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Resumo 

Objeto: Estudo do acesso das mulheres ao dispositivo intrauterino (DIU) no 

Sistema Único de Saúde (SUS) de Petrópolis. Objetivo geral: Conhecer as 

condições de acesso das mulheres ao DIU TCu 380, no SUS do Município de 

Petrópolis. Objetivos específicos: a) Descrever a organização dos serviços de 

planejamento reprodutivo e respectivos fluxos existentes em Petrópolis; b) Analisar a 

percepção das mulheres atendidas em serviços públicos de saúde a respeito das 

condições de acesso ao DIU TCu 380. Métodos: foram elaborados roteiros de 

entrevistas com gestores responsáveis pela política de planejamento reprodutivo e 

acesso aos serviços que a desenvolvem no município e com usuárias desses 

serviços; as entrevistas foram aplicadas nas duas unidades de saúde que prestam 

serviços de planejamento reprodutivo na rede SUS; foram entrevistados três 

gestores e 36 usuárias, selecionadas entre mulheres adultas em idade fértil, que 

buscaram os serviços entre setembro e outubro de 2019; as respostas foram 

analisadas com base no método de análise de conteúdo, tendo sido definidas 

categorias e subcategorias de análise das mesmas; a pesquisa foi aprovada pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e 

da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ Faculdade Arthur Sá Earp Neto 

(FMP/FASE), recebendo respectivamente os códigos CAAE-11779119.0.0000.5284 

e CAAE-11779119.0.3001.5245; todos os entrevistados receberam e assinaram 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Resultados: Detectou-se 

falhas na informação sobre métodos contraceptivos na Atenção Primária à Saúde e 

no acesso ao serviço de planejamento familiar à grande parte das usuárias SUS; a 

satisfação das usuárias entrevistadas variou de acordo com a unidade. Em uma das 

unidades o acesso era por meio da regulação de todo o município e havia lentidão 

por conta do imenso fluxo de usuárias; Na outra unidade, o acesso bem mais rápido 

feito por agenda interna. Porém, havia maior exigências em termos de exames 

prévios, sendo este um fator dificultador, tendo algumas usuárias recorrido a exames 

em serviços privados; por conta dessas dificuldades de acesso houve várias 

gravidezes não planejadas e até indesejadas entre as entrevistadas. Detectou-se 

uma grande necessidade de avaliação no fluxo e processos gerenciais da regulação. 

Estudos mais aprofundados sobre o fluxo de regulação terão que ser realizados para 

otimização da implantação do DIU e acesso ao planejamento familiar.  



	

O planejamento reprodutivo é direito de todas as mulheres. A nossa 

contribuição para que ele seja disponibilizado de forma efetiva é oferecer subsídios, 

através desta pesquisa, que otimizem o fluxo de atendimento para todas as 

mulheres que desejam fazê-lo através da inserção do DIU. 

Esperamos que as ações propostas, quando executadas, resultem em menor 

tempo de espera e maior satisfação das mulheres que procuram o SUS em nosso 

município com o objetivo de realizar a contracepção. 

 

Palavras-chave: Política pública de saúde; Acesso aos serviços de saúde; 

Planejamento familiar; Dispositivo intrauterino. 

 

  



	

Abstract 

Object: Study of women's access to the intrauterine device (IUD) in the 

Unified Health System (SUS) in Petrópolis. General objective: To know the 

conditions of access for women to the TCu 380 IUD, at SUS in the city of Petrópolis. 

Specific objectives: a) Describe the organization of reproductive planning services 

and respective flows existing in Petrópolis; b) To analyze the perception of women 

assisted in public health services regarding the conditions of access to the TCu 380 

IUD. Methods: interview scripts were developed with managers responsible for the 

reproductive planning policy and access to services that develop it in the municipality 

and with users of these services; the interviews were applied in the two health units 

that provide reproductive planning services in the SUS network; three managers and 

36 users were interviewed, selected from adult women of childbearing age, who 

sought services between September and October 2019; the responses were 

analyzed based on the content analysis method, with categories and subcategories 

for their analysis being defined; the research was approved by the Research Ethics 

Committees of the Estácio de Sá University of Rio de Janeiro and the Petrópolis 

School of Medicine / Arthur Sá Earp Neto Faculty (FMP / FASE), receiving the codes 

CAAE-11779119.0.0000.5284 and CAAE- 11779119.0.3001.5245; all respondents 

received and signed Free and Informed Consent Terms (ICF). Results: Detect flaws 

in information about contraceptive methods in Primary Health Care and without 

access to family planning services for most SUS users; the satisfaction of the 

interviewed users varies according to the unit; In one of the units or access to the era 

through the control of the entire municipality, there was slowness due to the immense 

flow of users; In another unit, access is much faster through the internal agenda. 

However, there was a greater use of previous exam terms, which is a hindering 

factor, with some users recurring to exams in private services; why these access 

difficulties occurred several unplanned and even unwanted pregnancies among the 

interviewees. Detect a great need for evaluation in the flow and management 

processes of regulation. More detailed studies on the flow of control that can be 

performed to optimize the implantation of the IUD and access to family planning. 

Reproductive planning is the right of all women. Our contribution to making it 

available in an effective way is offered subsidies, through this research, which 

optimizes the flow of care for all women who are registered using the IUD 

insertion.We hope that the proposed actions, when carried out, will result in shorter 



	

waiting times and greater satisfaction for women who may be SUS or in our 

municipality with the aim of performing contraception. 

 

Keywords: Public health policy; Health services accessibility; Family planning;  

Intra uterine device 
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1  Apresentação 

O objeto deste estudo é avaliar o acesso das usuárias aos métodos 

anticoncepcionais de longa duração, mais especificamente ao Dispositivo 

Intrauterino (DIU), no Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Petrópolis. 

Minha motivação para fazê-lo pode ser sintetizada em um caso que acompanhei 

recentemente como médica ginecologista e obstetra, de uma usuária jovem, de 

pouco mais de vinte anos, que havia dado luz a uma criança por parto normal e 

optou na revisão puerperal pela colocação do DIU. Porém, quando retornou ao 

serviço de saúde, já estava com uma gravidez não planejada, segundo ela, por falta 

de acesso ao serviço do ambulatório de planejamento familiar. 

Na minha vivência nas unidades públicas do SUS no Município de Petrópolis, 

percebo que não se trata de caso isolado. Na verdade, é bastante frequente a 

quantidade de gravidezes não planejadas e até mesmo indesejadas, principalmente 

entre adolescentes de maior vulnerabilidade social, e isso representa importante 

problema de saúde pública, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em 

desenvolvimento (PRIETSCH, 2011).  

A tendência atual é a substituição do termo planejamento familiar (PF) pelo 

planejamento reprodutivo, visto que nem sempre estamos lidando com família e sim 

com a vida reprodutiva. No entanto, o termo reprodutivo ainda não foi incorporado à 

denominação do ambulatório em nosso município, portanto, utilizaremos ambulatório 

de Planejamento Familiar (AMB PF) para nos referirmos ao ambulatório que presta 

serviço de planejamento reprodutivo. 

O planejamento reprodutivo é um direito constitucional, e por definição é o 

conjunto de ações educativas e preventivas que garantam a informação, meios, 

métodos e técnicas disponíveis para regulação da fecundidade, garantindo a 

liberdade de opção pelo método (BRASIL, 1988). Está disposto no art. 2° da lei nº 

9.263 de janeiro de 1996 que "[...] entende-se planejamento familiar como o conjunto 

de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal" (BRASIL, 

1996). 
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O objetivo principal da orientação voltada ao planejamento reprodutivo é 

facilitar o exercício dos direitos reprodutivos e sexuais, que seria o poder de decidir o 

momento ideal e o número de filhos desejados. 

Atualmente, há disponíveis vários métodos anticoncepcionais. Alguns mais 

efetivos e outros menos, outros com maiores efeitos colaterais e riscos, mas são 

infinitas as opções no mercado (HOFFMAN et al, 2014, p. 132). 

A disponibilidade aos métodos anticoncepcionais é essencial, já que os 

índices de gravidezes não planejadas são bastante elevados, não somente em 

nosso país, mas também em países desenvolvidos (HENSHAW, 1998). Um estudo 

denominado Nascer no Brasil, realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública 

Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), promoveu um 

inquérito nacional sobre o parto e nascimento e acompanhou 23.984 mulheres na 

maternidade e seus bebês entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012, em 191 

municípios do Brasil. O que pôde ser observado foi um alto índice de gestações não 

planejadas, e o mais grave, que essa incidência aumenta nas jovens com maior 

vulnerabilidade social. Dentre os vários resultados, destacamos alguns números do 

planejamento reprodutivo: (FIOCRUZ, 2014) 

1) Apenas 45% das mulheres entrevistadas haviam desejado aquela 

gestação; 

2) 9% ficaram insatisfeitas com a gravidez;   

3) 2,3 % relataram ter tentado interromper a gestação;  

4) Dois terços das adolescentes declararam não querer a gravidez.  

Os números encontrados no Brasil são mais altos que a porcentagem média 

encontrada no mundo: as Nações Unidas relatam que as gestações foram 

indesejadas em 40% do total (DANTAS, 2016).  

O planejamento reprodutivo está diretamente ligado com o IDH (índice de 

desenvolvimento humano). Quanto maior o número de filhos indesejados, 

principalmente de uma população carente, menores os índices de pré-natal 

realizado, aumentando o índice de complicações no parto e aumento da 

morbimortalidade materno fetal. Outras consequências futuras são abrigos 

superlotados, crianças fora da escola e, consequentemente, aumento da 
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vulnerabilidade social. Mesmo quando essas crianças não são abandonadas em 

abrigos, os jovens são criados "sem pais", que apesar de dividirem o mesmo "teto", 

ficam "largados" na rua o dia todo, facilitando o convívio com o tráfico, com 

consequente aumento do número de menores infratores, violência, sexo, e que com 

um planejamento reprodutivo ineficaz, aumenta o número de gravidezes 

indesejadas, ou seja, um ciclo vicioso.  

Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2006 mostram 

que a utilização de métodos hormonais e a laqueadura tubária (LT) representam 

mais de dois terços das alternativas anticoncepcionais apresentadas às mulheres. 

Ainda há uma alta incidência de LT, principalmente nas mulheres de maior 

vulnerabilidade social, o que demonstra uma dificuldade dos serviços públicos em 

incorporar a anticoncepção não hormonal reversível, representada pelo DIU de 

cobre, nos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) (BRASIL, 2018). Nota-se, 

portanto, uma necessidade de ampliação às informações e acesso das mulheres a 

outros métodos anticoncepcionais, que sejam eficazes e que garantam autonomia 

para que elas possam decidir o melhor momento para o retorno à fertilidade, como é 

o caso do DIU. O Ministério da Saúde vem ampliando este acesso e lançou a 

portaria Nº 3.265, de 1º de Dezembro de 2017 que, em seu artigo 37 

dispõe sobre a ampliação do acesso ao Dispositivo Intrauterino Tcu 
380 (DIU de cobre) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
poderão ser disponibilizados pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios às maternidades integrantes do SUS, para anticoncepção 
pós-parto (APP) ou pós-abortamento (APA) imediatas. A oferta do 
DIU de cobre e sua inserção em mulheres no pós-parto e pós-
abortamento imediatos nas maternidades é uma prática que 
complementa as ações realizadas na Atenção Básica e amplia o 
acesso a este método (BRASIL, 2018).  

A inserção do DIU no pós-parto deve ser feito preferencialmente feito 

primeiros 10 minutos após a saída da placent  e até no máximo 48 h depois. É um 

procedimento seguro efetivo, de longa duração, pois promove anticoncepção por 10 

anos e que não interfere na lactação.  

Meu objetivo foi detectar se realmente havia dificuldades de falta de 

informação e acesso para usuárias que procuravam por métodos contraceptivos de 

longa duração e qual o papel que a APS desempenhava neste processo e, na 

presença dessas, quais seriam e o que fazer para minimizá-las.  
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1.1. A organização dos serviços de saúde 

Quando falamos de sistema de assistência à saúde, organização de territórios 

e garantia de atendimento, é necessário que o mesmo esteja organizado em redes. 

Em 2006, com o Pacto pela saúde, voltou-se a discutir sobre a construção de redes 

para a organização dos serviços de saúde (KUSCHNIR e CHRONY, 2010). 

A proposta de organização dos serviços em rede tem como objetivo garantir o 

cuidado integral aos usuários do sistema de saúde, através de um conjunto de 

ações integradas, que classicamente foram estudadas pela primeira vez por 

Dawson, em 1920.  

O relatório Dawson é considerado a "pedra fundamental" para quem pretende 

implantar o acesso universal nos sistemas públicos de saúde (RODRIGUES e 

SANTOS, 2011). Este relatório data do início do século XX e tinha como ideias 

centrais: 

1. A organização das ações e serviços de saúde com base nas necessidades da 

população; 

2. A fusão da medicina preventiva e curativa, cuidando não somente do 

indivíduo, mas também de suas famílias e da comunidade;  

3. O nível de atenção mais importante é o primário; 

4. As ações e serviços devem ser acessíveis a todas as classes; 

5. Os serviços de saúde devem oferecer ações preventivas e curativas por 

médicos generalistas e enfermeiros, com apoio técnico de especialistas 

visitantes; e 

6. As unidades de saúde devem ser de diferentes tamanhos e níveis de 

complexidade, funcionando de maneira integrada, mantendo vínculos entre si, 

para que possa haver encaminhamento de usuárias (redes).  

Quase um século depois, as ideias de Dawson permanecem ainda bem 

atuais, tais como: as ações preventivas e curativas não devem ser separadas, mas 

sim organizadas de uma forma hierarquizada em níveis de atenção (RODRIGUES e 

SANTOS, 2011). O sistema de saúde deve ter um território pré-definido com uma 

autoridade sanitária, responsável por gerir as relações entre os diferentes níveis. Os 
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centros primários de atenção à saúde devem estar localizados em locais de fácil 

acesso aos usuários, servir de porta de entrada e estabelecer vínculos. A 

organização desses centros primários deve considerar meios de integração, 

inclusive os meios de transporte e ter um sistema de referência e coordenação do 

cuidado (KUSCHNIR e CHRONY, 2010). Nesse nível de atenção, o médico 

generalista deve ter formação adequada para tratamento da coletividade e 

desempenhar papel importante na assistência pré-natal, pediatria, tuberculose, 

DSTs e ações de prevenção de agravo à saúde do trabalhador (DAWSON, 1964). 

Nesses territórios pré-definidos, devem existir centros de atenção secundária à 

saúde, para onde são referenciados os usuários com agravos de saúde com maior 

complexidade. Esses centros secundários de saúde, compostos principalmente por 

médicos especialistas, por sua vez, devem estar vinculados a hospitais 

universitários, para onde seriam referenciados os casos que não fossem resolvidos 

nos níveis secundários de atenção. (DAWSON, 1964).  

Central de Regulação 

A Política Nacional de Regulação, instituída pela Portaria GM/MS nº 

1.559/2008, está organizada em três dimensões integradas entre si:  

1. Regulação de Sistemas de Saúde;  

2. Regulação da Atenção à Saúde; e   

3. Regulação do Acesso à Assistência. 

Elas devem ser desenvolvidas de forma dinâmica e integrada, com o objetivo 

de apoiar a organização do sistema de saúde, otimizar os recursos disponíveis, 

qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde 

(BRASIL, 2008). 

A regulação do Acesso à Assistência, em especial, que é o que temos em 

foco nesta pesquisa, consiste na ordenação e qualificação dos fluxos de acesso às 

ações e serviços de saúde, de modo a otimizar a utilização dos recursos 

assistenciais disponíveis e promover a transparência, a integralidade e a equidade 

no acesso às ações e aos serviços, em tempo oportuno, dispondo, para tal, entre 

outros instrumentos, de diretrizes operacionais e protocolos de regulação. 



	

 25	

A regulação das vagas é uma importante ferramenta de gestão em Saúde 

Pública. Significa "regular a ação", e o sistema busca otimizar na alocação e 

distribuição de recursos nas áreas de procedimentos de alta complexidade, 

ambulatórios especializados, recursos hospitalares, serviço móvel de atendimento 

de urgência e avaliação de serviços de saúde. Sua implantação garante não só o 

cumprimento das leis de atenção aos cidadãos, como também controla a qualidade 

dos serviços, impedindo fraudes e estabelecendo padrões mínimos de atendimento. 

As informações geradas pelo sistema norteiam ações estratégicas para resolver os 

gargalos e diminuir as filas de espera.  

A central de regulação faz parte do sistema organizacional e devemos 

recorrer a ela sempre que houver uma demanda maior que uma oferta, visando 

classificar o usuário de acordo com sua prioridade, para organizar o acesso. Se a 

oferta for maior que a demanda, não tem porque regular, basta agendar 

automaticamente o usuário no sistema interno do serviço, passa a ser livre 

demanda, pois não há filas de espera.  

Para que a regulação funcione corretamente são necessárias algumas ações 

e um dos principais requisitos é que a rede de saúde deva estar bem organizada, 

utilizando a tecnologia a favor da integração entre os setores de regulação, controle, 

avaliação e auditoria. Há também a necessidade de estabelecer protocolos de 

acesso e assistenciais, o objetivo é priorizar o acesso e o usuário não permanecer 

por muito tempo na atenção secundária e que o seu retorno à APS seja o mais 

breve possível, para poder melhorar o acesso de novos usuários para o nível 

secundário. 

A implantação de uma central de regulação como estratégia de gestão em 

Saúde Pública tem como objetivo principal unir as ações voltadas para a regulação 

do acesso nas áreas hospitalar e ambulatorial, propiciando o ajuste da oferta 

disponível às necessidades imediatas da população. Trata-se de um sistema que 

monitora a disponibilidade de vagas em atendimento especializado e de leitos, 

tornando mais ágil a marcação de consultas e exames e, ainda, a transferência de 

usuários em estado grave de saúde e que precisam de cuidados em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) ou de procedimentos complexos. A central de regulação é 

mais uma ferramenta de auxílio ao usuário na busca pela preservação da sua 

saúde, porém, é necessário que a rede esteja conectada e que haja 
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comprometimento daqueles que integram o sistema, pois a regulação prioriza e 

encaminha ao centro de atendimento. No entanto cabe a este "puxar " a fila de 

espera. 

