos contracetivos, com vista à
prevenção da gravidez indesejada e ao combate às doenças sexualmente transmissíveis,
medidas regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 259/2000, de 17 de outubro.
Nas tabelas 4.1., 4.2. e 4.3 encontram-se sumariados os principais documentos jurídicolegais que regulamentaram ao longo dos últimos trinta anos a educação sexual em meio
escolar.

Tabela 4.1. Principais documentos jurídico-legais que regulam a educação para a saúde
sexual nas escolas portuguesas (1984-1990)
Entidade
emissora e ano

Acontecimento

Assembleia da
República, 1984a

Emissão do primeiro documento regulador da Educação Sexual. Os programas escolares
passaram a incluir conhecimentos científicos sobre anatomia, fisiologia, genética e
sexualidade humanas, contribuindo para a superação das discriminações relativamente ao
sexo e divisão tradicional das funções entre homem e mulher, de acordo com os diferentes
níveis de ensino.

Assembleia da
República, 1984b

Revisão da lei de proteção da maternidade e da paternidade. Reconhecimento de que a
maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes, conferindo aos pais e às
mães o direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível
ação em relação ao filho, nomeadamente quanto à sua educação.

Ministério da
Saúde, 1985

Foram regulamentadas as consultas de Planeamento Familiar em Centros de Atendimento
para Jovens, com o objetivo de divulgar os métodos de planeamento familiar e contribuir
para a organização das estruturas jurídicas e técnicas que favoreçam o exercício de uma
maternidade e paternidade conscientes.

Assembleia da
República, 1986

Atribuição ao sistema educativo da responsabilidade de incluir nos curricula e nos
quotidianos escolares a abordagem de temas de Educação Sexual.

Assembleia da
República, 1990

Reconhecimento de que a promoção da saúde e a prevenção da doença eram prioridades
no planeamento das atividades do Estado.
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Tabela 4.2: Principais documentos jurídico-legais que regulam a educação para a saúde
sexual nas escolas portuguesas (1991-2000)
Entidade
emissora e ano

Acontecimento

Direção Geral
da Saúde, 1995

Publicação dos princípios orientadores de saúde escolar. Adequação da prestação de
cuidados em saúde escolar às alterações organizacionais verificadas nos serviços de saúde e
de educação, na procura de respostas articuladas, mais coerentes e eficazes para as
necessidades e para os problemas de saúde da população escolar.

Ministério da
Saúde, 1998

Reforço da saúde reprodutiva como uma área prioritária de cuidados de saúde no período
1998-2002.

Conselho de
Ministros, 1998

Aprovação do relatório para a elaboração de um plano de ação em educação sexual e
planeamento familiar, considerando a educação sexual como uma componente essencial da
educação e da promoção da saúde. Criação de uma Comissão Interministerial para o plano
de ação integrado para a educação sexual e planeamento familiar.

Assembleia da
República, 1998

A Assembleia da República recomendava ao governo que procedesse à regulamentação dos
conteúdos dos programas escolares, de acordo com os diferentes níveis de ensino, e do
recurso aos meios de comunicação social para promover uma campanha informativa sobre a
matéria. Recomendou ainda a implementação de programas de formação de pessoal
devidamente habilitado para reforçar as equipas pluridisciplinares a nível da educação e da
saúde e ação social, quer no setor público, quer no setor social, e salientou a necessidade de
tornar mais articulado e eficaz o funcionamento dos serviços de ginecologia e obstetrícia,
dando cumprimento à efetiva gratuitidade das consultas de planeamento familiar e dos meios
contracetivos.

Conselho de
Ministros, 1999

Aprovação de um plano para uma política global da família que preconizava um maior
envolvimento da família na escola e referia a necessidade de assegurar maior equidade no
acesso aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva por parte dos adolescentes e jovens.

Assembleia da
República, 1999

Publicação de uma lei que visava tornar mais eficazes os dispositivos legais garantes de uma
vida sexual e reprodutiva saudável, mais gratificante e responsável, consagrando medidas no
âmbito da educação sexual, do reforço do acesso ao planeamento familiar e aos métodos
contracetivos, tendo em vista a prevenção de gravidezes indesejadas e o combate às
doenças sexualmente transmissíveis.

CNECV, 1999

Emissão de um documento de trabalho que providenciava uma reflexão sobre as dimensões
éticas da sexualidade humana.

Assembleia da
República, 2000

Defesa de uma abordagem integrada e transversal da educação sexual, onde se promovesse
a participação e envolvimento dos alunos e encarregados de educação e das respetivas
associações e a formação dos professores.
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Tabela 4.3. Principais documentos jurídico-legais que regulam a educação para a saúde
sexual nas escolas portuguesas (2001-2011)

Entidade
emissora e ano

Acontecimento

Assembleia da
República, 2001a

Definição de medidas de apoio social e escolar às mães e pais estudantes, com o objetivo
prioritário de combater o abandono e insucesso escolares e promover a formação dos
jovens.

Assembleia da
República, 2001b

Definida a natureza e condições de acesso à contraceção de emergência.

Direção Geral da
Saúde, 2001a

Emissão de um documento de orientações técnicas no âmbito do planeamento familiar.

Direção Geral da
Saúde, 2001b

Emissão de um guia sobre os riscos em saúde reprodutiva, doenças infeciosas e gravidez
para os profissionais de saúde, com o objetivo de reduzir os riscos e ensinar a lidar com as
suas consequências.

Direção Geral da
Saúde, 2002

Produção de orientações técnicas destinadas a profissionais de saúde para esclarecer a
implementação do Programa Nacional de Promoção da Saúde em Crianças e Jovens.

Assembleia da
República, 2004

Explicitação das medidas de prevenção no âmbito da interrupção voluntária da gravidez,
destacando-se a educação sexual na escola. Aposta na educação para a saúde pela
criação uma área curricular autónoma de formação e desenvolvimento pessoal, dirigida
especificamente aos alunos do 3º ao 9º ano de escolaridade.

Ministério da
Educação, 2005

Criação de um grupo de trabalho incumbido de propor os parâmetros gerais dos programas
de educação sexual em meio escolar. O relatório preliminar produzido por este grupo foi
publicado em 2005.

Assembleia da
República, 2005

Aprovação e reafirmação dos
princípios orientadores das conclusões dos
relatórios referentes ao modelo de educação para a promoção da saúde nas escolas.

Ministério da
Educação, 2006

Definição das áreas prioritárias de intervenção em educação para a saúde: alimentação e
atividade física; prevenção do consumo de substâncias psicoativas; saúde oral;
sexualidade; violência em meio escolar; infeções sexualmente transmissíveis.

Assembleia da
República, 2006

Aprovação dos Programas Nacionais de Saúde Escolar e de Saúde dos Jovens, que se
afirmavam como um referencial técnico-normativo do sistema de saúde para a área da
saúde escolar. Apresentação das estratégias de ação em saúde escolar, baseadas nas
prioridades nacionais e nos problemas de saúde mais prevalecentes na população juvenil.
Definição da metodologia de trabalho e do tipo de abordagem que deveria ser desenvolvida
nas escolas para a promoção da saúde.

Direção Geral da
Saúde, 2006

Divulgação do Plano Nacional de Saúde Escolar aos profissionais de saúde.

Ministério da
Educação, 2007

Emissão de um documento que recomendava a adoção de medidas para a promoção da
saúde da população escolar e definia orientações para o docente coordenador da educação
para a saúde.

Coordenação
Nacional para a
Infeção VIH/sida,
2007

Programa Nacional de Controlo da Infeção pelo VIH/sida. Proposta de colaboração com o
Grupo de Trabalho para a Educação Sexual do Ministério da Educação, no sentido de
promover a realização de atividades que mobilizem a comunidade escolar na prevenção da
infeção.
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Assembleia da
República, 2007

Exclusão da ilicitude nos casos de Interrupção Voluntária da Gravidez . Esta lei visou
assegurar a todas as mulheres em situações legalmente elegíveis o acesso a uma
interrupção da gravidez em segurança através do Serviço Nacional de Saúde, fixando como
limite máximo para a sua realização as dez semanas de gravidez.

Ministério da
Saúde, 2007

Definição dos procedimentos administrativos e das condições técnicas e logísticas para
realização da interrupção voluntária da gravidez em estabelecimento de saúde oficial ou
oficialmente reconhecido.

Direção Geral de
Inovação e
Desenvolvimento
Curricular, 2007

Reafirmação da importância da promoção e educação para a saúde do 1º ao 12º ano.
Recomendação da obrigatoriedade da sua implementação em todos os estabelecimentos
de ensino e a sua inclusão nos projetos educativos. Apresentação dos temas orientadores
dos programas de Educação Sexual.

Assembleia da
República, 2008

Transposição para a legislação portuguesa da Diretiva Europeia sobre proibição e
sancionamento da discriminação em função do sexo no acesso a bens e serviços e seu
fornecimento por parte de entidades públicas.

Direção Geral da
Saúde, 2008a

Disseminação de informação destinada aos profissionais de saúde sobre introdução da
vacina contra infeções por Vírus do Papiloma Humano (vacina HPV) no Programa Nacional
de Vacinação (PNV) e respetivo esquema de vacinação.

Ministério da
Educação, 2008

Afetação da educação sexual no ensino básico às áreas curriculares não-disciplinares de
Área-Projeto e Formação Cívica, sob a forma de recomendação para desenvolvimento de
competências no domínio da educação para a saúde e sexualidade.

Direção Geral da
Saúde, 2008b

Disseminação de informação para os profissionais de saúde sobre as alterações relativas
ao Plano Nacional de Vacinação, pela inclusão da vacina contra o HPV/CCU.

Direção Geral da
Saúde, 2008c

Disseminação de informação sobre o desenvolvimento processual da vacinação contra o
vírus HPV e inclusão da vacina no Plano Nacional de Vacinação. Foi solicitada colaboração
às escolas e aos Coordenadores de Educação para a Saúde das escolas na divulgação do
Plano Nacional de Vacinação contra o HPV/CCU.

Assembleia da
República, 2009

Estabelecida a obrigatoriedade da implementação em todos os níveis de ensino da
educação sexual, independentemente da transversalidade do tema a outras disciplinas.
Competência de coordenação integrada no âmbito da educação para a saúde, em termos a
regulamentar pelo Governo, sendo definidas as orientações curriculares adequadas para o
ensino básico e secundário (p.e. conteúdo curricular, elaboração do projeto educativo, carga
horária, pessoal docente, organização, formação, parcerias e gabinete de informação e
apoio ao aluno). Atividades desenvolvidas pelas equipas de saúde escolar teriam de ser
concordantes com o Programa Nacional de Saúde Escolar.

Ministério da
Educação e
Ministério da
Saúde, 2010

Reconhecimento de que a educação sexual é uma das dimensões da educação para a
saúde, prevendo a sua organização funcional. Consagração das bases gerais do regime de
aplicação da educação sexual em meio escolar, conferindo-lhe estatuto e obrigatoriedade,
com uma carga horária adaptada e repartida por cada nível de ensino, especificada por
cada turma e distribuída de forma equilibrada pelos diversos períodos do ano letivo. A
educação sexual deve ser desenvolvida pela escola e pela família, numa parceria que
permita respeitar o pluralismo das conceções existentes na sociedade portuguesa.

Assembleia da
República, 2010

Recomendação de um compromisso político para assegurar que os direitos no âmbito da
saúde sexual e reprodutiva sejam áreas explícitas na educação e cooperação para o
desenvolvimento.

Direção Geral da
Saúde, 2010a

Definição das competências no estabelecimento de parcerias e reconhecimento do dever de
articulação e coordenação do Departamento de Saúde Pública com as Direções Regionais
de Educação no apoio a projetos estruturados e sustentados de promoção da saúde em
meio escolar.
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Direção Geral da
Saúde, 2010b

Publicação de um documento de suporte para avaliação processual do acompanhamento
prestado pelas equipas de saúde escolar às escolas nas áreas da saúde sexual e
reprodutiva/educação sexual em meio escolar ao abrigo do Programa Nacional de Saúde
Escolar – Saúde Sexual e Reprodutiva – Educação Sexual em Meio Escolar.

Direção Geral da
Saúde, 2010c

Definição da organização, competências e estratégias de comunicação entre Centro de
Saúde e Escolas/Agrupamentos de Escolas.

Ministério da
Educação, 2011

Estabelecimento dos princípios orientadores da organização e da gestão curricular do
ensino secundário, bem como da avaliação das aprendizagens e a criação da disciplina de
Formação Cívica na matriz dos cursos científico – humanísticos, orientada para o
desenvolvimento da educação para a cidadania, para a saúde e sexualidade.

Após duas décadas de produção legislativa, recomendações e pareceres técnicos e
científicos no âmbito da educação para a saúde nas escolas (ver tabelas 4.1, 4.2 e 4.3), em
2006 ainda não existiam documentos orientadores que estabelecessem as normas de
implementação da educação para a saúde sexual nos estabelecimentos de ensino ou os
conteúdos a abordar neste domínio. A obrigatoriedade da inclusão da educação para a
saúde nos projetos educativos das escolas portuguesas aconteceu em 2007, com a
publicação do Despacho n.º 2506/2007, de 20 de fevereiro, e desde então os investimentos
destinados ao desenvolvimento e implementação de programas de intervenção nesta área,
nomeadamente no âmbito da saúde sexual e reprodutiva, têm crescido, conforme reflete o
atual diploma orientador dos curricula, pela criação da área curricular de formação cívica, a
integrar no 10.º ano dos cursos científico-humanísticos (Decreto-lei n.º 50/2011, de 8 de
abril).
Tais investimentos acentuaram-se nos últimos três anos, em particular após a publicação da
Lei nº 60/2009, de 6 de agosto, regulamentada pela Portaria 196-A/2010, de 9 de abril, as
quais consagraram a educação sexual em meio escolar como uma área curricular não
disciplinar de formação cívica obrigatória em todos os estabelecimentos do ensino básico e
do ensino secundário da rede pública, privada e cooperativa com contrato de associação.
Esta lei propôs algumas diretivas quanto à duração dos programas de formação para os
estudantes e às medidas para formar os educadores, garantindo formação para os
professores que desenvolvam projetos de educação para a saúde sexual (art. 8, n.º 4),
numa lógica de cooperação entre as unidades de saúde e as escolas agrupadas e nãoagrupadas.
No entanto, a existência de determinadas lacunas criaram dificuldades à sua concretização,
como por exemplo o vazio legal quanto à modalidade de integração da educação sexual nas
escolas do ensino secundário, pois as áreas curriculares não-disciplinares não faziam parte
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dos curricula deste nível de ensino até ao ano letivo de 2010/2011. O Governo português
apresentou em abril de 2011 uma revisão curricular que pretendia, entre outros aspetos,
resolver parcialmente esta situação através da implementação da área curricular de
formação cívica no 10.º ano, que acolheria a educação sexual. Porém, o problema persiste
ao nível do 11.º e 12.º anos de escolaridade, os quais também deveriam incluir esta área
curricular, como reconhece o Conselho Nacional de Educação (Decreto-Lei n.º 50/2011, de
8 de abril).
A Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto, gerou controvérsia em dois outros aspetos. Primeiro,
discutiram-se as responsabilidades atribuídas aos gabinetes de apoio aos jovens na
educação para a saúde e sexualidade a criar nas escolas, nomeadamente a distribuição de
contracetivos adequados nestes espaços em colaboração com os centros de saúde (art. 10,
n.º 8, da Lei n.º 60/2009). Um outro tópico de debate prendeu-se com a obrigatoriedade da
aplicação da Lei em todos os níveis e estabelecimentos de ensino, sejam eles da rede
pública ou privada (art. 1, n.º 2, da Lei n.º 60/2009), questionando-se a legitimidade da sua
aplicabilidade nos estabelecimentos de ensino da rede privada e nas escolas do ensino préescolar e primeiro ciclo do ensino básico. De acordo com diversas notícias publicadas nos
meios de comunicação social, estas polémicas terão contribuído para a constituição de
alguns movimentos, patrocinados sobretudo por Associações de Pais e Educadores em
geral, com o objetivo de as contestar publicamente, ainda que com escassas repercussões
práticas, uma vez que não houve alterações ao texto original da lei nestes domínios.
Outras dificuldades sentidas pelas instituições de ensino na implementação e aplicação de
projetos de educação para a saúde, em geral, e de educação sexual, em particular, passa
pela frequente reorganização e revisão curricular nos ensinos básico e secundário,
instabilidade que dificulta a avaliação da efetividade de projetos que implicam mudanças
atitudinais, como é o caso da educação para a saúde sexual. O Conselho Nacional de
Educação reforçou esta ideia em 2010 quando publicou um conjunto de recomendações que
apontava para a necessidade da continuidade de políticas educativas cuidadosamente
avaliadas (Decreto-Lei n.º 50/2011, de 8 de abril).
Os principais documentos jurídico-legais que regulam a educação para a saúde, e em
particular a educação sexual, nas escolas portuguesas têm sido emitidos por instituições de
saúde, nomeadamente o Ministério da Saúde e a Direção Geral da Saúde. O Ministério da
Educação tem produzido documentos de cariz essencialmente regulamentar, sendo
escassas as peças legislativas marcantes provenientes deste órgão. Uma maior articulação
entre as instituições de ensino e de saúde e os órgãos políticos responsáveis pela definição
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e aprovação de legislação poderá contribuir para que a conceção e implementação de
projetos de educação para a saúde sexual em meio escolar se aproxime das realidades das
escolas e dos programas das disciplinas do ensino secundário, limitando, ao mesmo tempo,
a resistência dos professores em lecionar educação sexual ou as tentativas de promover
uma abordagem biogenética ou moral- religiosa da sexualidade e reprodução humanas. A
existência de diversos protagonistas no desenvolvimento dos projetos de educação sexual
nas escolas não menoriza o papel dos governos, antes os compromete na prossecução de
políticas assumidas e continuadas (Benavente, 2002).
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5. FAMÍLIA, CONJUGALIDADE E GÉNERO

