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Apresentação:

A Secretaria Municipal de Saúde, ao longo do seu processo de organização, produção e
oferta de serviços e ações de saúde, busca consolidar o Sistema Único de Saúde. Para
isso, conta com o trabalho compartilhado de milhares de trabalhadores de diversas

categorias profissionais e com o apoio da população que testemunha, dia a dia, os avanços
conquistados a partir da construção e escrita compartilhada de cada página desta história.
Atualmente, empreendemos esforços no sentido de fortalecer a estratégia de Saúde da

Família e qualificar as ações cotidianas das equipes que atuam na rede básica, o que certa-
mente repercutirá de modo decisivo e positivo em todos os níveis de organização do siste-
ma municipal de saúde. Uma das medidas adotadas para tal fim é a revisão e constituição de
Protocolos técnicos, entendidos como dispositivos que explicitam um determinado arranjo
institucional, que auxilia a gestão do processo de produção de cuidado e organiza fluxos a
partir da análise da dimensão das necessidades de usuários dos serviços e de comunidades.
Um protocolo, portanto, é um instrumento que estabelece normas para as intervenções

técnicas, ou seja, uniformiza e atualiza conceitos e condutas referentes ao processo assisten-
cial na rede de serviços. Orienta os diferentes profissionais na realização de suas funções,
ante a complexidade dos problemas de saúde apresentados pela população, pautando-se em
conhecimentos científicos que balizam as práticas sanitárias para coletividades e no modelo
assistencial adotado. Isto significa que o Protocolo reflete a política assistencial assumida pela
Secretaria de Saúde, bem como suas opções éticas para organização do trabalho em saúde,
e escolhas tecnológicas úteis, apropriadas e disponíveis para o processo de enfrentamento de
problemas de saúde, priorizados em cada época, segundo sua magnitude.
Assim, um protocolo, por mais abrangente que seja não abordará todas as situações decor-

rentes do modo de viver dos diferentes grupos sociais e que podem surgir no cotidiano dos
serviços.
Este protocolo resulta do esforço de profissionais da rede e aborda especificamente temas

relacionados à Saúde Reprodutiva da Mulher como o PLANEJAMENTO FAMILIAR E
INFERTILIDADE CONJUGAL.
É uma aproximação com a dimensão e natureza das questões relativas à saúde da mulher

e representa uma opção no sentido da padronização de ações e procedimentos para a qua-
lificação da assistência a esse grupamento populacional.
Como ferramenta para impulsionar a construção coletiva de compromissos para mudar o

processo de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, é um documento inacabado, com obje-
tivo de estar sempre em aperfeiçoamento, à espera de contribuições de todos os compro-
metidos com a qualificação da assistência.
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Planejamento Familiar

1 - Planejamento Familiar

O exercício da sexualidade, através do ato sexual, é um comportamento natural. A vida sexual é
um direito de mulheres e homens, não devendo ser um comportamento proibido ou obrigatório e
sim uma escolha.
A atividade sexual nos permite compartilhar afeto e prazer, ter filhos, mas também nos expõe às

doenças sexualmente transmissíveis.
O nosso papel não deve ser de controlar a sexualidade ou fertilidade de homens e mulheres, mas

antes de tudo, fornecer informações que permitam o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos,
através da livre escolha dos métodos contraceptivos, de forma imparcial, educando para o auto-
cuidado e o cuidado com o outro ( filhos e parceiros).

Direitos Sexuais e Reprodutivos

Direitos sexuais:

Direito de conhecer, gostar e cuidar do corpo e dos órgãos sexuais, para viver a sexualidade plena-
mente, sem medo, vergonha, culpa ou falsas crenças.
Direito de escolher o parceiro(a) sexual .
Direito de escolher se quer, ou não, ter relação sexual.
Direito de ter relação sexual independente da reprodução, sem temor de gravidez e/ou de contrair
uma doença transmitida sexualmente (sexo seguro).
Direito de viver a sexualidade independente de estado civil, idade, condição física e/ou orientação
sexual (heterossexual / homossexual), livre de discriminação.
Direito de ter relações sexuais sem violência ou maltrato, com respeito pleno pelo corpo do(a) par-
ceiro(a).
Direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem dis-
criminação.
Direito à educação sexual e reprodutiva.

Direitos reprodutivos:

Direito de escolher, de forma livre e responsável, se quer ou não ter filhos, quantos filhos quer ter
e em que momento de sua vida quer tê-los.
Direito de ter a gestação com assistência pré-natal e o parto nas melhores condições, em serviços
com atendimento humanizado de qualidade.
Direito de ter informação e acesso aos métodos contraceptivos.

Introdução:

7
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1.1- Ações de Planejamento Familiar:

1.2 - Critérios de Elegibilidade Médica

São as diretrizes, projetos e ações organizados pelo poder público, com o objetivo de fornecer
à população os meios de se exercer os direitos sexuais e reprodutivos, através da educação, informação
e disponibilização dos métodos contraceptivos

Os critérios de elegibilidade médica para uso de métodos anticoncepcionais foram desenvolvi-
dos pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 1996), com o objetivo de auxiliar os profissionais da
saúde na orientação das (os) usuárias (os) destes métodos.

Consiste em uma lista de condições das (os) usuárias (os), que poderiam significar limitações para
o uso dos diferentes métodos e as classificam em 4 categorias, de acordo com a definição a seguir:

OMS 1: o método pode ser usado sem restrições.

OMS 2: o método pode ser usado. As vantagens geralmente superam riscos possíveis ou comprovados.
As condições da categoria 2 devem ser consideradas na escolha de um método. Se a mulher escolhe
este método, um acompanhamento mais rigoroso pode ser necessário.

OMS 3: o método não deve ser usado, a menos que o profissional de saúde julgue que a mulher pode
usar o método com segurança. Os riscos possíveis e comprovados superam os benefícios do método.
Deve ser ométodo de última escolha e, caso seja escolhido, um acompanhamento rigoroso se faz neces-
sário.

OMS 4: o método não deve ser usado. O método apresenta um risco inaceitável.
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Planejamento Familiar

2 - Organização da Assistência
à Pré-Concepção

AbordagemGeral:

A estratégia adequada para que a assistência em planejamento familiar possa realmente pro-
mover a saúde reprodutiva envolve:

O conhecimento por cada equipe de PSF da população em idade fértil adscrita em sua área de abran-
gência (incluindo as pacientes de risco reprodutivo).

Planejamento das ações educativas e do atendimento individual, com estimativa de consultas neces-
sárias para atender as usuárias da área de abrangência e da demanda pelos métodos contraceptivos.
Atenção ao usuário: através de abordagens coletiva e individual. Abordagem Coletiva: ações educati-
vas, que devem anteceder a 1º consulta e fornecer à clientela os conhecimentos necessários para pos-
terior escolha e utilização dos métodos.
Abordagem Individual: devem ser realizados aconselhamento, anamnese, exame geral e ginecológico,
incluindo exame das mamas e rastreamento para câncer de colo uterino, para estabelecer o perfil da
usuária dentro dos critérios de elegibilidade dos métodos.

Requisitos mínimos para a oferta de métodos anticoncepcionais

Antes de iniciar o uso de métodos anticoncepcionais, a mulher deve ser adequadamente
orientada pelo profissional de saúde. Essa orientação deve abranger informações acuradas sobre
todos os métodos anticoncepcionais disponíveis. Uma orientação adequada permite a tomada de
decisão baseada em informações, traduzindo a "escolha livre e informada".
Os procedimentos para iniciar o uso do método, relacionados abaixo, estão classificados em quatro
categorias:

Categoria A: Essencial e obrigatório em todas as circunstâncias para o uso dométodo anticoncepcional.

Categoria B:Médica/epidemiologicamente racional em algumas circunstâncias, para otimizar o uso seguro do
método anticoncepcional, mas pode não ser apropriado para todas (os) clientes em todos os contextos.

Categoria C: Pode ser apropriado para uma boa atenção preventiva, mas não tem relação como uso seguro
dométodo anticoncepcional.