1.2. Planejamento Reprodutivo 

1.2.1 Cronologia 

Em 1952, Margaret Sanger criou a International Planned Parenthood 

Federation (IPPF), que era financiada por diversas instituições interessadas em 

planejamento reprodutivo, visando ao controle demográfico e, portanto, retirando a 

autonomia do casal. Nos anos sessenta o IPPF passa a financiar no Brasil entidades 

e outras instituições que realizaram planejamento reprodutivo. Nesta época os 

Estados Unidos implementavam uma ajuda econômica aos países latino-americanos 

que implantassem os programas voltados à redução do crescimento demográfico. 

Este grupo ficou conhecido como “controlistas” (COSTA, 1996). 

A anticoncepção teve seu reconhecimento mundial como direito humano 

básico a partir da I Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, realizada em 

1968 (XAVIER, 2016). 

Em meados dos anos setenta o Ministério da Saúde implementa o Programa 

Materno-Infantil, que defendia a paternidade responsável, já configurando o 

planejamento reprodutivo. Na época, o Ministério da Saúde enfrentava uma 

fragilidade política, o que favoreceu o surgimento de instituições controlistas, sendo 

os programas de maior relevância: a Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no 

Brasil (BEMFAM) e o Centro de Pesquisas de Assistência Integrada à Mulher e à 

Criança (CPAIMC). 

Em Setembro de 1978 foi realizada a Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde, em Alma-Ata, quando foram caracterizados como 

ação básica de saúde pública vários cuidados, inclusive o planejamento reprodutivo 

(Alma-Ata, 1978). Isso gerou mudanças comportamentais da população, inclusive 

frente ao exercício da sexualidade.  

Em 1983 o Ministério da Saúde cria o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), que preconizava o conceito de integralidade assistencial 

na saúde reprodutiva, abordando desde a anticoncepção até o tratamento para 
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casos de infertilidade. Em 1986, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgou resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

e evidenciou que havia uma esterilização em massa. 45% das mulheres em idade 

reprodutiva estavam esterilizadas cirurgicamente e, tendo como agravante o fato 

que isso ocorreu simultaneamente ao aumento expressivo dos índices de cesariana, 

pois muitas destas cirurgias eram indicadas com o objetivo da esterilização, fazendo 

com que o Brasil exibisse uma das mais elevadas taxas de cesariana do mundo. 

Isso se tornava extremamente preocupante quando nos dávamos conta de que a 

esta via de parto eleva bastante o índice de morbiletalidade materno fetal, por 

infecção puerperal, prematuridade e outros (BRASIL, 1993).  

Em resposta à prática indiscriminada de esterilização, em 1991 o Congresso 

Nacional (CN) instalou uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para 

investigar a esterilização em massa das mulheres brasileiras, tendo sido evidenciada 

a necessidade de regulamentação da esterilização cirúrgica e de todas as ações 

para o planejamento reprodutivo.  

A solicitação da criação desta Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito deve-se ao fato de que a esterilização de mulheres é, 
atualmente, o método anticoncepcional mais usado no Brasil. 
Estatísticas divulgadas pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, a respeito da esterilização, apontam para os seguintes 
dados: 71% das mulheres casadas ou unidas entre 15 e 54 anos 
usam algum anticoncepcional, sendo que 33% utilizam a 
esterilização e 38% os outros métodos. Se considerarmos os 
métodos utilizados pelas mulheres no Brasil em idade fértil, veremos 
que a esterilização representa 44%, sendo o método mais utilizado, 
seguido da pílula com 41%. Para efeito de comparação, nos países 
desenvolvidos, onde 70% das mulheres usavam algum 
anticoncepcional, a esterilização corresponde a 7%. E nos países 
menos desenvolvidos o percentual sobe para 15%. Na Itália é de 1%, 
no Reino Unido 8% e na Bélgica 5% (BRASIL, 1993). 

É sintomático constatar que o maior percentual de esterilizadas 
encontra-se exatamente nos Estados da regiões que concentram os 
maiores índices de miséria e pobreza do nosso País, e onde a 
composição populacional aponta para uma maioria negra, como por 
exemplo o Nordeste e o Centro-Oeste. Por outro lado, em Estados 
de maioria branca, como por exemplo o Rio Grande do Sul, o índice 
de mulheres esterilizadas fica abaixo da média nacional (BRASIL, 
1993). 

Mais tarde, em 12 de janeiro de 1996, foi criada a Lei nº 9263/1996, que 

dispõe sobre o planejamento reprodutivo. 
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A partir das Conferências de População realizada no Cairo (1994) e da Mulher 

em Beijing (1995), surge o conceito de saúde reprodutiva (CORREA, 1999). Anos 

mais tarde, com a edição da Norma operacional de Assistência à saúde (NOAS) de 

2001, houve uma proposta de ampliação das responsabilidades dos municípios na 

atenção  básica e, em relação à saúde da mulher, definiu-se que os municípios 

“deveriam garantir ações básicas mínimas de pré-natal, planejamento reprodutivo e 

prevenção do câncer de colo uterino” (BRASIL, p 18, 2004); também foram previstas 

a garantia das ações e a organização de territórios de atenção à saúde, as quais 

pudessem também assegurar que a mulher tivesse acesso a outros níveis de 

atenção de maior complexidade (BRASIL, 2001; BRASIL, 2004).  

Atualmente, o Ministério da saúde, em conformidade com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), definiu como meta assegurar o acesso 

universal aos serviços da saúde sexual e reprodutiva, incluindo ações de 

informação, educação e planejamento reprodutivo.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM) tem 

entre suas prioridades a saúde sexual e a saúde reprodutiva, para isso necessita de 

profissionais capacitados para discussão e orientação em temas complexos como 

sexualidade, liberdade e autonomia, para a decisão da mulher de forma livre e 

responsável se quer ou não ter filhos, em que momento da vida e o número de filhos 

que deseja ter (BRASIL, 2018).  

1.2.2 Números do planejamento reprodutivo 

A partir de 1960, ocorreu um rápido processo de urbanização e modernização 

no Brasil e houve um coincidente declínio da taxa de fecundidade total, que passou 

de 6,2 filhos por mulher em 1950 para 2,5 filhos por mulher em 1996 (VIEIRA, 2001). 

Em 1996 apenas 1,1% das mulheres brasileiras eram usuárias de DIU e 17% 

utilizavam métodos hormonais de segunda linha (VIEIRA, 2001). 

Há diferenças significativas nas estatísticas mundiais em relação ao uso do 

DIU. O DIU é utilizado em 14,3% de todas as mulheres na faixa reprodutiva, mas a 

distribuição entre as usuárias não é uniforme, variando de menos de 2% em alguns 

países como o Brasil, a mais de 40% em outros, como no caso de alguns países da 

Ásia central (BUHLING, 2014).  
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Gráfico nº 1: Distribuição mundial de usuárias do DIU, 2014 

 
Fonte – Adaptação da própria autora baseado em BUHLING, 2014. 

No Reino Unido, 31% das mulheres utilizam métodos contraceptivos de longa 

duração, o que reflete em uma taxa de gravidez não planejada de 16,2%. O México, 

país em desenvolvimento, reduziu para 36% o percentual das gestações não 

planejadas depois da implantação de um programa que aumentou para 15% o 

percentual de mulheres com DIU ou implantes. No Brasil somente aproximadamente 

1,9% das mulheres utilizam DIU Tcu (PNDS, 2006) e a taxa de gravidez não 

programada é de 55,4% (FIOCRUZ, 2016).  

Seriam esses baixos números da utilização dos métodos de longa duração 

um retrato da dificuldade no acesso ao planejamento reprodutivo? Considerando-se 

que o DIU Tcu é método que apresenta altos níveis de efetividade, baixo custo, 

longa duração, poucas contraindicações e reações adversas, sendo considerado 

método superior a métodos mais utilizados, como por exemplo o anovulatório 

hormonal oral, quais os fatores que estariam influenciando nesta subutilização do 
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1.2.3 Legislação 

O direito ao planejamento reprodutivo é um direito constitucional. Rege na 

constituição da república federativa do Brasil de 1988, em seu capítulo VII, artigo 

226, que "A família, base da sociedade, tem especial proteção do estado". (BRASIL, 

1988).  

E reforça em seu parágrafo 7º que 

[...] Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas 
(BRASIL,1988).  

Em 12 de janeiro de 1996 foi sancionada a lei do planejamento familiar, Lei nº 

9263/1996, que regula o parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Federal/1988, 

estabelece as penalidades e dá outras providências (BRASIL, 1996). A Lei nº 

9263/1996 determina em seu artigo 4º que: 

O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e 
educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, 
meios, métodos e técnicas disponíveis para regulação da 
fecundidade. (BRASIL, 1996). 

Parágrafo único – O Sistema Único de Saúde promoverá o 
treinamento de recursos humanos, com ênfase na capacitação do 
pessoal técnico, visando a promoção de ações de atendimento à 
saúde reprodutiva (BRASIL, 1996). 

 Quando nos referimos a planejamento reprodutivo, é proibida por lei qualquer 

ação para controle demográfico. A lei é muito rigorosa quanto a LT no período de 

gestação.  

1.2.4 Gravidez não planejada – Uma questão de saúde pública 

A gravidez indesejada é considerada um indicador da falha no 
controle do processo reprodutivo. Por este motivo, o termo é muito 
usado por programas de planejamento reprodutivo para avaliar a 
demanda não satisfeita de anticoncepção. Esta inclui a falta de 
informações e de acesso a todos os métodos contraceptivos, a falha 
de métodos e a não-disponibilidade, na rede pública de saúde, de 
todos os anticoncepcionais (PNDS, 2006).  

Esta falha na regulação da reprodução pode estar associada a 
múltiplos fatores ligados à situação da mulher: sexo sem proteção, 
uso incorreto de métodos anticoncepcionais, intolerância a certos 
métodos, insucesso na negociação com o parceiro para usar o 
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preservativo, não-uso por estar aguardando uma esterilização, entre 
outros (PNDS, 2006).  

 Pode-se definir gravidez não planejada como toda gestação que não foi 

programada pelo casal ou, pelo menos, pela mulher. Pode ser indesejada, quando 

se contrapõe aos desejos e às expectativas do casal, ou inoportuna, quando 

acontece em um momento considerado desfavorável. Porém, todas são 

responsáveis por inúmeros agravos ligados à saúde reprodutiva materna e perinatal. 

Podemos citar alguns destes agravos, como o aumento de ansiedade e depressão 

principalmente no período puerperal, abortos clandestinos, desnutrição infantil por 

falta de aleitamento materno e a falta de pré-natal, aumentando com isso a 

morbimortalidade materno-infantil. A atenção pré-natal é considerada de grande 

importância em todo o mundo, em função da necessidade de redução da 

morbimortalidade materna e infantil, já que na maioria dos casos de complicações 

na gestação e puerpério se tratam de causas perfeitamente evitáveis (BRASIL, 

2010). A assistência pré-natal tem como meta garantir cuidados à mãe e ao feto 

para que no final do ciclo grávido-puerperal o desfecho seja favorável para ambos.  

Tendo como base a razão de mortalidade de 1990, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) estabeleceu em 2000, dentro das Metas de Desenvolvimento 

do Milênio (MDM), a redução da razão da mortalidade materna em 75%. De acordo 

com o Ministério da Saúde, no período de 1990 a 2007, houve redução em todas as 

principais causas de morte materna (BRASIL, 2012), porém, o número de jovens 

que morrem por causas obstétricas ainda permanece preocupante, lembrando que 

dois terços das adolescentes têm gestações indesejadas. Dentre as metas a serem 

cumpridas até 2030 destacam-se: reduzir a taxa de mortalidade materna global para 

menos de 1 mortes por 100.000 nascidos vivos e assegurar o acesso universal aos 

serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, 

informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em 

estratégias e programas nacionais (PLATAFORMA AGENDA 2030). 

Dados da Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílio (PNAD) de 1996 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicaram que o início da vida 

sexual está cada vez mais precoce. Em 1986 aproximadamente 17% das mulheres 

jovens já haviam iniciado suas atividades sexuais, esta proporção passa a ser 23% 

em 1996 e 33% em 2006 (PNDS, 2006), portanto, há cada vez mais jovens iniciando 



	

 32	

suas atividades precocemente. Em relação ao uso de contraceptivos, 66% das 

jovens entre 15 e 19 anos haviam utilizado algum método contraceptivo (PNDS, 

2006). Um dos aspectos muito preocupantes é que a precocidade reprodutiva é uma 

situação bastante frequente entre jovens, principalmente aqueles com maior 

vulnerabilidade social (DIAS E AQUINO, 2006), problemas ligados à violência e uso 

de drogas ilícitas, produzindo maiores incertezas e riscos de um futuro cada vez 

mais imprevisível. Isso gera um ciclo vicioso, de maior desigualdade social, onde 

temos uma minoria privilegiada, com acesso aos métodos contraceptivos e uma 

grande maioria excluída. Portanto, o produto será a exclusão social, fome crônica, 

aumento do desemprego, doenças, violência e opressão (KLIKSBERG, 2006). Por 

outro lado, outros estudos apontam que a pobreza, as deficiências das escolas em 

áreas pobres e a falta de perspectivas de trabalho digno antecedem a gravidez 

precoce e revelam que a gestação na adolescência pode ser desejada, 

principalmente pelas jovens sem perspectivas de uma vida melhor, se apoiando na 

gravidez como uma forma de acolhimento pelo parceiro e/ou pelas famílias deles 

(CATARINO E GIFFIN, 2002).  

A principal causa de gravidez não planejada é o baixo índice de utilização de 

métodos contraceptivos e isso é muito visível em países pouco desenvolvidos, e 

está associado às dificuldades de acesso a serviços de saúde e à sua falta de 

organização (PNDS, 2006), ferindo o direito constitucional e a autonomia feminina 

de livre decisão do momento ideal de gestar. Mesmo em países desenvolvidos o 

índice de gravidez não planejada é muito elevado, não pela falta de acesso, mas 

talvez, pelo uso incorreto e inadequado dos métodos anticoncepcionais. Nos 

Estados Unidos aproximadamente 50% das gestações são não planejadas 

(HOFFMAN, 2014). 

A gravidez não planejada representa, não somente em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas também em países de primeiro 

mundo, um grave problema de saúde pública.  A cada ano, pelo menos 80 milhões 

de mulheres em todo o mundo se deparam com a situação de uma gravidez não 

planejada, e esse número vem crescendo nas últimas décadas. Este fato é 

responsável pelo aumento do número de abortamentos provocados, principalmente 

os clandestinos, o que que eleva o risco de morbidade e mortalidade em mulheres 

que se submetem a tal procedimento. No Brasil, em 1996, o número estimado de 
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abortamentos em jovens de 10 a 19 anos foi de 241.392 casos. Na América do Sul, 

o número de abortamentos clandestinos é em torno de quatro milhões por ano 

(PRIETSCH, 2011). Como ilustrado na figura nº 2, a quinta causa de morte entre 

adolescentes nas Américas, ou 6% do total de óbitos entre jovens, decorrem de 

aborto ou complicações no parto (OPAS, 2016). No Brasil, a cada dia, cerca de 140 

meninas têm a gravidez interrompida. A cada hora, seis adolescentes entram em 

processo de aborto. A cada 17 minutos, uma jovem se torna mãe (ANDI, 2000, apud 

REDE FEMINISTA, 2004). 

Tabela nº 1: Dez principais causas de mortalidade entre 
adolescentes e jovens nas Américas no período de 2000 - 2014 
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Segundo a pesquisadora e médica Carolina Sales Vieira, professora do 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, da Universidade de São Paulo, em entrevista na BBC News Brasil, estima-se 

que cada gravidez não programada custe para o Brasil aproximadamente R$ 

2.293,00, considerando-se somente os gastos com o pré-natal e parto. Isso gera 

gastos de R$ 4,1 bilhões ao ano aos cofres públicos. Estima-se que a taxa de 

evasão escolar nas adolescentes que engravidam chegue a 75%, perpetuando com 

isso o ciclo da vulnerabilidade social (BBC NEWS/BRASIL, 2018). 

Figura nº 1: Gravidez não planejada – Um problema de saúde 
pública 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Vieira, 2018 

Outra situação que atinge cada vez mais meninas jovens e que as tornam 

vulneráveis a uma gravidez indesejada e à prática do aborto clandestino é a 

prostituição infantil e juvenil. Segundo Molina (2003),  

[...] famílias desestruturadas, a ausência paterna devido falecimento 
ou abandono, história de abuso sexual, desqualificação profissional, 
crianças e adolescentes em situação de "cativeiro sexual", abortos 
precários e ajuda financeira à família são situações vivenciadas por 
crianças e adolescentes inseridos na prostituição pelos Estados do 
Brasil (p.22-23). 
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Cada gravidez não planejada custa muito caro ao país, não somente pelos 

valores financeiros, mas também pelo abandono de bebês, empobrecimento das 

famílias, evasão escolar de mães adolescentes, abortos clandestinos, 

prematuridade, complicações de partos sem assistência de pré-natal adequada e até 

mortes de mulheres decorrentes a complicações na maioria das vezes podem ser 

prevenidas (Vieira, 2018).  

1.3. Anticoncepção 

Entende-se por anticoncepção ou contracepção o conjunto de métodos 

utilizados para o controle da fertilidade, por meio de ações, dispositivos ou 

medicamentos capazes de evitar a gestação (BRASIL, 2002). A utilização de 

diversas formas de anticoncepção data da antiguidade, mas somente após a criação 

da pílula anticoncepcional, em 1960 é que houve a emancipação feminina, pois foi 

descoberto um meio eficaz e seguro para evitar a gestação, dando autonomia à 

mulher para a decisão do momento ideal para a maternidade e de estabelecer o 

número de filhos.  