5.1. Modelos familiares nas sociedades ocidentais

A dimensão das famílias tem diminuído progressivamente desde meados do séc. XVIII nas
sociedades ocidentais, percurso caracterizado pelo desaparecimento das famílias extensas
e pela consolidação de modelos familiares assentes na família conjugal e unipessoal
(Aboim, 2003; Guerreiro, 2003; Vasconcelos, 2003). Assiste-se à valorização da relação
entre cônjuges e do investimento nas crianças a nível socioafetivo e educativo (Scott, 2010)
e à multiplicidade de configurações familiares, variáveis na extensão, contexto e funções
dos seus elementos, destacando-se as famílias nucleares, alargadas, biparentais ou
monoparentais, recompostas, casais sem filhos, casais heterossexuais ou homossexuais e
pessoas que vivem em opção de celibato (Moita e Santos, 2010).
Diversos fatores contribuíram para estas mudanças, nomeadamente: maior controlo sobre a
fecundidade (Scott, 2010; Vilar, 2010); valorização da dimensão afetiva nas relações
familiares, em detrimento dos interesses patrimoniais e financeiros (Aboim, 2006b; Aboim,
2009); e surgimento da noção de privacidade e vida íntima, protegidas no espaço da casa
(Aboim 2009). A par da revolução trazida pelo uso generalizado de contraceptivos, que
permite aos casais regular o momento em que desejam ter filhos surge a integração das
mulheres no trabalho, com exigências crescentes que condicionam igualmente o calendário
reprodutivo e originam maior espaçamento entre as gravidezes Vilar (2010), mas também
ocasionam rearranjos na estrutura das famílias dado que a sua inserção e contribuição para
o rendimento familiar se configura importante para atenuar o impacto negativo das
consequências de uma diminuição dos rendimentos. As mulheres afiguram-se assim como
co-provedoras (Montalli, 2006) num contexto onde a importância da maternidade concorre
com o desejo de sucesso pessoal, profissional e conjugal (Vilar, 2010).
Frequentemente associada aos conceitos de casamento, casa ou parentesco (Amaro,
2004), a família é uma das instituições sociais básicas que assenta sobretudo em relações
de parentesco, definidas com base em laços biogenéticos e socioculturais, constituindo um
dos principais agentes de socialização, em particular no que concerne a compreensão das
relações de género e geracionais, configurando-se como um espaço onde se produzem e
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reproduzem normas e práticas socioculturais e se reúnem e distribuem recursos para
satisfazer as necessidades dos seus membros (Carvalho e Almeida, 2003).
Donati (2007) entende que a família é um objeto de estudo autónomo e independente, uma
vez que esta estrutura relacional comunitária é um sujeito de contratos, direitos e deveres e
desempenha funções sociais e de cidadania fundadas em vínculos especiais que oscilam
entre a liberdade individual e a responsabilidade social. Atendendo à polissemia atribuída ao
conceito de família ao longo das gerações, Scott (2010) propõe uma conceção mais
abrangente da mesma, perspetivando a família enquanto estrutura que sustenta as
identidades individuais e coletivas, as relações entre nações e povos e a resistência contra
as desigualdades sociais. Se na primeira abordagem se discutem questões como a
estrutura hierárquica, integração e solidariedade entre os membros de uma família, a
segunda visão focaliza-se na análise dos modos de produção, contenção da pobreza e
planeamento familiar.
Aboim (2003) introduz a noção de agregado doméstico nesta discussão, definindo-o como a
existência de coresidência entre indivíduos que partilham o mesmo teto (critério locacional),
recursos e atividades (critério funcional), contemplando assim a relação entre os membros
de um grupo elementar de solidariedade quotidiana. Enquanto na assunção tradicional de
família esta é constituída por um grupo de indivíduos que partilham laços de sangue ou de
aliança, o agregado doméstico também abrange as situações em que entre os seus
membros não existem tais laços ou vivem sós. Torna-se assim possível distinguir várias
formas de organização da estrutura doméstica, de acordo com o tipo de associação que une
os seus elementos (por exemplo, laços de sangue, afinidade ou trabalho), e identificar o
número de núcleos familiares que a compõem (por exemplo, um núcleo familiar, família
simples – conjugal ou não, com ou sem filhos).
Ao longo do séc. XX observaram-se três abordagens principais na classificação dos
modelos familiares nas sociedades ocidentais, a saber (Donati, 2007):


O modelo liberal, assente nas ideias de liberdade e proteção da privacidade dos

indivíduos. A família é perspetivada como uma instituição contratual entre indivíduos e,
como tal, regulada pelas leis do mercado, sendo as famílias e as políticas sociais que lhe
estão associadas o produto da expressão de preferências e gostos individuais. Este modelo
dominou nos países anglo-saxónicos.


O modelo corporativo, segundo o qual a família constitui-se como um grupo de

solidariedade coletiva, organizada de acordo com a ocupação profissional dos seus
25

membros e a respetiva participação no mercado de trabalho. A família é percecionada como
uma instituição social baseada na complementaridade dos géneros e na subsidiariedade
entre gerações, sendo os sistemas de segurança social desenhados para sustentar os
trabalhadores familiares de acordo com o seu estatuto socioprofissional. Este é o modelo
predominante nas sociedades da Europa Central, com algumas nuances adaptativas ao
caso dos países do mediterrâneo, cujo modelo se coaduna com o de ―bem-estar familístico‖
(Adão e Silva, 2002; Donati, 2007).


O modelo socialista, carateristico dos países escandinavos, concebe a família como

um agregado doméstico, num contexto de igualdade entre todos os seus membros. O
suporte e garantia dos recursos da família são da responsabilidade de todos os indivíduos,
os quais partilham valores comuns. As categorias sociais são definidas em função dos
direitos e deveres adquiridos com base nas ligações familiares, organizadas em torno da
pessoa que representa os membros da família.
De acordo com Donati (2007), um quarto modelo ainda se pode afigurar, baseado na
igualdade social, em que as famílias são compostas por agregados de indivíduos, obtendo
os casais unidos de fato, os mesmos direitos, deveres e benefícios que os indivíduos
casados. As políticas familiares são definidas como sendo suporte dos indivíduos para
concretização dos seus deveres e responsabilidades familiares. Deste modo, as relações
entre membros das famílias são independentes de qualquer conotação relacionada com
interesses económicos elevando-se apenas a sua dimensão afetiva.
A diversidade dos princípios que regem as políticas familiares, variáveis em função do
contexto geopolítico e sociocultural, impossibilita uma definição universal do estatuto jurídico
e social da família. Neste contexto, urge reformular as políticas familiares com base no
princípio da subsidiariedade e no reconhecimento do caráter relacional da família, para que
estas produzam efeitos duradouros e efetivos capazes de potenciar o capital social das
famílias (Donati, 2007).
De acordo com Carvalho e Almeida (2003) existem dois desafios principais que as famílias
enfrentam na atualidade: por um lado, as mudanças na estrutura da típica família ocidental
poderão reduzir o seu papel de ―amortecedor social‖ donde, as famílias deixam de se
constituir como mecanismo de proteção social e, por outro lado, as sucessivas crises
económicas têm fragilizado os sistemas de suporte social, o que reforça as alterações nas
estruturas familiares.
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O caso português

As mudanças familiares na sociedade portuguesa tornaram-se mais visíveis a partir dos
anos noventa do séc. XX (Vilar, 2010), década onde se observaram as seguintes alterações:
redução generalizada da proporção de casamentos católicos; aumento da percentagem de
famílias com um só filho; aumento da idade média do casamento e do nascimento do
primeiro filho (INE, 2001); e valorização do papel dos avós como cuidadores dos netos
(Moita e Santos, 2010; Vilar, 2010).
De um modo geral, nas últimas três décadas assistiu-se à reorganização das estruturas
familiares no nosso país, realçando-se a menor dimensão das famílias e a alteração dos
padrões de conjugalidade (Vilar 2010). O aumento da proporção de famílias monoparentais
e de casais constituídos por pessoas do mesmo sexo constituem alterações importantes nas
estruturas famílias modernas, ilustrando uma maior plasticidade relacional e a valorização
da dimensão afetiva na constituição da família 7. A valorização das identidades pessoais e da
autonomia individual nas representações sociais proporciona o exercício de escolhas mais
liberalizadas e a possibilidade de decidir por diferentes estilos de vida, fatores que em
articulação com novas realidades sociais geradas pelos imperativos da mobilidade
profissional, criam novas estruturas de coabitação que incluem pessoas sem laços de
parentesco, e contribuem para o adiamento das responsabilidades conjugais e parentais
(Guerreiro, 2003).

5.2. Tendências contemporâneas na conjugalidade

A conjugalidade pode ser definida, sumariamente, pela existência de um casal com ―dois
sujeitos, dois desejos, duas inserções no mundo, duas perceções do mundo, duas histórias
de vida, dois projetos de vida, duas identidades individuais que, na relação amorosa,
convivem com uma conjugalidade, um desejo conjunto, uma história de vida conjugal, um
projeto de vida de casal, uma identidade conjugal‖ (Féres-Carneiro, 1998). O casal pode ser
perspetivado como a menor unidade de interação social, geralmente associada à
afetivadade, sexualidade, estabilidade e procriação, materializando uma nova família
7

Informação disponível em <http://www.pordata.pt/Portugal>, último acesso em 7 de outubro de 2011.
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nuclear (Monteiro, 2001), num contexto onde conjugalidade e parentalidade surgem
frequentemente interligadas (Costa, 2004).
A análise das tendências contemporâneas na conjugalidade, à semelhança do que acontece
com a família, deverá ser temporal e contextualizada (Monteiro, 2001; Aboim, 2006a). A
definição de casal entrecruza com a da diversidade de tipos de famílias, onde as
transformações sociais constituem o palco das diferentes modalidades de escolha dos
parceiros e de exercício da parentalidade (Aboim, 2006b). Uma das áreas que mais se tem
revelado permeável às transformações observadas na família ao longo do séc. XX, em
particular nas últimas três décadas, diz respeito aos modos de formação dos casais (Aboim,
2002).
Apesar de manter uma posição privilegiada na organização social e nas biografias e projetos
de vida individuais, com influência sobre a reprodução biológica e social, a conjugalidade
tem perdido uma das suas características - a perpetuidade, em função da flexibilização
definida pelos trajetos individuais de cada um dos parceiros (Aboim, 2006b). Esta alteração
adquire maior relevância para o contexto português, uma vez que tais mudanças foram mais
céleres e profundas do que noutros países ocidentais, onde as alterações se processaram
gradual e lentamente (Almeida, 1999).
Compreender os fenómenos associados às alterações verificadas nos estilos de interação
conjugal, os valores que orientam a diversidade social dos percursos de formação dos
casais e perceber de que modo os processos de modernização social interferem na vida a
dois constituem as principais preocupações da investigação na área da conjugalidade
(Aboim, 2006a). Num contexto onde coexistem modernização, a primazia do afetivo ou a
demanda de igualdade e realização individual, em anuência com finalidades explicitamente
instrumentais da conjugalidade, fruto da priorização do grupo e da instituição sobre os
interesses individuais, às conjugalidades contemporâneas em Portugal apresentam-se
desafios contraditórios: por um lado, a expectativa da felicidade pessoal face ao
investimento na realização individual e na valorização pessoal; por outro lado, a crescente
valorização da dimensão afetiva, que afasta os aspetos patrimoniais, económicos ou
genealógicos enquanto razão da sua existência (Aboim, 2006b).
Bozón (2003) partilha a mesma visão, quando afirma que as mudanças conjugais atuais
abandonam progressivamente a definição do casamento enquanto instituição em prol da
internalização pelo casal, com o casamento a basear-se nas escolhas pessoais, em
detrimento de negociações entre famílias e onde a perspetiva do amor romântico tem
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integrado novos elementos ajustados à crescente autonomia feminina, à valorização da
realização pessoal, ao declínio da perenidade do casamento ou ao aumento da importância
atribuída à sexualidade como área privilegiada de satisfação pessoal (Aboim, 2009).
As conjugalidades surgem, assim, marcadas por múltiplas maneiras de reconstruir e orientar
a afetividade na vida a dois, conducentes à conjunção de vários processos sociais
orientados pela valorização da igualdade de género, da realização individual ou de uma
intimidade negociada e construída (Aboim, 2006).
Em suma, a sociedade portuguesa exibe uma pluralidade de formas de vivenciar a
conjugalidade enquadrada em contextos sócio-económicos, onde as diferenças observadas
na conjugalidade se associam a diferentes posições na estrutura social, reveladoras da
força dos contextos de classe na estruturação das formas de funcionamento familiar (Aboim,
2006ª, 2006b; Moura Ferreira, 2004).
Uma das principais tendências atuais na conjugalidade prende-se com o aumento da idade
média do casamento em Portugal a partir dos anos 80 do séc. XX, por força do incremento
do número de anos de escolaridade e/ou das dificuldades da entrada na vida ativa e da
estabilização profissional, acompanhados por alterações nos modos de vida pessoais e
conjugais, nomeadamente a expansão da coabitação enquanto transição para o casamento,
sobretudo entre as camadas mais jovens. A coabitação configura-se como a primeira etapa
de um processo, que se inicia com a relação conjugal informal e à qual se segue a
formalização da mesma pelo casamento (Moura Ferreira, 2004).
Uma outra tendência passa pela diminuição do número de casamentos desde os anos
setenta do séc. XX, apesar da propensão para o aumento da situação de recasamento
decorrente do aumento do número de divórcios e, em menor extensão, da situação de
viuvez (Aboim, 2003; Guerreiro, 2003).
Por último, realça-se o aumento do número de nascimentos fora do casamento na última
década em Portugal, mercê do aumento do número de uniões de fato e de mães sós
(Amaro, 2004). Este indicador, analisado no contexto de um ciclo caracterizado pelo
crescimento progressivo da taxa de divórcio, aumento das relações conjugais não
formalizadas e das situações de não coabitação e/ou o aumento do celibato desejado,
perfila o surgimento de novas formas de organização e de legitimação da família que
confrontam e competem com o modelo clássico de família nuclear embora sem o
questionarem (Aboim e Moura Ferreira, 2002).
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5.3. Género

A visibilidade dos movimentos feministas na Europa e nos Estados Unidos da América nos
anos 60 do séc. XX trouxeram para o campo da investigação novos objetos de estudo, como
a casa e o grupo doméstico, a família e a rede de parentesco, a criança e a infância, os
padrões de casamento, a conjugalidade e a herança, a ilegitimidade e o celibato, a
economia familiar, a divisão do trabalho familiar e os poderes domésticos, as atitudes
perante a vida e a morte e os sentimentos e os valores familiares (Almeida, 1999).
A mulher surge como protagonista nas mudanças familiares ocorridas em Portugal nas
últimas três décadas (Almeida, 1999; Ferreira e Aboim, 2002; Aboim, 2006a, 2006b, 2010).
Aboim (2006a) considera que a ordem de género foi profundamente alterada nos últimos
dez anos no nosso país, o que é justificado pela passagem de um modelo baseado na
dominação masculina para um modelo de ―casal de duplo emprego‖. Revelam-se, assim,
mudanças dentro e fora da família, onde os papéis sociais e a ordem de género têm sido
reconfigurados em função de novas realidades que afrontam a tradicional masculinidade e
questionam o alinhamento patriarcal das sociedades ocidentais (Aboim, 2010).
O conceito de género é polissémico: este pode ser abordado numa vertente artística,
associada ao cinema ou pintura; pode ser compreendido num contexto gramatical, como um
meio de classificar fenómenos ou sistema de distinções socialmente acordado; com os
movimentos feministas, adquire um sentido mais literal, constituindo uma forma de
referência à organização social assente numa relação entre os sexos (Scott, 2007). De um
modo geral, género refere-se ao que diferencia social e culturalmente os dois sexos,
independentemente dos elementos biológicos (Anjos, 2000). O sexo (masculino ou feminino)
é alvo de interpretações e significações, que influenciam os comportamentos, atitudes,
práticas e papéis de género (Moita e Santos, 2010), muitas vezes fundadas em esquemas
de classificação que opõem o masculino ao feminino (Anjos, 2000). As imagens, o
vocabulário e as significações mobilizadas em diversas sociedades para evocar a
sexualidade e reprodução humanas são atravessadas por esquemas de classificação
alicerçados nesta oposição masculino/feminino, como se evidenciará nos próximos capítulos
(Anjos, 2000).
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ATIVIDADES
1. Solicite aos alunos que descrevam o seu agregado familiar, discutindo em
grupo as diferentes estruturas familiares.
2. Solicite aos alunos a elaboração de uma árvore genealógica.
3. Procure aferir resultados noutras turmas e elabore um relatório de
caracterização dos tipos de famílias existentes na escola e por turma.
4. Elabore um cronograma evidenciando os principais eventos que marcam as
mudanças na família ocorridas durante o século XX em Portugal e exponha os
trabalhos em lugar bem visível e acessível a toda a comunidade educativa.
5. Recolher informação estatística sobre as mudanças familiares ocorridas em
Portugal no site do INE e da PORDATA - Base de Dados de Portugal
Contemporâneo. Produzir posters com as informações recolhidas.
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6. CORPOS E IDENTIDADES EM MUDANÇA