Categoria D:Não somente desnecessários, mas irrelevantes para o uso seguro dométodo anticoncepcional.
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Aconselhamento:

O aconselhamento é entendido como um "processo de escuta ativa individualizado. Pressupõe
a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores visando o resgate
dos recursos internos do indivíduo para que ele tenha possibilidade de reconhecer-se como
sujeito de sua própria saúde e transformação" (CN DST/AIDS - MS, 1997).

prot planejamento:prot planejamento.qxd 16/2/2009 11:42 Página 11



11

Planejamento Familiar

3 - Métodos Contraceptivos

3.1- Tipos disponíveis nos centros de saúde

3.2-Mecanismos de ação dosmétodos anticoncepcionais

COMPORTAMENTAIS: Tabela, temperatura Basal Ogino Knaus Billings
METODOS DE BARREIRA: Preservativo, diafragma, espermaticida.
CONTRACEPTIVOS ORAIS: Combinados( monofásicos) e progestagênicos
CONTRACEPÇÃO DE EMERGENCIA: Levonorgestrel ou método de YUZPE
CONTRACEPTIVOS INJETÁVEIS: Mensal e trimestral
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO: DIU T Cu 380
CONTRACEPÇÃO CIRURGICA: Salpingotripsia bilateral (STB) e vasectomia.
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3.3- Benefícios não contraceptivos dos métodos anticoncepcionais:
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3.4.1- Comportamentais

Os métodos naturais ou comportamentais de anticoncepção englobam todas as técnicas
baseadas na auto-identificação dos diferentes momentos do ciclo e abstenção da relação sexual com
contato genital no período fértil.

Eficácia

Pouco eficazes quando usados comumente: taxa de gravidez de 20 em 100 mulheres no pri-
meiro ano de uso (uma gravidez em cada cinco usuárias).

Calendário: nove em 100 mulheres no primeiro ano de uso (uma em cada 11).
Muco Cervical: três em 100 mulheres no primeiro ano de uso (uma em cada 33).
Temperatura corporal basal: uma em 100 mulheres no primeiro ano de uso (quando as relações
sexuais acontecem apenas depois da ovulação e antes da próxima menstruação).
Sintotérmicos: duas em 100 mulheres no primeiro ano de uso (uma em cada 50 mulheres).

Importante: São escassas as informações sobre a eficácia do uso dos métodos comportamentais
junto com métodos de barreira ou coito interrompido. Alguns casais preferem usar métodos de bar-
reira a praticar abstinência sexual durante o período fértil, mas essa conduta aumenta o risco de gra-
videz com este método.

Critérios clínicos de elegibilidade para uso de métodos comportamentais:

Não existem condições clínicas que restrinjam o uso de métodos comportamentais, mas existem
fatores que podem interferir na função ovariana ou na regularidade dos ciclos menstruais e/ou alte-
rar os sintomas da fertilidade, dificultando a aprendizagem ou o uso desses métodos.

Benefícios não- contraceptivos

Ausência de efeitos sistêmicos.
Favorecem o conhecimento da fisiologia reprodutiva.
São muito utilizados como auxiliares no tratamento da infertilidade.

Desvantagens

Necessitam de longo período de observação com acompanhamento de um profissional de saúde.
Não previnem contra DST-AIDS.

Precauções

Considerar o oferecimento de preservativo visando dupla proteção.
Na ocorrência de coito no período fértil, é indicado o uso de contracepção de emergência.
Não são recomendados para adolescentes.

3.4- Características dosmétodos contraceptivos
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Método OGINO-KNAUS (ritmo, calendário ou tabelinha)

Método da temperatura basal corporal

Calcula-se o período fértil da mulher mediante a análise de seu padrão menstrual prévio,
durante seis a doze meses, verificando o ciclo mais curto e o mais longo. Calcular a diferença
entre eles. Se essa diferença for igual ou maior que dez dias o método não é recomendado.
Determinar a duração do período fértil subtraindo-se 18 do ciclo mais curto (início do período
fértil) e subtraindo-se 11 do ciclo mais longo (fim do período fértil). A mulher deve abster-se de
relações sexuais com contato genital durante o período fértil.
Deve-se recomendar especial atenção a fatores que possam alterar o ciclo menstrual (doenças,
stress, depressão, viagens).

Contra-indicações:

Ciclos menstruais irregulares, com diferença igual ou superior a 10 dias entre o ciclo mais curto
e o mais longo.
Pós-menarca, pré-menopausa, pós-parto, pós-aborto imediato e primeiros ciclos após o uso de
contraceptivos hormonais.
Amenorréia.
Lactação.
Alteração psíquica que impossibilite o uso adequado do método.

Precauções

Mulheres de alto risco gestacional.

Determina-se a fase infértil pós-ovulatória por meio da mensuração diária da
temperatura corporal, em repouso, e seu registro gráfico. Este aumento de temperatura é resultan-
te da elevação dos níveis de progesterona, que tem efeito termogênico.

O casal deve abster-se de relações sexuais com contato genital durante toda a primeira fase
do ciclo (pré-ovulatória) e até a manhã do 4º dia em que se verificar a temperatura mais elevada.
Atentar para os fatores que podem alterar a temperatura basal e registrá-los no gráfico.

Contra-indicações

Amenorréia.
Irregularidade menstrual.
Alterações psíquicas.
Estresse.
Sono irregular.
Pré-menopausa.

Precaução

Mulheres de alto risco gestacional.
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Método domuco cervical (Billings)

Método sintotérmico

Método da lactação e amenorréia (LAM)

Baseia-se na identificação do período fértil por meio da observação das características do
muco cervical e da sensação provocada por ele na vulva.

No início do ciclo o muco é espesso, dificultando a ascensão dos espermatozóides pelo
canal cervical.

Sob a ação estrogênica, o muco é transparente, elástico e fluido, semelhante a clara de
ovo e produz, na vulva, sensação de umidade e lubrificação, indicando o tempo da fertilidade,
quando os espermatozóides têm maior facilidade de penetração no colo uterino.

Contra-indicação

Mulheres com alterações psíquicas graves.

Precauções

Mulheres de alto risco gestacional.

Combinação dos múltiplos indicadores de ovulação:

Temperatura basal corporal
Muco cervical
Parâmetros subjetivos, físicos ou psicológicos, tais como: dor abdominal, peso nas mamas, varia-
ções de humor e/ou de libido, aumento do apetite, enxaqueca, náuseas, etc..

O método da lactação e amenorréia (LAM) consiste no uso da amamentação como um
método temporário de anticoncepção.

A LAM oferece proteção natural contra a gravidez e permite que a mulher planeje o uso
de outro método na ocasião adequada.

Tem a vantagem de garantir ao bebê os nutrientes necessários para o seu desenvolvimen-
to e proteção contra doenças, através do leite materno.

Mecanismo de Ação

Inibição da ovulação pela amamentação, que altera as taxas de secreção dos hormônios naturais.

Eficácia

Eficaz em uso típico ou rotineiro: 2 gravidezes em 100 mulheres no primeiros seis meses
após o parto (1 em cada 50).

Muito eficaz quando usada correta e consistentemente: taxa de gravidez de 0,5 em 100
mulheres nos primeiros seis meses após o parto (1 em cada 200).
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O uso correto e consistente significa:

A dieta do bebê consiste de pelo menos 85% de leite materno, a mãe amamenta o bebê fre-
qüentemente durante o dia e à noite.
A menstruação não retornou.
O bebê tem menos de seis meses de vida.

Se qualquer uma dessas condições não está presente, a mulher deve usar outro método eficaz,
que não interfira na amamentação.

Efeitos Secundários

Não há efeitos colaterais com o uso da LAM.

Benefícios

Eficaz para prevenir a gravidez durante pelo menos seis meses e, talvez mais, se a mulher con-
tinuar a amamentar freqüentemente, durante o dia e a noite.
Estimula a mulher a manter um esquema ideal de amamentação.
Pode ser usado imediatamente após o parto.
Não tem custo.
Não há necessidade de se ter suprimentos ou de se realizar procedimentos para evitar a gravi-
dez.
Não há os efeitos colaterais do uso de hormônios.
A orientação para o uso da LAM facilita a transição para outro método anticoncepcional, no
momento apropriado.
As práticas de amamentação requeridas pela LAM têm outros efeitos benéficos para o bebê e
para a mãe: supre o bebê com o melhor tipo de alimento; protege o bebê contra diarréia, que
pode colocar sua vida em risco; a passagem da imunidade materna para o bebê ajuda a protegê-
lo de outras doenças que podem colocar sua vida em risco; ajuda-a aproximar o bebê e a mãe.