A partir deste momento, a mulher passa a exercer direito sobre seu corpo, 

sem que precisasse compartilhar suas decisões e desejos com terceiros ou 

necessitasse da intervenção de outra pessoa, bastando para isso, tomar um 

comprimido diariamente. Foi um passo muito importante, pois fez com que houvesse 

uma distinção clara entre sexualidade e maternidade (COSTA, 2006) 

 1.3.1 Uma breve história 

Durante muito tempo o estado e a igreja exerceram um forte papel no controle 

social. A função da igreja era castrar a sexualidade feminina, sustentando a ideia 

que o papel da mulher na sociedade era apenas o determinado pela vida familiar e 

que esta devia obediência e servidão ao "seu homem", incluindo na procriação de 

tantos filhos quanto Deus determinasse. Carregavam consigo o peso do pecado 

original. As penas da vida conjugal e o sofrimento no parto eram vistos como 

oportunidades "purificadoras", ou seja, a gravidez purificava e retirava todas as 

marcas do desejo carnal e de animalidade do ato sexual (COSTA, 1996) e por esta 

razão as mulheres inférteis eram amaldiçoadas, pois eram consideradas incapazes 

de reverter as ações pecaminosas do coito (PEDRO, 2003). 
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 O ato sexual era sempre vinculado à procriação e o único método para evitar 

a gestação aceito pela igreja era a abstinência sexual. Com isso, muitos mitos foram 

criados em relação aos métodos anticoncepcionais disponíveis na época, e, dentre 

esses, podemos citar o DIU, que durante anos foi tido como abortivo, causador de 

infertilidade e até câncer ginecológico. Alguns desses mitos ainda perduram nos dias 

atuais. 

Possivelmente, o primeiro DIU foi usado por Hipócrates há mais de 2500 

anos, que inseria objetos no útero com a ajuda de tubo de chumbo. Entretanto, o 

primeiro DIU, clinicamente aceito e amplamente adotado a partir de 1962, foi a Alça 

de Lippes. Era um dispositivo feito de plástico, de grandes dimensões, que ocupava 

toda a cavidade uterina. Mais tarde, em 1968, foi desenvolvido um DIU com base em 

cobre, conseguindo assim reduzir o seu tamanho sem perder a eficácia. Poucos 

anos depois foram feitas algumas modificações e criado o DIU que é utilizado até 

hoje, cuja eficácia chega a 99% (BIBLIOMED, 2019). 

Em 1957 foi lançada nos Estados Unidos uma medicação para tratamento 

dos distúrbios do ciclo menstrual, que tinha como advertência em sua bula a 

suspensão temporária da fertilidade. Não demorou muito para que esse 

medicamento começasse a ser utilizado, visando justamente seu efeito colateral. Em 

1960 o FDA aprovou sua venda como o primeiro anticoncepcional oral do mercado 

(LAJE, 2015). E assim foi criada a pílula anticoncepcional, uma das grandes 

responsáveis pela liberação sexual feminina, possibilitando à mulher o controle do 

próprio corpo e, particularmente, de sua fecundidade. A partir daí as mulheres 

rompem com o clássico e deixam o papel de "rainha do lar" para ocupar um papel 

mais expressivo dentro da sociedade. 

Foram surgindo aos poucos os movimentos feministas que, no início, 

adotaram a posição de "não assustar a igreja", para poder contar com apoio deste 

forte aliado (PEDRO, 2003). Nesta época a igreja era tão reguladora que chegou a 

publicar, em 25 de julho de 1968, a Encíclica Humanae Vitae, com o objetivo de 

regular a fecundidade Este documento reafirmava que qualquer ato matrimonial 

deveria permanecer aberto à transmissão da vida. Para a igreja, a utilização de 

qualquer outro método anticoncepcional que não fosse a abstinência sexual seria 

condenada, pois ele seria responsável pelo "caminho amplo e fácil e tais métodos 

abririam à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade" (HUMANAE VITAE, 
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1968). Mas, mesmo assim, a pílula passa a fazer parte da vida cotidiana das 

mulheres no Brasil, sendo utilizada pela grande maioria como método de eleição, 

considerada quase que sinônimo de anticoncepção, o que perdurou durante anos. 

Mais de meio século após a revolução do comportamento sexual feminino, em um 

movimento feminista bem recente (2017), um grupo de mulheres está dizendo: 

"basta para os métodos hormonais" e criando, através das redes sociais, grupos 

contrários ao uso da pílula (SANTOS, 2017). Há um retorno ao naturalismo, por 

parte deste grupo, visando uma reconexão com a natureza e recuperação do instinto 

materno (BADINTER, 2010).  

"Feminismo leva mulheres jovens a abandonar a pílula", retrata a manchete 

de revistas web. "Os hormônios mudam o que é natural. Agora estou descobrindo 

como funciona o meu corpo e não pretendo voltar nunca mais" (CZECH, 2016). 

A partir desta concepção, o DIU de cobre passa a ser uma grande opção para 

a contracepção. As novas diretrizes da American Academy of Pediatrics (AAP) e do 

American College of Obstetricians and Ginecologists (ACOG) o apontam como um 

dos melhores métodos contraceptivos para adolescentes e adultos jovens, pois 

utilizar pílula todos os dias requer disciplina e exigir condom em cada relação sexual 

demanda autoconfiança, o que às vezes falta neste perfil de usuárias.  

A posição da Federação Brasileira das associações de Ginecologia e 

Obstetrícia (FEBRASGO) é que qualquer questão radical em relação à pílula deve 

ser analisada com cautela e requer embasamento científico, questionando se a 

perda da naturalidade e a falta de libido referida pelas feministas não seriam mais 

uma questão de preconceito do que realmente um fato.  

A pílula também não pode ser considerada tão vilã. Lembrar que quando foi 

descoberta, o seu objetivo era o tratamento de distúrbios do ciclo menstrual, fazendo 

muito bem esta função. Por vários anos trouxe muitos benefícios e até hoje o faz 

quando bem indicada. A pílula trata com eficácia o aumento do fluxo sanguíneo no 

período menstrual, endometriose, sintomas da tensão pré-menstrual, reduz o risco 

de câncer endometrial, de ovário e colo retal. (BAHAMONDES, 2015). 
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Tabela nº 2: Resumo dos benefícios associados ao uso de 
contraceptivos orais combinados (COCs). 

BENEFÍCIOS COMENTÁRIOS 
Sangramento menstrual 
intenso 

Nem todos os COCs proporcionam uma redução na perda de 
sangue entre as mulheres com sangramento menstrual intenso; 
no entanto, é provável que as mulheres experimentem uma 
redução considerável na perda de sangue cíclica (Fraser et al., 
2011; Jensen et al., 2011). 

Endometriose As mulheres que usaram um COC continuamente apresentaram 
redução na recorrência de dismenorreia, redução na dor pélvica 
e menor recorrência do endometrioma (Zorbas et al., 2015). 

Câncer endometrial  Os dados dos últimos 35 anos consistentemente apóiam o 
efeito de redução de risco do uso rotineiro de COC sobre o 
risco de desenvolver câncer endometrial (Dossus et al., 2010; 
Hannaford et al., 2010 [RR 0,43; IC95% 0,21–0,88 ]). 

Câncer de ovário O uso mundial de COC previne anualmente 30.000 mortes por 
câncer de ovário; uma redução significativa do risco foi 
demonstrada (OR 0,73; IC95% 0,66-0,81). 

Câncer colorretal  A literatura é consistente em mostrar um risco reduzido de 
câncer colorretal entre usuários de COC (Bosetti et al., 2009 
[RR 0,81; IC95% 0,72-0,92]). 

Gravidez ectópica  A capacidade do uso de COC para reduzir o risco de doença 
inflamatória pélvica pode fornecer um mecanismo pelo qual o 
uso de COC reduz o risco de gravidez ectópica (Burkman et al., 
2004). 

Transtorno  disfórico  
pré-menstrual  
(TDPM) 

COC com 20 µg de EE combinado com 3 mg de drospirenona 
em um regime 24/4, quando comparado com o placebo, reduziu 
significativamente os sintomas físicos e emocionais do TDPM 
(Pearlstein et al., 2005; Yonkers et al., 2005; Coffee et al. 2006). 

RR: risco relativo; OR: odds ratio; CI: intervalo de confiança. 

Fonte – Tradução de: Non-contraceptive benefits of hormonal and intrauterine reversible 

contraceptive methods - BAHAMONDES, 2015 
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1.3.2 Métodos anticoncepcionais  

Os métodos anticoncepcionais são agrupados de acordo com sua efetividade 

(Hoffman, 2014), sendo divididos em: 

• Primeira linha – São aqueles métodos altamente eficazes, que apresentam 

facilidade de uso, não necessitando de grande motivação ou intervenção 

da usuária e com índice de gravidez indesejada inferior a 2% durante o 

primeiro ano de uso, necessidade de um menor número de consultas de 

retorno e maior duração do efeito contraceptivo. Nesses métodos 

incluímos os implantes contraceptivos, esterilização masculina e feminina 

e os DIUs. 

• Segunda linha – Incluem os contraceptivos hormonais sistêmicos (orais, 

anéis vaginais, adesivos transdérmicos e injetáveis). Este tipo de 

anticoncepção depende de motivação e intervenção da usuária e 

apresenta índices maiores de falha quando comparados aos métodos de 

primeira linha, obtendo-se índices de gravidez indesejada entre 3 e 9% no 

primeiro ano. Provavelmente esta alta taxa de falha sem explique devido 

ao esquecimento e troca de horário de tomada, ou seja, uso inadequado 

por parte da usuária. 

• Terceira linha – Métodos de barreira feminino e masculino, conhecidos 

como métodos de consciência corporal ou métodos comportamentais. Em 

relação ao nível de dependência, os métodos de terceira linha dependem 

totalmente da motivação e intervenção do usuário, portanto, apresentam 

índices de falha bastante elevados, chegando a uma média de 10 a 20% 

no primeiro ano. Podemos incluir neste grupo a tabela do ciclo menstrual, 

preservativos femininos e masculino e diafragma.  

• Quarta linha – São os espermicidas que, assim como os métodos de 

segunda e terceira linha, dependem da motivação do usuário e 

apresentam, portanto, índices altíssimos de falhas, chegando em torno de 

21 a 30% no primeiro ano de uso. 

O coito interrompido não é considerado método anticoncepcional por vários 

autores, devido a apresentar índice de falha extremamente imprevisível (DOHERTY 

2009). Podemos observar que, quanto mais dependente da motivação e intervenção 
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do usuário, maiores são os índices de falhas, ou seja, são diretamente proporcionais 

(HOFFMAN, 2014). 

Em relação à efetividade, podemos concluir que os métodos de primeira linha 

ocupam o primeiro lugar nesta categoria. Visando os métodos reversíveis de 

primeira linha, podemos citar os LARCs (Long-Acting Reversible Contraception) ou 

anticoncepcionais reversíveis de longa duração.  Atualmente, dentro desta classe, 

há disponível no Brasil o DIU T de cobre 380 (DIU Tcu), o DIU de prata, o DIU 

hormonal - Mirena® e os implantes hormonais subdérmicos - Implanon®. Dentre 

esses, o DIU Tcu é disparadamente o que tem um custo mais acessível, chegando a 

ter um custo inferior a um décimo dos outros, quando comparado ao período de 

eficácia e está disponível no SUS, quando falamos de saúde pública não podemos 

deixar de avaliar custos e efetividade. Portanto, o objetivo deste trabalho estará 

focado no DIU Tcu, que além de tudo, pode ser inserido ambulatorialmente, por 

profissional devidamente treinado, sem maiores dificuldades, respeitando-se a 

técnica de inserção, os critérios de elegibilidade e cuidados de antissepsia. 

1.3.3. O DIU 

Os primeiros DIUs foram os não medicados. Eram dispositivos de tamanhos e 

formatos variados que agiam como corpo estranho e irritante local; posteriormente 

foi havendo aperfeiçoamento do seu formato, redução do seu tamanho e melhoria 

de sua eficácia, passando-se a utilizar os DIUs medicados. 

O DIU de progesterona, além do uso como contraceptivo, também pode ser 

usado para terapêutica de diversas patologias hormônio dependentes, como: 

sangramento irregular, endometriose, mioma, etc. 

O DIU atualmente disponível no sistema de saúde, para fins de 

anticoncepção, é o DIU Tcu, que já passou por diversas modificações desde a sua 

criação e, atualmente, é um pequeno dispositivo de polietileno, medindo 36 mm de 

comprimento (haste vertical) por 32 mm de envergadura (haste horizontal, também 

chamada de braços) recoberto por um filamento de cobre enrolado na haste vertical, 

levando um pequeno anel de cobre em cada braço, em formato de T. Sua ação já se 

inicia no momento imediato à colocação no interior da cavidade uterina. O cobre 

promove mudanças bioquímicas e morfológicas do endométrio e muco cervical, que 

consiste em uma reação inflamatória asséptica local, com liberação de citocinas e 
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prostaglandinas na cavidade endometrial. Com isso o transforma num meio inóspito 

para o espermatozóide, havendo redução da viabilidade destes, causando 

posteriormente sua morte. O DIU funciona então como espermicida e, portanto, não 

é abortivo (ALVAREZ, 1988; ORTIZ, 1987) 

O DIU Tcu tem várias vantagens, dentre elas: 

1) Baixo custo - atualmente em torno de R$ 120,00 a R$ 180,00 (na saúde 

pública o custo é bem mais reduzido); 

2) Alta eficácia - Índice de falha menor do que 3 em 1000 usuárias num 

período de 10 anos; 

3) Longa ação - Até 10 anos de efeito contraceptivo aprovado, embora tenha 

sido comprovado que é capaz de evitar gravidez por até 20 anos 

(BAHAMONDES, 2005); 

4) Alta reversibilidade - A fertilidade retorna logo após sua retirada; 

5) Não causa efeitos sistêmicos; 

6) Poucas contra-indicações - Dentre elas: distorção de cavidade uterina por 

miomas, sangramentos uterinos anormais não diagnosticados, doença 

inflamatória pélvica na fase aguda, etc; 

7) Pode ser inserido imediatamente no pós-parto, pós aborto ou durante a 

cesariana; e  

8) Poucos efeitos adversos - Pode aumentar a cólica e o sangramento no 

período menstrual, mas ambos facilmente revertidos com uso de anti-

inflamatório não esteróide por via oral.  

 



	

 42	

2. Objetivos  

2.1. Objetivo Geral 

Conhecer as condições de acesso das mulheres ao DIU TCu 380, no SUS do 

Município de Petrópolis. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Descrever a organização dos serviços de planejamento reprodutivo e 

respectivos fluxos existentes em Petrópolis; 

• Analisar a percepção das mulheres atendidas em serviços públicos de saúde 

a respeito das condições de acesso ao DIU TCu 380. 

3. Métodos 

3.1. Desenho da pesquisa 

O estudo foi do tipo exploratório, com corte transversal e abordagem 

qualitativa e quantitativa, baseado em coleta de dados primários, de uma amostra 

intencional, por oportunidade e saturação, por meio de entrevista semiestruturada 

junto a três tipos informantes: Gestores do PF, gestor da regulação e usuárias do 

SUS. Especificamente: 

1) Gestores do SUS responsáveis pelos AMB PF do município que estão 

disponibilizados no Hospital de Ensino Alcides Carneiro (HEAC) e no 

Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira (CSCPMJF);  

2) Gestor do sistema de regulação do município de Petrópolis; e  

3) Mulheres usuárias do SUS que buscam atendimento nos AMB PF da rede 

para uso de DIU. 

Minayo (1996) afirma que o estudo exploratório propicia a junção vantajosa 

de se obter aos aspectos qualitativos das informações à possibilidade de quantificá-

los posteriormente. Essa conexão permite ampliar a compreensão do fenômeno em 

estudo. Para Minayo, a abordagem qualitativa abrange os estudos que tratam do ser 



	

 43	

humano em sociedade, de suas relações e instituições, de sua história e de sua 

produção simbólica.  

De um modo geral, a observação dos fenômenos, qualquer que seja a 

natureza, constitui o núcleo de todo procedimento científico. Segundo Groulx (2008), 

a abordagem qualitativa pretende modificar tanto a prática como o modo de gestão 

e coopera com a pesquisa na observação dos problemas sociais e atuação dos 

profissionais e instituições, com objetivo de modificar a visão dos problemas e 

avaliação dos programas e serviços. 

3.2. Cenário da pesquisa 

O Município de Petrópolis, localizado na região serrana do Rio de Janeiro,  

contava com uma população de 295.917 habitantes no último censo, sendo que as 

mulheres em idade fértil somavam 92.822 (IBGE, 2010). Segundo 

a definição internacional, mulher em idade fértil é aquela que se encontra na faixa 

etária de 15 a 49 anos. No Brasil, porém, considera-se aquela entre 10 a 49 anos. 

Gráfico nº 2: Petrópolis, população residente do sexo feminino, 
por faixa etária 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo 2010, dados obtidos do Tabnet do DATASUS. 
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No município existem apenas duas unidades de saúde com gestão municipal, 

nas quais se realiza atendimento de planejamento reprodutivo para usuárias que 

optam por métodos anticoncepcionais de longa duração oferecidos pelo SUS (DIU e 

LT): o Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira (CSCPMJF) e o 

Ambulatório do Hospital de Ensino Alcides Carneiro (HEAC).  

O primeiro se encontra no centro da cidade, com acesso facilitado devido a 

sua localização ser em frente ao principal terminal de ônibus urbano, com 

atendimento a nível de atenção básica, algumas especialidades e exames 

complementares, que parte das vagas são disponibilizadas para agendamento 

interno. O agendamento é feito por meio de agenda própria para as usuárias com 

demanda espontânea ou referenciadas. A equipe é exclusiva para o planejamento 

familiar e o profissional médico atende em três períodos por semana, estando o 

ambulatório preparado para a colocação de 11 DIUs por semana. 

O segundo, localizado em bairro afastado do centro próximo às comunidades 

carentes e anexo ao único hospital do SUS da cidade e acesso por uma única linha 

de ônibus. Atende atenção básica e várias especialidades. Quando necessário 

realizar exames complementares, seguem o mesmo fluxo de todos os postos de 

saúde, passando pela central de regulação, devido a grande demanda. O primeiro 

acesso se dá através da central de regulação, que regula o fluxo de todo o município 

para essa única unidade, que possui uma equipe multidisciplinar que atende outras 

áreas, não sendo exclusiva, portanto, para o planejamento familiar. As consultas 

com o profissional médico e psicólogo são realizadas em apenas um período 

(manhã ou tarde) por semana. O ambulatório está preparado para a colocação de 

quatro DIUs por semana. 