6.1. Adolescência: reflexões em torno de um conceito

A palavra adolescência deriva do latim ―adolescere‖, que significa ―tornar-se homem ou
mulher‖ ou ―crescer na maturidade‖, fase que só foi concebida como uma etapa distinta do
desenvolvimento a partir do séc. XIX (Grossmann, 1998; Ferreira, 2006). Constituindo um
período de transição entre a infância e a idade adulta (Ágreda, 2009), na adolescência
acontecem inúmeras mudanças físicas e morfológicas e reconfigurações identitárias que
desafiam o crescimento psicológico e desenvolvimento pessoal, aspetos que antecedem a
maturidade sexual adulta.
Os adolescentes defrontam-se com a necessidade de desenvolver competências em vários
domínios, como a autonomia, a autoestima e a intimidade, ao mesmo tempo que
aprofundam a compreensão de conteúdos abstratos e questionam valores e normas,
tornando-se capazes de organizar uma identidade pessoal mais madura que sustenta a sua
independência e produtividade (Shoen-Ferreira, 2003), suportada pelo estabelecimento e
manutenção de relações pessoais fora da rede familiar (Bock, 2004; Barros et al., 2007). No
entanto, as trajetórias de vida dos adolescentes também dependem dos seus contextos
familiares (Knobel, 1999). Refletindo sobre as mudanças que ocorrem na relação dos
adolescentes com os pais, Strecht (2005) enfatiza o papel dos adultos na garantia de
proteção, segurança e educação.
Um dos principais desafios colocado pelas alterações físicas e psicológicas durante a
adolescência prende-se com a intensificação da importância da saúde sexual e reprodutiva,
num contexto caracterizado pela complexidade e exigência de tarefas intelectuais e pelo
desempenho de diversos papéis sociais (Biro e Dorn, 2005; Blakemore, 2008; Crowley,
Pitteloud e Seminara, 2008; Sebastian et al., 2008).
A ideia de que a adolescência é uma fase obrigatória de passagem para a idade adulta –
processo designado por Aberastury e Knobel como ‖naturalização da adolescência‖
(Oliveira, 2006) - contribuiu para a perceção da universalidade desta etapa difícil no
desenvolvimento individual (Bock, 2004), caracterizada pela rebeldia e tendencial oposição,
crescimento

em

grupo,

mudanças

corporais,

instabilidade

emocional

e

afetiva,
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desenvolvimento do raciocínio lógico e busca da identidade e independência (Ozella,2002;
Bock, 2004).
Mais recentemente, diversos estudos têm desconstruído uma perspetiva meramente
naturalizante

na

definição

da

adolescência,

realçando

as

respetivas

dimensões

socioculturais e históricas (Becker, 1989; Grossman, 1998; Calligaris, 2000; Ozella, 2002,
2008; Martins, 2003; Bock, 2004; Frota, 2007; Pereira, 2007). Estas abordagens evidenciam
as diferentes manifestações da adolescência em diversas sociedades e momentos
históricos e enfatizam as capacidades interventivas dos adolescentes, concebidos como
atores ativos e não simples espectadores da vida social, criticando a representação social
da adolescência como uma fase problemática e difícil.
Neste sentido, Ozella (2002) propõe que se analise a adolescência como uma construção
social, e não como um período natural do desenvolvimento individual, constituindo uma fase
cujos significados e interpretações são socialmente construídos, normalmente com base nas
mudanças físicas, no surgimento de características fisiológicas que ocorrem no corpo e no
desenvolvimento cognitivo. Esta visão é partilhada por Coimbra (2005), que enfatiza o
trabalho da antropóloga Margaret Mead na abordagem do conceito de adolescência
enquanto produto das práticas sociais, perspetivando-o como um fenómeno cultural
enformado por circunstâncias históricas e pronunciando-se de formas diferentes (ou mesmo
não existindo) em diversos lugares. Em suma, o ambiente sociocultural pode impulsionar
modificações nas formas pelas quais a adolescência é concebida na sociedade moderna
(Salles, 2005).
Diversos fatores socioculturais, psicológicos, cognitivos e biológicos entrecruzam-se na
construção da identidade na adolescência. Para além dos tradicionais agentes de
socialização - a família, os pares e a escola - os meios de comunicação social - televisão,
rádio, cinema, jornais, revistas e livros – e as novas tecnologias de informação e
comunicação – internet, chats e telemóveis - influenciam cada vez mais os comportamentos
e as atitudes dos adolescentes, sobretudo em questões de sexualidade (Brown, 2002;
Werner-Wilson et al., 2004; Weiss, 2007; Yao, 2009; Moswang, 2010). Estas instituições
sociais e instrumentos comunicativos podem emanar informações contraditórias sobre
saúde sexual e reprodutiva, sendo fundamental assegurar a qualidade e relevância das
mesmas (Holder-Nevins et al., 2009).
Atendendo a que a comunicação entre os adolescentes e adultos significativos é
fundamental para que os primeiros adquiram competências para decidir de forma consciente
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e informada, urge dotar os profissionais que com eles lidam - professores e profissionais de
saúde - com competências científicas e pedagógicas capazes de potenciar a literacia em
saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes (Weiss, 2007).
Johnson, Crosnoe e Elder (2004) focalizam-se no contexto socio-histórico para compreender
as formas diferenciadas de delimitação da adolescência. Com base na análise do caso dos
Estados Unidos da América, estes autores, mostram que as condições socioeconómicas
tendem a marcar o percurso de vida dos indivíduos, propondo a realização de estudos que
se debrucem sobre estes aspetos enquanto determinantes do desenvolvimento e
enquadramento da adolescência.
Mais recentemente, Sebastian e colaboradores (2008) concluíram que o intenso
desenvolvimento verificado na adolescência entrecruza mudanças na construção do
autoconceito dos indivíduos e modificações nas estruturas do sistema nervoso, visíveis em
imagens de ressonância magnética que demonstraram a intensa atividade cerebral em
regiões do córtex associadas ao desenvolvimento pessoal. Embora promissores, estes
estudos são ainda insuficientes para compreender as inter-relações que as hormonas
estabelecem com a cultura e o meio social, particularmente no que respeita ao
desenvolvimento neurológico, sendo necessário desenvolver investigação sobre as
contribuições

do

desenvolvimento

biológico

e

dos

fatores

ambientais

para

o

desenvolvimento do ―cérebro social‖ (Blakemore, 2008).
Em síntese, a adolescência tende a ser atualmente perspetivada como uma etapa de
latência social que se enquadra em sociedades capitalistas movidas por necessidades
sociais e económicas que se relacionam com o adiamento da entrada no mundo do
trabalho, a extensão da permanência na escola e a aproximação aos pares (Ozella, 2002;
Johnson et al., 2004; Guerreiro e Abrantes, 2005; Frota, 2007), como ilustra a seguinte
afirmação:
“É necessário conceber a adolescência, para além da idade cronológica, da
puberdade e transformações físicas que ela acarreta, dos ritos de passagem, ou de
elementos determinados aprioristicamente ou de modo natural. A adolescência deve
ser pensada como uma categoria que se constrói, se exercita e se reconstrói dentro
de uma história e tempo específicos.” (Frota, 2007: 154).
Nesta perspetiva, Cordelinni (2006) descreve os diversos critérios usados para definir a
adolescência, a saber:
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Critério Cronológico, Um dos grandes desafios na definição de adolescência
relaciona-se com a dificuldade em estabelecer o momento cronológico em que esta
fase inicia e termina (Dias, 2000; Pereira, 2002). A Organização Mundial de Saúde,
por exemplo, considera que a adolescência compreende o período entre os 10 e os
19 anos de idade. Já a Organização das Nações Unidas contempla o intervalo entre
os 15 e os 24 anos nas produções com finalidades estatísticas e demográficas
(Zagury, 2003).



Critério de Desenvolvimento Físico, que entende que a adolescência se inicia com a
primeira manifestação da puberdade e termina no momento em que o
desenvolvimento físico está quase concluído (English, 1958).



Critério Sociológico, de acordo com o qual a adolescência é a fase da vida em que a
sociedade deixa de encarar o indivíduo como criança, mas não lhe confere o estatuto
nem lhe atribui os papéis e funções de adulto.



Critério Psicológico, que define a adolescência como um período de extensa
reorganização da personalidade, que resulta de mudanças no estatuto biossocial
entre a infância e a idade adulta.

Para efeitos didáticos e de análise comparativa, a adolescência é normalmente dividida em
três fases: inicial, média e tardia (Taquette, 2008). A fase inicial decorre entre os 10 e os 14
anos e é essencialmente marcada por grandes mudanças físicas e, na sequência destas,
alterações psíquicas, emocionais e sociais, reconfigurações nas relações familiares e
formação do grupo de pares. Na fase média, entre os 15 e os 17 anos, os adolescentes
experienciam conflitos psíquicos e expressam oposição à família, na procura de projetos de
vida profissionais e sexuais autónomos e independentes, com um determinado estatuto
social. A fase tardia da adolescência acontece entre os 18 e os 19 anos de idade, altura em
que as alterações físicas estão quase concluídas e se intensificam os conflitos interpessoais
de cariz social, relacional e sexual. O maior desafio desta fase consiste na procura de
independência, característica do adulto.
Em suma, a compreensão da adolescência exige uma abordagem multidimensional, que
contemple aspetos biológicos, psicoafectivos, jurídicos, sociais e culturais (Pereira, 2002;
Cordelinni, 2006; Oliveira, 2006; Almeida, 2008), os quais definem os contornos da forma
como os adolescentes perspetivam o mundo, constroem os seus sistemas de valores e
desenvolvem capacidades de decisão e responsabilidades (Moita e Santos, 2010). Johnson,
Crosnoe e Elder (2011) consideram que a compreensão da adolescência deve ser
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enquadrada em perspetivas que contemplem uma análise do ciclo de vida, cujo enfoque se
situa no estudo das transições entre a infância, a adolescência e o estado adulto e na
compreensão do modo como os adolescentes desenvolvem esforços para se tornarem
produtores e produtos de sistemas sociais. Esta abordagem contribuirá para a identificação
dos mecanismos de continuidade e descontinuidade subjacentes a estas transições e para a
compreensão da forma como estas se influenciam mutuamente (Soares e Marques, 2009).

6.2. Alterações biológicas na puberdade

Adolescência e puberdade são conceitos muitas vezes usados de forma indiscriminada e
como sinónimos, mas os seus significados diferem: enquanto a puberdade se refere a
mudanças que ocorrem a nível biológico (Sisk, 2006; Biro, 2011), nas quais se destaca a
ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gónadas, que culmina com a maturação destas
últimas, a adolescência também implica a maturação dos comportamentos sociais e
cognitivos (Kirk,2008).
Se a puberdade ocorre de forma relativamente idêntica em todos os indivíduos do mesmo
género num determinado contexto socio-histórico, a adolescência configura-se como um
fenómeno mais localizado e, influenciado pelas condições sociais, de género e ideológicas
(Ventura e Corrêa, 2006). A transição da adolescência para a idade adulta envolve
mudanças simultaneamente comportamentais e biológicas (Sisk e Foster, 2004, 2005) que
se expressarão ao longo da vida (Eisenstein, 2008).
Numa perspetiva estritamente biológica, a adolescência está associada à puberdade, a fase
do desenvolvimento humano em que surgem os carateres sexuais secundários, marcos
biológicos desta fase, porque decorrem das modificações do aspeto físico, sinais evidentes
da maturação reprodutiva (Sisk e Foster, 2005).
As modificações corporais registadas, como o crescimento dos seios e o surgimento da
menstruação nas raparigas e dos pelos faciais e aumento dos órgãos genitais nos rapazes
sucedem da atividade hormonal e do funcionamento do eixo neuro-hipofisário (Blakemore,
2008; Sebastian, 2008) para que estes se tornem aptos a concretizar atos sexuais com vista
à obtenção de prazer e à procriação (Taquettte, 2008). A puberdade refere-se, portanto, às
mudanças biológicas que tornam possível o crescimento, desenvolvimento e maturação dos
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indivíduos e garantem a sua capacidade de reprodução e preservação da espécie (Pereira,
2002).
A puberdade inicia-se com a entrada em funcionamento dos neurónios hipotalámicos basomedianos, que segregam a hormona libertadora de gonadotropinas, a GnRH. A secreção
desta hormona estimula a hipófise, que liberta outras hormonas com ação sobre as
gónadas, desencadeando uma cascata de reações que impulsionam a restruturação do
cérebro do adolescente e conduzem à produção de estímulos sensoriais que ativam a
motivação sexual e a expressão de comportamentos copulatórios (Sisk e Foster, 2004).
O conjunto das transformações biológicas iniciado com a puberdade é coordenado pelo
cérebro e depende das interações entre as hormonas esteroides produzidas pelas gónadas
e o sistema nervoso do adolescente. As diferenças morfofisiológicas apresentadas à
nascença definem as características sexuais primárias dos indivíduos. As modificações do
aspeto físico que vão surgindo como resultado da ação hormonal promovida pelo eixo
hipotálamo-hipofise-gónadas a partir do início da puberdade marcam o desenvolvimento das
características sexuais secundárias, que evidenciam a preparação do organismo para se
tornar ativo do ponto de vista reprodutivo.
As principais mudanças ocorridas a nível biológico podem resumir-se em: ganhos rápidos de
peso e altura; alterações na proporção e forma corporal; surgimento dos carateres sexuais
secundários; emergência de diferenças sexuais ao nível do peso, altura, composição e
proporções corporais (Barros, Pereira e Goes, 2007), dimensões e mineralização dos ossos;
desenvolvimento dos sistemas reprodutores; desenvolvimento cerebral; e alterações a nível
do sistema cardiorrespiratório, como aumento da capacidade de reserva de ar, mudanças
na pressão sanguínea e nos valores eletrocardiográficos (Biro, 2011). A avaliação destas
alterações deverá ser realizada independentemente para o sexo feminino e masculino,
atendendo às diferenças anatómicas e funcionais entre ambos. Por exemplo, as meninas
tendem a entrar na puberdade antes dos meninos e as mudanças pubertárias são mais
rápidas e evidentes no sexo feminino, enquanto os rapazes apresentam períodos de
crescimento mais prolongados (Wells, 2007).
Durante a puberdade surgem alterações hormonais que conduzem ao desenvolvimento dos
carateres sexuais secundários. O papel desempenhado pela GnRH (hormona libertadora de
gonadotropinas) é preponderante neste processo – trata-se de uma hormona cuja estrutura
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química é um decapeptideo8 e que é secretada de forma intermitente por neurónios
especializados situados na região baso-mediana do hipotálamo. Esta hormona estimula a
hipófise a segregar gonadotropinas, como a LH (luteo-estimulina) e a FSH (folículoestimulina). Lançadas na corrente sanguínea, estas hormonas vão migrar até encontrarem
as células-alvo, situadas nas gónadas, ovários e testículos. Estas hormonas são
extremamente importantes para o funcionamento das gónadas e para os comportamentos
sexuais, por estimularem a secreção de GnRH a nível cerebral. Contudo, o principal
mecanismo responsável pela alteração e desenvolvimento reprodutivo e sexual (Schultz e
Sisk, 2006) do organismo é a modulação da secreção pulsátil do GnRH, sendo necessário
que o intervalo entre pulsos seja suficientemente pequeno, para produzir quantidades de
gonadotropinas capazes de sustentar a função das gónadas e ao mesmo tempo o
comportamento reprodutivo (Cameron, 2004; Sisk e Foster, 2004; Ebling, 2005; DiVall e
Radovick, 2008; Wu et al., 2011).
Sisk e Foster (2004) sugerem que os mecanismos reguladores também deverão ser
controlados por genes. Mais recentemente, diversos estudos reforçam esta tese ao
apresentar modelos e mecanismos de ação de genes reguladores da libertação do GnRH e,
consequentemente, dos processos reprodutivos na espécie humana. De realçar, por
exemplo, o trabalho coordenado por Dhillo (2008), que demonstrou a ação dos genes da
kisspeptina e dos seus recetores na regulação do início da puberdade (Dhillo, 2008; Forbes,
2010) e da secreção de GnRH (DiVall e Radovick, 2008). Uma outra linha de estudos no
âmbito da regulação génica revelou que o surgimento da menarca nas raparigas é
controlado por vários polimorfismos do tipo SNP (Single Nucleotide Polimorphisms) 9 (Biro,
2011).
Enraizado nas mudanças hormonais despoletadas pelo hipotálamo, o início da puberdade
varia de acordo com o sexo, etnicidade, herança genética, estado nutricional, condição
socioeconómica, atividade física e estado geral de saúde do indivíduo (Padez, 2003; Ebling,
2005; Pynierd e Zipf, 2005; Euling, 2008; Graber, 2008). É fundamental que os profissionais
de saúde reconheçam os sinais efetivos de um despoletar normal do processo pubertário
(Pynierd, 2005), tal como os professores.
Rapazes e raparigas podem entrar na puberdade em momentos distintos (Sisk e Foster,
2004; Wells, 2007) ao longo de um intervalo de idades relativamente extenso, normalmente

8

Um decapeptideo consiste numa estrutura de natureza proteica, cuja composição é de dez aminoácidos.
AGnRH possui uma estrutura decapeptidica.
9
SNP- Variações na sequência de DNA que consistem da alteração de uma única base nucleotídica.
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calculado com base no momento em que surgem os carateres sexuais secundários (DiVall e
Radovick, 2008).
A descrição exaustiva da cronologia e sequência do desenvolvimento dos carateres sexuais
secundários é conhecida como os ―estádios de Tanner‖ ou taxas de maturidade sexual
(SMR, do inglês Sexual Maturity Ratings) (Gallichio, 2004; DiVall e Radovick, 2008).Esta
proposta classificatória é usada por diversos clínicos para avaliar se o desenvolvimento
pubertário é normal, precoce ou tardio, e para despistar anomalias de crescimento, como as
que estão associadas a anomalias genéticas (por exemplo, a Síndrome de Turner)
(Gallichio, 2004; Bannick, 2009; Hagen, 2010).
O processo de maturação sexual, que decorre ao longo da puberdade, é controlado por
hormonas esteroides segregadas pelas gónadas, nomeadamente a testosterona (para os
rapazes) e o estradiol (para as raparigas). A DHEAS (dihidroepiandosterona sulfato), um
androgénio segregado pelas glândulas suprarrenais, é responsável pelo desenvolvimento de
características masculinas em raparigas e pela puberdade precoce em rapazes (Rogol et
al., 2002; Romeo, 2003).

Características sexuais secundárias femininas

A menarca constitui um dos mais importantes marcos que determinam a entrada das
raparigas na idade pubertária, afigurando-se como um sinal de que o organismo se encontra
fisicamente maduro para desempenhar a função sexual e reprodutiva (Silberstein e Merriam,
2000; Slap, 2003; Rosenfield et al., 2009; Zegeye et al., 2009; Karapanou e Papadimitiou,
2010). Apesar de ligeiras variações, o surgimento da menarca acontece entre os 12 e os 13
anos, com uma média de 12,43 anos em raparigas provenientes de países desenvolvidos
(Klein et al., 2006). Em Portugal são escassos os estudos sobre a idade em que ocorre a
menstruação, destacando-se os trabalhos de Padez (2003) na região de Coimbra. Este
estudo concluiu que a idade média da menarca nesta região foi de 12,44 anos para
raparigas nascidas na década de oitenta do séc. XX, valor mais baixo do que o registado
para as raparigas nascidas em 1880, que em média ocorria aos 15 anos, evolução conforme
à tendência secular observada noutros contextos (Friedman et al., 2002; Padez, 2003;
Himes, 2006; Kaplowitz, 2006; Klein et al., 2006, Euling, 2008; Barsom et al., 2008; Biro,
2011). De acordo com a autora, o decréscimo da idade da menarca deve-se essencialmente
39

à melhoria das condições socioeconómicas e ambientais observadas em Portugal durante a
década de 1970, em particular no que concerne os hábitos alimentares e a oferta de
cuidados de saúde, fatores que contribuíram para um aumento do índice de massa corporal
nas crianças (elemento que conduz à ocorrência da menarca).
Contudo, a menarca não é o primeiro sinal de que o organismo das meninas está a mudar
com a puberdade, mas sim o aumento do volume mamário originado - pela telarca10, o qual
pode ser precedido ou sucedido pela adrenarca ou pubarca, ou seja, o desenvolvimento de
pelos púbicos (Parent, 2003; Britton, 2004; Klein et al., 2006, Taquette, 2008, Biro, 2011).
Alguns autores analisam a relação entre a primeira manifestação pubertária e o desfecho
desenvolvimental apresentado, concluindo que nas raparigas cuja manifestação pubertária
inicial foi o desenvolvimento da mama a menarca ocorreu mais cedo e desenvolveram
índices de massa corporal mais elevados em adultas, por comparação com as raparigas
cujo sinal inicial foi a pubarca (Magarey, 1999; Biro, 2001; Kaplowitz, 2006; Klein et al. 2006;
Buck Louis et al., 2008; Biro, 2011). A puberdade feminina envolve ainda o crescimento do
útero (Taquette, 2008) e mudanças na composição dos tecidos, como a deposição de tecido
adiposo nas ancas e no abdómen, acompanhadas por alterações do esqueleto, como o
alargamento da bacia e o atingir do máximo de mineralização óssea (Klein et al., 2006). O
estrogénio segregado pelos ovários é o principal elemento responsável pelas alterações
ocorridas a nível do esqueleto, forma e composição corporal da mulher (Balash, 2003).