Problemas potenciais que devem ser considerados

A eficácia após seis meses é incerta.
A eficácia diminui após o retorno da menstruação
A amamentação freqüente pode ser inconveniente ou difícil para algumas mulheres, especial-
mente aquelas que trabalham fora de casa.
Não oferece proteção contra doenças sexualmente transmissíveis (DST), inclusive HIV/AIDS;
Se a mãe tem HIV, há risco de passagem do vírus para o bebê através do leite materno.

A LAM, em uso correto e consistente, oferece proteção anticoncepcional segura e eficaz duran-
te os primeiros seis meses após o parto. Sua eficácia é incerta após esse tempo.

Critérios de elegibilidade

Nenhuma condição médica descarta o uso da LAM, e esta não tem efeitos negativos
sobre a saúde da mulher.

Entretanto, algumas condições médicas que impedem ou limitam a amamentação podem
restringir o uso da LAM, tais como:

Uso de drogas que afetam o humor, reserpina, ergotamina, anti-metabólitos, ciclosporina, cor-
tisona, bromocriptina, drogas radioativas, lítio e alguns anti-coagulantes

prot planejamento:prot planejamento.qxd 16/2/2009 11:42 Página 17



17

3.4.2Métodos de Barreira

Mãe com hepatite viral ativa.
Mãe infectada pelo HIV.

Procedimentos para início do método segundo categoria
Exame pélvico (especular e toque bimanual) C
Medida de pressão arterial C
Exame das Mamas C
Triagem para DST por testes de laboratório C
(indivíduos assintomáticos)
Triagem para HIV B
Triagem para câncer de colo do útero C

Sinais de alerta

Se ocorrer algum desses sintomas, a mulher deverá procurar imediatamente o Serviço de Saúde
para ser orientada por um profissional.

Febre
Fadiga
Seios avermelhados e sensíveis

Preservativo masculino

Características

Envoltório de látex que recobre o pênis durante o ato sexual e retém o esperma quando ocor-
re a ejaculação, impedindo o contato com a vagina.

Alem de evitar gravidez, também diminui o risco de doenças sexualmente transmissíveis, pois
impede o contato entre microorganismos da vagina e do pênis.

Está disponível em uma grande variedade de tamanhos, formas, cores e texturas. Alguns são
lubrificados com silicone ou com lubrificantes a base de água e alguns são revestidos com esper-
micidas, alem do lubrificante.

Prazo de validade

De 3 a 5 anos, variando de acordo com o fabricante.

Sua segurança depende do armazenamento adequado, da técnica de uso e da utilização em
todas as relações sexuais

Técnicas de uso - instruções aos usuários:

1- Pegue o envelope e abra-o, rasgando no local demarcado.

2 - Coloque o preservativo no pênis ereto antes que ele toque a vagina.
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3 - Segure o preservativo de forma que a borda enrolada fique com a face para cima,

4 - Se o pênis não for circuncidado, puxe o prepúcio para trás.

5 - Coloque o preservativo na ponta do pênis, segurando a ponta do preservativo, evitando que
o ar entre pela extremidade.

6 - Ainda segurando a ponta do preservativo, desenrole todo o condom até a base do pênis. O
condom deve desenrolar facilmente, se isto não ocorrer, pode estar do lado contrário.

7 - Use lubrificantes à base de água . A maioria dos preservativos já são lubrificados.

8 - Após a ejaculação, segure a borda do preservativo contra a base do pênis para que o condom
não deslize, retire então o pênis da vagina antes de perder completamente a ereção.

9 - Remova o condom sem derramar sêmen na vagina.

10 - Jogue fora o condom no lixo do banheiro, queime-o ou enterre-o. Não o deixe onde crian-
ças possam encontra-lo e brincar com ele.

Fatores de risco para ruptura ou escape

Quando iniciar o uso

Não há restrições ao uso do preservativo em qualquer momento do ciclo menstrual,
pode ser iniciado após o parto ou aborto, se estiver amamentando ou não. Após parar outro
método, pode ser iniciado imediatamente.

Critérios de elegibilidade

Em geral, qualquer pessoa pode usar o preservativo de forma segura e eficaz, se não tiver
alergia ao látex. Se usado corretamente, oferece proteção já no primeiro ciclo de uso. Pode ser
usado desde a adolescência até a menopausa. Pode ser usado por casais de qualquer idade.
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Efeitos colaterais comuns

Alergia ao látex.
Irritação vaginal devido à fricção (preservativo não lubrificado).
Para alguns casais, podem diminuir a sensação de prazer durante a relação sexual.

Sinais de alerta

Procurar o serviço de saúde na presença destes sintomas

Úlcera genital
Dor ao urinar
Secreção uretral
Prurido, vermelhidão, pele irritada

Manejo das intercorrências e complicações

Não menospreze as queixas do(a) usuário(a). Se persistir a resistência ao uso do método após a
orientação, ajude-o(a) a considerar as vantagens do preservativo perante o risco de DST. Se apre-
senta ou corre risco de adquirir DST, encoraje-o(a) a continuar usando condom.

O condom ou o lubrificante causam prurido nos órgãos genitais
Sugira água como lubrificante, se o problema for falta de lubrificante.
Se o prurido persiste, o cliente e a(o) parceira(o) devem ser examinados para descartar uma
infecção.
Se não há infecção e a causa do problema parece ser alergia ao látex, ajude-o a escolher outro
método, a menos que haja risco aumentado para DST.
Se o cliente esta usando preservativo lubrificado com espermicida, recomende o uso de preser-
vativo seco ou sem espermicida.

O parceiro não consegue manter ereção ao colocar ou usar o condom
É pouco freqüente, ocorre em geral, devido a problemas psicológicos. Converse com o cliente
sobre alternativas mais prazerosas e que causam menos embaraço no uso do preservativo. Se a
parceira colocar o condom no homem a experiência pode ser mais agradável.
Sugira o uso de água ou lubrificante à base de água, em pequena quantidade, no pênis e por fora
do condom. Isso pode aumentar a sensibilidade e ajudar a manter a ereção

Retenção do preservativo na vagina após a ejaculação
Orientar para retirar o preservativo. Caso não consiga, procurar serviço de saúde. Orientar o
uso de contracepção de emergência.

Relação sexual desprotegida ou ruptura do preservativo
Orientar o uso de contracepção de emergência

Roteiro de controle e acompanhamento

Primeira consulta (feita preferencialmente com o casal)
Avaliar o grau de participação masculina na prática da contracepção. Reforçar o
aconselhamento.
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Preservativo Feminino

Explicar detalhadamente e discutir com os usuários a técnica de uso do método.
Insistir na importância e necessidade de utilizar o preservativo a cada relação.
Recomendar a manipulação cuidadosa do preservativo, evitando o contato com unhas
longas.
Alertar que não se deve esticar ou inflar o preservativo para efeito de teste.
Prescrever preservativos em quantidade suficiente para o primeiro mês de uso,
considerando a freqüência de relações sexuais do indivíduo e/ou do casal.
Recomendar a guarda dos preservativos em lugar fresco, seco e de fácil acesso ao indivíduo
e/ou casal.
Considerar o oferecimento de outro método contraceptivo, para uso associado ao
preservativo, com vista à redução do risco de gravidez por falha de uso do método.
Em caso de retenção do preservativo na vagina após a ejaculação, orientar para retirar o
preservativo. Caso não consiga, procurar o serviço de saúde. Em caso de coito desprotegido
ou ruptura do preservativo, os usuários devem ser orientados para o uso da anticoncepção
de emergência.

Consultas de retorno

Podem ser feitas por qualquer profissional da equipe de saúde, desde que devidamente
treinado.

O fornecimento sistemático dos métodos não precisa estar vinculado a consulta com
profissional de saúde.

Periodicidade

Primeiro retorno depois de um mês.
Demais retornos anuais.

Características

O preservativo feminino é um tubo de poliuretano com uma extremidade fechada e
outra aberta, acoplados a dois anéis flexíveis também de poliuretano. Deve ser inserido na vagi-
na antes da relação sexual. Forma uma barreira física entre o pênis e a vagina e, assim, impede
o contato do sêmen com as secreções vaginais e a troca de microorganismos. O produto já vem
lubrificado e deve ser usado uma única vez.