Em Petrópolis existem várias unidades de saúde onde podemos contar com o 

atendimento à saúde da mulher, entre as quais: 44 equipes de Saúde da Família; 

seis postos de Unidade Básica de saúde; o Ambulatório Escola da Faculdade de 

Medicina de Petrópolis (AMBE); o Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José 

Ferreira (CSCPJMF); e o Ambulatório do Hospital de Ensino Alcides Carneiro 

(HEAC). 

Todas as usuárias do município que optam por DIU são encaminhadas para 

uma das duas únicas unidades de planejamento reprodutivo (CSCPJMF ou HEAC) 

e, a partir daí, entram em um fluxo para o atendimento pela equipe do ambulatório 
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de planejamento reprodutivo, não necessariamente seguindo o mesmo trajeto nos 

dois ambulatórios. Essas usuárias são primeiramente atendidas pela equipe, 

geralmente contando com uma enfermeira para receberem orientações, em grupo, 

sobre métodos anticoncepcionais existentes, suas indicações e contraindicações e a 

partir daí fazerem sua opção pelo método de sua preferência. No caso de optarem 

pelos métodos irreversíveis são agendadas para a psicóloga do programa de 

planejamento reprodutivo, que atenderá o casal e posteriormente agendará consulta 

para o médico. No caso de optarem por métodos reversíveis não há necessidade da 

consulta com a psicóloga e a usuária será agendada diretamente para o médico.  

A pesquisa foi realizada junto às unidades de saúde ao atendimento à mulher 

do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Petrópolis, que dispõem de 

serviço de planejamento reprodutivo: 

• AMB PF do Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira 

(CSCPMJF) e  

• AMB PF do Hospital de Ensino Alcides Carneiro (HEAC). 

3.3. População/Amostra 

A população do estudo são mulheres adultas, que fazem seu 

acompanhamento ginecológico pelo SUS, em idade fértil entre 19 a 49 anos, que 

optaram por métodos anticoncepcionais de longa duração, tendo sido encaminhadas 

para o serviço de planejamento reprodutivo, gestores do SUS responsáveis pelos 

AMB PF e pelo sistema de regulação do município de Petrópolis. 

 Não incluiremos adolescentes na pesquisa por não termos tempo hábil para 

cumprir as exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), adolescência é definida como faixa etária 

entre 10 e 19 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

8.069, de 1990, define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade.  

Critérios de inclusão 

• Mulheres em idade fértil, entre 19 a 49 anos, que foram encaminhadas ao 

serviço de planejamento reprodutivo do SUS do município de Petrópolis, 

para colocação de DIU. 
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• Gestores atuantes do SUS responsáveis pelo AMB PF do HEAC e do 

CSCPMJF 

• Gestor responsável pelo sistema de regulação do município de Petrópolis. 

Critérios de exclusão 

• Entrevistado (usuárias e gestores) com alterações na capacidade de 

discernimento por influência de álcool ou drogas. 

• Entrevistado (usuárias e gestores) com incapacidade mental temporária ou 

permanente. 

3.4. Coleta de dados 

Foram coletados dados primários, a partir da aplicação de um roteiro 

entrevista semiestruturada aos gestores atuantes do SUS responsáveis pelo AMB 

PF do HEAC e do CSCPMJF, pela central de regulação de Petrópolis e mulheres 

usuárias do SUS que buscavam atendimento nos ambulatórios de planejamento 

reprodutivo da rede, após a assinatura prévia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

As entrevistas foram realizadas entre setembro e outubro de 2019, após a 

aprovação pelos comitês de ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade 

Estácio de Sá e da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ Faculdade Arthur Sá Earp 

Neto. Foi feito, em primeiro lugar, um estudo piloto com a correção de alguns poucos 

itens do instrumento de coleta, após o qual foram realizadas as entrevistas. 

Entrevistamos 36 usuárias, sendo 18 de cada unidade de atendimento Cada uma 

delas tomou um tempo médio de 15 minutos, com exceção da entrevista do gestor  

central de regulação, onde este fez questão de explicar todo o funcionamento do 

sistema de regulação. A todos os entrevistados foi garantido o anonimato. 

3.5. Análise de dados 

As entrevistas foram transcritas para a elaboração da análise de seus 

conteúdos e organizadas por unidade de saúde e por identificação numérica, de 

forma que não foi possível a identificação dos entrevistados, assegurando o sigilo. 
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Análise estatística descritiva simples 

A parte quantitativa da pesquisa, tanto do roteiro aberto quanto do fechado, 

foi analisada com base em análise estatística descritiva simples.  

Análise de conteúdo – fundamentação 

Devido a pesquisa ser em parte qualitativa, a análise das entrevistas foi feita 

pela técnica da análise temática de conteúdo, “entendida como uma unidade de 

significação que se liberta atualmente de um texto analisado segundo os relativos à 

teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 1977). 

A partir da transcrição das entrevistas foram avaliados os padrões de 

resposta e os dados foram cruzados e consideradas as opiniões recorrentes, 

frequentemente expressas, consensos e dissensos. Isto permitiu definir as 

categorias e identificação de unidades de significação, verificação de correlação 

entre as ideias destacadas, orientadas pelas hipóteses e referenciais teóricos. 

A partir daí, foi feito o tratamento dos resultados obtidos, inferência e 

interpretação com base na análise dos dados. O processo de trabalho é bem 

representado pela figura nº 4 a seguir, retirado do livro de Laurence Bardin. 
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Gráfico nº 3 - Desenvolvimento da análise de conteúdo 

 
Fonte: BARDIN 1977, p. 102. 
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Categorização 

Para desenvolver a análise do conteúdo foram seguidas as seguintes etapas: 

1) Pré-análise - foi feita a leitura flutuante das entrevistas para identificar 

elementos relacionados com as pré-categorias de análise consideradas; 

2) Categorização e agrupamento das falas – após a identificação desses 

elementos, nova leitura foi feita para agrupar as falas dos entrevistados 

dentro das categorias propostas;  

3) O tratamento dos resultados obtidos e interpretação da análise das falas 

tiveram como base o referencial teórico, permitindo identificar o 

conhecimento e sua utilização; e 

4) Em relação à análise dos dados, para as questões abertas utilizou-se a 

técnica de Análise de Conteúdo de Laurance Bardin, sendo criados dois 

eixos temáticos relacionados diretamente aos objetivos da pesquisa e, a 

partir deles, pré-categorias e subcategorias para  análise dos resultados 

relativos a cada um. 

De acordo com esta técnica, primeiramente foram feitas leituras flutuantes 

das entrevistas, a fim de se conhecer o material coletado, identificar a realidade 

pesquisada ainda de forma superficial e iniciar a sistematização dos dados através 

da sua seleção e organização nas respectivas categorias e subcategorias.  

Foram criados eixos temáticos de acordo com as entrevistas das usuárias do 

SUS:  

1) Qualidade do atendimento no planejamento reprodutivo;  

2) Velocidade do acesso; 

3) Informações na APS sobre os métodos anticoncepcionais, mais 

especificamente sobre o DIU;  

4) Colocação do DIU no pós-parto imediato; e  

5) Sugestões para melhora do acesso.   
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Durante o trabalho de sistematização estas categorias foram confirmadas, de 

acordo com o quadro a seguir. 

Quadro nº 1: Categorias e subcategorias da análise de conteúdo 
das falas das usuárias entrevistadas 

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise de conteúdo das respostas das usuárias às 

questões fechadas do roteiro semiestruturado de entrevistas. 

O mesmo procedimento foi feito em relação às entrevistas com os gestores, o 

que resultou no Quadro nº 2, a seguir: 

  

Categorias Subcategorias Justificativa

Boa	
Em	geral	associada	à	rapidez	do	acesso;	não	apareceram	
queixas	sobre	profissionais	de	saúde

Mau	atendimento	
administrativo

Não	dão	informações	adequadas;	queixas	de	falta	de	
humanidade	no	atendimento

Rápído
Em	alguns	casos	há	demonstração	de	resignação	pelas	
usuárias,	pois	esperaram	por	vezes	mais	de	um	ano

"Rápido"	por	que	furou	
fila	-	encaixe																										

Tinha	amigos,	ou	era	funcionária	da	unidade	ou	profissionais	
se	apiedaram	pela	demora

Lento
Demora	para	USG;	Exigência	fora	do	protocolo	
(menstruação);	Longa	espera	para	receber	ligação

Suficiente Houve	poucos	relatos	de	boa	informação	sobre	o	DIU	na	APS

Deficiente
Muitos	relatos	de	pouca	informação;	ênfase	na	pílula	e	
laqueadura;	Relatos	de	informação	por	outro	especialista

Colocaria
Usuária	demonstrou	segurança	na	colocação,	houve	diversos	
relatos.

Talvez
Poucos	relatos	mencionaram	dúvidas	sobre	decisão	(dois	
casos).

Não	colocaria
Algumas	usuárias	mostraram	determinação	em	não	colocar;	
Uma	disse	que	não	colocaria	por	não	confiar	no	DIU

Ouviu	falar	mal	do	DIU	-	
abortivo	e	cancerígeno						

Algumas	(duas)	usuárias	acreditam	nos	mitos	sobre	o	DIU,	
mesmo	depois	de	informadas

Maior	oferta	de	
colocação	de	DIU

Várias	defenderam	a	necessidade	de	aumento	de	
profissionais	que	insiram	DIU,	inclusive	na	APS

Defesa	de	palestras	na	
APS

Algumas	sugeriram	a	necessidade	de	planejamento	familiar	
na	APS

Sugestões	para	
melhora	do	acesso

Velocidade	do	
acesso

Qualidade	do	
atendimento	no	
planejamento	
familiar

Colocação	do	DIU	
no	pós-parto	
imediato

Informação	na	APS	
sobre	ATC/DIU
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Quadro nº 2: Categorias e subcategorias da análise de conteúdo 
das falas dos gestores entrevistados 

Fonte: Elaboração própria, com base na análise de conteúdo das respostas dos gestores às 

questões fechadas do roteiro semiestruturado de entrevistas 

Codificação das unidades de saúde 

O município de Petrópolis conta com duas unidades de saúde que atendem 

AMB PF que foram codificadas como PF1 E PF2, de forma a preservar o anonimato.  

Codificação dos entrevistados 

Foram entrevistadas 36 usuárias SUS, sendo 18 de cada unidade de saúde e 

foram codificadas por unidade de saúde como PF1 e PF2 e numeradas de 1 a 18 

em cada unidade, de forma a preservar suas identidades. Foi esclarecido aos 

entrevistados que a sua participação contribuiria para provável trabalho futuro para a 

melhoria do acesso ao AMB PF no município de Petrópolis e que não haveria 

nenhum benefício pessoal, nem tampouco prejuízos pela participação. De todas as 

usuárias abordadas, apenas uma, da unidade do PF2 se negou a participar da 

pesquisa. 

Categorias Subcategorias Justificativa

Administrativos
 Falta de preparo profissional. Rodizio frequente do 
RH. Equipe atuante em vários setores. Equipe fixa. 
Administrativo exclusivo para PF

Profissionais da  Saúde Poucos dias de atendimento e profissionais 
exercendo outras atividade que não o PF

Planejamento da rede Acesso ao PF de uma só forma em todas as 
unidades

Gestão Clínica Linha de cuidado; protocolos

Planejamento familiar-
regulado

Apenas para unidade. Fila gigantesca. Atende a todo 
o município. 

Planejamento familiar-não 
regulado

Livre acesso. Não tem filas. Atende quem chega no 
serviço

Comunicação Inserção de dados errados. Falta de informações

Infraestrutura Espaço físico e financeiro Falta infra estrutura para aumentar o atendimento ao 
PF (física e financeira)

Recursos 
humano (RH)

Gestão

Regulação
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Os gestores entrevistados foram codificados por letras – A, B e C – também 

de forma a preservar suas identidades por questões éticas.  
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4. Resultados e discussão 

4.1. Perfil dos serviços de planejamento reprodutivo no município 

O município de Petrópolis dispõe de duas unidades de atendimento às 

usuárias que necessitam acesso ao planejamento reprodutivo. São eles o PF1 e o 

PF2. A oferta e introdução a métodos anticoncepcionais mais usuais é feita nos 

postos de APS e basicamente são ofertados às usuárias os métodos hormonais 

(pílulas e injetáveis) e LT. Quando as usuárias desejam métodos reversíveis de 

longa duração (DIU), ou irreversíveis (LT), essas são encaminhadas para o 

ambulatório especializado em planejamento reprodutivo. Sempre a porta de entrada 

ao AMB PF, independente da unidade de saúde, se dá através de um profissional de 

saúde, geralmente uma enfermeira, que proferirá uma palestra para orientação 

sobre os métodos anticoncepcionais, para que a usuária tenha conhecimento sobre 

todos os métodos disponíveis pelo SUS e possa assim fazer sua opção, respeitando 

sua autonomia e indicações clínicas. 

Quando o casal opta pela LT e se enquadra na lei 9.263 de 12 de janeiro de 

1996, têm que passar obrigatoriamente por uma consulta com a psicóloga da 

equipe, que fará uma avaliação criteriosa, para verificar se a casal tem a maturidade, 

conhecimento sobre a irreversibilidade do método e o perfil para a escolha de um 

método contraceptivo definitivo. Caso seja possível a contracepção irreversível, a 

usuária seguirá um fluxo interno da unidade de saúde, com agendamento para o 

médico do AMB PF. Em nosso município a inserção de DIU é feita somente nas 

duas unidades, pelos médicos do AMB PF. Até o presente momento, não dispomos 

de material, nem equipe capacitada para inserção nos postos de saúde. Para a 

colocação do DIU não é necessária a consulta com a psicóloga, mas em ambos os 

serviços as usuárias assistem a palestra sobre métodos anticoncepcionais com o 

profissional da saúde da equipe do AMB PF. Já no início da coleta de dados desta 

pesquisa, nas entrevistas com os gestores responsáveis pelo AMB PF e regulação, 

foram detectadas diferenças acentuadas no sistema organização dos dois serviços 

disponíveis no município. 

O PF1 é um serviço de saúde, localizado no centro da cidade de Petrópolis, 

em frente ao principal terminal de ônibus urbano, que recebe várias linhas de ônibus 
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de diferentes bairros. O acesso por transporte público é fácil, possibilitando a ligação 

entre as unidades do nível primário de atenção, assim como algumas especialidades 

(nível secundário). A equipe do AMB PF é uma equipe multiprofissional que trabalha 

exclusivamente para este setor, composta por funcionários que já exercem a mesma 

função há bastante tempo, uma psicóloga, uma médica, uma enfermeira, uma 

assistente social e uma funcionária administrativa, responsável pela administração 

das agendas e pelo setor de informações O sistema de marcação de consultas é 

feito por agenda aberta. A usuária que acessa o serviço é agendada para a palestra 

em, no máximo, 15 a 20 dias. Lá ela recebe as orientações sobre todos os métodos 

anticoncepcionais disponíveis pelo SUS, respeitando sua autonomia de escolha. Se 

opta pela colocação de DIU, são feitas as seguintes exigências:  

1) Exame colpocitológico com menos de 1 ano; 

2) Ultrassonografia transvaginal (USG tv); e 

3) Comunicação quando da menstruação para agendar a colocação do DIU 

por profissional médico. 

No dia da palestra, a própria enfermeira avalia os exames da usuária e solicita 

os que estão faltando. Quando a usuária não tem USG tv, já tenta agendamento na 

própria unidade, que segundo o gestor não demora mais que dois ou três meses. 

Estando o último exame colpocitológico com data superior há um ano, a usuária já 

recebe orientação para realização de nova coleta de material, que poderá ser 

realizada no próprio serviço pela enfermagem, ou no posto de saúde mais próximo a 

sua residência, o que for de sua preferência. Assim que os exames estiverem 

prontos, a usuária aguarda a menstruação, liga para o setor e agenda sua consulta, 

para uma data bem próxima, geralmente na mesma semana. O colpocitológico leva 

em média 45 a 60 dias para ficar pronto. Se o agendamento da palestra leva 15 a 20 

dias e a USG tv, que é o exame mais demorado, dois ou três meses, no máximo em 

quatro meses essa usuária estará com sua consulta médica agendada para 

colocação do DIU. Na agenda existe distinção entre as vagas para DIU. Essa 

unidade está capacitada para atender 48 usuárias por semana, sendo 11 dessas 

vagas para colocação de DIU. 

Já o PF2 funciona em um bairro bem afastado do centro, próximo a uma 

comunidade bastante carente, possui transporte público através de uma linha de 
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ônibus apenas e funciona como ambulatório escola para os alunos da Faculdade de 

Medicina de Petrópolis (FMP). A equipe do AMB PF é composta por um médico, um 

enfermeiro e uma psicóloga, que não são exclusivos para este setor e 

desempenham diversas outras funções. O balcão de atendimento da usuária é 

comum a todos os demais usuários da unidade e não há um balcão de informações. 

O funcionário administrativo tem múltiplas funções, marca agenda, autoriza exames, 

dá informações e outros. O agendamento da palestra sobre anticoncepção com a 

enfermagem é feito pelo sistema de regulação do município, que regula todas as 

usuárias de todos os postos para este único serviço, portanto o PF2 recebe o fluxo 

de todas as usuárias reguladas do município. As usuárias têm como porta de 

entrada uma palestra proferida pela enfermeira do AMB PF, sobre métodos 

contraceptivos disponíveis pelo SUS. As exigências para colocação de DIU são: 

1) Exame colpocilotógico com menos de um ano; e 

2) Teste de gravidez, já que neste serviço a usuária faz a inserção do DIU 

em qualquer período do ciclo menstrual, não somente no período 

menstrual. 

Assim como no PF1, a enfermagem avalia o exame colpocitológico no dia da 

palestra e, se estiver com data superior a um ano, a usuária é orientada para nova 

coleta pela enfermagem no serviço do AMB PF, ou no posto de saúde mais próximo 

de sua residência, de acordo com sua preferência. A própria enfermagem realiza a 

marcação na agenda do médico. 

