
A pílula anticoncepcional che-
gou ao Brasil em 1962 cercada de
desconfiança pelo movimento
feminista, que temia pelos efei-
tos colaterais na mulher, e sob
estímulo dos Estados Unidos –
que, em plena Guerra Fria, te-
miam que o crescimento popula-
cional sem controle poderia con-
tribuir para uma revolução co-

munista na América Latina.
As feministas chegaram a se

aliar à Igreja Católica, que até ho-
je prega contra qualquer método
artificial de contracepção, para
combater a novidade.

“A chegada da pílula ao Brasil
foi muito diferente do que ocor-
reu com mulheres de países eu-
ropeus, cujas políticas pró-nata-

lidade tinham adquirido muita
força após a 2.ª Guerra”, diz a
historiadora Joana Maria Pe-
dro, uma das coordenadoras do
Instituto de Estudos de Gênero
da Universidade Federal de San-
ta Catarina e autora de um tra-
balho sobre o tema publicado
em 2003 na Revista Brasileira de
História.

“Enquanto em países como a
França a pílula só foi liberada pa-
ra consumo em 1967, no Brasil a
pílula anticoncepcional e o DIU
foram comercializados sem en-
traves desde o início da década
de 60”, afirma no texto. Em lo-
cais onde a cidadania era respei-
tada, como na França, a chegada
da pílula coincidiu com transfor-

mações nas relações de gênero,
com mais espaço para a mulher
na sociedade, explica.

“No Brasil, este momento foi
vivido como expansão de campo
de prova, como preocupação
com o crescimento da popula-
ção pobre”, conclui no estudo.

Disseminação. Na época, os Es-
tados Unidos defendiam o con-
trole da natalidade na região e
estimularam organizações não-
governamentais americanas a
disseminar o uso do anticoncep-

cional no País, enfatiza. Além de
temer os efeitos para a saúde da
mulher, as feministas contesta-
vam a origem do método.

Nos anos seguintes, a discus-
são ficou mais acirrada com a ins-
talação do governo militar, em
1964. Dentro do regime também
havia divisões: uns achavam que
o controle populacional alavan-
caria o desenvolvimento. Ou-
tros viam na pílula um risco à so-
berania nacional, pois queriam
que brasileiros ocupassem todo
o território do País. / F. L.
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No início, feministas brasileiras foram contra

A pílula anticoncep-
cional tomada rigo-
rosamente no mes-
mo horário, todas as

noites, garantiu a Elivaneide
de Freitas, de 29 anos, a chega-
da dos dois filhos no momen-
to em que ela quis.

“É o melhor, o mais bacana,

pela independência que eu te-
nho e porque ele confia”, diz so-
bre a pílula a cozinheira, que tra-
balha ao lado do marido em uma
pequena lanchonete na periferia
da zona norte de São Paulo.

O anticoncepcional oral tam-
bém permite que a auxiliar gráfi-
ca Thamires Silva, de 22 anos,

mantenha o foco na carreira. Ela
iniciou há pouco cursos na área
de estética e quer dobrar a jorna-
dade trabalho. “Eu não!”,respon-
de quando a reportagem pergun-
ta se quer um bebê. Apesar do de-
sejo do companheiro de ser pai,
Thamires relata, porém, que é ele
quem a lembra toda noite sobre a
pílula. “Ih, se depender desse
aqui...”, diz Elivaneide, ainda
olhando para o marido, quando
questionada se ele dispensa algu-
ma atenção para o uso da pílula.

Amiga de Elivaneide e Thami-
res, a dona de casa Luciene Cor-
rea, de 28 anos, está grávida de
oito meses do terceiro filho, este
não planejado, porque não se
adaptou ao uso de uma pílula.

“Esqueci uma semana e aí ba-

gunçou tudo”, diz e engata uma
risada. Fez as fotos, no entanto,
alisando feliz a barriga.

Patrícia Campos, de 30 anos,
também dona de casa, faz uso re-
gular do anticoncepcional, mas
não gosta dos efeitos para a pele.
As amigas, ao ouvi-la, já saem a
“receitar” pílulas que usam.
“Mas quero ter outro filho, vou
parar no ano que vem.”

Segundo o presidente da Fede-
ração Brasileira das Sociedades
de Ginecologia e Obstetrícia, Nil-
son de Melo, após a prescrição,
no prazo de seis meses a um ano,
46% das mulheres abandonam a
pílula, apontam levantamentos
da própria indústria farmacêuti-
ca. “A interrupção do uso é a prin-
cipal causa da gravidez. Os méto-

dos que dependem da usuária
têm uma grande diferença entre
teoria e prática. Na teoria é mui-
to eficiente, mas, na prática, nos
problemas com o uso podem
ocorrer até 8 casos de gravidez
por 100 mulheres em um ano.”