Características sexuais secundárias masculinas

A tendência secular de diminuição da idade de início da puberdade registada nas raparigas
também se verifica nos rapazes, embora esteja inventariada maior quantidade de evidências
relativamente a estas (Forbes, 2010). Os estudos sobre os padrões de desenvolvimento dos
rapazes durante a puberdade são escassos, para o que contribui a relativa invisibilidade de
sinais mensuráveis na sua caracterização (Euling, 2008), motivo que dificulta a definição do
momento a partir da qual se inicia a puberdade nos rapazes.
Os dados relativos ao desenvolvimento pubertário masculino dizem essencialmente respeito
ao crescimento em altura e à variação do peso e servem como referência para determinar o
padrão de normalidade, mas estes dados só valem para populações específicas,(Tomova,
10

A telarca consiste no desenvolvimento do tecido mamário que conduz ao aumento de volume da mama.
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2010). Um dos primeiros indicadores do início da puberdade nos rapazes é o crescimento
testicular, avaliado por ecografia testicular ou com orquidometros 11 (Euling, 2008; Forbes,
2010). Outros sinais incluem o crescimento da bolsa do escroto e do pénis e a modificação
do aspeto da pele que reveste o escroto, de acordo com o proposto no estádio 2 da escala
de Tanner (Gallichio, 2004; DiVall e Radovick, 2008), sucedendo-se-lhes o crescimento
peniano e o surgimento de pelos na zona púbica. Mais tarde verifica-se a presença de
esperma na urina (espermatúria) e a ejaculação noturna após um pico de crescimento em
altura (Tomova, 2010). Estas manifestações devem-se à libertação de hormonas sexuais
para a corrente sanguínea, como a testosterona (Wells, 2007).
A produção de esperma sucede ao crescimento do pénis, ocorrendo a espermarca, em
média, entre os 13 e os 14 anos. O surgimento de pelos faciais ocorre cerca de três a quatro
anos após o desenvolvimento de pelos púbicos, primeiro na região supralabial e depois na
face e queixo. Estes sinais pubertários emergem entre os nove e os catorze anos de idade
(Rogol et al., 2002).
Outras marcas da puberdade masculina passam pelos pelos axilares, surgimento de acne e
mudança de voz, manifestações que ocorrem mais tarde e revelam variações individuais. No
quadro seguinte sintetizam-se as principais alterações pubertárias relacionadas com o
desenvolvimento de características sexuais secundárias nas raparigas e rapazes e o evento
fisiológico que lhes subjaz:

11

A ecografia do testículo é um procedimento de imagiologia que visa examinar os testículos e o conteúdo do
escroto. O orquidómetro de Prader, que consiste num conjunto de 12 modelos de testículos, de forma elipsoide,
feitos de madeira ou plástico e montados numa corda, com volumes de 1 a 25ml. Para avaliar o volume
testicular, o médico palpa o testículo com uma das mãos, enquanto segura o orquidómetro na outra, procurando
o modelo que mais se aproxima do testículo palpado.
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Tabela 6.1. Características sexuais secundárias femininas e masculinas e evento fisiológico
que as causa
Características sexuais secundárias
Eventos fisiológicos

Secreção de estrogénio/testosterona

Secreção de FSH

Femininas

Masculinas

Desenvolvimento e
crescimento das mamas

Aumento do pénis e
bolsa do escroto

Desenvolvimento
folicular

Aumento dos testículos

Secreção de androgénios pelas glândulas
suprarrenais

Desenvolvimento de pelos púbicos e axilares

Secreção de hormonas sexuais esteroides e
hormona de crescimento

Aceleração do crescimento

Supressão do estrogénio

Menarca anovulatória

Outros mecanismos, incluindo picos súbitos de
LH

Ciclos menstruais
ovulatórios

FONTE: Adaptado de Traggiai e Stanhope, 2003.

Quando o desenvolvimento de características sexuais secundárias ocorre antes dos oito
anos de idade nas raparigas e antes dos nove anos de idade em rapazes, trata-se de
puberdade precoce (Traggiai e Stanhope, 2003; Slap, 2003; Buck Louis et al., 2008), cujas
causas se prendem com fatores de natureza genética ou ambiental, nomeadamente
disfunções do eixo hipotálamo-hipófise ou das gónadas (Buck Louis et al., 2008), ou com
anomalias congénitas que resultam em deficiências hormonais hipofisárias múltiplas, como
o hipogonadismo (Buck Louis et al., 2008); doenças como o Síndrome de Turner ou de
Klinefelter (Gallicchio et al., 2003; Buck Louis et al., 2008); ou trissomia X (Tartaglia, 2010).

O ciclo menstrual feminino

Compreender a regulação do ciclo menstrual é fundamental para que as adolescentes
estejam alerta para eventuais alterações ou irregularidades nesse âmbito, de modo a evitar
a procura tardia de tratamentos e a ocorrência de consequências graves para a saúde (Klein
et al., 2006) e a restringir gravidezes indesejadas (Jukic et al., 2007). Educar as
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adolescentes para manter um calendário de registo dos períodos menstruais pode reduzir a
ansiedade relativa à duração dos ciclos menstruais no início da puberdade e garantir melhor
reporte dos fenómenos que ocorrem como a abundância de fluxo menstrual ou a presença
de dor, por exemplo (Duflos, 2000; Klein et al., 2006). A discussão em torno dos cuidados de
higiene a manter durante o ciclo menstrual em meio escolar pode ser aproveitada para
desmistificar alguns preconceitos, como por exemplo a ideia de que o uso de tampões por
raparigas menstruadas que ainda não tenham iniciado a atividade sexual é inseguro (Klein
et al.,2006).
Os ciclos menstruais ao longo da adolescência tendem a ser irregulares no que respeita os
intervalos entre menstruações e na sua duração – alguns estudos apontam para uma
duração entre 21 e 45 dias, existindo ciclos com duração inferior e superior (Klein et al.,
2006), enquanto outras investigações referem-se a intervalos entre os 23 e os 32 dias,
apresentando cada ciclo uma duração média de um a cinco dias (Cole et al., 2009). Para
além disso, os primeiros ciclos são anovulatórios, sobretudo quando a menarca acontece
antes dos 12 anos, (Klein et al., 2006).
A compreensão do ciclo menstrual é um dos tópicos incluídos nos manuais do ensino básico
e secundário nas áreas de ciências naturais e biologia e nos programas de educação para a
saúde sexual. Ora, nem todos os curricula são abrangidos por estas disciplinas, como é o
caso das turmas CEF (Cursos de Educação e Formação) do 3º ciclo do ensino básico ou
das turmas com trajetos em cursos profissionais ou tecnológicos, situação que dificulta a
abordagem dos ciclos menstruais junto dos adolescentes que integram estas turmas. Um
outro entrave, transversal às turmas que não se encontram nestas circunstâncias, prende-se
com o facto de alguns manuais escolares apresentarem informações erradas com base nos
resultados obtidos em estudos publicados entre 1910 e 1960, segundo os quais o ciclo
menstrual teria uma duração média de 28 dias, dado ainda hoje ensinado em cursos de
medicina (Cole et al., 2009). Ora, a complexidade do ciclo menstrual exige a compreensão
dos conceitos de fase folicular e luteínica do ciclo ovárico na instituição do período de 14
dias como o tempo necessário para ocorrer a ovulação num período com duração de 28
dias (Cole et al.,2009; Greydanus et al., 2009, Escobar et al., 2010).
A fase folicular – fase inicial do ciclo ovárico com duração média de 14 dias ao longo da qual
os folículos ováricos sofrem maturação - é a que mais interfere com a variabilidade da
duração do ciclo menstrual e a fase luteínica do ciclo ovárico –fase que sucede à expulsão
do ovócito para as trompas e que resulta na formação do corpo amarelo devido à alteração
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sofrida pelas células que formavam o folículo maduro- pode variar entre 7 a 12 dias (Cole et
al., 2009).
Com o objetivo de avaliar os fatores que influenciam a variação dos ciclos menstruais, Liu e
colaboradores (2004), examinaram a influência de características demográficas (idade,
etnicidade, índice de massa corporal e nível de escolaridade) e dos estilos de vida (consumo
de tabaco, álcool e cafeína e níveis de atividade física) sobre a duração do ciclo menstrual,
da fase folicular e da fase luteínica e o efeito destes fatores na caracterização dos ciclos
menstruais. Os autores concluíram que todos estes aspetos interferem com a duração do
ciclo menstrual, mas a respetiva atuação varia de acordo com os grupos e as faixas etárias,
sendo necessário realizar mais estudos para compreender em profundidade a forma como
estes parâmetros interferem no ciclo menstrual.

ATIVIDADES
1. Solicite aos adolescentes a recolha de fotografias dos pais, mães, avós e irmãos
em diferentes fases de desenvolvimento - bebé; criança de 2-5 anos; criança de 6-8
anos; criança de 9-10 anos; adolescente com 11-13 anos; adolescente com 14-17
anos; e jovem adulto com 18-20 anos. Estas fotografias deverão ser organizadas
cronologicamente num álbum. A identificação das principais alterações corporais
servirá como mote para discutir em grupo as potencialidades e os desafios da
puberdade.
2. Solicitar às adolescentes que registem os dias do mês em que surge o período
menstrual ao longo de seis meses, identificando a duração média do mesmo.
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7. SEXUALIDADES: CONHECIMENTOS E COMPORTAMENTOS

7.1. Contracepção

A contracepção consiste no conjunto de métodos e dispositivos que visam o controlo
da fecundidade e permitem aos indivíduos planear, espaçar e decidir o momento da
ocorrência de uma gravidez (Amy et al., 2009). Na Conferência de Alma-Ata, sobre

Cuidados Primários de Saúde, realizada em 1978, proclamou-se o direito à
contracepção como um dos principais instrumentos de promoção da saúde das
mulheres. De facto, os métodos contraceptivos auxiliam na prevenção de uma
gravidez não desejada, evitam o recurso ao aborto e suavizam as complicações de
saúde decorrentes de gravidezes sucessivas num curto espaço de tempo (Trindade,
2002; Vilar, 2010), ao mesmo tempo que contribuem para viver a sexualidade de
forma saudável e segura (Brandão, 2009; Reis, Ramiro e Matos, 2009; Gore et al.,
2011).
Os dados sobre a prevalência do uso de contracetivos em quase todos os países e
regiões do mundo são publicados anualmente pela OMS 12. O relatório mais recente
(OMS, 2010) mostra que a prevalência do uso de contraceptivos na população
portuguesa aumentou entre 1979/80 (76,3%) e 2005 (86,8%), o que pode ser
explicado, entre outros aspectos, pela generalização do acesso às consultas de
planeamento familiar e distribuição gratuita e/ou venda livre de métodos contraceptivos
a partir da década de oitenta do séc. XX (Almeida, André e Lalanda, 2002; Vilar,
2010).
Em Portugal, o grupo etário dos 18 aos 35 anos é o que tem maior proporção de
utilizadores de métodos contraceptivos13, o que pode dever-se à maior regularidade da
atividade sexual e/ou às crenças de que a fertilidade é elevada; à maior sensibilização
quanto à importância do uso de contracepção; ou ao acesso atempado a cuidados de
12

Todos os anos a OMS publica o documento ―World Health statistics‖, onde disponibiliza os dados
recolhidos e atualizados pelos países que os facultarem. De entre os numerosos dados que se podem
encontrar, a prevalência do uso de contracetivos conta-se entre as melhores documentadas. Disponívem
em: http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf, o atual relatório(2011).
13

Num estudo publicado por Vilar (2010), o autor refere que 94% dos indivíduos desta faixa etária,
inquiridos no seu estudo, utiliza métodos contraceptivos.
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saúde reprodutiva (Vilar, 2010). A escolha de métodos contraceptivos parece estar
relacionada com os seguintes fatores: as preferências dos utilizadores; as atitudes e
representações sociais que estes constroem sob a eficácia, vantagens e
desvantagens de cada método; o tipo de situação conjugal; a frequência das relações
sexuais; e as sugestões dos profissionais de saúde (Vilar, 2010).
Num estudo realizado junto de adolescentes brasileiros realça-se a não utilização de
métodos contraceptivos no momento da iniciação sexual (Brandão, 2009), resultados
consistentes com os observados para o caso português (Reis, Matos e Ramiro, 2009).
Em Portugal, à semelhança do registado nos Estados Unidos da América
(Krishnamoorthy et al., 2004; Klein et al., 2007; Scott et al., 2011), verifica-se um uso
inconsistente de métodos contraceptivos pelos adolescentes, associado à existência
de parceiros ocasionais e ao consumo de drogas (Reis e Matos, 2007; Reis, Ramiro e
Matos, 2009). Reis, Ramiro e Matos (2009) constataram ainda que os rapazes
portugueses, por comparação com as raparigas, iniciam significativamente mais cedo
a actividade sexual, não utilizam qualquer método contraceptivo e recorrem ao coito
interrompido; e reportam mais frequentemente ter parceiros ocasionais e relações
sexuais sob efeito de álcool ou outras drogas. Os adolescentes constituem um grupo
de intervenção prioritário no âmbito da saúde sexual e reprodutiva, especialmente
devido ao aumento das infeções sexualmente transmissíveis, em particular a SIDA
(Reis, Ramiro e Matos, 2009), estimando-se que no ano de 2009 cerca de 6000
jovens14 entre os 15 e os 24 anos seriam infetados diariamente pelo HIV (OMS, 2009).
Vilar e Ferreira (2009) identificaram as principais lacunas nos conhecimentos dos
jovens

portugueses

sobre

contracepção,

a

saber:

modo

de

aquisição

de

contraceptivos; eficácia de cada método; circunstâncias e modalidades de utilização; e
desconhecimento das alternativas e funcionamento dos métodos contraceptivos
naturais. Ao mesmo tempo, factores relacionados com o processo de desenvolvimento
dos adolescentes, como a relutância em obter informação, a negação da possibilidade
de gravidez e a sensação de imunidade para os problemas e consequências de ser
sexualmente ativo, configuram-se como limitativos do uso consistente de métodos de
contracepção (Klein et al., 2007). Acresce ainda a possibilidade de os serviços de
saúde não estarem sensibilizados para ir de encontro às necessidades dos
14

O relatório da OMS ― HIV surveillance report 2009‖ apresenta um valor de referência de 6568 casos de
SIDA em jovens provenientes de 48 países nos quais não estão incluídos Áustria, Suécia, Mónaco ou
Rússia.

46

adolescentes no que respeita questões relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva
(Bankole e Malarcher, 2010).
Atendendo ao elenco diversificado de experiências afetivas e sexuais que podem
integrar os percursos juvenis (Barros, 2002), a educação para a saúde sexual em meio
escolar pode contribuir para explicar a importância da contracepção e, em particular,
do uso de preservativo, e para facultar informação com vista à redução de práticas
sexuais de risco (Reis, Ramiro e Matos, 2009), sendo fundamental conhecer os
métodos contraceptivos existentes, a sua eficácia e modo de administração.
Os métodos contraceptivos podem ser classificados como naturais e não naturais. Os
métodos naturais incluem o conjunto de mecanismos de planeamento utilizados para
prevenir a gravidez não desejada com recurso apenas à observação dos sinais
naturais relativos às fases do ciclo menstrual e no qual ocorre abstinência das
relações sexuais durante a fase fértil do ciclo menstrual. Qualquer método que interfira
ou produza alteração no ciclo menstrual, seja pelo recurso a drogas ou quaisquer
outros mecanismos mecânicos ou cirúrgicos de contracepção, é considerado um
método não-natural. Na tabela 7.1. enumeram-se os principais métodos contraceptivos
disponíveis no nosso país para adolescentes.

Tabela 7.1. Classificação dos métodos contraceptivos
Métodos
naturais

Coito interrompido
Com base no calendário

Método de ritmo ou do calendário (Ogino-Knauss)

Com base na observação
de sinais e sintomas

Método de medição da temperatura basal (MTB)
Método de Billings ou do muco cervical
Método sintotérmico (MTB+Billings)

Métodos
não
naturais

Hormonais

Contraceptivo oral
Implante intradermico
Injectável
Adesivo

Não hormonais

Espermicidas
Preservativo masculino
Preservativo feminino

FONTE: DGS, 2001, 2008.
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Os métodos naturais

Os métodos naturais poderão ter algum sucesso se existir um perfeito conhecimento
da função reprodutora, nomeadamente: como se processa a produção e sobrevivência
dos espermatozoides e dos ovócitos; como varia a produção do muco cervical ao
longo do ciclo; e como altera a temperatura basal do corpo feminino. É fundamental
que os casais saibam que o período fértil é cíclico e restrito a um período temporal
condicionado pela sobrevivência do ovócito, que é fertilizável entre 10 a 24 horas
durante a sua migração pelas trompas de Falópio. Findo este período, a gravidez não
será possível. Já a produção de espermatozoides é contínua. Logo, se ocorrer coito
durante o período fértil da mulher há forte probabilidade de ocorrência de gravidez.
Num ambiente não hostil para a sua sobrevivência, os espermatozoides podem resistir
entre 24 e 48 horas. Os espermatozoides poderão sobreviver entre 3 e 5 dias se o
muco cervical for propício.
Durante a fase folicular, o muco cervical apresenta-se transparente, abundante de
baixa viscosidade, acelular e filamentoso. A capacidade de esticar aumenta com o
aumento dos níveis de estrogénio e produz um aspecto ramificado quando seca numa
placa. Após a ovulação, o muco espessa e torna-se menos filamentoso, esticando
menos e quando seca numa placa forma contas ao invés do anterior aspecto
ramificado. A análise da quantidade e tipo de muco produzido pode ser um auxiliar na
contracepção, assim como a monitorização da temperatura corporal. A subida de
temperatura ocorre cerca de 2 dias após a libertação da LH, sendo que por volta do
meio do ciclo ocorre um ligeiro decréscimo seguido de um aumento visível, a que
alguns autores se referem como sendo o momento de ocorrência da ovulação.
Embora seja possível verificar o padrão de temperatura, é difícil determinar com
certezas qual o momento da ovulação, considerando-se que pode ocorrer entre 2 dias
antes a 3 dias após a elevação da temperatura basal (Derzko,1986).
Os métodos contraceptivos naturais têm como principais desvantagens requerer
longos períodos de abstinência; geralmente são necessários pelo menos 3 a 6 ciclos
para aprender a identificar o período fértil; a dificuldade de utilizar nos casos de ciclos
irregulares (por exemplo, na adolescência, menopausa, durante o puerpério e
amamentação); a necessidade de uma observação cuidada das modificações
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fisiológicas do corpo da mulher e o registo diário dos dados; não protegem contra as
infeções sexualmente transmissíveis.
Por comparação com os métodos não-naturais, a sua eficácia é baixa, podendo
ocorrer entre 2 a 25 gravidezes em 100 mulheres por ano, apresentando como
vantagens a ausência de efeitos colaterais e de riscos para a saúde. Ao mesmo
tempo, auxiliam as mulheres no conhecimento do seu corpo e são imediatamente
reversíveis quando não utilizados, para além de permitirem aos casais viverem de
acordo com normas culturais ou religiosas (DGS, 2008).
Os métodos baseados na observação de sinais e sintomas requerem especial atenção
nos casos em que tenha havido história de aborto recente; logo após a menarca e na
menopausa; em qualquer situação crónica ou aguda passível de alterar a temperatura
basal; infecções vaginais; ou aleitamento materno. Além disso, a consideração dos
métodos naturais deverá adiar-se face a partos recentes, reiniciando-se apenas
quando as secreções vaginais retomarem a normalidade; em caso de hemorragia
vaginal anormal, sem diagnóstico conhecido; em situações clínicas agudas que
alteram a temperatura corporal; no caso de utilização de drogas que afectam as
secreções vaginais, a temperatura basal ou atrasem a ovulação, como os ansiolíticos
(excepto benzodiazepinas), antidepressivos, antipsicóticos, antihistamínicos, antiinflamatórios não esteróides, aspirina, paracetamol ou o uso continuado de antibióticos
(DGS, 2002, 2008).
Na tabela 7.2. descrevem-se os procedimentos e discute-se a eficácia dos métodos
contraceptivos naturais.