O PF2 está capacitado para atender 10 usuárias por semana, sendo cinco de 

primeira vez. As vagas entre LT e colocação de DIU não são distintas. O ambulatório 

está equipado para a colocação de quatro DIUs por semana. Apesar do PF2 ter seu 

acesso pela regulação, a central de regulação não reconhecia que o AMB PF era 

regulado, pois o que mostra no status da central é a consulta com "enfermagem 

planejamento familiar", que é a forma de primeiro acesso. Após esse primeiro 

acesso, a usuária entra em uma agenda interna para o médico ou psicólogo, 

dependendo de cada caso, e a central de regulação perde esse contato, pois seu 

sistema não se comunica com o sistema de agendas internas do PF2. 
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Cada unidade tem uma rotina completamente distinta, tanto de acesso, 

quanto de seguimento de protocolo interno e o funcionamento das equipes são 

completamente distintos. 

4.2. Análise das entrevistas com usuárias 

4.2.1. Perfil das entrevistadas 

Não foram encontradas diferenças significativas no perfil das entrevistadas 

das duas unidades de atendimento, desta forma, a análise foi feita em conjunto. Os 

gráficos 3 a 5, a seguir, apresentam o perfil das entrevistadas, segundo a sua 

escolaridade, número de filhos, faixa etária. 

Gráfico nº 4: Escolaridade 

  
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

Pode-se notar que, em relação à escolaridade, a maior parte das 

entrevistadas (53%) tem nível de ensino médio, sendo 28% com ensino médio 

completo e 25% incompleto. Com nível fundamental, 25% das entrevistadas 

possuem apenas estudo fundamental, sendo 14% com ensino fundamental completo 

e 11% incompleto. Em relação ao ensino superior, foram encontradas 22% das 

entrevistadas, sendo uma (3%) com pós-graduação, 14% com ensino superior 

completo e 5% com ensino superior incompleto. 

Pós Graduação

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Incompleto

Ensino Médio Completo 

Ensino Médio Incompleto 

Ensino Fundamental Completo

Ensino Fundamental Incompleto

3%

14%

5%

28%

25%

14%

11%
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Gráfico nº 5: Número de filhos 

  
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

Quanto ao número de filhos, o maior percentual das entrevistadas têm até 2 

filhos (73%), sendo a maior frequência encontrada de mulheres com dois filhos 

(42%). Duas entrevistadas (6%) têm cinco ou mais filhos, duas tinham 4 filhos (6%) 

e 17% tinham três filhos. 

Gráfico nº 6: Faixa etária 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 
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Quanto à idade das entrevistadas, a maior frequência foi das que tinham entre 

19 e 25 anos (31%), seguida por mulheres com idade entre 31 e 35 anos e mais de 

40 anos (19% cada). 

4.2.2. Análise da opinião das usuárias a respeito das condições de 
acesso ao DIU 

A análise de conteúdo da opinião das usuárias foi feita com base nas 

categorias apresentadas no quadro nº 1, no item 2.2.5. 

Qualidade do atendimento no planejamento reprodutivo 

Em relação à qualidade de atendimento no AMB PF, houve uma diferença 

muito grande de opinião das usuárias em relação às duas unidades pesquisadas, 

principalmente em relação ao acesso. Não apareceram queixas relacionadas ao 

atendimento por parte dos profissionais de saúde envolvidos, porém, o mesmo não 

se pode falar em relação aos recursos humanos (RH) administrativos. As maiores 

queixas foram em relação à falta de informação e tratamento impessoal prestado às 

usuárias por parte deste setor. 

Ninguém me informou que havia outra unidade que fazia 
atendimento de planejamento familiar. Estava grávida, já tinha duas 
cesarianas e tinha direito de ter ligado durante o parto. Só que não 
fui chamada. Fui várias vezes no balcão do ambulatório e só me 
informavam que tinha que aguardar a ligação. Não deu tempo. 
Ninguém me ligou. Acho que nesses casos, tinha que ter prioridade. 
Agora, não quero ser reoperada. Vou colocar o DIU". (PF2 – 10) 

A fala acima reflete despreparo e desinformação do RH administrativo. A 

usuária estava grávida, queria fazer LT, tinha direito de fazê-la pela Lei nº 9263/1996 

e por desinformação total do RH ela foi inserida no sistema de regulação, com uma 

fila enorme, que demora muito mais que uma gestação. Neste caso, a usuária 

deveria ser priorizada, pois ela irá obrigatoriamente internar e ser submetida a uma 

cirurgia; Por que não se aproveitar o momento para proceder a LT? Afinal, não se 

tem como adiar o parto. Neste caso específico ela foi internada, fez a cesariana, não 

fez a LT, pois não teve acesso ao AMB PF. No momento, ela não quer mais ser 

submetida a nova cirurgia, prefere a colocação do DIU, mas caso ainda desejasse, 

teria que fazer nova internação, nova cirurgia e com um agravante de ter filhos 

pequenos em casa, inclusive um recém-nascido que ainda está em aleitamento 
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materno. Ou seja, um procedimento que era para ser fácil, rápido e com apenas uma 

internação e uma cirurgia, vai dispender muito mais gasto financeiro e desgaste 

físico e emocional, por pura falta de informação e priorização. A fala da usuária 

reflete a falha no setor de informações. A gestante manifestou o desejo de LT e tinha 

por lei este direito garantido, que deixou de ser executado por falta de acesso. 

Eu acho que deveria melhorar a comunicação e informação. Eles 
falam que vão ligar mas não falam quando. Não dão previsão. A 
gente liga e ninguém sabe nada, acham que podemos ficar colados 
no telefone 24 h por dia. Assim vou perder meu emprego. Falam que 
o nome está no sistema e é para aguardar a ligação, e a gente tem 
que ficar esperando, como se não tivesse mais nada a fazer da vida. 
(PF2 - 7) 

Esse tal de sistema é que atrapalha tudo. Esse negócio de colocar o 
nome no sistema e esperar é muito ruim. Isso não funciona. Estou na 
fila há 3 anos, indo para o 5º filho. E quando chego no balcão para 
pedir informações sobre quanto tempo ainda demora para eu ser 
atendida, a resposta é sempre a mesma: Seu nome está no sistema. 
É só aguardar a ligação. Parecem um bando de robôs repetindo as 
mesmas coisas. Estou esperando uma ligação há três anos. Isso é 
desumano. (PF2-14) 

Tais falas revelam a total insatisfação dessas usuárias quanto ao atendimento 

ao público. Elas se manifestaram quanto a falta de previsão em relação ao contato 

pelo sistema – ficar na fila aguardando uma ligação há três anos. Por vezes, ao 

procurarem o serviço, disseram que "ninguém sabe nada", revelando até mesmo o 

receio de perder o emprego, "parecem um bando de robôs", isso tudo reflete a 

percepção por parte delas de falta de humanização no atendimento ao público. 

Não tenho sugestão para melhoria do acesso, porque o atendimento 
aqui é muito rápido e excelente. Mais rápido que isso impossível. O 
atendimento aqui é nota 1000. Estou satisfeita. Para agilizar fiz meus 
exames particular, no caso a ultrassonografia. Isso é que demora. 
Mas algumas mulheres já sabendo que esse exame é exigido, já 
vem com tudo pronto. (PF1-1).  

A fala da usuária acima manifesta total satisfação em relação ao atendimento 

da unidade de saúde, mas informa que, para agilizar, fez exame de ultrassonografia 

em serviço privado, o que revela uma certa resignação com a lentidão do 

atendimento pelo SUS, no que diz respeito ao exame complementar. Como houve 

necessidade de pagar para fazer exames, podemos supor que o acesso está 

prejudicado. 
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Em relação à colocação de DIU, o Ministério da Saúde orienta que não deve 

ser uma prática exclusiva do especialista ou vinculada à realização de exames 

complementares, como ultrassonografia de rotina, exceto em casos de suspeitas de 

anomalias Mullerianas ou sangramento uterino anormal sem diagnóstico. É 

recomendada a realização do teste rápido de gravidez, previamente  a colocação do 

DIU fora do período menstrual, como forma de excluir possibilidade de gestação. 

(BRASIL, 2018). Entretanto, a não obrigatoriedade de realização de USG tv não 

quer dizer que não possa fazê-lo. Não é proibido. 

É muita burocracia, o sistema está errado. Essa tal de regulação não 
funciona. Se não fosse o médico ajudar, estaria na fila até agora. 
Acho que resolver no balcão falando com gente é muito mais fácil, 
esse tal de sistema é que atrapalha tudo. (PF2-14)  

Essa fala é de uma gestante que espera um quinto filho, que conseguiu 

acesso devido ao médico do pré-natal ter se sensibilizado com a longa espera do 

sistema de regulação e prevendo que a usuária não iria conseguir acesso para 

proceder a LT durante o período de internação para o parto. Como o médico 

solicitou diretamente a um colega do planeamento familiar e este atendeu 

prontamente, a usuária foi "encaixada", resolvendo todo o processo. Não são todas 

as usuárias que possuem médicos com tamanha empatia e comprometimento. 

Também não são todos os médicos de pré-natal que têm acesso ao colega 

profissional do AMB PF. Infelizmente, se essa usuária dependesse apenas da 

organização do sistema de saúde, não teria conseguido acesso em tempo hábil. 

Ficar aguardando a ligação é muito ruim. A gente fica na expectativa 
se vão ou não ligar. Demora muito. Fiquei aguardando mais de 1 
ano. Aqui em Petrópolis o sinal de celular é muito ruim e às vezes a 
gente troca de celular (PF2 – 15).  

Podemos notar que nessa fala, a usuária não se queixou do tempo de espera 

para a consulta, mas sim da forma de contato, da forma impessoal do atendimento 

por parte do sistema informatizado. O Whatsapp é uma forma de contato, em que a 

mensagem fica gravada, e ela pode ter acesso a esta mensagem a qualquer hora do 

dia, não necessitando estar em local com sinal de celular privilegiado ou ficar 

escrava de uma ligação. Talvez, se implantássemos como forma de contato este 

sistema ou mensagem de texto, já utilizados por outras centrais de regulação, a 

espera seria menos angustiante.  
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Velocidade do acesso 

Inicia-se a discussão definindo-se o que é acesso. Segundo o Dicionário, 

acesso é o “ato de ingressar, entrada, ingresso; possibilidade de chegar a, 

aproximação, chegada; possibilidade de alcançar algo”. Correlacionando esta 

definição aos serviços de saúde, podemos definir acesso como “porta de entrada”, 

ou o local de acolhimento da usuária. 

 

"o acesso vai além da conexão pura e simples ao conceito de porta 
de entra- da; configura-se como um “dispositivo” transformador da 
realidade. Partindo da concepção de que somente se garantirá o 
ingresso universal do usuário no sistema de saúde através da cons- 
ciência de cidadania, corroborando com a idéia de Campos, que 
determina como elemento reformador do pensamento da sociedade 
para a construção de sistemas de saúde, de acordo com as 
necessidades socialmente determinadas, a consciência sanitária" 
(JESUS, 2010).  

Em relação ao acesso foram obtidos os dados que seguem nos gráficos a 

seguir:  

Gráfico nº 7: Tempo de acesso ao ambulatório de planejamento 
familiar na unidade de saúde PF1 

 
 Fonte: Elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 
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Gráfico nº 8: Tempo de acesso ao ambulatório de planejamento 
familiar na unidade de saúde PF2 

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

Analisando os gráficos 6, 7 e 8 observa-se que há uma diferença acentuada 

entre o tempo de acesso às duas unidades. No PF1 mais de 50% das usuárias 

tiveram acesso ao planejamento reprodutivo em tempo inferior há dois meses e 78% 

em menos de seis meses e nenhuma usuária teve seu acesso em tempo superior a 

um ano e meio. Em contrapartida, no PF2 apenas 6%, ou seja, duas usuárias (tendo 

sido uma delas encaixe), tiveram seu acesso garantido com tempo inferior há dois 

meses, 88% após seis meses e 28% em tempo superior a um ano e meio.  
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Gráfico nº 9: Comparativo entre o tempo de acesso ao ambulatório 
de planejamento familiar nas duas unidades de saúde PF1 e PF2 

 
Fonte: elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

o atendimento aqui é excelente. Não tenho sugestão para melhorar o 
acesso, fui agendada para o mesmo mês (PF1- 4)  

Demonstra satisfação pelo atendimento recebido e a forma rápida de acesso 

à unidade de saúde, não tendo sugestões para melhorais, pois foi atendida de 

maneira bastante eficiente e satisfatória. 

Se não fosse o médico ajudar, estaria na fila até agora (PF2-14) 

 Esta fala mostra que a usuária teve seu acesso facilitado por conta de um 

encaixe por fora da agenda regular. 

Estou na fila do DIU há seis anos. Hoje tenho 26 anos. Fiquei 
sabendo do DIU na caderneta da gestante. Prefiro um método 
definitivo (LT), pois já tenho cinco filhos.  Entrei na fila do DIU 
quando tinha 2 filhos. Daí para cá engravidei mais três vezes. 
Colocar o DIU logo depois do parto seria uma maravilha no segundo 
filho, não no quinto agora quero mais é ligar as trompas. O certo 
seria colocar o DIU na hora do retorno do pós-parto e não entrar na 
fila.  Esse negócio de colocar o nome no sistema, não é legal. Estou 
na fila há seis anos e engravidei mais três vezes esperando uma 
ligação telefônica. Entrei na fila do DIU no segundo filho (PF2– 11).  

Essa fala retrata o quanto é importante o acesso eficiente ao planejamento 

reprodutivo. Esta jovem usuária, teve três gestações não planejadas e 

provavelmente indesejadas, enquanto aguardava na fila para o AMB PF, 
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aguardando uma ligação telefônica por seis anos. Este é um problema de saúde 

pública. 

Lá a marcação para o médico do DIU é feita por agenda, mas ainda 
nem fui marcada, pois não consegui fazer a ultrassonografia; estava 
só com o preventivo. Estou na fila há um ano e um mês aguardando 
um exame de ultrassonografia, daí resolvi fazer o exame particular. 
Para marcar com o médico eles exigem ultrassonografia transvaginal 
e preventivo com menos de um ano. Agora só falta aguardar ficar 
menstruada. (PF1 – 16)  

Esta usuária revelou ter feito uma USG tv particular, por não tem tido acesso 

rápido ao exame pelo SUS. Referiu-se que o primeiro acesso ao AMB PF foi muito 

rápido, porém, a consulta com médico demorou por conta de algumas exigências. 

Lá a gente coloca DIU menstruada. Tem que ligar no dia que 
menstrua e agendar para o dia seguinte. Quando a gente liga, às 
vezes, não tem mais vagas. Daí a gente tem que ficar aguardando a 
próxima menstruação, rezando para não engravidar. Daí o ciclo se 
repete. Eu não passei por isso, pois disse à médica que não tinha 
menstruação regular, devido a problemas de ovários. Aí coloquei o 
DIU sem estar menstruada. (PF1-17). 

Esta fala revela que a usuária teve seu o primeiro acesso ao AMB PF há nove 

meses. Embora o primeiro acesso tenha sido bastante eficaz, só havia conseguido a 

inserção do DIU no momento da entrevista, tendo sido mais demorado o acesso ao 

médico, por conta de algumas exigências do serviço, especialmente quanto à 

realização de USG tv prévia à colocação do DIU. Cabe mencionar que não há 

qualquer exigência nesse sentido no Manual Técnico para a colocação de DIU do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2018), como foi visto anteriormente. Ela cita a rotina 

de colocar o DIU somente durante o período menstrual, que também pode atrasar o 

acesso. Quando a usuária possui facilidade de acesso à unidade de saúde, alguns 

profissionais preferem a inserção do DIU durante o período menstrual, por estar o 

colo uterino mais pérvio e ter a certeza de que essa usuária não está grávida, 

entretanto, se o acesso não foi tão fácil, a inserção do DIU pode ser realizada fora 

do período menstrual, e para ter a segurança de que a usuária não esteja grávida, 

alguns profissionais têm por rotina a solicitação de um teste de gravidez em dia 

próximo à inserção do DIU. 

  



	

 65	

Gráfico nº 10: Proporção de usuárias atendidas pelo médico no PF1 
e PF2 

 

 

 
Fonte: elaboração própria com base na análise das entrevistas. 

As entrevistas foram feitas a partir do primeiro acesso ao AMB PF. Podemos 

observar no gráfico nº 9 a proporção de usuárias que ainda não haviam sido 

atendidas pelo médico do AMB PF. No PF1, 39% das usuárias ainda não haviam 

tido sua consulta com o médico, comparada com 28% de usuárias no PF2, que 

ainda não haviam sido atendidas por este profissional. Talvez, isso ocorra em sua 
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maioria devido a demora para cumprir as exigências para a colocação do DIU no 

PF1, mais especificamente a USG tv, que é a exigência mais demorada, tendo um 

tempo médio de espera, numa regulação normal, de seis meses, porém, nota-se 

que, mesmo com essa dificuldade de acesso à USG tv, estas usuárias, a partir da 

data do encaminhamento para o AMB PF, serão atendidas mais rapidamente, que 

no PF2, visto que o acesso no PF2 é bastante precário.  

No PF1, como a agenda se dá de forma aberta, não há filas. As usuárias que 

procuram o serviço são prontamente agendadas pela funcionária administrativa da 

própria equipe do AMB PF. As usuárias sentem-se acolhidas e não houve nenhuma 

reclamação em relação ao primeiro acesso, pelo contrário, só tiveram elogios. 

Já no PF2, como sistema de marcação de consultas é feito via central de 

regulação e absorve as usuárias de todo o município, o acesso é bastante precário. 

Os postos de saúde inserem suas usuárias no sistema, que já conta com um 

número acentuado de usuárias aguardando acesso e novas usuárias são inseridas 

no sistema diariamente, sendo a demanda muito maior que a oferta. O resultado é 

uma fila gigantesca, que cresce a cada dia, e quando as usuárias procuram por 

informações no balcão de atendimento da unidade regulada, não obtêm informações 

satisfatórias. Não existe um balcão exclusivo para informações. É um balcão geral 

de atendimento ao público e presta uma série de serviços, como agendamento de 

consultas, autorização de exames e outros. Não há forma de priorização. Não é raro 

gestantes serem inseridas no sistema de regulação no início da gestação, com o 

objetivo de LT durante o parto, não conseguirem acesso pelas vias normais da 

regulação em tempo hábil. 