Técnicas de uso - instruções às usuárias

Antes da relação sexual, a mulher deve apertar o anel da extremidade fechada do condom e
colocá-lo dentro da vagina.
Com o dedo indicador, ele deve ser empurrado o mais profundamente possível, para alcançar o
colo uterino.
O anel maior deve ficar 3 cm para fora da vagina, cobrindo parte da vulva. Durante a pene-
tração, o pênis deve ser guiado para o centro do anel externo. O preservativo não deve ficar
retorcido.
Deve ser usado um preservativo a cada nova relação sexual. Para retirá-lo, segure as bordas do
anel externo e tracione cuidadosamente.
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Diafragma

Efeitos colaterais

Alergia ao poliuretano ou ao lubrificante

Benefício não-contraceptivo

Ausência de efeitos sistêmicos.
Redução do risco de transmissão do HIV e de outros agentes sexualmente transmissíveis.
Possível auxiliar na prevenção do câncer de colo uterino.

Atuação do profissional de saúde

Primeira consulta

Explicar detalhadamente e discutir com a usuária a técnica de uso do método.
Reforçar o aconselhamento. Insistir na importância e necessidade de utilizar o preservativo a cada
relação.
Recomendar a manipulação cuidadosa do preservativo, evitando o contato com unhas longas.
Prescrever preservativos em quantidade suficiente, considerando a freqüência de relações sexuais.
Recomendar que os preservativos sejam guardados em lugar fresco, seco e de fácil acesso ao casal.
Na ocorrência de coito desprotegido, recomendar a anticoncepção de emergência.

Consultas de retorno

Avaliar o uso correto, efeitos secundários e fornecer as orientações que se fizerem necessárias.
Podem ser feitas por qualquer profissional da equipe de saúde, desde que devidamente treinado.
O fornecimento sistemático dos métodos não precisa estar vinculado a consulta com profissio-
nal de saúde.

Periodicidade

Primeiro retorno depois de um mês.
Demais retornos anuais.

É um método anticoncepcional de uso feminino que consiste num anel flexível, coberto
no centro com uma delgada membrana de látex ou silicone em forma de cúpula que se coloca
na vagina cobrindo completamente o colo uterino e a parte superior da vagina, impedindo a
penetração dos espermatozóides no útero e trompas.

Para maior eficácia do método, antes da introdução, colocar, na parte côncava, creme
espermaticida. Entretanto, essa associação limita-se às mulheres com baixo risco para o HIV e
outras DST.
Prazo de Validade: Cinco anos.

A vida média útil do diafragma é em torno de 3 anos, se observadas as recomendações
do produto.

Técnicas de medição do Diafragma

Existem diafragmas de diversos tamanhos, sendo necessária a medição por profissional
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de saúde treinado, para determinar o tamanho adequado a cada mulher, que corresponde ao
comprimento diagonal do canal vaginal, desde a face posterior da sínfise púbica até o fundo do
saco vaginal posterior.

Técnica:

a) Introduzir os dedos indicador e médio na vagina, até que a extremidade do dedo
médio atinja o fundo do saco vaginal posterior.

b) Em seguida, com a ponta do polegar da mesma mão ou com o dedo de outra mão,
marcar o local em que o dedo indicador toca a sínfise púbica.

c) Retirar os dedos da vagina e medir o diâmetro aproximado.

d) A distância da ponta do polegar e o local onde o dedo médio toca o fundo da vagina
corresponde ao diâmetro aproximado.

e) Partindo de um número inferior ao diâmetro aproximado, determinado pelo toque
vaginal, experimentar as variações de 5 em 5mm, por meio dos anéis de prova ou, na
ausência destes, de um jogo de diafragmas de amostra. Os diafragmas devem ser
experimentados um a um, até se encontrar o que melhor se adapte à vagina.

f) O anel (ou a borda do diafragma) deve tocar as paredes laterais da vagina e se
assentar confortavelmente entre a sínfise púbica e o fundo de saco posterior.

g) O diâmetro correto do diafragma é determinado ao se encontrar o maior tamanho
que, adaptando-se perfeitamente à vagina, não fique deformado e não seja percebido
com desconforto pela mulher.

OBSERVAÇÃO:
Para reutilização em outras mulheres, tanto os anéis de prova quanto os
diafragmas de amostra devem ser lavados com água e sabão e mergulhados em
solução anti-séptica por, no mínimo, 30 minutos (por exemplo: glutaraldeído
2%, hipoclorito de sódio 1% ou álcool 70%). Enxaguar bem.

Técnica de uso - instruções às usuárias

a) Antes da mulher começar a usá-lo, é importante que aprenda a identificar o colo do
útero por meio do auto-toque vaginal da seguinte forma:
Após lavar as mãos, introduzir o dedo médio na vagina, dirigindo-o para trás. Movendo suave-
mente o dedo dentro da vagina, procurar o colo uterino, cuja forma e consistência se asseme-
lham à ponta do nariz.
Quando colocar o diafragma, a usuária deve ser capaz de sentir o colo do útero
através da borracha, portanto deve estar bem familiarizada com tal identificação

b) O diafragma pode ser colocado antes da relação sexual (minutos ou horas) ou utilizado de forma
contínua. Nesta última modalidade, é aconselhável retirar o diafragma uma vez ao dia, lavá-lo (pre-
ferencialmente durante o banho, desde que este ocorra pelo menos 6 horas após o coito) e ime-
diatamente recolocá-lo. Durante a menstruação, o diafragma deve ser retirado, evitando, assim, a
possibilidade de acúmulo de sangue na vagina/útero reduzindo o risco de infecção genital.

c) Usar o diafragma todas as vezes que mantiver relações sexuais, independente do período do mês.
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d) Urinar e lavar as mãos antes de colocar o diafragma.

e) Antes de cada uso, examinar cuidadosamente o diafragma contra a luz, para assegurar-se da
inexistência de defeitos ou furos.

f) Em caso de uso com geléia espermaticida, aplicá-la dentro da parte côncava do diafragma (mais
ou menos uma colher das de chá).

OBSERVAÇÃO: O uso freqüente de espermaticida causa irritação, fissuras e microfissuras na
mucosa vaginal e cervical (efeito dose-tempo dependente), aumentando o risco de infecção pelo
HIV e outras DST.

g) Colocar o diafragma na vagina na posição que achar mais confortável (deitada, de cócoras
ou em pé, com uma das pernas levantada ou sentada na beirada de uma cadeira) da
seguinte forma:
- Segurar o diafragma com uma das mãos, com a parte côncava virada para cima (com a geléia
dentro), pressionar e unir as bordas com os dedos médio e polegar.
- Afastar os lábios da vulva com a outra mão e colocar, dentro da vagina, o diafragma dobrado,
empurrando-o na direção do fundo posterior da vagina até onde seja possível.
- Com o dedo indicador, empurrar a borda anterior do diafragma até que esta se apóie na face
posterior do púbis.

h) Verificar a correta colocação do diafragma por meio do auto-toque, certificando-se de que o
colo uterino esteja coberto pela membrana de borracha.

i) O diafragma não deve ser retirado antes de um período de 6 horas após a última relação
sexual, e deve-se evitar duchas vaginais durante esse período.

j) Remover o diafragma colocando o dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o
para baixo e para fora. Observar o tempo mínimo de 6 horas após a relação e o máximo de 24
horas após a sua inserção.

k) Após o uso, lavar o diafragma com água e sabão neutro, enxaguar bem, secar e guardar no
estojo próprio. Sendo o diafragma feito de látex, é importante salpicá-lo com amido de milho (o
uso de talcos perfumados pode danificar o diafragma e ser prejudicial ao colo uterino e à vagina,
além de propiciar alergias).

OBSERVAÇÃO: A detecção de DST é motivo para suspender o uso do método. O retorno ao
uso, ficará condicionado a cura da infecção e reavaliação de risco de nova DST e infecção pelo HIV.

Efeitos colaterais

Irritação da vagina ou pênis.
Reação alérgica à borracha ou ao espermaticida.
Aumento da freqüência de infecções do trato urinário.

