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REZUMAT
Deşi, atât pe plan mondial, cât şi în România se fac eforturi susţinute pentru promovarea metodelor contraceptive
şi asimilarea lor în rândul populaţiei, în ţara noastră rata avorturilor rămâne, în continuare, foarte ridicată. La nivel
global, atât procentual, cât şi ca număr total, utilizarea contracepţiei a cunoscut un progres real, dar se remarcă, în
continuare, în primul rând, un procent important de cupluri care nu utilizează contracepţie şi, în al doilea rând,
preferinţa pentru metode naturale, în special la cei cu vârste de peste 35 de ani. Rezultatele studiului sugerează că
pacientele care se prezintă din proprie iniţiativă pentru consult medical cunosc şi aplică mĳloace contraceptive, în
marea lor majoritate. Astfel, pentru grupa de vârstă 15-25 de ani, metodele cele mai utilizate sunt prezervativul,
urmat de contracepţia hormonală, pentru 26-35 de ani – prezervativul, urmat de metode naturale şi contracepţie
hormonală, iar peste 35 de ani se constată creşterea numărului de cazuri care nu utilizează planificarea familială sau
utilizează doar metode naturale.
Cuvinte cheie: contracepţie, COC, DIU, metode naturale, coit interrupt, prezervativ, metoda
calendarului

ABSTRACT
Despite all eﬀorts made in Romania and worldwide to promote contraception methods and their assimilation
by the population, in our country the abortion rate still remain very high. Globally, both as percentage and
in total numbers, the use of contraception has made a real progress, but it is notable, first, an important
percent of couples who are not using contraception and, second, a preference for natural methods, especially
over 35 years. Study results suggest that patients coming on their own initiative to medical examination
know and apply contraceptive methods. Thus, for the age group between 15-25 years, the most used methods
are condom, followed by hormonal contraception, for 26-35 years – condom, followed by natural methods
and hormonal contraception, and over 35 years it is ascertained an increased number of cases not using
family planning or using only natural methods.
Key words: contraception, combinated oral contraceptives, natural contraceptive methods,
coitus interruptus, condom, calendar-based contraception method
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INTRODUCERE
Contracepţia reprezintă ansamblul procedeelor destinate împiedicării fecundării, într-o manieră temporară şi reversibilă, incluzând „multiple forme ale comportamentului uman, raportat
la asigurarea conştientă şi planificată a succesiunilor“. Pentru femeile active sexual care nu utilizează contracepţie, rata fertilităţii anuale este
de aproximativ 90%. În ciuda progresului continuu în domeniul contracepţiei, un număr
ridicat de femei eşuează, rezultatul fiind menţinerea, în continuare, a unui număr ridicat de
avorturi. Aproximativ un milion de sarcini se înregistrează în SUA, anual, la adolescente, majoritarea nedorite. Sarcinile nedorite au consecinţe
sociale, economice şi medicale semnificative.
Mamele adolescente, precum şi copiii lor, sunt
predispuşi la consecinţe medicale negative, spre
deosebire de mamele ajunse la maturitate. Consecutiv, copiii se nasc prematur, au greutate
mică la naştere, creşte riscul de apariţie a bolilor
cronice şi al dezvoltării deficitare.
O treime din sarcinile nedorite ale adolescenţilor din SUA sfârşesc prin avort. Adolescentele au rata cea mai mare a avorturilor, iar
adolescentele sub 15 ani au realizat de două ori
mai multe avorturi decât cele cu vârste cuprinse
între 15-19 ani.

FIGURA 1. Rata avorturilor pe plan mondial în 2008
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Cu aproximativ 350 de avorturi la cerere
zilnic, România se menţine pe locul 3 în Europa
în această privinţă. În 2008, de exemplu, în statistici figurează 128.000 de întreruperi de sarcină, dar cifra reală este mult mai mare, deoarece
acest număr ia în calcul doar pe cele efectuate
în spitalele de stat, nu şi în sistemul privat de
sănătate (Fig. 1). Într-un studiu publicat în 2012
de Institutul pentru Politici Publice, efectuat pe
un eşantion reprezentativ de femei între 18-50
de ani, se arată că 36% dintre respondente au
avut cel puţin un avort în antecedente, iar o
femeie din patru cu vârsta peste 33 de ani a
făcut cel puţin o întrerupere de sarcină. Totuşi,
comparativ cu perioada 1990-1992, când se înregistrau circa 200 de avorturi la 1.000 de femei
cu vârsta între 15-44 de ani, în prezent preocuparea pentru planificare familială a dat rezultate, numărul eşecurilor în contracepţie scăzând
de la an la an.