Estou na fila há um ano e oito meses, mas não acho que isso seja 
demorado, pois estou acostumada a esperar (PF2 – 15).  

Esta resposta mostra total resignação por parte da usuária, uma vez que ela 

não considera ter demorado, apesar de ter aguardado por um ano e oito meses para 

colocação de DIU. Mas isso demonstra que a percepção de demora em relação ao 

atendimento é algo muito pessoal e pode ser avaliado no gráfico nº 10 a seguir. 
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Gráfico nº 11: Percepção da demora no acesso da unidade PF1 e 
PF2 

 

 
Fonte: elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

Há uma diferença significativa em relação a percepção de demora nas duas 

unidades. De todas as entrevistadas, apenas uma usuária relatou demora no acesso 

do PF1, isso corresponde a 6%. Já no PF2 a maioria das usuárias, 61% referiu 

demora no acesso. 

Uma fala realmente marcante foi a de uma usuária que depois de muito 

aguardar, teve sua consulta marcada.  

Já tinha até perdido as esperanças quando me ligaram (PF2 – 5).  
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Perder as esperanças é literalmente não ter mais o que esperar. É acreditar 

que nada vai mudar, que nada pode melhorar. Perder as esperanças é 

simplesmente acreditar que o ciclo se encerrou. 

Informação na APS sobre ATC 

Foram analisados os conhecimentos das usuárias do SUS em relação à 

informação que recebem sobre os métodos anticoncepcionais na APS, com base na 

seguinte pergunta: Antes de chegar ao ambulatório de planejamento familiar a(o) 

profissional do posto de saúde chegou a lhe falar sobre os métodos anticoncepcionais? 

Sobre que métodos ela(e) falou com você? Ela(e) alguma vez ofereceu a 

possibilidade da colocação de um DIU?. As respostas podem ser analisadas no 

gráfico nº 11 a seguir: 

Gráfico nº 12: Métodos ATC oferecidos às usuárias SUS pela APS 

 

Fonte: elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

Analisando o gráfico nº 11, pode-se notar que foram oferecidos vários 

métodos anticoncepcionais pelos PSFs a usuárias SUS e que, muitas vezes, foram 

oferecidos mais de um método para que estas pudessem ter a opção de escolha. 

Dentre todos, disparadamente os métodos mais oferecidos foram os hormonais 

(anovulatórios orais e injeção) e LT, confirmando os dados do PNDS (BRASIL, 
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2006). Nesta análise há até um número razoável (50%) de usuárias em que o DIU 

foi oferecido pela APS, porém, não pode ser esquecido que essa pesquisa foi feita 

com usuárias do SUS que foram encaminhadas ao AMB PF para colocação de DIU, 

portanto, uma amostra da população que já tinha conhecimento prévio e preferência 

pelo método, como veremos a seguir: 

Ninguém nunca havia me falado sobre o DIU. Eu tive suspeita de 
trombofilia, daí o hematologista contraindicou o uso da pílula, foi aí 
que ele mesmo indicou o DIU. Cheguei no planejamento familiar 
cheia de dúvidas. (PF2 -13) 

A fala retrata falta de informações sobre anticoncepção fornecidas para a 

usuária na APS. Foi necessário que um médico da atenção secundária 

(hematologista) contraindicasse o uso da pílula e falasse sobre o DIU. Contudo, 

esse assunto já era para ter sido abordado na APS. Como foi mostrado 

anteriormente, rege a Lei nº 9263/1996, em seu artigo 4º, parágrafo único que "O 

Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de recursos humanos, com 

ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de ações de 

atendimento à saúde reprodutiva" (BRASIL,1996). 

Fiquei sabendo do DIU pela caderneta da gestante (PF2 - 11).  

Toda mulher tem direito a atendimento seguro, humanizado e de 
qualidade durante a gravidez, parto e pós-parto. Nesse sentido, a 
Rede Cegonha Rede Cegonha surgiu como uma ação de saúde do 
SUS para fortalecer os direitos das mulheres e das crianças. 

O Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal, elaborou a Caderneta da Gestante, 
distribuída gratuitamente nas Unidades Básicas de saúde no início 
do pré-natal. Nela, é possível encontrar vários assuntos importantes, 
tais como: 

Direitos antes e depois do parto; 

• O cartão de consultas e exames, com espaço para você 
anotar dúvidas; 

• Dicas para uma gravidez saudável e sinais de alerta; 

• Informações e orientações sobre a gestação e o 
desenvolvimento do bebê, alguns cuidados de saúde, o parto 
e o pós-parto; 

• Informações e orientações sobre amamentação; e 

• Como tirar a Certidão de Nascimento de seu filho. 
(BRASIL,2018) 
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A usuária tem 26 anos, é multípara (cinco filhos) que teve dificuldade de 

acesso ao AMB PF. No momento seu maior desejo era a LT. 

No posto só me falaram de pílula, camisinha e ligadura de trompas. 
Nunca ninguém me explicou como funcionava o DIU antes de chegar 
no planejamento familiar. Pessoas falam o tempo todo que o DIU é 
abortivo e que causa câncer. (PF2 – 4)  

Mais uma vez, há evidências de falta de informação sobre anticoncepção por 

parte da APS, confirmando que métodos hormonais e a LT representaram mais de 

dois terços das alternativas anticoncepcionais apresentadas às mulheres (BRASIL, 

2018). Talvez, se o DIU fosse disponibilizado, com fácil acesso, para ser inserido na 

atenção básica, ele fosse melhor explorado nas falas dos profissionais de saúde dos 

PSF. Mas isso não justifica que a usuária não seja informada pelos profissionais da 

APS sobre todos os métodos disponíveis, o que está inclusive previsto em 

orientação do Ministério da Saúde, no que se refere ao planejamento reprodutivo, 

que deve envolver, principalmente, três tipos de atividades (BRASIL, 2002): 

• Aconselhamento;	

• Atividades educativas; e 

• Atividades clínicas.  

Outra publicação do Ministério da Saúde afirma que: 

[...] As atividades educativas são fundamentais para a qualidade da 
atenção prestada. Têm como objetivo oferecer às pessoas os 
conhecimentos necessários para a escolha livre e informada. 
Propicia a reflexão sobre os temas relacionados à sexualidade e à 
reprodução. (BRASIL, 2010)   

Sendo o DIU um método anticoncepcional de primeira linha (Hoffman, 2014), 

a sua baixa utilização em nosso país retrata, além de motivos culturais, a falta de 

informação por parte dos profissionais da saúde, principalmente dos profissionais da 

APS. É inadmissível que em pleno século XXI algumas pessoas ainda acreditem 

que o DIU seja abortivo e que cause câncer. Talvez essa falta de informação reflita o 

número de consultas excessivas e a falta de tempo para o profissional dispender 

explicando as indicações e contraindicações do DIU, mitos e verdades, ou talvez até 

por dificuldades de acesso ao método, falta de capacitação profissional ou de 

material para a colocação do DIU nos PSF. 
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Dados do PNDS 2006 evidenciaram, também, presença excessivamente alta 

da LT entre as mulheres sem escolaridade, demostrando a dificuldade dos serviços 

públicos em incorporar, de forma efetiva, a assistência anticoncepcional, através de 

métodos reversíveis e não hormonais, nos serviços de APS (BRASIL, 2018). 

Colocação do DIU no pós-parto imediato 

Entendendo que a maternidade é um espaço de atenção à saúde da mulher, 

no que se refere às ações relativas aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva, a 

inserção do DIU de cobre no pós-parto imediato é uma prática que complementa as 

ações que ampliam o acesso a este método (BRASIL, 2017). É preciso estabelecer 

que o conceito de pós-parto imediato implica na inserção do DIU ainda na sala de 

parto, num período de até dez minutos após a saída da placenta, respeitando as 

normas técnicas e sem interferir na vinculação da mulher com o recém-nascido no 

contato pele a pele e amamentação. 

Sempre fui a consultas particulares, sei que o DIU é mais eficaz que 
a pílula, mas não colocaria DIU no pós-parto porque são muitas 
emoções para decidir certas coisas. Cada caso tem sua 
peculiaridade. (PF1-6) 

Apesar de ter conhecimentos sobre o DIU e saber que é um método 

altamente eficaz e de longa duração, a usuária refere achar o momento do parto 

inoportuno, pois o estado emocional da usuária pode estar alterado. Por isso, a 

recomendação é que a usuária faça a opção por este método em um período 

anterior ao parto, preferentemente no pré-natal ou durante a internação em fase 

inicial do trabalho de parto, após explicação sobre o método e assinatura de 

documentos de autorização para inserção no pós-parto. 
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Gráfico nº 13: Distribuição das entrevistadas quanto à aceitação 
da colocação do DIU no pós-parto 

 
Fonte: elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

A partir da análise do gráfico 12 verifica-se que 72% das usuárias aceitariam 

sem restrições a colocação do DIU no pós-parto imediato, 22% não colocariam e 6% 

ficaram na dúvida se colocariam ou não. 

Colocar o DIU logo depois do parto seria uma maravilha, no segundo 
filho, não no quinto. Agora quero mais é ligar as trompas (PF2-11).  

É preciso se atentar para o fato que as entrevistas foram feitas com uma 

população de mulheres que já são adeptas ao uso do DIU, talvez por isso tenha 

havido uma alta taxa de aceitação à sua colocação no pós-parto imediato.  

Para a implantação desta estratégia, só teríamos que ter capacitação 

profissional e aceitação, por parte dos plantonistas da maternidade tanto da equipe 

obstétrica (para a inserção do DIU no pós-parto imediato e pós aborto) quanto dos 

ultrassonografistas (para avaliar o posicionamento do DIU antes da alta do usuária) 

e um profissional de saúde, para fazer o seguimento ambulatorial, após 30 a 45 dias. 

A partir da portaria 3.265 de 1º de Dezembro de 2017 que  
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"dispõe sobre a ampliação do acesso ao Dispositivo Intrauterino Tcu 
380 (DIU de cobre) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
ficou disponibilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios às 
maternidades integrantes do SUS, para anticoncepção pós-parto 
(APP) ou pós-abortamento (APA) imediatas. A oferta do DIU de 
cobre e sua inserção em mulheres no pós-parto e pós-abortamento 
imediatos nas maternidades é uma prática que complementa as 
ações realizadas na Atenção Básica e amplia o acesso a este 
método" (BRASIL, 2017).  

A inserção do DIU no pós-parto deve ser feita nos primeiros dez minutos após 

a saída da placenta até no máximo 48h, é procedimento seguro, efetivo e não 

interfere na lactação, desde que respeitadas as técnicas básicas, a primeira hora de 

contato pele a pele mãe-bebê e início da amamentação (BRASIL, 2018). Não deve 

ser inserido nas seguintes situações: 

1) Presença de febre durante o trabalho de parto;  

2) Ruptura de membranas há mais de 24 horas; 

3) Hipotonia ou atonia pós-dequitação; 

4) Retenção placentária; e 

5) Abortamento infectado.  

 É ideal que seja enfatizada a estas usuárias a importância do 

acompanhamento regular com profissional de saúde, afim de se identificar a 

possibilidade de expulsão do DIU precocemente.  

O acompanhamento pós-inserção do DIU é de grande importância para o 

seguimento das orientações acerca do planejamento reprodutivo e garantia da 

efetividade contraceptiva do método, quando constatado o correto posicionamento 

do dispositivo na avaliação de retorno. Agendar consulta de retorno entre o 30º ao 

45º dia pós-parto no ambulatório de revisão pós-parto para secção do fio, que 

deverá ser cortado três cm abaixo do orifício externo do colo do útero (BRASIL, 

2018).  

Sugestões para melhora do acesso 

De acordo com tudo o que foi analisado anteriormente, é completamente 

previsível que as usuárias do PF1, estando satisfeitas com o acesso, não tiveram 

muitas sugestões em relação ao que fazer para sua melhoria. Em contrapartida, 
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inúmeras foram as sugestões das usuárias do PF2 para melhorar o acesso, algumas 

deram mais de uma sugestão, porém, grande parte das usuárias insatisfeitas sabiam 

que tinha que haver mudanças, mas não sabiam como fazê-la, portanto, não deram 

sugestões. Veja no quadro a seguir: 

Quadro nº 3: Lista de sugestões das usuárias para melhoria do 
acesso ao planejamento reprodutivo 

Sugestões das usuárias N 

Aumentar o número de clínicas para fazer ultrassonografia 4 
Colocar DIU no pós parto imediato 3 
Colocar DIU nos PSFs 8 
Aumentar o número de médicos atendendo no planejamento familiar 6 
Fazer reuniões do planejamento familiar no PSF 4 
Fazer mutirões para colocação do DIU 1 
Treinar os funcionários para inserir os dados correto no computador 2 
Treinar os funcionários do balcão para dar informações corretas 2 
Melhorar o sistema de comunicação  4 

 

Fonte: elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

4.3. Análise das entrevistas com gestores 

Em relação ao acolhimento pelos gestores não poderia ter sido melhor. Não 

tiveram medo da exposição e abraçaram a causa do planejamento reprodutivo, 

todos comprometidos e ávidos por uma melhor organização do sistema de saúde do 

município. Foi muito enfatizado que não devemos favorecer a um ou outro 

simplesmente por querer ajudar, pois prejudicamos a regulação. Quando a demanda 

é maior que a oferta forma fila. É aí que entra a regulação.  

Com a regulação temos transparência e controle, temos a visão da 
fila e em que local há disponibilidade de vagas, é um jeito de 
organizar esta fila e criar prioridades (Gestor C). 

A partir da análise das entrevistas com os gestores, foi distinguido quatro 

categorias, a saber: 
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1. Recursos humano (RH) 

2. Gestão 

3. Regulação 

4. Infraestrutura 

A partir de agora serão descritas as categorias e a forma de análise. 

Recursos humano (RH): 

Deveríamos conscientizar os funcionários para não agendar fora da 
regulação, pois há prioridade e quando se agenda por fora, na 
verdade estamos dificultando o acesso de quem já estava inserido 
no sistema e talvez até com uma prioridade maior (Gestor C) 

A demora na marcação das consultas e exames é maior, não por 
falta de vagas e sim por falta de comprometimento. A fila do USG 
geral tem duas mil usuárias. A USG tv está levando em média seis 
meses porque não puxam a fila. Marcam usuárias por fora" (Gestor 
C). 

Quando regula prioriza. Quando autoriza estão encaminhando ao 
prestador. O centro de atendimento é que tem que puxar a fila de 
acordo com a prioridade, segue a regulação. O que ocorre muito é 
que a usuária chega ao serviço e é agendada for fora. Temos que 
seguir a regulação.(Gestor C) 

Nestas falas há evidências de que o sistema de regulação não tem como 

funcionar de forma ordenada, se não houver o comprometimento da equipe.  

Enquanto não ficar claro que tem uma fila e que essa tem que ser 
seguida, o acesso só vai piorar. Que seguir esta fila é fundamental 
para melhorar o acesso (Gestor C).  

 Não basta ter um sistema informatizado altamente eficaz se não houver um 

RH comprometido e também igualmente eficaz. Enquanto não ficar claro que tem 

uma fila e que essa tem que ser seguida, o acesso vai ficar prejudicado. Temos 

exemplo claro disso no PF2 onde havia nos seus extremos a PF2–3 que foi 

encaixada, fora da regulação, e foi atendida em apenas um mês e a PF2–11 que 

teve seu acesso pela regulação após seis anos de espera para a colocação de um 

DIU. Quando se encaixa fora da regulação estamos "furando fila" e isso prejudica o 

acesso. 
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Minha equipe vive mudando, quando consigo treinar um funcionário, 
ele é trocado de setor (Gestor B).  

O que falta é a capacitação de Recursos Humano, mas isso é muito 
difícil, pois teria que ser um trabalho contínuo, pois as trocas de 
setores e funcionários é constante (Gestor C).  

As trocas constantes de equipe são um agravante para o bom funcionamento 

do serviço. Não há tempo hábil para treinar um bom funcionário. Hoje sabe-se que 

para o bom funcionamento do serviço é importante uma equipe treinada e 

comprometida. Com a troca frequente de equipe, isso fica bastante prejudicado. Isso 

poderia ser minimizado com a manutenção das equipes e educação permanente. 

Não temos fila. O planejamento familiar aqui não passa pelo sistema 
de regulação. Nossa marcação é toda feita pela agenda com nossa 
funcionária que é exclusiva o planejamento familiar. Aqui a equipe 
funciona. Trabalhamos junto há bastante tempo e o pessoal é 
bastante comprometido. O tempo do primeiro acesso é em torno de 
20 dias. Há priorização para gestantes com cesarianas prévias 
(Gestor A).  

A fala remete tudo o que foi exposto acima, que é necessário trabalhar com 

equipe multidisciplinar treinada, comprometida e mantida. As trocas constantes 

interferem negativamente no funcionamento do serviço.  

É muito importante o preenchimento correto dos dados na hora da 
inserção da usuária na regulação. Existem dados que são essenciais 
para que possamos contactá-la no futuro, como por exemplo o 
telefone. Por conta de algumas inserções inadequadas, solicitamos 
para a firma que faz manutenção do nosso sistema que colocasse 
como item obrigatório para a inserção da usuária, o telefone. Mas 
mesmo assim o pessoal que insere a usuária no sistema dá um jeito 
de enganá-lo inserindo o número 000000. O sistema não é 
inteligente o suficiente para perceber que este número é de um 
telefone inexistente. Daí, quando sai a vaga, não temos meios de 
contactar a usuária (Gestor C). 

Na fala acima observa-se que o simples preenchimento de dados no sistema 

de regulação, quando feito de forma incorreta, impede que a usuária seja contactada 

posteriormente e isso influencia diretamente no acesso o serviço. O contato para 

avisar que a consulta foi marcada é feito por telefone, logo é nítido que inserir um 

número qualquer, mesmo que a usuária não possua telefone, não vai trazer 

benefício algum.  