Os métodos não naturais
A variedade dos métodos não naturais permite aos indivíduos, em particular às
mulheres, maximizar a sua eficácia, minimizar os riscos que lhes estão associados e
gerir o seu uso de acordo com as necessidades, desde que utilizados correta e
consistentemente (Schwartz e Gabelnick, 2002). As dificuldades sentidas no uso de
métodos não naturais prendem-se com a possibilidade de esquecer a ingestão diária
de um comprimido, os custos de aquisição dos mesmos e a existência de barreiras
culturais que não permitem às mulheres o uso de certos mecanismos de prevenção da
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gravidez ou lhes impõem práticas que podem colocar em risco a sua vida (Schwartz e
Gabelnick, 2002; Bankole e Malarcher, 2010).
As escolhas contraceptivas para a adolescência recaem essencialmente sobre o
preservativo (masculino e feminino), espermicidas, contraceptivos orais combinados
(COC), a injeção de acetato de depomedroxiprogesterona (DMPA), implantes ou
adesivos, incluindo a contracepção hormonal masculina, que consiste numa injeção de
testosterona que bloqueará a espermatogénese (Deligeoroglou et al., 2006).
Na tabela 7.3. analisam-se as vantagens e limitações de cada método contraceptivo
não natural e discute-se a respectiva eficácia e acessibilidade.
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Tabela 7.2. Procedimentos e eficácia dos métodos contraceptivos naturais
Método

Procedimentos

Eficácia

Coito interrompido

Remoção do pénis do interior da vagina antes da ejaculação.

Ineficaz. O fluido de neutralização da uretra
pode conter alguns espermatozoides viáveis.

Medição da
temperatura basal
corporal

Medição diária da temperatura (vaginal ou rectal), à mesma hora e nas mesmas condições,
geralmente de manhã ao acordar. Pressupõe a abstinência de relações sexuais durante o período
fértil da mulher, calculado a partir do aumento da temperatura que, no momento de ovulação, pode
variar entre 0,3ºC a 0,8ºC acima do valor máximo normal e se mantém até à menstruação seguinte,
sendo geralmente precedido de uma pequena descida antes da ocorrência da mesma. Só identifica
o fim do período fértil, pelo que deve haver abstinência de relações sexuais desde a menstruação
até ao terceiro dia após a elevação da temperatura.

Eficaz. 0,8-6,6 gravidezes por 100
mulheres/ano (Derzko, 1986).

Existem termómetros digitais que registam a temperatura, permitindo realizar a curva de
temperatura basal de cada mulher. Podem ser utilizados com sondas vaginais, que permitem aferir a
condutividade dos tecidos para os espermatozoides, o que constitui um complemento do método.
Existem microscópios de bolso que possibilitam a observação da saliva ou das secreções vaginais
para identificação dos dias férteis.
Existe ainda o teste com anticorpos monoclonais, que consiste na utilização de tiras teste para a
pesquisa de hormona luteínica (LH) na urina, cujo pico máximo surge 24 a 36 horas antes da
ovulação. Neste campo existe uma linha de investigação promissora, que consiste na produção de
anticorpos anti β.hCG (hormona necessária ao estabelecimento da gravidez), administrados sob a
forma de vacina; a sua utilização gerou alguma controvérsia por poder originar uso abusivo e sem
consentimento, para além de não se saber se o risco/beneficio da utilização justificam o
investimento.

Método de ritmo ou
do calendário

Baseado na duração média do ovócito (cerca de 12h a 24h após a ovulação), dos espermatozoides
(cerca de 72h) e do ciclo menstrual, assumindo que a duração da fase folicular é de cerca de 10 a
20 dias e da fase luteínica é de 9 a 17 dias após a janela ovulatória (Cole et al., 2009). O período
fértil é calculado da seguinte forma: durante um período de 6 a 12 meses é calculada a duração do
ciclo menstrual, determinando-se qual o ciclo de maior e de menor duração; o primeiro dia do
período fértil calcula-se subtraindo 18 dias à duração do período mais curto e o último dia fértil
determina-se subtraindo 11 ao período mais longo (exemplificando, se a duração do ciclo menor for

Pouco fiável devido à variação do ciclo
menstrual, o que acarreta longos períodos de
abstinência para os casais que desejam
evitar a gravidez.
Cerca de 14,5-34,5 gravidezes por cada 100
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de 27 dias e a do maior for de 31 dias, o período fértil da mulher estabelece-se entre o 9º e o 20º dia
do ciclo menstrual.

mulheres num ano (Derzko,1986).

Método de Billings
ou do muco cervical

Consiste na monitorização do muco cervical ao longo do ciclo menstrual. A mulher tem de observar
a presença do muco por toque ou no papel higiénico. A seguir à menstruação segue-se uma fase
em que a mulher apresenta um período de secura. À medida que se liberta estrogénio no ovário, a
mucosa uterina inicia a secreção de muco fluido e filamentoso. Após a ovulação e com a libertação
da progesterona, o muco torna-se espesso, até que vai secar novamente. Na fase não fértil o muco
tem pouca elasticidade quando distendido entre os dois dedos. No período de fertilidade máxima a
elasticidade do muco pode atingir entre 15cm e 20 cm.

Impossível aferir. Estudos revelam diferentes
taxas de incidência de gravidez
(Derzko,1986).

Método sintotérmico

A mulher identifica os dias férteis e inférteis relacionando os dados dos métodos da temperatura
basal com os dados do muco cervical. Pode associar outros sinais de fertilidade, como a tensão
mamária ou a ―dor ovulatória‖. O período fértil inicia-se logo que sejam avaliáveis secreções
vaginais, terminando no 4º dia após a filancia do muco cervical e termina no 3ºdia após a subida da
temperatura basal.

Cruza a eficácia do método da temperatura
basal corporal com o método do muco
cervical.

FONTE: Tabela adaptada de Derzko, 1986; DGS, 2001, 2008.
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Tabela 7.3. Vantagens, limitações, eficácia e acessibilidade dos métodos contraceptivos não naturais
Método

Vantagens

Limitações

Eficácia

Acessibilidade

Não protege das DTS
Pode afectar a quantidade e a qualidade do leite
materno
Tem efeitos secundários, por exemplo:
- Náusea e vómito inicialmente;Spotting;
- Aumento de peso associado ao aumento do apetite;
- Alteração do fluxo menstrual;
- Mastodínia;
- Depressão
- Risco tromboembólico (raro)
Interfere com ação de antibióticos e outros
medicamentos, recomendando-se a utilização de um
outro método auxiliar caso haja toma de algum destes.
O progestativo pode ser utilizada em algumas situações
em que os estrogéneos estão contra-indicados. Não
parece modificar a quantidade ou a qualidade do leite
materno, podendo ser utilizada durante o período da
amamentação. Pode contribuir para a prevenção da
doença fibroquística da mama, do cancro do ovário e do
endométrio e da DIP. Não altera a fertilidade, após a
suspensão do método

0,1-1 gravidezes
em 100 mulheres / ano no
COC e 0,5-1,5 gravidezes
em 100 mulheres / ano no
POC.

Várias marcas disponíveis
no
mercado,
incluindo
medicamentos genéricos;
Acessíveis nas farmácias
sem receita médica; Custo
médio ronda os 5 euros,
sem
receita.
Comparticipado pelo SNS e
distribuída
gratuitamente
nas
consultas
de
planeamento familiar.

Irregularidades do ciclo menstrual, que podem variar
entre spotting e amenorreia. A hemorragia grave é um
acontecimento raro. Pode haver um atraso de alguns
meses no retorno aos níveis anteriores de fertilidade.
Não há evidência de nenhum compromisso definitivo da
fertilidade. Em algumas mulheres, verifica-se um
acentuado aumento do apetite, o que pode conduzir ao
aumento de peso; Pode causar, em certas mulheres,
cefaleia, acne, mastodínia, queda de cabelo e
diminuição do desejo sexual.

0,0 a 1,3 gravidezes por
100 mulheres / ano

Só acessível em centros de
saúde e maternidades.
Custo médio de 2,5 euros
por injeção, comparticipada
em 70% pelo SNS.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS HORMONAIS
Contraceptivo
oral
combinado ou
progestativo

Elevada eficácia contraceptiva; não
interfere com a relação sexual;
regulariza os ciclos menstruais;
melhora a tensão pré-menstrual e
a dismenorreia; previne e controla
a anemia ferropénica; não altera a
fertilidade após a suspensão do
método; contribui para a prevenção
de DIP e gravidez ectópica, cancro
do ovário e do endométrio; quistos
funcionais do ovário; doença
fibroquística da mama.

Injetável

A utilização é prática; não interfere
com a relação sexual e não
necessita de motivação diária
como os CO. Pode ser usada
durante o aleitamento, melhorando
mesmo a quantidade de leite
materno. A amenorreia que
provoca pode ser útil em situações
de anemia crónica ou discrasias
sanguíneas.
Estimula
a
eritropoiese, aumentando os níveis
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de hemoglobina; Diminui o risco de
DIP, gravidez ectópica e carcinoma
do endométrio; Não tem efeitos
significativos sobre os factores de
coagulação, a fibrinólise, a tensão
arterial ou a função hepática;
Melhora
algumas
situações
patológicas, como a endometriose,
a anemia de células falciformes e a
epilepsia.
Adesivos

Eficácia,
segurança
e
reversibilidade
parecem
ser
sobreponíveis às dos COC. Não
exige o compromisso diário da
mulher,
mas
deve
ser
regularmente substituído, a cada 7
dias. Não interfere com a relação
sexual. Após a suspensão do
método, o retorno à fertilidade é
imediato.

Alterações do padrão menstrual - nos primeiros meses
pode haver padrão irregular, seguindo-se menstruações
mais regulares e mais curtas. Não protege das DST.
Poucas informações disponíveis sobre as desvantagens
dado ser um método relativamente recente; Algumas
utilizadoras referem reacção alérgica ou irritação no
local de aplicação; alterações no padrão menstrual
(oligomenorreia, amenorreia, spotting); cefaleia, náusea
e vómitos; tensão mamária; dor abdominal; sintomas
coriziformes/infecção respiratória do tracto superior;
vaginite; Não é comparticipado.

Os
ensaios
clínicos
sugerem que a eficácia
poderá ser igual à dos
COC, se a utilização for
consistente e a substituição
do sistema for efectuada
atempadamente. A eficácia
diminui em mulheres com
peso ≥90 kg.

Não comparticipado; Custo
médio de 13 euros

Implantes

Duração de 3 anos. Pode ser
usado por quem não pode ou não
quer tomar estrogénios, não
reproduzindo os seus efeitos
colaterais. Pode-se amamentar.
Reversível.
Não
exige
o
compromisso diário da mulher.
Pode ser utilizado em qualquer
idade.
Rápido
retorno
da
fertilidade, após a remoção do
implante.

Provoca irreguralidade menstrual que varia entre
spotting e amenorreia. Custo variável que pode rondar
os 140 euros. Não protege contra as DST.

99,8%
0 a 0,07 gravidezes por 100
mulheres/ano

Só pode ser colocado por
profissional
de
saúde
treinado para o efeito;
Comparticipado em 70%
pelo SNS

Utilização prática; não interfere
com a relação sexual e não
necessita de motivação diária.
Após a suspensão do método, o
retorno da fertilidade é imediato.

Pouca informação disponível sobre desvantagens;
Algumas utilizadoras referem alterações no padrão
menstrual (oligomenorreia, amenorreia, spotting);
cefaleias; vaginite ou corrimento vaginal inespecífico.
Pode ser difícil de utilizar para mulheres que tenham

Os
ensaios
clínicos
sugerem que poderá ser
semelhante à dos COC, se
a utilização for consistente e
a substituição do anel for

Pode adquirir-se em
farmácias e o custo
médio é de 12 euros

Anel vaginal
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Evidência de que, em mulheres
saudáveis, o anel não altera a flora
vaginal.
Embora ainda não exista evidência
disponível, os estudos realizados
parecem indicar que os benefícios
e vantagens reconhecidos aos
COC se aplicam ao anel vaginal

dificuldade em tocar-se; Se removido por mais de 3
horas tem de utilizar-se novo dispositivo e outro método
auxiliar durante pelo menos 7 dias;
Não é comparticipado.

atempada.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS NÃO HORMONAIS
Espermicidas

Preservativo
feminino

Preservativo
masculino

Não tem efeitos sistémicos. A
utilização é fácil e não necessita de
supervisão clínica. Pode aumentar
a lubrificação vaginal (cremes e
cones). Pode ser utilizado como
coadjuvante de outros métodos
contraceptivos. Oferece alguma
protecção contra as ITS e suas
consequências. Os espermicidas
não são teratogénicos. Alguns
agentes
patogénicos
são
eliminados pelos espermicidas,
mas não há eficácia comprovada
para o HIV ou outras DST
(Deligeoroglou et al,2006).
Diminui o risco de contrair DST e
suas consequências; Ausência de
efeitos sistémicos; Pode ser
colocado em qualquer momento
antes da penetração do pénis; não
é necessária a retirada imediata do
pénis após a ejaculação; Pode ser
mais fácil de utilizar, do que o
masculino, em casos de disfunção
eréctil; É mais resistente que o
preservativo masculino
Protecção contra as DST e suas
consequências;
Ausência
de

Baixa eficácia. Pode provocar reacções alérgicas ou
irritativas na mulher ou no homem; Interfere com a
relação sexual, se não for inserido com antecedência
(alguns espermicidas devem ser colocados na vagina
pelo menos 10 minutos antes da ejaculação)

A eficácia depende da
utilização
correcta
e
sistemática,
preferencialmente
em
associação
com
outro
método; 18 a 30 gravidezes
em
100
mulheres/ano,
quando
utilizados
isoladamente; São eficazes
quando
usados
para
complementar a ação dos
preservativos masculinos.

Á venda em farmácias e
sexshops; Preço variável de
acordo com o tipo de
espermicida.

5 a 10 gravidezes em 100
mulheres/ano

Muito
supermercados,

Dificuldade na utilização; Mais dispendioso que o
preservativo masculino.

Podem ocorrer manifestações alérgicas ligadas ao látex
ou ao lubrificante; Se não for usado correctamente,

acessível:
farmácias
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Diafragma

Dispositivo
intra-uterino

efeitos sistémicos; Não necessita
de supervisão médica; Fomenta o
envolvimento
masculino
na
contracepção e na prevenção das
ITS; Pode contribuir para minorar
situações de ejaculação precoce;
Além dos de látex, existem
disponíveis versões de poliuretano,
que embora sejam de menor
resistência, podem resolver os
problemas
de
alergia
e
sensibilidade.

pode romper durante o coito ou ficar retido na vagina;
Pode interferir negativamente com o ato sexual

ou gratuitos em centros de
saúde e organizações nãogovernamentais (ex: APF,
CNLCS, entre outras)

Diminui o risco de DIP; Ausência
de efeitos sistémicos; Não interfere
com o acto sexual, podendo ser
inserido até 24 horas antes do
mesmo

Dificuldade na utilização; O uso deve ser associado ao
de um espermicida; Não protege contra as DST; O
diafragma só poderá permanecer colocado até ao
máximo de 24 horas, devido à possibilidade de
ocorrência de infecções; O diafragma não deve ser
utilizado nas primeiras 6 a 12 semanas após o parto ou
um aborto do 2.º trimestre. Nestes casos, impõe-se a
reavaliação do tamanho do diafragma.

6 a 16 gravidezes em 100
mulheres/ano, dependendo
da correcção e consistência
do uso

Necessita
de
um
profissional treinado para
avaliar o tamanho do
diafragma a utilizar pela
mulher. A disponibilidade
em Portugal é limitada.não
está acessível à venda em
farmácias

Não depende da mulher;
Apenas o DIU hormonal produz
efeitos sistémicos; Não interfere
com o acto sexual nem com a
amamentação; Permanência por
vários anos; Retorno imediato aos
níveis de fertilidade após a
remoção; Reduz a incidência de
gravidez ectópica por impedir que
os espermatozóides atinjam as
trompas; O hormonal pode ajudar
na prevenção do cancro do
endométrio

Com excepção do hormonal pode contribuir para o
surgimento de anemia ferropénica; Não previne as DST
e caso haja infeção pode aumentar o risco de DIP. Dor
pélvica, spotting, menstruações mais abundantes e
corrimento vaginal contam-se entre os efeitos colaterais
mais descritos pelas utilizadoras; Pode originar
expulsão, inflamação pélvica e gravidez, caso não
esteja bem colocado

0,1 a 2 gravidezes em 100
mulheres ano.
A eficácia é maior nas
mulheres com filhos e nas
menos jovens. Estudos
clínicos demonstram que o
DIU Cu T-380 mantém a
eficácia por um período de
12 anos, o DIU Multiload Cu
375 por 10 anos e o Mirena
por 5 anos.

