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RESUMO

Objetivos: identificar fatores associados ao não uso do anti-concepcional
oral (ACO) e sexo desprotegido entre adolescentes da cidade de Belo
Horizonte-MG. Método: trata-se de estudo transversal de abordagem
quantitativa que investigou 2.580 adolescentes com idade entre 12 e 17
anos, de ambos os sexos, matriculados em escolas públicas e privadas da
capital. Foram investigados os comportamentos de risco relacionados ao
não uso do anticoncepcional oral (ACO) e não uso da camisinha na última
relação sexual. Resultados: aproximadamente 23,5% dos adolescentes
possuem vida sexual ativa e, desses, 27,4% são do sexo masculino contra
19,7% do sexo feminino (p=0,001). Os meninos iniciaram a vida sexual
em idade mais precoce quando comparados às meninas (13,1 anos ± 0,2
e 14,3 anos ± 0,1; p<0,001, respectivamente). Estudar em escola pública
(OR: 6,4 IC95% 3,1-13,3) bem como não usar o ACO (OR: 29,7; IC95%
17,3-51,3) associaram-se ao não uso da camisinha na última relação
sexual. Ser do sexo masculino (OR: 2,5; IC95% 1,8-3,5), ter a cor preta
(OR: 1,5 IC95% 1,1-2,0), ter idade mais avançada (OR: 1,4; IC95% 1,3-
1,5), consumir álcool (OR: 3,9; IC95% 2,7-5,5) e a ter uma alimentação
inadequada (OR: 2,2; IC95% 1,1-4,9) relacionaram-se ao não uso do ACO
na última relação. Conclusão: recomenda-se que as práticas sexuais
entre adolescentes sejam abordadas de forma combinada aos demais
comportamentos de risco para a saúde, com destaque para o uso de
álcool e alimentação inadequada, a partir de programas que considerem
as especificidades sociodemográficas e culturais desse público.
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