Benefícios não-contraceptivos

Ausência de efeitos sistêmicos.
Prevenir algumas DSTs (cervicites) e suas complicações.
Possivelmente auxiliar na prevenção do câncer de colo uterino.
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Primeira Consulta

Explicar detalhadamente a técnica de uso do método.
Determinar o tamanho adequado do diafragma.
Testar a medida correta por meio do toque vaginal, com o diafragma já colocado.
Solicitar que a usuária retire e recoloque o diafragma, verificando, então, pelo toque, se a colo-
cação está correta.
Pedir à mulher que se locomova, sente-se e abaixe-se com o diafragma colocado, durante alguns
minutos, para verificar se sente algum desconforto.
Orientar a mulher a colocar e remover o diafragma várias vezes na primeira semana, até
que possa fazê-lo facilmente e esteja segura de sua correta colocação. Durante essa
semana de aprendizagem, recomendar abstinência sexual ou o uso do preservativo masculino,
isolado ou associado ao método anterior.
Orientar a mulher para urinar sempre após as relações sexuais de forma a evitar infecções
do trato urinário.
Agendar retorno dentro de uma semana, orientando a mulher para que venha com o
diafragma colocado.
Reforçar o aconselhamento. Considerar o oferecimento do preservativo masculino para uso
associado ao método com vista à dupla proteção do indivíduo ou casal.
Na ocorrência de coito desprotegido orientar a mulher para o uso de anticoncepção de emer-
gência

Primeiro retorno (uma semana após a primeira consulta)

Verificar se a colocação do diafragma está correta, pelo toque vaginal.
Solicitar que a mulher retire e recoloque o diafragma. Verificar a exatidão da técnica.
Agendar novo retorno em 30 dias, recomendando que a mulher traga consigo o seu
diafragma.

Periodicidade

Primeiro retorno uma semana após a primeira consulta.
Retorno subseqüente após 30 dias.
Demais retornos anuais.

Atividades Específicas

Avaliar a regularidade do uso do método.
Verificar o estado de conservação do diafragma substituindo-o sempre que apresentar
qualquer defeito.
Repetir a medida do diafragma:
Após cada parto.
Após abortamento.
Caso a mulher apresente aumento ou diminuição de peso superior a 5kg.
Após cirurgia vaginal ou perineal.
A cada 2 anos rotineiramente.

Atuação do profissional de saúde:
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São substâncias químicas que recobrem a vagina e o colo do útero, impedindo a penetra-
ção dos espermatozóides no canal cervical e, bioquimicamente, imobilizando ou destruindo os
espermatozóides.

O produto espermaticida à base de nonoxinol-9 (N-9) a 2% é o mais amplamente utiliza-
do no Brasil e no mundo. Entretanto, o uso de alguns métodos contraceptivos contendo N-9
podem aumentar o risco de transmissão sexual do HIV e outras DST. Isto foi demonstrado em
um ensaio clínico que observou risco acrescido entre usuárias/os deste produto. A razão deste
risco acrescido reside no fato do N-9 provocar lesões (fissuras/microfissuras) na mucosa vaginal
e retal, dependendo da freqüência de uso e do volume aplicado.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta, então, que as mulheres que estejam sob
risco acrescido para a infecção pelo HIV/DST, especialmente as que tem muitas relações sexuais
diárias, não devem usar métodos contraceptivos que contenham o N-9. Entre mulheres com
baixo risco de infecção pelo HIV, o uso de produtos à base de N-9 permanece sendo indicado
como um dos métodos contraceptivos.

Assim, somente uma boa avaliação de risco, obtida no momento do aconselhamento,
poderá fornecer
ao profissional de saúde condições de uma perfeita indicação do método.

Prazo de Validade: O espermaticida pode ser estocado por até cinco anos sem perda de
efetividade.

Técnica de uso - instruções às usuárias

a) Tirar a tampa do tubo e colocar o aplicador na abertura do mesmo, girando-o.

b) Apertar o tubo desde o fundo, forçando seu conteúdo para o cilindro do aplicador, até que o
êmbolo esteja totalmente exposto e o cilindro completamente cheio.

c) Separar o aplicador do tubo, fechar o tubo e enroscá-lo desde o fundo, após cada uso.

d) Segurar o aplicador cheio e inseri-lo na vagina o mais profundo possível.

e) O espermaticida é efetivo por um período de uma a duas horas após a colocação.
Portanto, a mulher deve ser orientada para que a relação sexual ocorra neste período de tempo,
não sendo assim, uma nova dose deve ser aplicada antes do coito.

f) Reaplicar a cada relação sexual.

g) Evitar duchas vaginais.

h) Lavar o aplicador com água e sabão após cada uso, enxaguando-o bem; entretanto não se deve
fervê-lo.

Efeitos colaterais

lrritação ou alergia na vagina ou pênis.
Fissuras e microfissuras na mucosa vaginal ou retal (efeito dose-tempo dependente).

Geléia Espermaticida
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Atuação do profissional de saúde:

3.4.3 - Hormonais Orais

Anticoncepcionais hormonais orais combinados

Primeira consulta

Esclarecer que o método, se utilizado isolado, não oferece proteção contraceptiva satisfatória, nem
proteção para o HIV e outras DSTs, podendo, inclusive, potencializar o risco de transmissão.
Reforçar o aconselhamento, especialmente a necessidade imperiosa da avaliação do risco individual,
e do parceiro, para a infecção pelo HIV e as outras DST. O uso concomitante de preservativo, ou
diafragma, deve ser reforçado quando da orientação do uso do método, visando a dupla proteção.
Explicar detalhadamente a técnica de uso da geléia, bem como as referentes ao outro método, se
utilizada em associação (diafragma ou preservativo).
Na ocorrência de coito desprotegido, orientar a mulher para uso da anticoncepção de emergência.

Consultas de retorno

Avaliar o uso correto, efeitos secundários e eficácia do método e dar as orientações que
se fizerem necessárias.

O acompanhamento poderá ser feito por qualquer profissional da equipe de saúde, desde
que devidamente treinado, observando-se as atividades gerais e as específicas
para o método de barreira física associado. O fornecimento sistemático do método não precisa
estar vinculado a consulta com o profissional de saúde.

Periodicidade

Primeiro retorno depois de um mês.
Os demais anuais.

Anticoncepção hormonal Oral

São comprimidos que contém hormônios esteróides sintéticos semelhantes ao estrogênio e à
progesterona produzidos pelo ovário, utilizados de forma isolada (progestágenos) ou em associa-
ção (anticoncepcionais combinados), com a finalidade de impedir a concepção.

Características:

Monofásica: a dose dos esteróides é constante nos comprimidos da cartela.
Bifásica: contém os mesmos hormônios em 2 tipos de comprimidos, com dosagens diferentes de
acordo com a fase
Trifásica: contém os mesmos hormônios em 3 tipos de comprimidos, em dosagens diferentes de
acordo com a fase
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Componentes das Pílulas

Técnicas de uso - instruções às usuárias

Início de Uso

Iniciar a primeira cartela no 1º dia do ciclo menstrual. A seguir, a usuária deve ingerir um
comprimido por dia até o término da cartela, preferencialmente no mesmo horário;

Ao final da cartela

Pílula combinada (21 dias de uso): fazer pausa de 7 dias e iniciar nova cartela, independente-
mente do fluxo menstrual.

Pílula combinada (22 dias de uso): fazer pausa de 6 dias e iniciar nova cartela, independente-
mente do fluxo menstrual.

Pílula combinada (21 dias esteróides + 7 dias placebo): não fazer pausa , iniciar nova cartela
(o fluxo menstrual normalmente ocorre no período em que toma os 7 últimos comprimidos).

Se usada corretamente, a pílula oferece proteção anticoncepcional já no primeiro ciclo de
uso. A efetividade da pílula se mantém durante todo o período de uso, inclusive no intervalo
entre as cartelas, quando ocorre a menstruação.

Efeitos colaterais comuns

Náuseas (mais comum nos 3 primeiros meses), cefaléia leve, sensibilidade mamária, leve
ganho de peso, nervosismo, acne;

Alterações do ciclo menstrual: manchas ou sangramento nos intervalos entre as menstrua-
ções, especialmente se a mulher esquecer de tomar a pílula ou tomar tardiamente (mais
comum nos 3 primeiros meses), e amenorréia; não afeta a eficácia do método

Em algumas mulheres, podem causar alterações do humor, como depressão e menor interes-
se sexual.

prot planejamento:prot planejamento.qxd 16/2/2009 11:42 Página 28



28

Manejo das intercorrências

Sinais de alerta

Procurar o serviço de saúde na presença destes sintomas:

Dor intensa e persistente no abdômen, tórax ou membros;

Cefaléia intensa, que começa ou piora após o início do uso de anticoncepcionais orais combinados;

Perda breve de visão;

Escotomas cintilantes ou visão de linhas em zigue-zague;

Icterícia.
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Critérios de Elegibilidade do Contraceptivo Oral Combinado
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Anticoncepcionais Hormonais Orais com Progestágenos

Interações Medicamentosas

Características

Este anticoncepcional contém progestágeno em uma quantidade muito pequena, encontrado
em embalagens com 28 ou 35 pílulas ativas. Todos os comprimidos ativos têm a mesma compo-
sição e dose.