O DIU só pode ser colocado
por técnicos especializados
DIU hormonal – cerca 143€
Comparticipado em 70%

Preço por
(masculino)

unidade:

1€

FONTE: Tabela adaptada de: Derzko, 1986; DGS, 2001; 2008
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Contracepção de emergência

A contracepção de emergência constitui um recurso importante para mulheres que,
não desejando engravidar, tiveram uma relação sexual não protegida ou um acidente
contraceptivo ou para os casos de violação (Gainer, 2003; Weisberg e Fraser, 2009;
Fontes et al., 2010). Configura-se como o único método contraceptivo a ser utilizado
após a relação sexual e pode contribuir para reduzir o número de mulheres que
recorrem à interrupção voluntária da gravidez, se o acesso a informação correta e
atualizada chegar a todas as mulheres. De realçar que esta apenas previne a
ocorrência de gravidez resultante de um ato sexual ocorrido nos cinco dias anteriores
à sua toma. Este mecanismo não é para uso continuado, mas apenas um recurso.
É um método contraceptivo muito eficaz e seguro se utilizado corretamente, não é
abortivo nem produz efeitos teratogénicos. Estima-se que previne até cerca de 75%
das gravidezes resultantes de relações sexuais desprotegidas, embora a sua
utilização seja reduzida, a distribuição desigual e o conhecimento do uso muito baixo
(Haggai, 2003; Trussel, 2004). O recurso à contracepção de emergência pode
constituir a oportunidade para as adolescentes iniciarem um método contraceptivo
mais eficaz e adequado às suas necessidades, sob aconselhamento médico. As
contra-indicações apontadas para a contracepção oral não se aplicam a este
mecanismo (DGS, 2001, 2008).
A sua utilização tem encontrado numerosas barreiras que resultam da falta de
informação correta e atualizada sobre o funcionamento da mesma (Haggai, 2003).
Geralmente é associada ao aborto e, por isso, atitudes mais conservadoras dificultam
a compreensão e o recurso a este mecanismo (Diaz, 2006). Ao mesmo tempo,
persiste a crença de que as mulheres, perante uma disponibilização livre destes
produtos, possam descurar o uso dos métodos contraceptivos tradicionais na
prevenção da gravidez não desejada. Porém, a evidência mostra que são as mulheres
que utilizam métodos contraceptivos regularmente que mais utilizam a contracepção
de emergência (Trussel et al., 2004).
De acordo com a Lei n.º 12/2001, de 29 de maio, em vigor, todas as unidades de
saúde, atendimentos permanentes e serviços de urgência devem disponibilizar de
imediato (entre 3 a 5 dias após solicitação) e gratuitamente contraceptivos de
emergência. Atualmente estão disponíveis em Portugal três tipos de mecanismos de
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contracepção de emergência, a saber: o método de Yuzpe, que consiste na
administração oral de quatro comprimidos em duas tomas, com intervalo de 12 horas,
num total de oito comprimidos; o método com progestativo, que consiste na
administração de um comprimido em toma única; e o método do DIU.
A eficácia destes métodos é tanto maior quanto mais precocemente for efectuada a
toma, devendo a primeira ocorrer nos cinco primeiros dias após a relação sexual
desprotegida. Quanto à eficácia, estima-se a ocorrência de duas gravidezes em cada
100 mulheres que utilizam o método de Yuzpe e uma gravidez em cada 100 mulheres
que utilizam a CE com progestativo, aumentando o risco de gravidez entre 4-8 vezes
quando não se utiliza a contracepção de emergência (DGS, 2001, 2008).
Náuseas e vómitos, spotting, cefaleias, tensão mamária, tonturas e fadiga contam-se
entre os efeitos colaterais relatados. No caso dos vómitos ocorrerem nas duas horas
seguintes à toma, será necessário repeti-la; se os vómitos não pararem, os
comprimidos podem ser colocados no fundo da vagina.
Quando a mulher estiver a fazer outro método contraceptivo, este pode ser iniciado no
dia a seguir à toma da CE, sem necessidade de esperar pela menstruação, devendo
ser utilizado outro método (por exemplo, preservativos) durante os primeiros 7 dias. No
caso de contracepção hormonal injetável, a administração pode ser feita no mesmo
dia, embora com recomendação semelhante para o uso de um adjuvante durante os
primeiros 7 dias. Se o método escolhido for o implante subcutâneo só deve ser
inserido depois do retorno da menstruação (DGS, 2001, 2008).
Um estudo elaborado com adolescentes que frequentavam o ensino secundário na
região do Douro, em Portugal, revelou que os seus conhecimentos sobre
contracepção de emergência eram diminutos, sendo que as raparigas sabem mais do
que os rapazes, particularmente aquelas que convivem com os pais e no seio de
famílias onde a educação sexual é abordada (Castro e Rodrigues, 2009).
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7.2. Gravidez na adolescência

A OMS define gravidez na adolescência como a gravidez que ocorre em mulheres
com idade inferior a 20 anos e superior a 10 anos, constituindo um problema de saúde
pública desde a década de 60 do séc. XX (OMS, 2004) devido às elevadas taxas de
incidência15 e às implicações económicas, sociais, psicológicas e de saúde para as
adolescentes e eventuais crianças (Kotchic et al., 2001; Figueiredo, Pacheco e
Magarinho, 2004; Moura Ferreira, 2008; Harden, 2009). Embora a proporção de
gravidezes na adolescência tenha diminuído ao longo dos últimos 20 anos, as taxas
de fecundidade entre os adolescentes permanecem relativamente elevadas (OMS,
2008).
A gravidez na adolescência não é geralmente planeada nem desejada e associa-se a
maior morbilidade e mortalidade materna, fetal e neonatal (Alegria, Schor e Siqueira,
1989; OMS, 2008, 2010). As taxas de partos pré-termo e das mortes durante a
primeira semana de vida de bebés de mães adolescentes são 50% mais elevadas do
que em mães com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos de idade; esta
percentagem sobre para o dobro quando se considera o primeiro mês de vida.
Adicionalmente, entre as mães adolescentes há maior probabilidade de consumo de
álcool ou tabaco (OMS, 2008). Observa-se ainda uma associação negativa entre a
condição de jovem grávida e o seu desenvolvimento pessoal e social (Tavares e
Barros, 1996; DiCenso et al., 2002), atendendo ao isolamento familiar e social,
diminuição da auto-estima, stresse e depressão, abandono escolar, dificuldades de
inserção no mercado de trabalho ou dependência da assistência social para cuidar de
si e do(s) filho(s) (Moura Ferreira, 2008).
Esta situação tende a ocorrer em zonas geográficas socialmente carenciadas, onde as
perspectivas educacionais e profissionais das mulheres são mais limitadas e as suas
responsabilidades mais confinadas ao domínio da reprodução, e é responsável pela
diminuição das oportunidades das mães adolescentes acederem a formação de
qualidade, aumentando o risco de dependência de empregos de baixa remuneração e
de apoios e subsídios sociais respeitantes a condições de pobreza (Moura Ferreira,
2008). A ocorrência de uma gravidez indesejada na adolescência pode resultar, entre
outros fatores, da falta de programas de educação sexual, de preconceitos e falsas
15

De acordo com a base de dados PORDATA, a taxa de gravidez na adolescência em 2009 foi de 15 ‰
(último acesso em 7 de Outubro de 2011). Disponível em: http://www.pordata.pt/Portugal.
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crenças quanto à utilização de preservativos e de outros métodos contraceptivos, da
falta de informação e de dificuldades relacionadas com a acessibilidade e
disponibilidade de métodos contraceptivos, bem como da aceitação dos papéis
tradicionais de género (Araújo e Costa, 2009). De realçar ainda a diminuição da idade
da menarca; o uso inconsistente de métodos contraceptivos; o recurso tardio à
contracepção de emergência, quando existe; a falta de recursos financeiros e a
vergonha em recorrer a serviços de saúde para aconselhamento e acompanhamento
no âmbito da saúde sexual e reprodutiva.
Os ciclos de pobreza associados à gravidez na adolescência vêem-se repisados à
medida que aumenta o número de situações adversas durante a infância, exercendo
um efeito cumulativo sobre as principais circunstâncias de risco, ao que acresce o fato
de que não desejar os filhos compromete negativamente o envolvimento com a
gravidez e os cuidados pré-natais (Figueiredo, Pacheco e Magarinho, 2004).
Consequentemente, as mães adolescentes podem deixar aos seus filhos um legado
de saúde muito pobre, baixos níveis de educação e de subsistência, num ciclo vicioso
de pobreza difícil de quebrar (OMS, 2007).
Ainda que os programas de educação sexual em meio escolar sejam importantes no
auxílio à prevenção da gravidez na adolescência ao contribuírem para a melhoria dos
conhecimentos sobre questões ligadas à contracepção e às alterações corporais e ao
desenvolver nos adolescentes técnicas de negociação e comunicação nas relações
sexuais (DiCenso et al., 2004), estes têm que ser acompanhados pelo trabalho
educativo e preventivo dos serviços de saúde, combinando estratégias de intervenção
a nível individual, comunitário e estrutural (Bankole e Malarcher, 2010). As políticas
públicas deverão complementar os programas de educação sexual e os serviços de
saúde com apoio social, de forma a melhorar o gosto pela escola, aumentar as
expectativas e ambições futuras dos adolescentes e restringir os efeitos adversos da
pertença a grupos social e economicamente desfavorecidos (Harden et al., 2009).

7.3. Interrupção da gravidez

A interrupção da gravidez consiste na perda de um embrião ou feto e pode
ocorrer por causas naturais - aborto espontâneo, ou resultar da aplicação de
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práticas intencionais para pôr termo a uma gravidez - a interrupção voluntária
da gravidez (IVG), foi regulamentada pela primeira vez, em portugal, através da
Lei nº16/2007, de 17 de Abril, tendo-se registado em 2010 um total de 19436
interrupções, independentemente dos motivos, de acordo com o descrito no
relatório16 dos registos das interrupções da gravidez elaborado pela divisão de
saúde reprodutiva da direção geral de saúde publicado em março de 2011.
O aborto induzido pode ser realizado por dois processos: ingestão de comprimidos
que causam o término da gravidez, a administrar em estabelecimentos de saúde
(DGS, 2007); ou recurso a uma cirurgia, seja por aspiração em vácuo ou dilatação e
evacuação (IPPF, 2010). De acordo com a Circular Normativa nº 9/SR, de 21 de
Junho de 2007 (DGS, 2007), os métodos não cirúrgicos de interrupção da gravidez
têm provado ser seguros e eficazes, com resultados equivalentes aos dos métodos
cirúrgicos. Quando realizado por profissionais devidamente qualificados, o aborto é um
dos procedimentos cirúrgicos mais seguros, aumentando o risco de complicações com
o tempo de gestação. O aborto realizado por pessoas que não estão habilitadas para
tal ou em locais que não garantem condições mínimas de segurança, higiene e saúde,
é inseguro e ilegal.
A International Planned Parenthood Federation17 (IPPF, 2010) compara as vantagens
e desvantagens de tais procedimentos, referindo que o aborto clínico ou
medicamentoso apresenta como principais vantagens a possibilidade de evitar uma
cirurgia e maior privacidade e autonomia, podendo ser realizado em casa nas
primeiras nove semanas de gravidez e não causar danos no útero ou colo do útero. Os
procedimentos cirúrgicos apresentam como vantagens a rapidez e a realização num
estabelecimento de saúde, para além de preservarem melhor a dimensão emocional
da mulher, mas podem causar sangramento prolongado, infeções, dor pélvica,
náuseas, vómitos ou diarreia, requerem um tempo de espera variável para confirmar a
ocorrência do aborto, geralmente exigem um maior número de consultas médicas, são
mais dispendiosos e podem resultar em dano do cervix ou do útero.
Em Portugal, a realização de um aborto é precedida de uma consulta que visa
determinar o método mais apropriado para a interrupção da gravidez, mas também
esclarecer os respetivos procedimentos e consequências, de modo a que a decisão da
16

Disponível em: http://www.dgs.pt/

17

Disponivel em: http://www.ippf.org/en/
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mulher e/ou do homem seja esclarecida, respeitando-se um período de reflexão antes
da realização dos procedimentos médicos (DGS, 2007). O acesso a serviços de
planeamento familiar de qualidade pode reduzir significativamente o número de
abortos e fomentar o uso adequado de contracepção (Raine, 2009; OMS, 2010).
Atualmente, a IVG é legal em Portugal desde que verifique um dos seguintes
pressupostos: constitui o único meio de evitar perigo de morte ou de grave e
irreversível lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida e
seja realizada nas primeiras 12 semanas de gravidez; existência de motivos seguros
para prever que o nascituro venha a sofrer, de forma incurável, de grave doença ou
malformação congénita e for realizada nas primeiras 24 semanas de gravidez, com
exceção das situações de fetos inviáveis, onde a interrupção poderá ser praticada a
qualquer

momento;

a

gravidez

decorra

de

crime

contra

a

liberdade

e

autodeterminação sexual da mulher e a interrupção seja realizada nas primeiras 16
semanas de gravidez; ou por opção da mulher nas primeiras 10 semanas de gravidez.
Em 2010 registaram-se em Portugal 19436 interrupções da gravidez, 97% das quais
por opção da mulher até às 10 semanas (n=18911), números ligeiramente inferiores
ao registados em 2009 (19848 e 19222, respetivamente) (DGS, 2011).
O processo de legalização do aborto não foi pacífico, discutindo-se a importância da
defesa dos direitos da criança que poderia nascer e as consequências de um aborto
para a saúde da mulher (Manuel e Tollefsen, 2008; Prata, 2010). Ainda que algumas
mulheres possam revelar ansiedade, angústia, culpa, depressão e desorientação após
a realização de procedimentos abortivos, esta sintomatologia é passageira (Bonevesky
e Adams, 2001; Fine-Davies, 2007; Raine, 2009) e surge sobretudo em consequência
da impulsividade, afecto, dependência, relações interpessoais pobres, gestações
avançadas e posteriores a outras doenças psicológicas ou decorre de conflitos
religiosos ou crenças culturais (Fine-Davies, 2007).

7.4. Infeções sexualmente transmissíveis

As infeções sexualmente transmissíveis (IST) definem-se como infeções transmitidas
pessoa-a-pessoa através do contacto sexual (anal, oral ou vaginal), sendo atualmente
reconhecidas mais de trinta infeções, com diferentes etiologias e agentes causadores.
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Desde 2002, o Grupo de Estudo e Investigação das Doenças Sexualmente
Transmissíveis (GEIDST) é responsável pelo acompanhamento da evolução das
situações referentes à sifilis, gonorreia, clamidia e herpes genital, HPV, tricominiases,
uretrite, molluscum, pediculose, hepatite B, hepatite C e papiloma humano.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (2011), as IST constituem uma das
principais causas de doença aguda a nível global e estão na origem de graves
problemas de saúde a longo prazo, como a infertilidade, incapacidade e morte, e
atingem milhões de pessoas, realçando-se o impacto económico das mesmas (Eng e
Buttler, 1997). Acresce ainda o desenvolvimento de cancros, geralmente causados por
infeções virais, como é o caso do cancro do colo do útero (cujo agente é o vírus do
papiloma humano), o carcinoma hepatocelular (originado pelo vírus da hepatite B),
linfomas e síndrome de Kaposi (doença associada à infeção por HIV, cujo agente
infecioso pode ser o vírus de herpes tipo 8). As doenças causadoras de lesões
ulcerativas da pele e mucosas criam no portador maior susceptibilidade para contrair
infeção pelo HIV e aumentam a probabilidade da transmissão desta infeção a outros
parceiros (Eng e Buttler, 1997). As mulheres adolescentes apresentam maior
probabilidade de contrair uma doença, porque o seu organismo fisicamente imaturo
não é capaz de responder a uma IST como uma mulher mais velha; uma mulher de 15
anos tem cerca de dez vezes mais probabilidade de adquirir doença inflamatória
pélvica do que uma mulher de 24 anos (Metcalfe, 2004).
À semelhança da gravidez na adolescência, as doenças de transmissão sexual nos
adolescentes também constitui um problema de saúde pública (Shepherd et al., 2010),
e ambas partilham uma raíz comum: relações sexuais desprotegidas (Church e
Mayhew, 2009). Surgem anualmente 20 milhões de novos casos de IST em todo o
mundo, metade das quais em pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 24
anos (Ljubojević, 2010). Ainda que os sinais e sintomas clínicos observados nos
adolescentes sejam semelhantes aos dos adultos, as infeções de transmissão sexual
afiguram-se mais complexas na adolescência pela maior susceptibilidade à infeção e
risco aumentado de morbilidade, particularmente quando associadas a gravidez (OMS,
2004).
A baixa autoestima, stresse psicológico e depressão, assim como o consumo de álcool
ou outras drogas, comportamentos anti-sociais e ocorrência de gravidez, colocam os
adolescentes em posição de maior risco relativamente às infeções de transmissão
sexual (DiClemente et al., 2004). Aboim (2010) recorda que a mobilização de modelos
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de análise orientados apenas para o indivíduo e as suas escolhas podem ser
insuficientes para compreender os processos e fatores que determinam a
probabilidade de contrair uma infeção de transmissão sexual ou de recorrer a
estratégias eficazes de prevenção das mesmas, alertando para a necessidade de
aprofundar modelos de análise que também foquem aspetos socioculturais, como a
geração, classe social, dinâmicas de seleção de parceiros, histórias afetivas e sexuais
e perceção do risco.
As mulheres reportam padrões de comportamento monogâmico no contexto de uma
relação conjugal, demonstram uma visão relacional da sexualidade e apresentam
maior apetência para a prevenção (Aboim, 2010), mas são elas quem menos recorre
ao preservativo. O grupo de maior risco de contrair infeções de transmissão sexual é
constituído por homens mais velhos, menos escolarizados e menos receosos de
eventuais perigos, que recorrem ao sexo pago e apresentam maior renitência em
abandonar hábitos sexuais incorporados; os mais jovens adoptam comportamentos
mais preventivos, mas a inconsistência dos hábitos de uso de preservativo pode expôlos ao risco de aquisição de uma infeção de transmissão sexual (Aboim, 2010).
A crença generalizada, sobretudo entre os mais jovens, de que para contrair uma
infeção de transmissão sexual é necessário ter relações sexuais ignora o facto de que
muitas destas infeções resultam apenas do contacto com pele numa zona infetada,
como é o caso do herpes ou do HPV. É ainda necessário desmistificar a
desvalorização do risco associado ao sexo oral ou anal, mostrando que as dimensões
minúsculas dos seus agentes etiológicos podem entrar através de lesões mínimas na
pele ou mucosas. A prática de sexo anal parece estar a adquirir numerosos adeptos
entre as camadas jovens, particularmente entre aqueles que têm relações sexuais
desprotegidas, e na maioria das vezes não há percepção do risco por parte das
raparigas, que acreditam que estas práticas constituem uma forma de prevenção da
gravidez e prometem preservar a sua virgindade (Ljubojević and Lipozenčić, 2010).
Apesar do grande investimento dos estados e organizações civis para conter as
infeções de transmissão sexual, a aposta no desenvolvimento de vacinas, programas
de vacinação, novos medicamentos (como os microbicidas vaginais) e programas de
prevenção que apostem na mudança de comportamentos não pode ser ignorada
(Mayaud e Mabey, 2004) e as escolas detêm um papel fundamental ao ensinar os
adolescentes a protegerem-se (Ljubojević and Lipozenčić, 2010) e a desenvolverem a
sua auto-estima, capacitando-os a tornarem-se resilientes perante situações de risco.
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A prevenção das infeções de transmissão sexual entre os adolescentes enfrenta
numerosos desafios, nomeadamente (OMS, 2005; Ljubojević and Lipozenčić, 2010):


Métodos de diagnóstico muitas vezes ineficazes, associados a estádios
assintomáticos, falta de rastreios e de avaliação do risco.