A partir da análise destes dados, evidencia-se que o RH é um ponto de 

grande fragilidade. 
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Gestão 

Não tem fila. Nosso acesso é ótimo. O médico atende em três 
períodos. Aqui a agenda funciona de forma aberta, de acordo com o 
número de procedimentos que podem ser realizados. Dispomos na 
segunda-feira de sete vagas para DIU e na quarta-feira de quatro 
vagas para DIU, no total de onze vagas para colocação de DIU. Aqui 
a nossa enfermeira é só para o planejamento familiar. O tempo de 
acesso em torno de vinte dias. (Gestor A).  

A forma de acesso à essa unidade de saúde não passa pelo sistema de 

regulação do município. A marcação é feita pela agenda interna, a usuária que 

chega ao serviço é agendada para a primeira consulta com a enfermagem em no 

máximo 20 dias. A demanda não é maior do que a oferta, portanto, não há 

problemas de acesso. 

Nosso fluxo é imenso. A demanda muito maior do que podemos 
oferecer. O município inteiro regula para nós. No momento não tenho 
como aumentar a oferta. Não tenho nem profissionais disponíveis 
para isso, nem espaço físico. (Gestor B)  

Quando a demanda é maior do que a oferta temos um fluxo excedente, 

portanto, haverá formação de fila. A partir deste momento entra a regulação, para 

priorizar e organizar a "fila". Porém, organizar a fila para um único ponto, um único 

serviço, não é uma forma muito eficaz de melhorar o acesso para todas as usuárias. 

O ideal é regular para todos os postos que ofereçam aquele determinado tipo de 

serviço.  

Quando questionados se havia alguma forma de prioridade para gestantes 

iterativas que desejam LT ou usuárias com alto grau de vulnerabilidade, as 

respostas foram:  

Sim, claro. As gestantes com cesarianas prévias ou risco de vida tem 
seu acesso facilitado na agenda. Basta vir aqui e falar com nossa 
secretária, que já trabalha conosco há muito tempo e tem bastante 
conhecimento sobre planejamento familiar, que ela está apta para 
agendar às vezes para a mesma semana (Gestor A) 

Pelo sistema não. O sistema não prioriza. Somente quando a 
gestante iterativa vem aqui pessoalmente no balcão que a gente 
prioriza. Mas mando me chamar. O balcão não está autorizado a 
fazer isso sozinho (Gestor B).  

Esse gestor, talvez assuma a total responsabilidade por essa priorização pelo 

fato de não poder contar com sua equipe, devido às múltiplas funções exercidas 

pelos seus funcionários administrativos e suas trocas constantes. A maioria não 
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possui capacitação para resolver alguns assuntos burocráticos, portanto, prefere 

chamar para si algumas obrigações. Mas essa é uma forma não muito eficiente de 

priorização. Quantas usuárias que conseguem contato com esse gestor? 

Foi questionado: "E se você não estiver presente na hora? " (Entrevistador).  

Infelizmente a usuária tem que voltar num momento oportuno. Aqui, 
a tendência é a gente atender cada vez mais casos especializados, 
pois funcionamos anexo ao hospital. Já temos atendimento de 
patologia cervical, oncoginecologia, mastologia, etc. Preparamos 
usuárias para o atendimento terciário, mastologia cirúrgica, pré-
operatório de ginecologia, cirurgia geral e outros. O ideal seria abrir 
serviços de planejamento nos postos de saúde, com palestras sobre 
anticoncepção e em alguns até mesmo capacitação dos profissionais 
para colocação de DIU, nos processos mais simples e regular 
somente os mais complexos. Deixar concentrar aqui somente os 
casos mais difíceis, funcionaríamos talvez como um centro de 
referência. (Gestor B) 

Na unidade de livre acesso, PF1, a maior queixa entre as usuárias foi que 

para a colocação de DIU são exigidos alguns exames cujo acesso não é tão fácil 

pelo SUS, mais especificamente a USG tv. Segundo a regulação do município, uma 

USG tv está levando em média seis meses para ser realizada. Grande parte das 

usuárias tiveram seus DIUs colocados em um tempo inferior a seis meses, isso pode 

ser explicado de algumas formas: chegavam com os exames prontos, faziam 

particular ou conseguiam agendamento interno sem passar pela regulação. Na outra 

unidade, PF2, não há a exigência de exames de imagem para a colocação do DIU, 

mas o acesso é dificultado principalmente pela relação demanda x oferta.  

Diretrizes têm sido utilizadas em muitos países e são uma forma de garantir 

boas práticas clínicas (AGREE Collaboration, 2003), mas devem ter sua qualidade 

assegurada. São “desenvolvidas de forma sistemática para auxiliar os profissionais 

envolvidos no cuidado e os usuários do sistema de saúde para as melhores 

decisões em situações específicas” (Committee to Advise the Public Health Service 

on Clinical Practice Guidelines, 2001). Não devem substituir o julgamento médico, 

pois nunca serão contempladas todas as situações clínicas específicas. “São 

escritas para melhorar a qualidade do cuidado, para melhorar a adequação do 

atendimento, para melhorar o custo-efetividade, e para servir como ferramentas 

educacionais” (Centers for Disease Control, 1996; GROSS, 1998). (BRASIL, 2011) 

 Também não é obrigatório o exame de ultrassonografia após a sua 

colocação, porém,  
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Se disponível, a ultrassonografia a poderá ser solicitada para 
confirmação do bom posicionamento do DIU após a sua inserção. 
Também pode ser utilizada para identificar a presença do DIU 
quando da ausência de fio visível na cérvix ou nos casos de fio com 
comprimento mais longo que aquele registrado no momento da 
inserção (BRASIL, 2018). A usuária deve ser orientada a utilizar 
condom ou outro método contraceptivo por sete dias após a 
colocação, pois é o período de adaptação do organismo. A usuária 
deve retornar ao serviço 30 a 45 dias após para consulta de revisão 
e posteriormente ser liberada para a atenção básica, para liberar o 
acesso para novas usuárias (BRASIL, 2018). 

Nota-se, portanto, que no PF2 o atendimento médico para colocação de DIU 

é bastante demorado, por conta do acesso dificultado devido à relação demanda x 

oferta. No PF1 o que pode causar maior demora no atendimento médico é a 

exigência de estar no período menstrual e principalmente a realização de USG tv 

prévia para a colocação de DIU, entretanto, apesar das exigências no PF1 serem 

maiores, o atendimento médico é mais rápido que o PF2 por conta das diferenças 

entre o primeiro acesso ao serviço. 

Regulação 

"A relação oferta/demanda pode ser entendida como a relação 
existente entre a capacidade de oferecer serviços de saúde e a 
necessidade de assistência de uma dada população. É o pilar de 
sustentação da dimensão econômica aos serviços de saúde" 
(JESUS, 2010)  

Quando há uma demanda (necessidade de assistência da população) maior 

do que a oferta de serviços de saúde, há um excedente de usuários, portanto uma 

fila. Para a organização do sistema de saúde, quando há formação de fila, entra o 

sistema regulação, que na verdade é um sistema que "organiza" este excedente de 

usuários por prioridade e direciona para os locais de atendimento e monitora este 

usuário até a resolução completa do seu problema. 

" Se o desafio do SUS é garantir acesso com disponibilidade de 
serviços e recursos; acessibilidade; adequação funcional; 
capacidade financeira; e aceitabilidade por parte de trabalhadores e 
usuários. Então, o lema é desenvolver uma politica de governo que, 
resguardada na teoria do modelo econômico, possibilite a criação de 
dispositivos para equilibrar a relação entre oferta e demanda13, já 
entendendo que a ação mercadológica privilegia essa relação na sua 
definição." (JESUS, 2010). 

Quem cuida da manutenção do sistema de regulação é o 
Ecossistemas; e lá no PF2 eles utilizam um sistema interno de 
marcação de consultas, que é o Hospub, que não se comunica com 
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o ecossistema, portanto, não há comunicação da unidade com a 
regulação". (Gestor C).  

No PF2, são utilizados os dois sistemas informatizados. O Ecossistemas, para 

liberação das consultas de primeira vez do AMB PF, pois é o sistema utilizado pela 

regulação e o Hospub, que é um sistema próprio da unidade para marcação de 

consultas. Neste caso o gestor estava referindo que o sistema informatizado 

utilizado pelo sistema de regulação não se comunica com o sistema informatizado 

que a unidade utiliza para a marcação interna, logo, a regulação só consegue 

acompanhar a usuária até seu primeiro acesso na unidade, depois disso, para a 

central de regulação a usuária se perde. 

"Temos que seguir a regulação. O que não pode é a usuária chegar 
na recepção do serviço e agendar fora da regulação" (Gestor C).  

Neste momento o gestor estava explicando o motivo pelo qual não devemos 

encaixar usuárias na agenda quando o acesso àquele serviço é feito pela regulação, 

pois o que ocorre é que acabamos fazendo uma "entrada pela lateral", ou seja, 

"furando a fila", permitindo o acesso facilitado para usuárias que talvez não tenham 

prioridade maior do que as que já se encontram no sistema de regulação, ou seja, 

estamos dificultando o acesso de quem pode ter maior prioridade. 

O Planejamento familiar do município inteiro regula para cá          
(Gestor B)  

Referindo que tem vários problemas de acesso, principalmente por ter uma 

demanda muito maior que a oferta e tendo que atender a todo o município, pois é o 

único serviço do município que recebe as usuárias da central de regulação. 

Todas as usuárias reguladas para o AMB PF entram na mesma "fila", o que 

talvez já seja um erro, pois a inserção de DIU, que é procedimento ambulatorial e 

pode ser feita de maneira muito mais rápida que uma LT que é procedimento 

hospitalar, necessita exames pré-operatórios, internação e agendamento em centro 

cirúrgico. Quando a usuária entra no sistema de regulação ela pode permanecer em 

vários status.  

1. Aguardando agendamento – Inserida no sistema de regulação há menos 

de 60 dias; 

2. Demanda reprimida - Inserida no sistema de regulação entre 60 e 180 

dias; 
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3. Expirada - Inserida no sistema de regulação há mais de 180 dias; 

4. Cancelada – Depois de 3 tentativas de contato sem sucesso e erros de 

preenchimento ao inserir no sistema; e 

5. Agendada – quando consegue sua consulta. 

Em setembro, quando iniciamos a pesquisa, havia 539 usuárias inseridas no 

sistema de regulação para atendimento ao PF2. Destas 281 eram expiradas, 168 

demandas reprimida e 90 usuárias aguardando agendamento. 

Gráfico nº 14: Status da regulação do PF2 em setembro de 2019 

 

Fonte: elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

As usuárias são cadastradas no sistema de regulação e ficam aguardando 

contato por telefone. Durante a pesquisa foi visto que muitas usuárias foram 

inseridas no sistema sem o telefone de contato. Portanto, essas usuárias 

permanecerão eternamente no sistema, não sendo possível conctatá-las. Vendo 

isso o diretor de regulação solicitou para a empresa que faz a manutenção da 

informatização que os postos só conseguissem inserir usuários no sistema a partir 

do momento que colocassem um telefone de contato. Daí observamos outro 

"jeitinho" para cadastrar as usuárias. Muitas destas foram inseridas com o telefone 

0000000000, por não possuírem telefone para contato. Mas daí decorre outro erro 
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grave: o funcionário do posto que faz a inserção no sistema de regulação deve ter, 

no mínimo, um treinamento básico, para saber que esse "jeitinho" está sendo 

extremamente prejudicial à usuária. Quando essa vaga estiver disponível, esta 

usuária jamais será encontrada. Se é necessário o cadastro de um telefone, tem que 

fazê-lo com um telefone real (de um parente, vizinho, emprego ou até do patrão), 

mas é inadmissível o cadastro sem o telefone, se esta vai ser a única forma de 

contato. O que pode ser feito é talvez criar, através do sistema de informática, outra 

forma alternativa de contato, por exemplo, o endereço. Caso a usuária não tenha 

telefone, o ACS faria busca ativa pelo endereço.  

É muito importante o comprometimento de todo o RH, desde a inserção no 

sistema de regulação pelos postos até as chamadas pelos centros de atendimento 

no surgimento de uma vaga. É muito importante respeitar a "fila" da regulação. Às 

vezes, quando damos o "jeitinho" de, por exemplo, encaixar uma usuária que não 

estava no sistema, a inserindo em uma vaga da agenda, vamos favorecer uma única 

usuária, porém estaremos prejudicando 539 usuárias que encontram-se aguardando 

consulta.  

Outro fator que interfere no acesso em nosso município é que a regulação do 

planejamento reprodutivo ser feita para apenas uma das unidades de atendimento, 

ou seja, ocorrem duas formas de acesso completamente distintas, para o mesmo 

tipo de especialidade, o que pode ser comparado a uma "fila paralela". Uma, sem fila 

de espera, com fluxo aberto e fluindo de forma perfeita. Outra com um fluxo 

reprimido, com uma fila gigantesca, em que o fluxo de entrada é muito maior do que 

pode demandar e absorver e que a cada dia que passa cresce mais e mais. Só para 

se ter uma ideia, se 90 usuárias estão aguardando agendamento, isso implica de 90 

usuárias "entraram" no sistema há menos de dois meses. Se a regulação é feita 

somente para o PF2, e este ambulatório tem capacidade para absorver apenas 

cinco usuárias novas por semana ou seja 20 por mês, isso significa que em dois 

meses atenderia 40 usuárias. Suponhamos que não entrasse ninguém mais na 

regulação. Ao final de dois meses, dessas 90 usuárias, sobrariam 50, que mudariam 

seu status para demanda reprimida. Infelizmente nossa realidade é bem pior, pois já 

temos 168 usuárias como demanda reprimida, portanto, em 60 dias estaríamos com 

uma demanda reprimida de mais de 200 usuárias, mesmo sem nenhuma inserção. 



	

 83	

Se não fizermos algo para mudar a situação esta só tende a piorar 

exponencialmente. 

Outro fator que dificulta o acesso é o absenteísmo. Temos nos dois serviços 

uma proporção de aproximadamente 30% de absenteísmo. 

Infraestrutura 

Aqui contamos com serviço próprio de ultrassonografia, que funciona 
dentro da nossa unidade onde algumas vagas são destinadas para a 
agenda interna, não entram para a regulação, portanto, em menos 
de dois meses a usuária estará fazendo o exame e inserindo o DIU 
(Gestor A) 

Esta foi a resposta dada para uma pergunta que surgiu baseada em dados 

coletados das entrevistas com as usuárias. Questionei se a solicitação de exames 

como a USG tv previamente à colocação de DIU não atrasava o acesso ao método, 

já que não é exame exigido pelo manual técnico para profissionais de saúde – DIU. 

As maiores queixas das usuárias desta unidade estavam relacionadas à demora na 

realização de exames exigidos como pré-requisito para a colocação do DIU.  

No momento não tem como melhorar o fluxo de usuárias para o 
ambulatório de planejamento familiar, por falta de recursos humanos 
(RH) e espaço físico. Existe uma fila com tempo de espera de 18 
meses em média. Tive que absorver no serviço ambulatório outras 
especialidades que não atendíamos aqui, como por exemplo a 
ortopedia, por determinação do Ministério Público. (Gestor B) 

Gestor justificando porque, no momento, não tem como expandir o acesso ao 

planejamento reprodutivo, pois não conta com RH, espaço físico nem muito menos 

recurso financeiro para contratação de profissionais de saúde. 

Afora isso, como o PF2 funciona anexo ao hospital, nível terciário, absorve a 

demanda das usuárias de pré-operatório de LT "prontas", provindas do PF1. E 

quando essas usuárias conseguem agendar para o PF2, além de ocuparem uma 

vaga de primeira vez, encontram-se com exames vencidos, pois a espera é grande, 

necessitando solicitar tudo novamente, com maior gasto para o município e tendo 

que retornar para nova avaliação de exames ocupando mais uma vaga para 

consulta de retorno. Resumindo, uma usuária que estaria pronta para a cirurgia de 

LT provinda do PF1, tem que aguardar agendamento e ainda ocupa duas vagas no 

PF2. 
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4.4. Sugestões dos gestores 

Segue no quadro nº 4 algumas sugestões dos gestores. 

Quadro nº 4: Sugestões dos gestores para melhoria do acesso ao 
planejamento reprodutivo 

Sugestões dos gestores 

Capacitar médicos dos PSFs para inserção de DIU 
Colocar DIU no pós parto imediato 
Realizar as reuniões do planejamento familiar nos PSFs 
Criar sistemas informatizados que se comuniquem entre si 
Manter equipes fixas 
Promover educação permanente da equipe 
Encaminhar pacientes do PF1 já prontas para LT direto ao NIR 
Treinar os funcionários do balcão para dar informações corretas 
Disponibilizar um setor somente para informações de usuários 
Criar protocolos de acesso e assistenciais para o planejamento familiar 
Priorizar usuárias ou pela regulação ou na agenda 

 
Fonte: Elaboração própria, com base na análise das entrevistas. 

4.5. Síntese da análise de conteúdo 

A partir das entrevistas com gestores e usuárias, nota-se que a realidade das 

duas unidades de saúde (PF1 e PF2) é completamente diferente. Para o gestor A, o 

acesso de sua unidade de saúde é ótimo, a marcação se dá por agenda interna, tem 

capacidade para colocar 11 DIUs por semana, seus profissionais são extremamente 

bem preparados, exercem somente funções dentro do AMB PF, dão suporte e apoio 

no acolhimento das usuárias, seu acesso é extremamente eficaz, algumas usuárias 

têm resolução de seus anseios em menos de 30 dias e não há o que alterar, difícil 

até de dar sugestões para melhoria do acesso. A maioria das usuárias desta 

unidade compartilham desta opinião.  