OBIECTIVE
Scopul studiului îl reprezintă evaluarea utilizării contracepţiei la populaţia feminină activă
sexual din România, preferinţele în utilizarea
anumitor metode contraceptive şi evaluarea
factorilor care pot anunţa eşecul contracepţiei.
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Se urmăresc, de asemenea, opţiunile pentru
anumite metode în funcţie de vârstă şi dacă
metodele utilizate sunt adecvate vârstei şi contextului biologic al persoanei respective.

MATERIAL ŞI METODĂ
S-a utilizat un studiu prospectiv asupra pacientelor care s-au adresat pentru consult ginecologic Clinicii Hipocrat 2000 în anul 2012,
anamneza vizând şi stabilirea metodei contraceptive utilizate. Cele care nu utilizau contracepţie au fost supuse unui chestionar suplimentar
cu scopul sublinierii cauzei pentru care refuză
contracepţia.
Criterii de includere:
• femei active sexual, menstruate sau maximum un an de amenoree;
• vârsta peste 15 ani;
• nu doresc o sarcină;
• nu urmează tratamente pentru infertilitate.
Criterii de excludere:
• sarcină sau suspiciune de sarcină;
• peste un an de amenoree;
• tratamente pentru sterilitate sau boală
abortivă;
• cele care nu utilizează o metodă contraceptivă, dar, în cazul apariţiei unei sarcini,
aceasta este considerată oportună.
Pacientele au fost incluse în trei grupe de vârstă:
15-25 de ani, 26-35 de ani şi peste 35 de ani.
Pentru fiecare grupă de vârstă s-a urmărit şi
dacă metodele contraceptive utilizate sunt adecvate condiţiei biologice şi sociale a utilizatoarei.

REZULTATE
Au fost chestionate un număr de 451 de paciente peste 15 ani, active sexual, cele mai multe
situându-se în grupa 26-35 de ani.

Grupa de vârstă
Contracepţie
hormonală
DIU
Sterilizare chirurgicală
Metoda calendarului
Prezervativ
Metoda coitului
interrupt
Alăptat
Spermicide
Nu folosesc contracepţie

15-25
ani
38

26-35
ani
31

Peste
Total
35 ani
7
76

1
0
14
57
24

12
3
19
54
24

19
5
37
22
31

32
8
70
133
79

0
0
14

3
3
11

0
2
20

3
5
45

Atât pentru grupa 15-25 de ani, cât şi pentru
26-35 de ani, metoda contraceptivă cea mai utilizată este prezervativul. La vârste tinere (sub 25
de ani), acesta este urmat, în procente echivalente, de contraceptive combinate sau progestative şi metodele naturale (coitul interrupt şi
calendarul). Totuşi, în cadrul acestei grupe, un
procent important nu utilizează contracepţie,
motivul principal fiind lipsa de informare sau
informarea incorectă ori insuficientă. De remarcat este tendinţa crescută de utilizare a prezervativului pentru cele două grupe de vârstă,
atât pentru contracepţie, cât şi pentru prevenirea
bolilor cu transmitere sexuală, aceste grupe de
vârstă fiind cele la care, de obicei, numărul partenerilor este mai mare.
Un alt aspect pozitiv este faptul că pacientele
solicită din proprie iniţiativă consult pentru
planificare familială, în special pentru prescrierea
contraceptivelor orale combinate sau inserţia
dispozitivului intrauterin.
Pentru pacientele cu vârste cuprinse între
26-35 de ani urmează, secundar, în preferinţe,
metodele naturale şi abia apoi contracepţia hormonală, iar la distanţă şi mai mare – DIU, sterilizarea chirurgicală, spermicidele şi alăptatul.

FIGURA 2. Repartiţia procentuală
comparativă pe grupe de vârstă a celor
mai utilizate metode contraceptive
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În cazul pacientelor peste 35 de ani, se remarcă preferinţa pentru metode naturale (calendarul şi coitul interrupt). Pacientele din
această grupă de vârstă sunt şi cele mai rezistente
la contracepţie, iar principala argumentare a
acestora este faptul că nu au mai obţinut o
sarcină în ultima perioadă, deşi nu s-au protejat.
Din punct de vedere psihologic, pentru această
grupă de vârstă, se constată o echivalenţă între
absenţa fertilităţii pe un interval mai mare de
timp şi faptul că nu vor mai putea avea o sarcină,
deci consideră că nu mai este necesară protecţia.
Mai mult, peste 45 de ani, în cazul femeilor
menstruate, nici una nu mai utilizează metode
contraceptive şi majoritatea nici nu ştiu că ar
mai avea nevoie.
Tot în cadrul acestei grupe de vârstă au fost
înregistrate câteva cazuri de contracepţie inadecvat administrată, de obicei prin automedicaţie,
fiind vorba de contraceptive orale combinate
macrodozate, la femei peste 40 de ani şi chiar
peste 45 de ani, fie prin continuarea utilizării lor
în lipsa consilierii, fie prin autoadministrare sub
influenţa anturajului (prietene, persoane din
familie care le utilizează, sunt mulţumite de
rezultate şi le recomandă).