Os adolescentes desconhecem os

seus

sinais e

sintomas, utilizam

preservativos de forma inconsistente e não consideram o tratamento da infeção
como uma prioridade ou não sabem onde se dirigir.


Receio dos procedimentos e dos exames, para além da vergonha de se
exporem e dos pais descobrirem a sua condição.



Dificuldades de acesso aos serviços de saúde e custos elevados dos
tratamentos, não se comprometendo com a realização dos mesmos.



Ausência de reconhecimento da necessidade de o parceiro ser tratado em
simultâneo.



Resistências desenvolvidas pelos agentes patogénicos aos tratamentos,
nomeadamente aos antibióticos, usados para tratamento das infeções de
etiologia bacteriana.

As quatro doenças de transmissão sexual mais prevalentes são as tricomoniases, as
infeções por clamídia, gonorreia e sífilis, com taxas de prevalência e incidência mais
elevadas nos países em desenvolvimento (Mayaud e Mabey, 2004). Entre os
adolescentes acresce a herpes genital.
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Tabela 7.4. Doenças de transmissão sexual mais comuns e agentes etiológicos
Tipo de
infeção

Agente
infecioso

Nome do vírus

Doença causada

Vírica

Vírus

Vírus da imunodeficiência
humana

SIDA

Herpes simplex vírus tipo 2

Herpes genital

Vírus do papiloma humano

Cancro do colo do útero
Condiloma genital

Bacteriana

Bactérias

Vírus Hepatite B

Hepatite; casos crónicos podem
resultar em cancro do fígado

Citomegalovirus

Inflamação generalizada de órgãos,
incluindo olhos, cérebro, intestino

Neisseria gonorrhoeae

Gonorreia
Infeção gonococica

Outros
agentes

Chlamydia trachomatis

Clamidíases

Treponema pallidum

Sífilis

Haemophilus ducreyi

Cancroide

Klebsiella granulomatis

Granuloma inguinal

Protozoário

Trichomonas vaginalis

Tricomoníase vaginal

Fungo

Candida albicans

Vulvovaginite
Inflamação da glande e do prepúcio

FONTE: OMS (2004)

A clamidíase é a doença de transmissão sexual de origem bacteriana mais comum
entre as mulheres, particularmente as mais jovens, registando-se as maiores taxas de
prevalência na faixa etária dos 15 aos 19 anos e frequentemente é assintomática,
causa doença inflamatória pélvica e é fator de risco para o aumento da infertilidade,
proporcionando o aumento da susceptibilidade a uma gravidez ectópica e ao vírus do
HIV (Sá, 2002; OMS, 2005; Ljubojević and Lipozenčić, 2010). É uma doença de
declaração obrigatória, ou seja, é necessário comunica-la às autoridades de saúde
locais após a confirmação da diagnose, acompanhando-se periodicamente as doentes
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para avaliação da prevalência e registo das possíveis sequelas (Ljubojević and
Lipozenčić, 2010).
A taxa de incidência da gonorreia é inferior nos jovens, relativamente aos adultos,
sendo a sua incidência em mulheres mais baixa do que a registada na infeção por
clamídia. Pode afetar áreas do trato reprodutivo, incluindo o colo do útero, útero,
ovidutos na mulher e uretra no homem e transmite-se por relações sexuais anais, orais
ou vaginais (ECDC18, 2011). Tal como a clamidíase, a gonorreia pode surgir
assintomática e causa impacto sobre a saúde das mulheres a médio e longo prazo.
Nos rapazes, pode causar constrição da uretra e prostatite, com prognósticos sempre
menos severos do que para as mulheres (Ljubojević, 2010).
A tricomoníase é a doença de transmissão sexual mais facilmente tratável e pode ser
assintomática. Estima-se que a taxa de incidência nas adolescentes seja ligeiramente
superior à observada em mulheres adultas, mas os dados relativos a esta infeção não
são totalmente conhecidos, uma vez que esta não é de declaração obrigatória e a
sensibilidade dos testes realizados para a sua diagnose é muito pobre. A manifestação
mais comum desta doença é a vaginite, embora possam surgir outras complicações,
como infeções das glândulas anexas, endométrio e gandulas de Skene e de Bartholin.
A importância da sua vigilância prende-se com a associação desta doença à infeção
por HIV, ao aumento da taxa de infeção por HPV ou ao aumento a taxa de reativação
deste vírus (Ljubojević and Lipozenčić, 2010).
Com a maioria dos casos registados entre homens que têm relações sexuais com
homens e apresentando forte associação à infeção por HIV, a sífilis é menos
considerada uma doença de adolescentes. A infeção primária tende a curar-se
espontaneamente, sendo muitas vezes ignorada pelos adolescentes, podendo evoluir
para estádios mais avançados com consequências desastrosas para a saúde.
O herpes genital é uma doença crónica responsável por ulcerações genitais e pelo
aumento de risco relativo à infeção por HIV, tricomonas e gonorreia (Ljubojević and
Lipozenčić, 2010).
O HIV/SIDA constitui a sexta causa de morte a nível mundial e a terceira causa de
morte em países de baixo rendimento económico (OMS, 2011). A infeção pelo HIV
18

Agência da união europeia, situada em Estocolmo, Suécia, cujo objetivo é identificar, avaliar e
comunicar as ameaças atuais e emergentes para a saúde humana decorrentes de doenças infeciosas.
Pode aceder-se em: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
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permanece como um problema de saúde pública na Europa e no mundo (Lundgren et
al., 2010). As estimativas relativas ao número de pessoas infetadas estão geralmente
subestimadas, em parte porque os sintomas produzidos numa fase inicial não são
muito diferentes dos de uma gripe vulgar, considerando-se que na União Europeia
cerca de um terço das pessoas infectadas desconheçam a sua condição (Lundgren et
al., 2010; ECDC, 2010). A grande maioria de casos diagnosticados prevalece entre
homens que têm sexo desprotegido com outros homens, seguindo-se os casos de
transmissão heterossexual, consumidores de drogas injetáveis e utilizadores de
serviços de sexo pago. As pessoas que vivem com HIV frequentemente experienciam
histórias complicadas, com expressões negativas, eventos traumáticos, doença mental
e estigmatização (Dias, Matos e Gonçalves, 2006; Whetten et al., 2008).
O cancro do colo do útero é uma das maiores causas de morte por cancro nas
mulheres (Ogunmodede et al., 2007). Em 2008, em Portugal, estimava-se que, a cada
ano, era diagnosticado a 949 mulheres cancro do colo do útero, prevendo-se que este
número venha a exceder os mil casos em 2025. A infecção por HPV é mais frequente
nos mais jovens, com elevada prevalência na faixa etária compreendida entre os 16 e
os 25 anos (Ogunmodede et al., 2007; Medeiros e Ramada, 2010) e nos primeiros
anos após início da atividade sexual, embora a maioria das infecções regrida
espontaneamente (DGS, 2008). Estudos epidemiológicos revelam que a infeção surge
no espaço de um a dois anos após o início das relações sexuais e as prevalências
para o HPV nestas situações podem atingir os 64% (Ogunmodede et al., 2007). No
entanto, cerca de 10% persistirão e 3% a 4% evoluirão para lesões intraepiteliais, das
quais 0,7% a 1% poderão evoluir para lesão de alto grau, com 0,1% destas a evoluir
para cancro invasivo se não detectadas e tratadas precocemente, de acordo com
dados da Direção Geral de Saúde (2008).
A prevenção desta doença passa pela alteração dos comportamentos de risco, mas a
organização de rastreios periódicos e programas de análise citológica de boa
qualidade, a par da vacinação, podem contribuir para a redução da incidência e
mortalidade associadas à infeção pelo HPV no futuro. O uso de preservativos reduz a
probabilidade de infeção, mas não a impede, pois esta pode ser transmitida por
relações sexuais não penetrativas, uma vez que as lesões podem alojar-se na vulva,
períneo ou lábios, boca ou qualquer outra lesão cutânea (Ogunmodede et al., 2007).
De acordo com Garland (2011), os comportamentos sexuais masculinos conducentes
à infeção por HPV contribuem de forma semelhante à das mulheres para os encargos
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com a doença, pelo que uma das estratégias a implementar para a prevenir passaria
pela extensão da vacinação aos homens, com benefícios claros para as mulheres.

ACTIVIDADES PROPOSTAS:

1. Observação e manuseamento de alguns dos métodos contracetivos.
2. Visualização do filme ―Filadélfia‖, de Jonathan Demme, e discussão em
pequenos grupos.
3. Pesquisa e organização de uma cronologia da história do preservativo, visando
perspetivar o contexto sócio histórico do seu surgimento.
4. Recolha de informação estatística na base de dados PORDATA e da OMS
relativos ao conhecimento e uso de métodos contracetivos
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8. PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA

8.1. Técnicas principais

Os usos das técnicas de procriação medicamente assistida (PMA) têm contribuído para a
reconfiguração dos significados e sentidos atribuídos à sexualidade e procriação humanas
ao potenciar a consolidação de novas estruturas familiares, que passam pela possibilidade
de mulheres e de homens sós, assim como de casais heterossexuais e homossexuais
recorrerem à doação de gâmetas e/ou de embriões ou à maternidade de substituição ou
pela oportunidade de transferência post mortem de embriões criopreservados, desafiando
os modelos que tradicionalmente regulavam a sexualidade heterossexual e a cidadania
reprodutiva (Ramírez-Gálvez, 2007).
Em geral, mulheres e homens têm projetos de vida que incluem o exercício da
parentalidade, sobretudo biogenética (Corrêa, 2001; Menegon e Spink, 2007; Shreffler et al.,
2010), mas alguns deles carecem de intervenção médica para engravidar e/ou conceber
uma criança saudável (Direção Geral da Saúde, 2008). Em condições normais, a
fecundação só ocorre em 25% dos ciclos genitais de casais considerados fecundos e em
que não é assumida qualquer prática contracetiva (Santos, Renaud e Cabral, 2004).
A infertilidade parece afetar entre 10% a 15% dos casais a nível mundial (Direção Geral de
Saúde, 2008). Porém, um estudo publicado em 2007, baseado na análise dos resultados de
25 inquéritos populacionais, com uma amostra de 172 413 mulheres, estima que a
infertilidade (de doze meses) se cifra nos 9%, não existindo diferenças na prevalência da
infertilidade entre países mais ou menos desenvolvidos, o que contraria a ideia de que esta
condição está dependente do estado de desenvolvimento de um país (Boivin et al., 2007).
A história da procriação medicamente assistida em seres humanos começou a desenhar-se
no séc. XVIII, quando John Hunter, cirurgião inglês, descreveu pela primeira vez a
inseminação artificial enquanto método de tratamento de um casal cujo marido apresentava
hipospádia19 (Abdelmassih, 2001). No entanto, só em finais da década de 1970 é que a
19

Anomalia congénita que constitui a mais frequente anomalia da genitália externa masculina, caraterizada por
um desenvolvimento incompleto da uretra com disposição do meato uretral na face inferior do pénis (face ventral)
e não na extremidade da glande.
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fertilização in vitro (FIV) obteve os primeiros resultados, com a confirmação de uma
gestação ectópica após a transferência de um embrião em 1976, fruto dos trabalhos
desenvolvidos pelo grupo de Bourn Hall, em Inglaterra, chefiado pelos investigadores Patrick
Steptoe e Robert Edwards. Dois anos mais tarde, em 1978, este grupo de investigação
médica descreveu a primeira gestação que resultou no nascimento de uma criança saudável
após utilização desta técnica – o caso de Louise Brown. Na década de oitenta do séc. XX foi
registada a primeira gravidez com recurso a FIV nos Estados Unidos da América (1982), no
Brasil (1984) (Abdelmassih, 2001) e em Portugal (1986).
Na década de 1990, o grupo de Van Steirteghem, na Bélgica, publicou os primeiros estudos
pré clínicos em humanos realizados com a técnica da injeção intracitoplasmática de
espermatozóide (ICSI). Os primeiros relatos de gestações humanas e nascimentos após
transferência de embriões resultantes do uso desta técnica surgiram em 1992 (Abdelmassih,
2001).
As técnicas de procriação medicamente assistida incluem, no nosso país, os tratamentos ou
procedimentos que envolvem uma ―concepção medicamente assistida‖, processo segundo o
qual são utilizadas tecnologias médicas e genéticas para auxiliar o estabelecimento de uma
gravidez (Silva,2008; Shreffler, Johnson e Scheuble, 2010). De acordo com a legislação
portuguesa (art. 2 da Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho), são técnicas de PMA a inseminação
artificial a fertilização in vitro (FIV), a injecção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI Intra Citoplasmic Sperm Injection), a transferência de embriões, gâmetas ou zigotos e o
diagnóstico genético pré-implantação (DGPI), prevendo-se ainda a existência de outras
técnicas laboratoriais de manipulação gamética ou embrionária equivalentes ou subsidiárias
das técnicas de PMA. Uma descrição sumária destas técnicas é apresentada na tabela 8.1.
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Tabela 8.1. Descrição sumária das principais técnicas de procriação medicamente assistida
Técnica

Descrição sumária

Inseminação artificial

Consiste na introdução de espermatozóides purificados no corpo feminino
através de um cateter apropriado, sob controlo ecográfico, no endocolo, no
interior do útero ou na própria cavidade peritoneal, podendo ser utilizado
neste procedimento esperma proveniente do cônjuge ou de um dador.

Fertilização in vitro

Esta técnica normalmente inclui as seguintes fases: estimulação da
ovulação; recolha dos óvulos; manipulação dos gâmetas (óvulos e
espermatozóides); e transferência de embriões. Os óvulos são isolados em
provetas e os espermatozóides previamente recolhidos são colocados em
contacto com estes em meio de cultura laboratorial, desenvolvendo-se os
embriões resultantes entre dois a cinco dias em meio de cultura laboratorial,
sendo transferidos para o útero da mulher com recurso a um fino cateter
introduzido através de uma sonda flexível.

Injeção
intracitoplasmática de
espermatozóide

Os procedimentos são similares aos da FIV, mas neste caso um único
espermatozóide é selecionado e injetado diretamente no interior do óvulo,
sob supervisão do operador num microscópio invertido provido de
micromanipulação. A ICSI é usada no tratamento da infertilidade masculina.

Diagnóstico genético
pré-implantação

Constitui um método de diagnóstico embrionário que permite identificar
algumas anomalias cromossómicas numéricas e estruturais e o sexo dos
embriões antes da transferência dos mesmos para o útero da mulher.
Consiste na realização de uma biópsia embrionária, ou seja, na retirada de
um ou mais blastómeros que serão posteriormente analisados para a
deteção de alterações genéticas, sem prejudicar a viabilidade dos embriões.

Transferência de
embriões, gâmetas ou
zigotos

Na transferência tubar de gâmetas, os ovócitos e espermatozóides,
previamente preparados em laboratório, são transferidos para as trompas de
Falópio, onde poderá ocorrer a fecundação. Na transferência tubar de
zigotos (deteção de 2 pronúcleos) ou embriões (identificação de, pelo
menos, 2 blastómeros), a concepção acontece em meio laboratorial, sendo
os zigotos e embriões transferidos para a trompa por celioscopia ou
laparoscopia, implicando cirurgia e anestesia geral.

FONTES: Silva, S. (2008). Médicos, juristas e ―leigos‖: um estudo das representações sociais sobre a
reprodução medicamente assistida; Santos, A.A., Renaud M., Cabral, R.A. (2004). Relatório Procriação
Medicamente Assistida. Comissão de Ética para as Ciências da Vida.