Componentes

Levonorgestrel;
Noretisterona;

Técnicas de Uso - Instruções às usuárias

Nas lactantes o uso deve ser iniciado 6 semanas após o parto
Devem ser tomados à mesma hora todos os dias, pois isso aumenta a sua eficácia.

Início e manutenção do uso

1. A mulher deve tomar uma pílula todos os dias; se não estiver amamentando, ela deve ser
orientada para tomar sempre no mesmo horário, porque o atraso de algumas horas na ingestão
da pílula aumenta o risco de gravidez. O esquecimento de duas ou mais pílulas aumenta bastan-
te o risco.

2. Quando uma cartela termina, no dia seguinte ela deve tomar a primeira pílula da próxima
cartela (não deixar dias de descanso) ; todas pílulas da cartela são ativas.

3. Se a mulher atrasou a ingestão da pílula em mais de três horas ou esqueceu alguma pílula e já
não amamenta ou amamenta, mas a menstruação já retornou, deve usar preservativo, ou esper-
micidas, ou evitar relações sexuais por dois dias. A mulher deve tomar a pílula esquecida assim
que possível, e continuar tomando uma pílula por dia, normalmente.

4.Mencionar os efeitos colaterais mais comuns, explicando que não são sinais de doenças,
comumente cessam ou desaparecem após três meses de uso.
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Explicar como ela pode resolver alguns desses problemas:

Efeitos colaterais comuns: continuar a tomar as pílulas; os sintomas podem se agravar se sus-
pender o uso e o risco de gravidez aumenta. No caso de sangramento irregular ou "spotting",
ela deve procurar tomar a pílula todos os dias no mesmo horário.

Vômitos dentro de uma hora após tomar a pílula: tomar outra pílula de outra cartela.

Diarréia grave ou vômitos durante mais de 24 horas: continuar a tomar a pílula se for possível,
e deve usar condom ou espermicidas ou evitar relações sexuais até que tenha tomado uma
pílula por dia, durante sete dias seguidos, depois que a diarréia e os vômitos cessarem.

Explique que manchas, sangramento no intervalo entre as menstruações e amenorréia podem
ocorrer, são situações comuns e não representam risco.

Efeitos Secundários:

Por conter somente progestágeno em dose muito baixa, a minipílula praticamente não
apresenta riscos importantes à saúde. Pode ser considerada um dos anticoncepcionais mais
seguros.

O risco mais importante é a falha anticoncepcional. Para minimizar o risco de gravidez,
deve ser tomada sempre à mesma hora, todos os dias. Algumas horas de atraso já são suficien-
tes para aumentar o risco de gravidez em mulheres que não estão amamentando. Esse risco
aumenta significativamente se a mulher esquece de tomar duas ou mais pílulas.
As usuárias desse método apresentam maior risco de gravidez ectópica do que as usuárias de
anticoncepcional oral combinado e de DIU, porém o risco é menor que entre as mulheres que
não estão usando nenhum método anticoncepcional

Complicações

Manejo das intercorrências ou complicações:

Amenorréia, sangramento irregular ou manchas na lactante:
Tranqüilizar a mulher e dizer a ela que essas situações são normais durante a amamentação,
com ou sem o uso de minipílula

Amenorréia, sangramento irregular ou manchas na não lactante:
Perguntar se a mulher está menstruando regularmente com o uso da minipílula e a menstrua-
ção falhou de repente. Neste caso ela pode ter ovulado e deve-se descartar gravidez

Sangramento vaginal inexplicado e anormal, que sugira gravidez ectópica ou condição médica
subjacente:
Explicar à mulher que ela pode continuar tomando a minipílula enquanto submete-se à investi-
gação; explicar que a minipílula às vezes altera a menstruação, e que isso não é prejudicial;

Doença cardíaca coronariana ou AVC:
A minipílula pode ser usada com segurança. Se a condição evoluir após o início do uso, ela deve
trocar por um método não hormonal.

Cefaléia intensa com visão turva (enxaqueca):
A minipílula pode ser usada com segurança. A mulher deverá trocar por um método não-
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hormonal se a cefaléia começa ou piora após ter iniciado o uso da pílula, e se a cefaléia está
acompanhada de visão turva, perda temporária de visão, escotomas cintilantes, linhas em zigue-
zague, dificuldade para falar e se locomover.

Se a mulher não estiver satisfeita após o tratamento e aconselhamento dos problemas acima
descritos, ajude-a a escolher outro método, se ela assim o desejar.

Critérios de Elegibilidade do Método:

Em geral, a maioria das mulheres pode usar a pílula de progestágeno com segurança e eficácia;
podem ser usadas em quaisquer circunstâncias por mulheres:

Que estão amamentando (iniciar o uso seis semanas após o parto);
Fumantes;
Que não têm filhos;
De qualquer idade, incluindo adolescentes e mulheres com mais de 40 anos;
Magras ou obesas;
Que tiveram um aborto natural ou provocado recentemente.

Também podem utilizar a minipílula as mulheres que apresentam quaisquer dos problemas
abaixo:

Doenças mamárias benignas;
Cefaléia;
Hipertensão;
Coagulopatias;
Anemia ferropriva;
Varizes;
Cardiopatia valvar;
Malária;
Anemia falciforme;
Esquistossomose;
Doença inflamatória pélvica;
Doenças sexualmente transmissíveis;
Colecistopatias;
Alterações menstruais - dismenorréia, fluxo menstrual abundante ou irregularidade menstrual;
Endometriose;
Tireoidopatias;
Tumores ovarianos benignos;
Miomatose uterina;
Epilepsia;
Tuberculose (exceto se em uso de rifampicina)

Amamentação:

O aleitamento exclusivo previne a gravidez com eficácia pelo menos por seis meses ou até a
menstruação retornar (o que acontecer primeiro). A minipílula garante uma proteção adicional,
se a mulher assim o desejar;

Se a mulher pratica aleitamento misto, o melhor momento para se introduzir os anticoncepcio-
nais orais de progestágeno é seis semanas após o parto. Além desse período, a fertilidade
poderá retornar;
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Se a menstruação já retornou, a mulher pode começar a tomar a minipílula a qualquer momen-
to, desde que se tenha certeza de que não está grávida.

Após o parto, se não estiver amamentando:

Imediatamente, ou a qualquer momento durante as quatro primeiras semanas após o parto; não
é necessário esperar o retorno das menstruações;

Após quatro semanas, a qualquer momento, desde que se tenha certeza de que a mulher não
está grávida. Se não houver certeza, a mulher deve evitar relações sexuais ou usar condons ou
espermicidas até a primeira menstruação para começar a tomar minipílula.

Após aborto espontâneo ou provocado:

Imediatamente ou nos primeiros sete dias após o aborto;
A qualquer momento desde que haja certeza de que a mulher não está grávida.

Durante a menstruação normal:

Iniciar no primeiro dia da menstruação. Não há necessidade de outro método para proteção
adicional.

Quando interrompeu um outro método:

Imediatamente. Não há necessidade de esperar o retorno da menstruação após o uso de
injetáveis.

Controle e Acompanhamento

Garantir o atendimento do retorno quando a paciente suspender a lactação ou após os 6 meses
pós-parto para avaliar o uso e a adaptação da paciente ao método contraceptivo a presença de
intercorrências clínicas no período que possam interferir com ouso da medicação.
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Anticoncepcionais injetáveis mensais ou combinados (AIC)

São aqueles que contêm em sua formulação um progestágeno sintético e um éster de um
estrogênio natural, o estradiol.