DISCUŢII ŞI CONCLUZII
Rezultatele studiului, comparativ cu studiile
efectuate prin sondaj asupra populaţiei generale
feminine active sexual, sugerează, în primul
rând, faptul că femeile care solicită un consult
medical, în marea majoritate, utilizează metode
de planificare familială. Proporţia celor care nu o
fac reprezintă doar aproximativ 10% din cele
intervievate. Într-un studiu ISRA Center, doar
44% din femei utilizau o metodă contraceptivă.
Aceasta sugerează că pacientele care se prezintă
din proprie iniţiativă la consult medical sunt mai
informate, aplică şi sunt receptive la sfaturile
privind contracepţia. Politicile de consiliere ar
trebui, în schimb, să vizeze grupurile care nu
sunt cuprinse în acest studiu, adică paciente
care scapă programelor de screening şi cele care
nu se prezintă periodic la consult ginecologic.
Aici trebuie subliniat rolul important al medicului
de familie în consilierea privind contracepţia, cât
şi informarea prin alte mijloace, în afara celor
medicale (presă, televiziune).
Din studiu reiese un alt aspect pozitiv, şi
anume că cea mai utilizată metodă contraceptivă
este prezervativul (aproximativ 30% din cazuri).
Informaţiile din ultimii douăzeci de ani privind
contracepţia, dar şi cele privind bolile cu transmitere sexuală, au fost asimilate în rândul
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populaţiei şi efectele lor, deşi lent, nu întârzie să
apară. Similar, faptul că el reprezintă metoda
preferată în cazul tinerelor sub 35 de ani poate
fi efectul campaniilor realizate în ultimii ani în
şcoli, licee, instituţii de învăţământ superior,
campanii care trebuie continuate. Totuşi, un
procent important de paciente sub 25 de ani nu
utilizează, în continuare, contracepţie, în primul
rând din cauza lipsei de informare. Rolul familiei
trebuie, de asemenea, subliniat, responsabilitatea părinţilor în momentul debutului vieţii
sexuale a copiilor lor trebuie asumată şi, de asemenea, trebuie depăşite prejudecăţile părinţilor
referitoare la viaţa sexuală a adolescenţilor şi tinerilor.
Cea mai mare rezistenţă la contracepţie se
înregistrează la femeile de peste 35 de ani.
Majoritatea utilizează metode naturale, unele
în mod incorect, iar în cazul celor care nu folosesc contracepţie, cele de peste 35 de ani reprezintă 44%. Peste 45 de ani, în procent de
aproape 100%, nu utilizează metode contraceptive, lipsa unei sarcini în ultimii ani echivalând,
în accepţiunea acestor paciente, cu faptul că nu
vor mai putea obţine vreodată o sarcină. Se
constată, de asemenea, o discordanţă între metodele contraceptive cunoscute şi aplicarea lor
în practică.
O concluzie importantă a acestui studiu este
că pacientele tinere au înţeles necesitatea contracepţiei, aplică metode moderne, eficiente,
de ultimă generaţie, în primul rând de teama
unei sarcini nedorite, dar un procent important
se protejează şi de bolile cu transmitere sexuală,
folosind prezervativul, ceea ce sugerează că
încrederea în mijloacele moderne a crescut.
Accesul la informaţie şi o consiliere corectă din
partea medicului au înlăturat teama de efectele
adverse ale mijloacelor contraceptive, pacientele fiind sigure că utilizează metoda adecvată.
Dacă, în plan psihologic, mentalitatea tinerelor s-a schimbat, pentru femeile peste 35 de
ani contracepţia rămâne un tărâm al prejudecăţilor, ele preferând, în continuare, metodele
naturale sau considerând că nu mai au nevoie
de contracepţie. Aceasta este, de fapt, generaţia
care se află în plină activitate sexuală în momentul în care contracepţia modernă a început
să pătrundă pe piaţa din România. Probabil,
este vorba despre menţinerea vechilor obiceiuri
şi refuzul a ceva ce este nou şi necunoscut, în
condiţiile unei lipse de informare şi reticenţe
din partea acestei categorii a populaţiei. Rolul
consilierii pentru această grupă rămâne deosebit
de important.
Problema contracepţiei trebuie integrată în
problema comunităţii, având în vedere nece-

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VII, NR. 4(28), AN 2012
sitatea unei bune reproduceri a populaţiei, asigurând sporul natural necesar şi o structură favorabilă pe vârste a populaţiei. Decizia asupra
metodei utilizate aparţine, în exclusivitate, per-

soanei, rolul medicului fiind doar de consiliere,
explicând avantajele, dezavantajele şi lăsând la
latitudinea cuplului decizia finală.
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