8.2. Expectativas e promessas

Em 2004, após a apresentação de duas propostas de lei para regulamentação da PMA no
nosso país, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) reconheceu a
importância do desenvolvimento de intervenções médicas para a superação daquilo que
considerou ser ―o profundo sofrimento causado pela infertilidade/esterilidade‖, realçando
desta forma as potencialidades proporcionadas pelas técnicas de PMA. Este organismo
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admitia, porém, a existência de algum desregramento no que respeita às práticas
desenvolvidas no nosso país, usando ao mesmo tempo alguns aspetos ético-morais como
argumentos que justificariam o estabelecimento de entraves ao desenvolvimento científico e
à utilização das técnicas de PMA.
Estas tecnologias possibilitam a manipulação do genoma e, de alguma forma, a produção
de embriões constituídos por genomas heterólogos, isto é, compostos por informação
proveniente de genomas de espécies diferentes (Serrão, 2003). Esta técnica conta já com
cerca de trinta anos de experiência, podendo ser exemplificada nos trabalhos de Sakaguchi
e Shows (1981), que nos anos 80 do séc. XX procederam à manipulação de células,
concebendo células híbridas constituídas a partir de células humanas e de roedores, com a
finalidade de estudarem a interacção de uma estirpe de coronavírus humano com as células
dos ratos. Este processo é ainda realizado com alguma regularidade em experiências com
animais e plantas transgénicos.
As tecnologias reprodutivas oferecem numerosas potencialidades no campo da saúde, com
implicações na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, em particular dos doentes. Por
exemplo, diversas pessoas vêem nestas tecnologias uma esperança futura de cura para
algumas doenças neuro-degenerativas, letais ou gravemente incapacitantes. De entre estas
potencialidades pode também destacar-se a promessa de rejuvenescimento. Richard Seed,
um dos principais propulsores da clonagem humana, sugere que um dia poderá vir a ser
possível inverter o processo de envelhecimento devido aos conhecimentos proporcionados
pelas descobertas associadas ao processo de clonagem. No entanto, as implicações deste
processo de reversão são ainda incertas e potencialmente perigosas. As novas tecnologias
reprodutivas, desde que devidamente usadas, poderão oferecer soluções para o tratamento
de várias doenças que causam impactos sociais e económicos muito elevados, porque
limitam a realização de tarefas quotidianas (por exemplo, as sequelas resultantes de AVC
ou de doenças cardiovasculares), através da produção de células cardíacas que possam
implantar-se e substituir o tecido esclerótico do coração de um paciente vítima de ataque
cardíaco (Fagot-Largeault, 2004).
Estas tecnologias poderão ainda oferecer alguns benefícios à cirurgia plástica, reconstrutiva
e estética. A produção de tecidos por recurso a técnicas de manipulação dos tecidos
embrionários (provenientes de células estaminais) poderá resolver alguns dos problemas
que ocorrem depois das cirurgias de implantes mamários ou de outros procedimentos
estéticos, sobretudo os que estão relacionados com questões de compatibilidade. Ao
permitir a utilização de materiais não estranhos ao corpo e o recurso a tecidos do próprio
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indivíduo, os médicos poderão produzir o osso, a gordura ou a cartilagem que combina com
os tecidos dos próprios pacientes. As vítimas dos acidentes rodoviários ou de trabalho, que
vêem muitas vezes amputados membros e sofrem terríveis deformações, poderiam assim
recuperar características físicas, doravante reparadas de forma mais segura, sendo ainda
possível regenerar membros amputados. O tratamento de doenças neuro-degenerativas
(como Parkinson, Alzheimer ou Huntington) é já há algumas décadas objeto de tentativas
experimentais, com recurso ao transplante de células nervosas cerebrais que resultam de
fetos

provenientes

de

gravidezes

interrompidas,

com

resultados

aparentemente

encorajadores (Fagot-Largeault, 2004).
O uso destas tecnologias ao serviço da terapia génica poderia eventualmente solucionar
outros problemas, como algumas formas de cancro e a leucemia (doença resultante da
anormal proliferação de células sanguíneas a partir da medula óssea), podendo-se produzir
células da medula ou células sanguíneas normais para prolongar a vida do doente. Estas
tecnologias poderão ainda apresentar soluções para evitar o desaparecimento das espécies
em vias de extinção, não obstante o problema introduzido pelos condicionamentos
relacionados com a diminuição da variabilidade genética.
A regulação jurídico-legal das técnicas de PMA é fundamental nos actuais contextos
científicos e tecnológicos, como garantia da protecção de bens jurídicos fundamentais e da
concretização dos benefícios resultantes destas actividades científicas para a melhoria
generalizada da saúde pública. Estes desenvolvimentos tecnológicos e científicos
potenciaram a consolidação de uma nova disciplina - o Biodireito, que pretende analisar e
regulamentar as inovações científico-tecnológicas com vista à proteção da dignidade
humana (Filho, 2009).
Se a realização de estudos em áreas como a terapia génica e as células estaminais se
revelam importantes ao auspiciarem soluções para algumas doenças, também envolvem
discussões sobre a dignidade humana, o livre consentimento, a responsabilidade sobre as
gerações futuras, o estatuto jurídico e social do embrião humano, a propriedade sobre o
património genético e a criação artificial de vida humana, entre outros aspetos, como
discutiremos na próxima seção (Monteiro e Severi, 2009).
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8.3. Riscos, incertezas e limitações

Apesar das promessas e expectativas associadas aos benefícios das tecnologias
reprodutivas, estas também têm gerado receios, especialmente porque abordam assuntos
que influenciam directamente a vida dos seres humanos, podendo interferir no equilíbrio
milenar entre os todos os organismos que povoam a biosfera e comprometer um dos
mecanismos que tem garantido a presença humana no decurso da história do planeta - a
variabilidade genética. As aplicações destas tecnologias não podem ser fruto de
―inspirações instantâneas‖ e avulsas, pois originam um conjunto de proposições e de novas
questões que só poderão encontrar respostas num contexto orientado pela reflexão e
análise crítica, cujo princípio orientador e principal estruturador seja o critério da alteridade
(Hogemann, 2008).
Os usos de técnicas de PMA suscitam novas questões e desafios teóricos, políticos e éticos,
e, em articulação com o desenvolvimento da engenharia genética, fazem despontar a
questão da eventual inexistência de fronteiras na manipulação da vida humana com fins
económicos (Ramírez-Gálvez, 2007; Shreffler et al., 2010), com particular destaque no que
respeita a mercantilização dos corpos (Ferreira, Ávila e Portela, 2007) e os elevados custos
financeiros (Menegon e Spink, 2007; Rotania, 2007). Ao mesmo tempo, estas tecnologias
nem sempre se concretizam no nascimento de um feto saudável e os casais passam por
processos de sofrimento psíquico e emocional para conseguir concretizar a possibilidade,
eventualmente remota, de ter um filho (Silva, 2009). A morbilidade e mortalidade perinatal e
infantil, a par da impossibilidade de garantir uma gravidez e/ou uma criança, bem como as
complicações eventualmente associadas aos procedimentos técnicos e ao uso de drogas
durante o tratamento, especialmente a gravidez múltipla, a síndroma da hiperestimulação
ovárica, a doença inflamatória pélvica e complicações anestésicas, e as repercussões para
as crianças que nascem por intermédio destas técnicas, constituem outras questões que
dominam a discussão em torno das técnicas de PMA (Silva, 2008).
Surgem ainda discussões quanto ao acesso às tecnologias reprodutivas por parte de grupos
particulares, como homossexuais femininos ou masculinos, casados ou solteiros. Os locais
onde estas técnicas podem ser aplicadas também é tema de debate, em particular o caráter
público ou privado das unidades de medicina da reprodução e a possibilidade de recurso a
clínicas de fertilidade fora do país de residência, que se guiam por contextos legais distintos.
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No caso dos tratamentos de infertilidade, discutem-se os impactos que a distância espáciotemporal entre o momento em que decorre a fecundação e o momento em que se processa
a transferência dos embriões e a esperada consequente gestação poderá ter nas
identidades individuais e nos papéis parentais. Uma outra polémica diz respeito à eventual
existência de casais que possuem embriões congelados com a intenção de os transferir
para o útero mais tarde e entretanto acontece um divórcio e/ou separação do casal. Nestes
casos podem surgir questões de difícil solução, como ilustra o caso Evans, debatido no
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem – trata-se de um casal que tinha embriões
congelados, separou-se e o homem solicitou a destruição dos mesmos, enquanto a mulher
queria transferi-los para o útero; a legislação inglesa que enquadra este caso impõe que um
embrião não possa ser implantado no útero de uma mulher sem mútuo consentimento e por
isso o tribunal inglês negou a pretensão da mulher, tendo o caso seguido para o Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem (Silva, 2009).
Para além destes riscos, existe ainda a possibilidade de comprometer a individualidade, o
envelhecimento precoce (à semelhança do ocorrido com a ovelha Dolly) e o surgimento de
um número elevado de anomalias conducentes a lesões hepáticas, tumores e decréscimo
na capacidade imunológica (Domingues, 2001). Paralelamente a estas preocupações,
podem surgir questões associadas à emergência de um mercado negro de fetos e de um
turismo reprodutivo. Isto significa que podem surgir doadores "desejáveis" que queiram
reproduzir-se e/ou clonar-se a si próprios, como estrelas de cinema, atletas, líderes políticos,
entre outros, à semelhança do já explorado na cinematografia, com implicações no que
respeita a seleção de quem deve (e pode) ser reproduzido.
A intervenção e manipulação do material genético colocam ainda questões relacionadas
com a possibilidade de se proceder à seleção do sexo do embrião a implantar no útero, o
que introduz no debate a discussão em torno das desigualdades inter e intragénero e a
possibilidade de introduzir novas formas de discriminação (Tamanini, 2004), quer pela
seleção de determinadas características genéticas dos embriões e a consequente ameaça
de manifestações de eugenismo.
Os seres humanos concebidos e gerados por intermédio das tecnologias de PMA podem
ainda ser objecto de discriminação por parte da sociedade e estar sujeitos a problemas de
saúde imprevisíveis, que podem repercutir-se na família e na sociedade (Tamanini, 2004).
As técnicas de PMA encontram-se ainda envoltas em numerosas controvérsias relacionadas
com a existência de embriões supranumerários e/ou excedentários, tema analisado em
detalhe na próxima secção.
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8.4. Definição e estatuto do embrião humano

Em algumas situações, parece ser necessário produzir uma quantidade muito maior de
embriões do que aqueles que serão realmente utilizados, gerando-se um dos problemas das
técnicas de PMA – a produção de embriões excedentários. Os embriões que não são
transferidos para o útero, por serem considerados inviáveis (e portanto inaptos para
implantação) ou excedentes (embora viáveis, não foram utilizados, em virtude de outros já
terem

sido

transferidos

para

o

útero),

são

designados

por

excedentários

ou

supranumerários. A sua existência levanta a questão sobre os destinos a atribuir-lhes (Filho,
2009). A lei portuguesa sobre PMA prevê a criopreservação dos embriões excedentários por
períodos de 3 anos, sendo possíveis três destinos: implantação na mulher que lhes deu
origem ou, no caso de não serem reutilizados pelo casal, podem ser doados a outros casais
ou ainda utilizados para fins de investigação, sendo necessária a aprovação do Conselho
Nacional de Procriação Medicamente Assistida (Silva e Machado, 2009).
A necessidade de clarificar o estatuto do embrião humano torna-se mais premente quando
este pode ser criado no exterior do corpo da mulher, criopreservado durante um
determinado período de tempo e constituir objeto de estudo em programas de investigação
científica e diagnósticos genéticos. A discussão em torno do estatuto e destinos do embrião
humano é uma das mais complexas e controversas questões que caraterizam o debate
científico nas sociedades atuais, sobretudo porque o embrião humano se esboça hoje como
uma entidade híbrida capaz de contribuir para a consolidação de uma sociedade mais
saudável e que simboliza o direcionamento da medicina e da saúde pública para os idiomas
da imortalização e da regeneração (Silva e Machado, 2009).
Quando, no início dos anos 70 do séc. XX, surgiram rumores de que não seria necessária a
intervenção do homem e da mulher na conceção de um ser humano, cabendo doravante
aos cientistas, médicos e biólogos essa tarefa, as reações patrocinadas por elementos da
sociedade civil foram diversas, desde a condenação ao apoio, com ou sem mecanismos de
controlo e regulação social. Neste processo a religião terá desempenhado um papel
importante, sobretudo no que respeita a limitação do desenvolvimento científico no campo
da medicina da reprodução, porquanto seria impensável que Homem algum substituísse a
tarefa divina de conceber uma criança (Parente, 2006; Luna, 2002). A Igreja Católica
Romana entende que não se justifica o uso de técnicas de PMA; por exemplo, a
Conferência Episcopal Portuguesa publicou em Novembro de 2006 uma nota de imprensa
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onde considera ―moralmente ilegítimas‖ todas as práticas de fecundação heteróloga
permitidas pela lei portuguesa, como a inseminação artificial e/ou fertilização in vitro com
espermatozóides ou ovócitos de outra pessoa diferente dos membros do casal e a doação
de embriões.
Ao longo dos últimos vinte anos, o estatuto do embrião humano desvinculou-se
progressivamente da ideia de pessoa potencial e criança que não nascerá a favor da
respetiva biologização. Neste contexto, alguns setores académicos esboçaram uma
proposta de eliminação do conceito de embrião humano, substituindo-o pelo conceito de
―human generative material or tissue‖ (Johnson, 2008), numa tentativa de alinhar o conceito
de embrião no direito e na biologia, com base na argumentação de que é possível criar
entidades com caraterísticas embrionárias através de procedimentos experimentais que não
envolvem necessariamente o recurso a técnicas de PMA.
De facto, está muito longe o momento em que Ernest von Baer (1792-1876), um dos mais
iminentes investigadores na história da biologia, descobriu que estava na fecundação o
segredo para o surgimento de uma nova vida humana, descoberta que contribuiu para o
atual desenvolvimento das técnicas de citologia, a par de toda uma panóplia de técnicas de
manipulação das células e do genoma dos seres vivos. O desenvolvimento científico e
tecnológico associado à reprodução humana suscita agora questões que dificilmente
poderão ser respondidas apenas no plano científico ou religioso, gerando um debate
simultaneamente social, ético e moral.
No caso específico do estatuto e destinos dos embriões humanos, várias questões se
colocam hoje, nomeadamente: quais os destinos possíveis (e desejáveis) para os embriões
não utilizados para fins reprodutivos? A quem cabe a decisão sobre os destinos dos
embriões excedentários? Qual o tempo socialmente tolerado para manter os embriões
criopreservados? Como deve então ser compreendido o embrião humano? Quem detém o
direito de decidir o estatuto e destinos do embrião humano? Qual o papel dos professores
de biologia na resposta a estas questões e quais as respectivas implicações no ensino da
embriologia e procriação humana a jovens estudantes do ensino secundário?
Os atuais programas de Biologia e Geologia, 11ºano, na sua componente de Biologia,
contemplam uma abordagem ao embrião humano, no capítulo genérico designado
―crescimento e renovação celular‖. Porém, a abordagem realizada pelos professores
normalmente

restringe-se aos mecanismos biológicos reguladores dos processos

associados ao crescimento e renovação celular e tecidular e diferenciação celular, estando
78

ausente a discussão em torno da dimensão ética, moral e social que envolve a investigação
em embriões humanos e as mais recentes práticas da embriologia. Nos programas de 12º
ano de Biologia estes assuntos voltam a ser perspetivados do ponto de vista do
conhecimento dos mecanismos biológicos. Ainda que de forma genérica, são explorados
alguns conceitos e as potencialidades da utilização das técnicas de PMA, sem haver lugar a
uma discussão mais profunda sobre as questões socioculturais e de saúde que se podem
levantar neste domínio. Já aos jovens que não frequentam cursos na área de Ciências e
Tecnologias a discussão em torno das implicações destas biotecnologias poderá estar ainda
mais limitada. Atendendo à importância que os professores de biologia podem assumir
enquanto educadores para a saúde pública, em geral, e para a saúde sexual e reprodutiva,
em particular, é fundamental que estes aprofundem a sua formação nestes domínios, para o
caso específico dos usos sociais das novas tecnologias reprodutivas.
A discussão sobre o estatuto do embrião humano pode situar-se entre os benefícios
esperados da sua utilização e o estabelecimento de limites à investigação, por um lado, e
nas fronteiras que delimitam o que é natural/biológico ou cultural/social, por outro lado. O
embrião humano afigura-se assim como um ―objecto de fronteira‖ (Cesarino, 2007; Luna,
2007; Silva, 2008; Williams et al., 2008), situado algures entre conhecimento, ciência,
biologia, medicina, tecnologia, laboratório e atores humanos.
Como estrutura no domínio da biologia, define-se embrião como o conjunto de células
totipotentes com capacidade de se desenvolver num organismo adulto de uma determinada
espécie, embora esta definição não seja consensual. Em princípio, um biólogo definirá o
embrião humano como uma célula ou grupo de células capazes de se desenvolver e dar
origem a um ser humano, desde que interagindo em ambiente adequado, existindo embrião
a partir da fecundação, isto é, da união dos gâmetas masculino e feminino, que constituem
uma nova célula composta pelos 46 cromossomas característicos da espécie e com
capacidade para desenvolver vida autónoma (Pimentel, s/d). O desenvolvimento in vitro de
um embrião humano só é viável por sete a oito dias (Serrão, 2003), após os quais necessita
de estímulo externo para prosseguir no seu desenvolvimento - epigénese. Logo, a partir de
que momento é que o embrião humano tem capacidade de se desenvolver num organismo
adulto fora do útero?
O momento de delimitação desta estrutura enquanto entidade biológica não é consensual:
Serrão (2003), por exemplo, considera que todo o embrião humano é uma nova forma de
vida a partir dos catorze dias, altura em que se inicia a formação da linha primitiva, que
marca o início da organogénese no embrião; é a partir deste conjunto de células que se irão
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diferenciar as várias camadas de células constituintes dos vários tecidos, iniciando-se
primeiramente a formação do sistema nervoso, que condiciona a polarização da estrutura
embrionária. Outros autores sugerem que o embrião existe a partir do momento em que
ocorre a cariogamia, ou seja, a formação do zigoto; para outros ainda, o estabelecimento da
condição de embrião só ocorre aquando do estabelecimento do genoma autónomo;
finalmente, há ainda quem considere que existe embrião humano apenas após a sua
implantação no útero materno (Gaspar, 2004).
Desta breve análise se conclui que o estatuto do embrião humano encontra desde logo uma
primeira dificuldade - a ausência de consenso na comunidade científica quanto à sua
definição enquanto entidade biológica, à qual subjaz a própria definição da condição de
pessoa e respetivos direitos (Luna, 2007). Salem (1997), por exemplo, refere-se ao
surgimento da sensibilidade no embrião como o primeiro indício da qualidade racional da
espécie humana, que acontece com a formação dos primórdios do sistema nervoso central
e da placa neural, aproximadamente no 22º dia de gestação. Seja qual for a definição e
estatuto conferidos aos embriões humanos, a Carta dos Direitos do Homem e da
Biomedicina (1997) proclama que estes deverão ser protegidos sempre que haja
autorização para o seu uso em investigação e entende que se deve impedir a sua produção
para fins exclusivos de investigação. Estas propostas foram acolhidas na lei portuguesa da
PMA, onde a produção de embriões in vitro só é permitida como um recurso para contornar
ou superar a infertilidade ou para evitar a transmissão de doenças graves, sendo proibida a
criação de embriões com fins unicamente de experimentação e para investigação científica.
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ACTIVIDADES PROPOSTAS
1. Pesquisar os principais instrumentos jurídico-legais e éticos que regulam a
procriação medicamente assistida.
2. Elaborar uma análise SWOT das técnicas de PMA.
3. Levantamento dos principais exames médicos e clínicos que é necessário realizar
para avaliar a fertilidade do casal. Discutir as implicações psicológicas, físicas e
sociais da sua realização, de acordo com o género.
4. Recolha de notícias publicadas nos media sobre procriação medicamente
assistida, identificando os temas abordados.
5. Identificação dos estabelecimentos de saúde que aplicam técnicas de PMA em
Portugal.
6. Discussão das desigualdades sociais presentes na interação dos cidadãos com
estas tecnologias a partir da análise do artigo ―Dadores de esperma e óvulos vão
ser recrutados em banco público no Porto‖, publicado no Jornal Público em 17 de
fevereiro de 2011.
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CONCLUSÃO

As formas de abordar a educação sexual em meio escolar permanecem em discussão,
sobretudo para professores e adolescentes que frequentam o ensino secundário,
escasseando formação específica neste domínio e tempos curriculares para o ensino
continuado e consistente de matérias relacionadas com a sexualidade e reprodução
humanas.
Esta dissertação esboça-se como um instrumento de trabalho para auxiliar professores do
ensino secundário na lecionação da educação para a saúde sexual e reprodutiva,
disseminando informação relevante e de qualidade para melhorar o seu desempenho e
conhecimento no âmbito da saúde sexual e reprodutiva. Ao proporcionar a descrição e
análise sumárias dos diplomas legislativos portugueses e da literatura científica publicados
sobre esta matéria, permite clarificar a adequação dos conteúdos em educação sexual às
diferentes opções de ensino, ao mesmo tempo que facilita o enquadramento da educação
para a saúde sexual nos programas previstos nas disciplinas curriculares.
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