150
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Ganho

Ajudam
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Anticoncepcionais injetáveis trimestrais

O único medicamento desta classe disponível atualmente no Brasil é o acetato de medro-
xiprogesterona de depósito (AMP-D).
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problemas que não podem ser resolvidos, ajude-a a escolher outro
método;
Pergunte sobre seu ciclo menstrual;
Pergunte se ela tem tido problemas de saúde desde o último retorno;
Verifique se desenvolveu hipertensão, doença coronariana, AVC, cân-
cer de mama ou doença hepática ativa

>
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Modelo Disponível: TCu -380 A

Prazo de validade: Máximo 10 anos após a inserção (DIU TCu 380 A). Outros modelos podem
ter prazos de validade diferentes

Mecanismo de ação

Age impedindo a fecundação, pois torna mais difícil a passagem do espermatozóide pelo trato
reprodutivo feminino. Também é possível que previna a implantação do ovo fertilizado na parede
uterina.

Eficácia

Taxa de gravidez de 0,6 a 0,8 por 100 mulheres.

Avaliação inicial

DIU deve ser oferecido como uma opção entre outros anticoncepcionais;
Verificar se a paciente assinou o termo de consentimento livre e esclarecido e explicar a técnica
de inserção;

Orientar sobre complicações/intercorrências e enfatizar para procurar atendimento se
houver sinais/sintomas;

A paciente, após ser orientada sobre prazo de validade, complicações e índice de falha do
DIU, deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido conforme modelo encontrado
no anexo.

O médico que realiza a inserção deve estar treinado para o uso do método.
Toda a equipe de enfermagem deve estar preparada para atender as intercorrências ou referi-las;
Nos Centros de Saúde de Belo Horizonte, encontra-se disponível o T Cu 380.

Condições para inserção

Orientar a paciente detalhadamente sobre as características do método e seu modo de inserção.
Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.
Exame ginecológico normal.
Citologia oncótica em dia.
Momento de inserção: Período menstrual é o mais adequado
Pós parto: logo após dequitação da placenta ou até 48 horas após o parto. Fora desse período ,
aguardar entre 4 e 6 semanas após o parto. Caso a paciente estiver além de 6 semanas e em ame-
norréia, pode-se inserir o DIU caso se comprove que não há gravidez (exame ginecológico +Beta
HCG) ou após a primeira menstruação.

Técnica
Inserção

Toque vaginal bimanual
Colocação de espéculo estéril
Anti-sepsia da vagina e do colo uterino
Pinçamento do lábio anterior do colo com pinça de Pozzi
Histerometria (se < 6 cm ou > 9 cm, contra indicar o uso)

3.4.4- Dispositivo Intra uterino - DIU
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Realizar inserção conforme o modelo
Remover a pinça de Pozzi
Cortar fios (1 a 2 cm do colo)
Retirar o espéculo.

Retirada

Realizar anti-sepsia da vagina e do colo uterino;
Apreender os fios do DIU perto do colo uterino;
Puxar firme e delicadamente para retirar o DIU.
A reinserção de outro DIU pode ser feita no mesmo momento da remoção do anterior.

Critérios de indicação e contra-indicação segundo a OMS

Serão descritos abaixo fatores que, quando presentes, orientam a escolha ou não
do DIU como método anticonceptivo.

Categoria 4 - Contra-indicação absoluta

Neoplasias malignas do colo ou do endométrio, do ovário e coriocarcinoma;
Sangramento uterino;
Suspeita de gravidez;
Doença inflamatória pélvica - episódio atual ou nos últimos 3 meses, ou antecedentes de dois
ou mais episódios;
Tuberculose pélvica;
Cervicite purulenta;
Infecção pós-parto e pós-aborto.

Categoria 3 - Condições onde os riscos habitualmente superam os benefícios

Sangramento menstrual aumentado;
Pós-parto entre 03 e 28 dias;
Risco aumentado de DST - parceiros múltiplos ou parceiro com parceiras múltiplas;
Risco aumentado de contrair HIV;
AIDS;
Doença trofoblástica benigna.

Categoria 2 - Condições em que os riscos são menores que os benefícios

Idade menor que 20 anos;
Nuliparidade;
Anemia ferropriva, anemia falciforme, talassemia;
Pós-parto e pós-aborto de 2º trimestre (inserção antes de completar 48 horas);
Mioma ou outros problemas anatômicos que não alteram a cavidade uterina;
História de DIP sem gravidez anterior;
Vaginite sem cervicite;
Endometriose;
Dismenorréia severa;
Doença cardíaca valvular complicada - fibrilação atrial, risco de tromboembolismo.
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Categoria 1 - Uso sem restrições

Doenças da mama;
Cefaléia;
Epilepsia;
Idade superior a 35 anos;
Antecedentes de gravidez ectópica e DIP com gravidez posterior;
Antecedentes de cirurgia abdominal ou pélvica, incluindo cesariana;
Hipertensão arterial sistêmica, doenças tromboembólicas, doença cardiovascular isquêmica, car-
diopatia valvular, doenças hepáticas, obesidade e hiperlipidemias;
Mais de quatro semanas pós-parto sem infecção;
Após aborto de primeiro trimestre sem infecção;
Condições que não aparecem em outras categorias.

A presença de dois ou mais fatores concomitantes eleva a categoria da paciente.

Reações adversas após a inserção

Dor - afastar perfuração uterina, se persistir deve ser retirado;
Reflexo vagal - manter a paciente em decúbito dorsal com a cabeça baixa até melhorar;
Sangramento - fazer compressão. Se abundante, afastar perfuração uterina e lesão de vasos;
Laceração de colo - fazer sutura;
Perfuração - retirar o DIU. Se ocorre no momento da colocação, interromper o procedimento;
Bacteremia transitória - pode desencadear endocardite bacteriana.

Intercorrências durante o uso

Dismenorréia e dor pélvica;
Alergia aos componentes;
Sangramento menstrual exagerado ou prolongado;
Expulsão (mais freqüente nos três primeiros meses);
Gravidez - intra-uterina ou ectópica.

Sinais de alerta

A paciente deve ser orientada a procurar o serviço de saúde imediatamente, caso apresente:

Atraso menstrual e sintomatologia sugestiva de gestação;
Sangramento vaginal severo ou irregular e sintomatologia de gestação (há risco de ser gravidez
ectópica);
Perda dos fios ou percepção da ponta de plástico do DIU ao toque;
Relacionamento sexual, sem uso de preservativo, com múltiplos parceiros por parte de um dos
membros do casal;
Dor em baixo ventre, febre, comprometimento do estado geral e leucorréia.

Retorno e seguimento

Avaliar a adaptação ao método;
Pesquisar intercorrências ou complicações;
Avaliar prazo de validade do DIU a partir da data de inserção, para substituição:
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3.4.5- Métodos Irreversíveis

Primeiro retorno uma semana após a inserção;
Segundo retorno após a 1ª menstruação depois da inserção;
Terceiro retorno após três meses;
E depois, a cada seis meses.

A OMS recomenda rotineiramente apenas um retorno cerca de 30 dias após a inserção e depois
anualmente, deixando o acesso fácil para aquelas que demandarem atendimento extra.

Consiste na realização de procedimento cirúrgico voluntário, masculino ou feminino, objetivan-
do a esterilização permanente.
Todo interessado deve se inscrever no programa de planejamento familiar.
Avaliar se preenche os critérios de acordo com a lei federal.
Preencher formulário "Solicitação de Contracepção Cirúrgica" (equipe do planejamento fami-
liar), que deve ser assinado pelo médico, profissional de nível superior e gerente.
STB: Médico preenche Laudo para Emissão de AIH
Deve ser respeitado prazo de 60 dias entre a assinatura da solicitação e a cirurgia.
Vasectomia: Encaminhar para consulta especializada com UROLOGIA - VASECTOMIA.