Há, no entanto, a alternativa
dos métodos que dependem me-
nos da usuária, como o DIU, inje-
táveis mensais e trimestrais,
anéis para serem colocados den-
tro da vagina e que liberam hor-
mônios, além dos implantes – os
dois últimos não estão na lista
do SUS, porém.

“O ideal é que, na consulta, o
médico faça um bom histórico
da paciente, o exame ginecológi-
co e físico, apresente os méto-
dos e pergunte o que ela prefere.

Aí verifica-se se não há con-
traindicação e o método é libe-
rado. Só assim aumentare-
mos a adesão”, diz Melo. Auto-
medicação e falta de acompa-
nhamento médico só contri-
buem para a não adesão.

Uma das contraindicações
da pílula é o seu uso por fu-
mantes acima dos 35 anos, pe-
lo risco de derrame. “É a pílula
ou o cigarro”, afirma Melo.

Mulheres com enxaqueca
que enxerguem pontos de luz
também têm contraindica-
ção, assim como aquelas que
já tiveram enfarte, têm com-
prometimento das artérias pe-
lo diabetes, trombose, pres-
são muito alta e que tiveram
câncer de mama. FL

Leia. Pedaço da macieira de
Newton será levada ao espaço

A evolução do uso de métodos contra-
ceptivos no Brasil está associada às
transformações econômicas, so-
ciais e culturais das últimas déca-

das. Nesse período, a maioria dos brasileiros
passou a residir em áreas urbanas, o acesso à
educação se expandiu, as mulheres entraram
maciça e definitivamente no mercado de tra-
balho, as telecomunicações – em especial, a
televisão – integraram o País e a medicação
da sociedade desidratou, no âmbito da repro-
dução, os poderes paternos, maritais e religio-
sos. O aumento da demanda por regulação da
fecundidade configura-se, assim, como uma
das mudanças do quadro de transformação
modernizante da sociedade.

A regulação da fecundidade se deu, princi-
palmente, pelo aumento do uso da pílula e da
laqueadura tubária. Os dois métodos eram
empregados por 54,7% das mulheres unidas
em idade reprodutiva em 1986 e por 60,8%
delas em 1996. Porém, em 1986 havia 1,1 mu-
lher laqueada para cada uma que usava a pílu-
la. Em 1996, para cada mulher usando a pílu-
la, duas estavam laqueadas. Esse quadro se
configurou na ausência de programas públi-
cos de planejamento familiar, o que fez da
farmácia a principal fonte de obtenção da pí-
lula e do parto cesáreo em hospital público a
forma de se obter a laqueadura, paga “por
fora” ou “de favor”. O sociólogo Vilmar Faria
cunhou o termo “efeito perverso” para se re-
ferir às alternativas das camadas de baixa ren-
da: a gravidez não desejada, o aborto insegu-
ro, a esterilização como favor político.

Em 1997 entrou em vigor a lei do planeja-
mento familiar, que autoriza e remunera, no
SUS, a esterilização cirúrgica voluntária em
indivíduos com capacidade civil plena, maio-
res de 25 anos ou, ao menos, dois filhos vivos.

Em 2006, 24,7% das mulheres entre 15 e 49
anos, unidas, usavam a pílula e 29,1% estavam
laqueadas, numa relação que retoma os ní-
veis de 1986. Dentre as usuárias da pílula em
1996, 9,2% a haviam obtido no serviço públi-
co. Em 2006, o porcentual era de 23,8%. Mas
permanecem as disparidades: a pílula predo-
mina nos estratos de maior renda e a laquea-
dura tubária, entre os que menos podem.
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Três aderiram. Patrícia, Thamires, Elivaneide e Luciene, que está grávida do 3º filho, este não planejado

COZINHEIRA
TEVE OS 2 FILHOS
QUANDO QUIS

Fabiane Leite

Realidade há exatos 50 anos,
quando foi lançada no merca-
do dos EUA, e no Brasil há 48
anos, a pílula anticoncepcio-
nal ainda não materializou o
maior sonho de sua idealizado-
ra: permitir que todas as mu-
lheres fossem mães só quando
realmente desejassem.

Quase a metade das gestações
nos EUA e dos nascimentos no
Brasil ocorre quando as mulhe-
res não querem, apesar da expan-
são do método que mais permite
independência na contracepção
e de sua contribuição para a redu-
ção das taxas de fecundidade. A
chegada da pílula permitiu que
muitas mulheres fossem mães
melhores, avançassem nos estu-
dos e no trabalho e separassem
definitivamente sexualidade e
reprodução.