Para o gestor B, é exatamente o oposto, o primeiro acesso é feito pela central 

de regulação, que regula todas as usuárias de planejamento reprodutivo do 

município para a sua unidade, conta com uma equipe administrativa que vive 
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mudando e tendo que fazer inúmeras funções, até mesmo funcionando como balcão 

de informações para vários setores. Tem uma demanda muito maior que a oferta, 

capacidade para colocar quatro DIUs por semana. Teve que absorver no serviço 

ambulatório outras especialidades, como por exemplo a ortopedia, por determinação 

do Ministério Público e no momento não tem como melhorar o fluxo de usuárias para 

o AMB PF, por falta de espaço físico, recursos humanos (RH) e até financeiro, não 

tendo como haver mais contratações. Existe uma fila com tempo médio de espera 

de 18 meses. Contava com uma fila de 539 usuárias em setembro de 2019 para o 

primeiro acesso. A maioria das usuárias desta unidade reclamam a demora de 

acesso, o sistema de informações por telefone e a falta de informações ao 

procurarem a unidade. 

Diante de tudo o que foi exposto, tanto o gestor B, quanto as usuárias desta 

unidade tiveram várias sugestões para a melhoria do acesso ao planejamento 

reprodutivo no município de Petrópolis.  
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5. Considerações finais 

De acordo com esta pesquisa, foi detectado que há no município de 

Petrópolis uma grande dificuldade de acesso ao planejamento reprodutivo para a 

maioria das usuárias do SUS. Isso se deve em parte à falha da APS em relação à 

orientação sobre anticoncepção. Grande parte das usuárias só têm oferecidos pela 

APS os métodos hormonais e a LT e todas as usuárias que desejam métodos 

anticoncepcionais de longa duração (DIU ou LT) são encaminhadas para o AMB PF. 

Isso traduz em um grande fluxo para esse serviço. 

Como a forma de acesso das duas unidades que prestam atendimento ao 

planejamento reprodutivo é feita de forma diversa, uma das unidades, que tem 

marcação por agenda interna, não tem problemas com o primeiro acesso. Porém, a 

unidade que tem seu primeiro acesso pela central de regulação, tem uma demanda 

muito maior do que pode suportar, fazendo com que haja um tempo de espera 

estimado de 18 meses para o primeiro acesso, segundo entrevista com o gestor da 

unidade. 

Se atentarmos para o fato que mais de 50% das gestações no Brasil são não 

planejadas (FIOCRUZ, 2014) e dessas decorrem as maiores complicações, esse 

longo tempo de espera para colocação de DIU pode se transformar em sério 

problema de saúde pública, pois acarretará em um risco maior de haver um número 

expressivo de gravidezes não desejadas. Portanto, devem ser implementadas ações 

de política pública de saúde para melhoria do acesso ao serviço de planejamento 

reprodutivo no município de Petrópolis.  

Durante essa pesquisa foi feita uma reunião com os gestores das duas 

unidades de saúde PF1 e PF2, juntamente com gestores da secretaria municipal de 

saúde.  

Há uma grande necessidade de avaliação no fluxo e processos gerenciais da 

regulação. Estudos mais aprofundados sobre o fluxo de regulação terão que ser 

realizados para otimização da implantação do DIU e acesso ao planejamento 

familiar.  

Devido à grande demanda de pacientes ao serviço de planejamento familiar, 

as duas unidades de saúde prestam este tipo de serviço ao SUS deveriam ter o 
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primeiro acesso realizado pela regulação. Isso se refere à organização do processo 

gerencial. Enquanto isso não for estabelecido será muito difícil organizar o serviço, 

pois o fluxo é sempre muito maior do que se pode demandar por apenas uma das 

unidades de saúde.  

Dessa reunião e da análise das entrevistas, foi possível elencar alguns 

subsídios, para a melhoria do serviço de planejamento reprodutivo no município, 

relacionados abaixo. Alguns destes subsídios já estão sendo implementados. 

1) Capacitar profissionais de saúde dos postos de saúde para inserção de 

DIU nos procedimentos mais simples e regular os mais complexos; 

2) Encaminhar as usuárias para LT, provindas do PF1, diretamente para o 

núcleo interno de regulação (NIR), sem ter que passar pela consulta no 

PF2; 

3)  Promover palestras do planejamento reprodutivo nos PSF; 

4) Priorizar gestantes que se encaixem na Lei nº 9.263/1996, via regulação 

ou agenda interna; 

5) Estabelecer protocolo de acesso e assistenciais para o planejamento 

reprodutivo; 

6) Rever as usuárias da regulação reorganizando a "fila", pois muitas 

usuárias já tiveram suas pendências resolvidas e continuam inseridas no 

sistema de regulação e até bem pouco tempo, as usuárias poderiam ser 

inseridas no sistema quantas vezes fosse solicitado. Muitas, achando que 

o atendimento estava demorando, solicitavam reinserção e com isso 

ocupavam 2, 3 e até mais vagas na "fila"; 

7) Respeitar a regulação, evitando "encaixes" desnecessários, pois isso 

prejudica o fluxo e o acesso. Na regulação a usuária já é agendada de 

acordo com a prioridade; 

8) Capacitar os profissionais responsáveis pela inserção da usuária no 

sistema de regulação; 

9) Capacitar os profissionais dos postos de saúde para acompanharem suas 

usuárias pelo sistema até seu completo atendimento e em caso de uma 

demora maior do que a habitual, rever se houve alguma falha de 
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comunicação (telefone errado, falta à consulta, ou alguma outra 

pendência) e em vista de alguma anormalidade fazer a busca ativa da 

usuária; 

10) Orientar o usuário da importância de não faltar às consultas, pois estão 

ocupando uma vaga de alguém que pode estar na "fila" necessitando 

imensamente de atendimento; 

11)  Inserir a usuária no sistema de regulação, mas se tiverem duas ou mais 

unidades que ofereçam aquela especialidade, a regulação deverá ser feita 

buscando todas as unidades que prestam aquele determinado tipo de 

atendimento e não para um único local; 

12) Criar na regulação a distinção entre DIU e LT. O DIU independe de vaga 

hospitalar e centro cirúrgico, deve ser colocado mais rápido; 

13) Capacitar a equipe para inserção de DIU no pós-parto imediato (que já é 

previsto pelo Ministério da Saúde desde março de 2017); 

14) Criar o ambulatório para revisão de DIU inserido no pós-parto imediato e 

pós aborto; 

15) Capacitar os profissionais dos postos a fazer palestras sobre os métodos 

anticoncepcionais. 

16) Manter a equipe de funcionários. Isso aumenta o comprometimento de 

cada ator, tornando o serviço mais eficaz; 

17) Utilizar apenas um provedor de sistema informatizado ou de sistemas que 

se comuniquem entre si. Para que se consiga acompanhar a usuária 

desde a sua inserção no sistema de regulação até seu completo 

atendimento; 

18)  Ter equipe exclusivamente para o planejamento reprodutivo, desde 

administrativo até os profissionais de saúde; 

19) Promover a educação permanente da equipe; 

20) Disponibilizar o acesso à usuária por diversas formas de contato: 

Telefônico, endereço, Whatsapp, e talvez a mais importante. 

21) Avaliar o fluxo e processos gerenciais da regulação. 
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O planejamento reprodutivo é direito de todas as mulheres. A nossa 

contribuição para que ele seja disponibilizado de forma efetiva é oferecer subsídios, 

através desta pesquisa, que otimizem o fluxo de atendimento para todas as 

mulheres que desejam fazê-lo através da inserção do DIU. 

Esperamos que as ações propostas, quando executadas, resultem em menor 

tempo de espera e maior satisfação das mulheres que procuram o SUS em nosso 

município com o objetivo de realizar a contracepção. 
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Apêndice 1: Roteiros de entrevistas  

Roteiro de entrevista aos Gestores 

Identificação 

1. Unidade de saúde – Entrevista número: ______________________ 

2. Idade;         

3. Sexo :              |__|  Feminino           |__|  Masculino        |__|   Outros 

4. Profissão: ______________________________________________ 

5. Tempo no cargo: ________________________________________ 

Questões sobre o acesso ao planejamento familiar 

6. Quais são os principais procedimentos adotados no Município para o planejamento 

familiar? 

7. Existe fila para o acesso ao planejamento familiar? Há controle da mesma? 

a) Caso exista fila, qual o tempo médio de espera? 

b) Qual o tipo de controle desta fila?  

c) Qual o tempo médio de espera para colocação do DIU, em particular? 

8. Existe alguma forma de prioridade? Como gestantes e usuárias com alta 

vulnerabilidade? 

9. Como se dá o fluxo para o planejamento familiar? 

a) Qual é o fluxo para a colocação do DIU? 

b) O fluxo para colocação de DIU segue o mesmo fluxo de usuárias para laqueadura 
tubária? 

c) Como laqueadura tubária depende de internação, consequentemente de vaga 
hospitalar, teria alguma forma de fazer um acesso diferenciado para usuárias que 
desejassem somente a colocação de DIU? 

10. Qual o tempo médio de espera entre o 1º contato (encaminhamento) e a marcação da 

consulta com o especialista para a colocação do DIU? 

11. Há alguma mudança em curso que vise a melhora do fluxo para o planejamento 

familiar? 

12. Você acha que é possível acelerar o acesso de usuárias aos métodos de longa duração, 

mais especificamente ao DIU?  
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Roteiro de entrevista à Usuária 

Identificação 
1 Entrevista número:  __________________ 

2 Idade:  

3 Estado Civil:  |__|  Casada       |__|  Solteira        |__|  Outros 

4 Relacionamento estável        |__|  SIM             |__|  NÃO 

5 Escolaridade 

a) Fundamental incompleto |__| 
b) Fundamental completo |__| 

c) Secundário incompleto |__| 

d) Secundário completo |__| 

e) Superior incompleto |__| 

f) Superior completo  |__| 

g) Pós-graduação |__| 

 

6 Profissão : _______________________________________ 

7 Unidade de saúde: ___________________________________ 

8 Data: ____ / ____ / ________. 

Questões 

9 Quantos filhos vivos você tem? 

10 No momento você está grávida? 

11 Há quanto tempo você foi encaminhada ao planejamento familiar? 

12 Você já foi atendido pelo(a) médico(a) especialista do planejamento familiar?  

a) Se sim, quanto tempo demorou a marcação desta consulta ? desde o 

encaminhamento do posto de saúde até o primeiro contato com o médico 

especialista. 

13 De que maneira sua consulta foi marcada?  

a) Veio ao balcão e marcou na mesma hora |__| 

b) Não precisou marcar, pois já tinha vaga no mesmo dia |__| 

c) Telefonou e foi agendada na mesma hora |__| 

d) Ficou aguardando contato por telefone |__| 
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e) Marcou no próprio posto que te encaminhou |__| 

f) Foi encaixada |__| 

14 Antes de chegar ao ambulatório de planejamento familiar a(o) profissional do posto 

de saúde chegou a te falar sobre os métodos anticoncepcionais?  

a) Sobre que métodos ela(e) falou com você? Ele alguma vez te ofereceu a 
possibilidade da colocação de um DIU? 

b) Participou de alguma palestra com o(a) profissional de saúde do ambulatório 
de  planejamento familiar sobre métodos anticoncepcionais? 

c) Antes da palestra com este(a) profissional do Planejamento Familiar, alguém 
já tinha te explicado sobre o que é e como funciona o DIU? 

15 Na sua opinião, o agendamento da sua consulta com o médico demorou, desde o 

dia do encaminhamento do posto de saúde até a consulta com o especialista. 

16 Se você pudesse escolher entre um método anticoncepcional que fosse 

extremamente seguro e eficaz por 10 anos, sem precisar se preocupar com a 

gravidez e que para isso necessitasse ir ao médico apenas uma vez ao ano, você 

acharia uma boa opção? 

17 Você prefere: 

a) Usar um método anticoncepcional que você possa se arrepender e a 
qualquer momento voltar atrás e engravidar quando quiser, ou  

b) Prefere um método definitivo e que nunca mais te permita ter filhos, mesmo 
que você queira muito? 

18  Você sabia que o DIU está eleito como um dos métodos mais eficazes para evitar a 

gravidez, sendo inclusive mais eficaz que a pílula? 

19 Se existisse um método anticoncepcional que pudesse ser utilizado logo após o 

parto e já sair da maternidade, sabendo que está segura em relação a uma gravidez 

por até 10 anos, que fosse livre de hormônios e altamente eficaz, este método faria 

parte das suas opções? .  

a) Você sabe que esse método já existe e que se chama DIU? 

20 Se você pudesse colocar o DIU já na maternidade, logo após o seu parto, sabendo 

que ele previne gravidez por até 10 anos. Você colocaria? 

21 Você acha que tem alguma coisa que se possa fazer para ser atendida mais 

rapidamente no ambulatório de planejamento familiar? 



	

 104	

Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Nome:_____________________________________________________ 

Sexo: |__| feminino |__| masculino Data do nascimento: ____ / ____ / ________  

Endereço:    _____________________________________________________  

Bairro:_________________________   Cidade:__________________________ 

Telefone: |___| _____________  

Email: _____________________________________________________  

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Planejamento Reprodutivo   

Políticas públicas e a acessibilidade ao Dispositivo intrauterino  

SUBÁREA DE INVESTIGAÇÃO: Ciências da Saúde - Área de Saúde da mulher     

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:  Analuce Mussel Dunley Santos - aluna do 

Mestrado em Saúde da Família da UNESA.  

Professor: Paulo Henrique de Almeida Rodrigues.  

Email: ana.luce@globo.com    Telefone: (21) 22069743;  

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:      | X |  Risco mínimo; |__| Risco médio; 

|__| Risco baixo;   |__|   Risco maior.  

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS:  

Analisar as condições de acesso das mulheres ao DIU TCu 380, no SUS do 

Município de Petrópolis. 
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A pesquisa se justifica pela possibilidade de contribuir para implementar 

melhorias nesse nível de atenção, visando também reduzir o número de gravidezes 

não planejadas que podem estar relacionado à dificuldades no acesso ao 

planejamento reprodutivo.  

PROCEDIMENTOS:  

A participação consiste em responder a uma entrevista, que será transcrita e 

não gravada, cujo tempo necessário é de cerca de 20 minutos. Essa entrevista será 

utilizada para avaliar o acesso das usuárias ao planejamento familiar no município 

de Petrópolis e analisar o papel que a APS está desempenhando em relação à 

colocação do DIU e a partir da coleta destes dados contribuir para implementar 

melhorias nesse nível de atenção. 

A concordância em participar da pesquisa implica a possibilidade do uso das 

informações para divulgação em âmbito científico e de estudos (livros, artigos, slides 

e transparências), em favor da pesquisadora, acima especificada, obedecendo ao 

que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos 

(Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004), sendo garantido o sigilo e o 

anonimato de todos os participantes.  

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde.  

RISCOS E INCONVENIENTES: RISCO MÍNIMO  

Esta é considerada uma pesquisa com risco mínimo para os participantes, ou 

seja, podem sentir-se cansados ao responder a entrevista. O mesmo risco envolvido 

em atividades como conversar, andar ou ler. Esse dano pode ser minimizado com o 

esclarecimento verbal sobre os benefícios da pesquisa, a importância de sua 

contribuição para tal e o anonimato das declarações. Sempre esclarecendo que sua 

participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, tendo plena autonomia para 

decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. Não haverá penalização de nenhuma maneira caso decida não aceitar 
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participar ou desistir. Contudo a sua participação é muito importante para execução 

da pesquisa que poderá melhorar o acesso ao planejamento reprodutivo no 

município de Petrópolis. 

POTENCIAIS BENEFÍCIOS:  

Contribuir para aprimorar a assistência ao planejamento reprodutivo no 

município de Petrópolis reduzindo as taxas de gravidezes não planejadas no 

município.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

Você receberá uma cópia deste termo, podendo tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento com a pesquisadora Dra 
Analuce Mussel Dunley Santos no telefone (24) 22212212 ou (24) 22366600 no 
Hospital Alcides Carneiro, situado na Rua Vigário Corrêa, 1345, 
Corrêas/Petrópolis. Caso você tenha mais perguntas com relação a seus direitos 

como participante do estudo, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 

cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende 

em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente 
Vargas, 642, 22º andar, Centro/Rio de Janeiro - RJ ou com o Coordenador do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FMP/FASE/HAC ou um de seus membros, 

situado na Av. Barão do Rio Branco, 1003, Centro/Petrópolis - RJ. Outros 

esclarecimentos ainda podem ser obtidos pelo telefone (24) 2244-6497 ou pelo e-

mail: cep@fmpfase.edu.br. 

 Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer 

fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à 

sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem 

como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Planejamento Reprodutivo  

Políticas públicas e a acessibilidade ao Dispositivo intrauterino”. Os propósitos desta 

pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é 
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isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízos. Este termo será assinado em 02 (duas) vias 

de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o responsável pela 

pesquisa.  

        

Petrópolis, ____/_____/______.  

 

 

 

_______________________________________________________  
            Nome do participante da pesquisa Assinatura do participante 

 

 

 

_______________________________________________________  
              Nome do responsável da pesquisa Assinatura do pesquisador 
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Apêndice 3 : Declaração de Anuência 
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Apêndice 4: Declaração da pesquisadora 
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Apêndice 5: Termo de Autorização de uso de imagem e 
Depoimentos 

 

	 	

 
Universidade Estácio de Sá 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 
 

 

Eu __________________________________, CPF ________________ RG_____________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de meu depoimento, especificados no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a 

pesquisadora Analuce Mussel Dunley Santos do projeto de pesquisa intitulado “Planejamento 

Reprodutivo: Políticas Públicas e a acessibilidade ao Dispositivo Intrauterino” a colher meu 

depoimento, através de entrevista que será transcrita e não gravada, sem quaisquer ônus financeiros 

a nenhuma das partes. 

 Ao mesmo tempo, libero a utilização desses depoimentos para fins científicos e de estudos 

(livros, artigos, slides e transparências), em favor da pesquisadora da pesquisa, acima especificada, 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei 

N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004). 

 

                                                                                Petrópolis, __ de ______ de ______ 

 

 

 

____________________________________________________ 

                            Participante da pesquisa 

 

 

            ____________________________________________________ 

                               Pesquisador responsável pelo projeto 
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Apêndice 6: Parecer de aprovação pelo CEP da Universidade 
Estácio de Sá/UNESA/RJ 
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Apêndice 7: Parecer de aprovação pelo CEP da Faculdade de 
Medicina de Petrópolis/FMP/FASE 
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