No caso do Brasil, houve avan-
ço importante nos últimos anos
no uso de contraceptivos, mas
46% dos nascimentos no País
não são desejados ou são planeja-
dos para mais tarde, segundo da-
dos ainda não explorados da últi-
ma Pesquisa Nacional de Demo-
grafia e Saúde da Criança e da
Mulher (PNDS), feita em 2006.

No levantamento anterior, fei-
to em 1996, o porcentual era de
48%. O avanço muito pequeno,
segundo os próprios pesquisado-
res, mostra problemas no acesso
aos métodos contraceptivos,
mau uso ou falhas na tecnologia
de disponível.

“Houve um enorme avanço na
oferta de anticoncepcionais no
Sistema Único de Saúde, há pílu-
las a preços populares, mas o uso
ainda é mal orientado. A mulher
não é instruída sobre eventuais
efeitos colaterais, não recebe su-
porte para a contracepção, preci-
samos de tempo para cami-
nhar”, avalia Ignez Perpétuo,
professora de Demografia da
Universidade Federal de Minas
Gerais e responsável pelo módu-
lo sobre métodos contracepti-
vos da PNDS. Ela destaca, po-
rém, que o levantamento não
apurou, por exemplo, quanto
das mulheres que declararam
ter filhos sem querer estavam
usando ou não contraceptivos.

A PNDS indicou que 81% das
mulheres de 15 a 49 anos que vi-
viam alguma forma de união usa-

vam anticoncepcionais. A esteri-
lização feminina (laqueadura)
ainda é a opção mais frequente
(29%), mas somados o uso da pí-
lula (25%), com o dos anticon-
cepcionais injetáveis e do Dispo-
sitivo Intrauterino, os métodos
reversíveis já a ultrapassam.

“O grande avanço foi que Bra-
sil saiu do bloco dos países em
que a laqueadura lidera para en-
trar no dos mais avançados”, des-
taca Tereza Delamare, da área
técnica de Saúde da Mulher do
Ministério da Saúde. Ela enfati-
za ainda que só a parcela de fi-
lhos não desejados, por exem-
plo, caiu de 22% para 18%.

O governo aponta aumento
dos gastos com anticoncepcio-
nais e a centralização das com-
pras como medidas para melho-
rar o acesso, além de pedir que
municípios invistam mais, mas a
PNDS mostrou que pílulas e inje-
ções ainda são obtidas principal-
mente nas farmácias, e não no
SUS. “Se temos ainda 46% (de fi-
lhos que não eram esperados), é
porque o acesso não é de acordo
com a lei”, afirma Elisabeth Viei-
ra, do Departamento de Medici-
naSocial daFaculdade de Medici-
na da USP em Ribeirão Preto. O
direito a métodos contracepti-
vos está na Constituição e foi re-
gulamentado por lei em 1996.

Controle. A luta pelo acesso à
pílula começou no início do sécu-
lo passado. Em 1912, dois anos
antes da criação do Dia das

Mães, a enfermeira de família ca-
tólica irlandesa Margaret San-
ger, que viu a mãe morrer após 18
gestações, já defendia a criação
deum medicamentocontracepti-
vo. No entanto, a ideia só viria a
ser viabilizada 48 anos depois,
com financiamento da amigae fe-
minista Katharine McCormick.

“Antes, além da discrimina-
ção, as mulheres tinham de con-
trolar a própria sexualidade ou
se arriscar em um aborto. Houve
avanço, redução da fecundida-
de. Mas só o fato de a contracep-
ção ser um assunto feminino de-
nota a desvalorização da socieda-
de. É coisa de mulher. E coisa de
mulher não é levada a sério”, diz
Elisabeth, da USP.

“A pílula não foi contra as
mães. Foi para as mães. E modifi-
cou a maternidade mais do que
qualquer coisa. A sua grande con-
tribuição não foi prevenir a ma-
ternidade, mas fazê-la melhor,
permitindo que as mulheres ge-
rassem filhos de acordo com
suas aspirações”, afirmou Elaine
May, professora de história na
Universidade de Minnesota
(EUA) e autora do livro A Améri-
ca e a Pílula. / COM WASHINGTON

POST E LOS ANGELES TIMES

Contracepção está
associada às
mudanças do País
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Meio século após a pílula, metade das
gestações não é planejada pela mãe
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● Remédio
Segundo a
ginecologista
Elizabeth
Leão, chefe
no Hospital
Beneficência
Portuguesa
de São Paulo,
a pílula
também é
medicamento,
pois hoje ela
é usada para
combater a
acne, a tensão
pré-menstrual
e as cólicas.

Sociedade. Criado há 50 anos, método anticoncepcional contribuiu para redução das taxas de fecundidade, avanço feminino no
mercado de trabalho e separação entre sexualidade e reprodução; especialistas, porém, apontam mau uso e falta de acesso ao medicamento
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A24.