LEI DO PLANEJAMENTO FAMILIAR
LEI N. 9263 DE 12 DE JANEIRO DE 1996

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:

em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou,
pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre
a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado á pessoa a servi-
ço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando
desencorajar a esterilização precoce.

risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e
assinado por dois médicos

Parágrafo 1°- É condição para que se realize a esterilização, o registro da expressa manifes-
tação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos
da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldade da sua reversão e opções de contracep-
ção reversíveis

Parágrafo 2°- É vedada a esterilização cirúrgica em mulheres durante o período de parto ou
aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores

Parágrafo 3°- Não será considerada a manifestação da vontade, na forma do parágrafo 1, expres-
sa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool,
drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente

Parágrafo 4°- A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada
através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo
vedada através de histerectomia ou ooforectomia
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3.4.6- Anticoncepção de emergência

Parágrafo 5°- Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento
expresso de ambos os cônjuges

Parágrafo 6°- A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá
ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei

Art. 11. Toda esterilização cirúrgica será objeto de notificação compulsória à direção do Sistema
Único de Saúde

Art. 14 .
Parágrafo único - Só podem ser autorizadas a realizar esterilização cirúrgica as instituições que
ofereçam todas as opções de meios e métodos de contracepção reversíveis

Art. 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 10 desta Lei:
Pena - reclusão de dois a oito anos e multa se a prática não constitui crime mais grave

Parágrafo único- A pena é aumentada de um terço se a esterilização for praticada:

durante os períodos de parto ou aborto, salvo o disposto no inciso II do Art. 10 desta Lei;
com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência de alterações na
capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou
incapacidade mental temporária ou permanente
através de histerectomia ou ooforectomia
em pessoa absolutamente incapaz sem autorização judicial
através de cesárea indicada para fim exclusivo de esterilização

A anticoncepção de emergência, ou pílula do dia seguinte, pode ajudar a prevenir gestações inde-
sejadas e, consequentemente, o aborto clandestino. A anticoncepção de emergência é aprovada
pelo Conselho Federal de Medicina.

Características

Anticoncepcionais orais apenas de progestogênio (Levonorgestrel 0,75 mg)
Método YUSPE: Anticoncepcionais orais combinados

Eficácia

A probabilidade média de ocorrer gravidez, decorrente de uma única relação sexual desprotegi-
da, na segunda ou terceira semana do ciclo menstrual, é de 8%, com o uso da anticoncepção de
emergência esta taxa cai para 2%.

Em ambos esquemas de anticoncepção de emergência, a eficácia é maior quando:

Mais precocemente os contraceptivos forem administrados
A mulher não tiver relações sexuais vaginais desde o inicio do uso da medicação até a menstrua-
ção seguinte.
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Método de Yuzpe

A anticoncepção de emergência não tem nenhum efeito após a implantação ter se completado.
Não interrompe uma gravidez em andamento.

Técnicas de Uso - Instruções às usuárias

Anticoncepcionais Orais apenas de progestogênio

LEVONORGESTREL 0,75 MG:
Tomar 01 pílula até 72 horas após uma relação sexual desprotegida e 01 pílula 12 horas após a
primeira tomada.

LEVONORGESTREL 1,5 MG:
Tomar 01 pílula até 72 horas após uma relação sexual desprotegida.

Orientar a paciente a usar algum método regular de anticoncepção em relações sexuais futuras,
enfatizando que a proteção da anticoncepção de emergência não ocorre em relações sexuais
posteriores à administração da medicação.

Aconselhar a mulher a não utilizar a contracepção de emergência como método regular de con-
tracepção, porque é um método menos eficaz que a maioria dos método contraceptivos regula-
res e os efeitos colaterais são mais freqüentes comparado aos outros métodos hormonais.

Quando iniciar o uso de um método contraceptivo regular após a anticoncepção de
emergência:

Métodos de barreira: podem ser usados imediatamente após tomar as pílulas.
Aguardar a próxima menstruação para iniciar os anticoncepcionais hormonais orais combinados,
anticoncepcionais hormonais injetáveis ou o DIU. Enquanto aguarda o próximo ciclo menstrual,
a mulher deve usar preservativo ou não ter relações sexuais, até iniciar o método contraceptivo
regular escolhido.

0,25

0,05
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Efeitos Secundários

Os efeitos colaterais mais comuns são: náuseas, vômitos, tontura, fadiga, cefaléia, mastalgia, diar-
réia, dor abdominal e irregularidade menstrual. Recomenda-se usar anti-eméticos meia hora
antes de tomar a medicação e alimentar-se após ingerir as pílulas para reduzir o enjôo. Se a
paciente vomitar dentro de 2 horas após tomar as pílulas, deve tomar nova dosagem. Estes sin-
tomas têm menor incidência com o esquema de pílula de progestogênio (levonorgestrel 0,75mg
ou 1,5 mg).

Complicações

Por serem usadas durante um período muito curto, as pílulas do esquema de anticoncepção de
emergência não apresentam os mesmos problemas que os anticoncepcionais regulares.

Critérios de Elegibilidade do Método
Não deve ser usada de rotina como método contraceptivo, mas apenas em situações de emer-
gência como :

Estupro
Ruptura de condom
Expulsão de DIU
Esquecimento de duas ou mais pílulas de anticoncepcional de progestogênio
Atraso por mais de duas semanas na aplicação de acetato de medroxiprogesterona de depósito
(injetável).
Teve relação sexual sem nenhuma proteção e deseja evitar a gravidez.

Controle e Acompanhamento

Orientar retorno com um profissional de saúde se a sua próxima menstruação for bastante dife-
rente da usual, principalmente se for escassa ou dolorosa e não ocorrer dentro de 4 semanas.

Garantir o agendamento do retorno para avaliar se houve a ocorrência de gravidez, e nos caso de
sucesso da contracepção, o uso e a adaptação da paciente aos métodos contraceptivos regulares.

48
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Planejamento Familiar

4 - Atividades Educativas

As atividades educativas devem ser desenvolvidas com o objetivo de oferecer à clientela os
conhecimentos necessários para a escolha e posterior utilização do método anticoncepcional mais ade-
quado, assim como propiciar o questionamento e reflexão sobre os temas relacionados com a prática
da anticoncepção, inclusive a sexualidade.

As ações educativas devem ser preferencialmente realizadas em grupo, precedendo a primeira
consulta, e devem ser sempre reforçadas pela ação educativa individual.

Existem diferentes metodologias de trabalho de grupo. Cada serviço deve utilizar a que melhor
se adapte às suas disponibilidades de pessoal, tempo e espaço, bem como às características e necessida-
des do grupo em questão.

Seja qual for a metodologia utilizada, é de fundamental importância que as práticas educativas
tenham um caráter participativo, permitindo a troca de informações e experiências baseadas na vivên-
cia de cada indivíduo do grupo.

A orientação pode ser feita por qualquer membro da equipe de saúde, desde que esteja ade-
quadamente treinado e capacitado. Isto significa que, além dos conhecimentos sobre os métodos con-
traceptivos, necessita conhecer a população que vai atender e ter habilidades de comunicação interpes-
soal.

Características do Bom Orientador

Gostar do que faz, e ter visão integral da(o) paciente
Utilizar linguagem clara, simples e adequada para ser entendido pelos usuários.
Saber usar o apoio visual e fazer perguntas adequadas (fechadas, abertas, ou de aprofundamento)
Ter interesse e respeito pelas necessidades e valores das pessoas
Ter conhecimento sobre os métodos contraceptivos e transmitir as informações de maneira imparcial,
sem direcionar nenhummétodo especifico
Ter conhecimento e capacidade para abordar com naturalidade os assuntos relacionados com a sexuali-
dade humana e DST
Ter disponibilidade para esclarecer dúvidas
Manter atitude não autoritária e de respeito ao poder de decisão do usuário

Aconselhamento para escolha do método

O orientador deve ajudar ao usuário em potencial a pensar sobre suas próprias características e sobre
as características do método:

Características relacionadas ao usuário: condições de saúde, condições econômicas, metas reprodutivas,
fase da vida, trabalho, acesso aos serviços de saúde, sexualidade, valores, religião.
Características do Método: mecanismo de ação, modo de uso, facilidade de uso, eficácia, efeitos colate-
rais, benefícios não contraceptivos, reversibilidade, critérios de elegibilidade médica, disponibilidade na
unidade e proteção a DST/ AIDS.

49

prot planejamento:prot planejamento.qxd 16/2/2009 11:42 Página 50



O planejamento familiar tem como objetivo facilitar às mulheres e aos homens em idade fértil
o exercício dos seus direitos reprodutivos, principalmente o direito de escolher ter ou não filhos. Os
casais bem orientados e assistidos conseguemmanter suas famílias dentro dos limites por eles planeja-
dos, assim como dar a elas uma melhor qualidade de vida.

Mas parte das mulheres que demandam a assistência de planejamento familiar apresenta um
ou mais fatores de risco reprodutivo, que aumentam a morbi-mortalidade materna e neonatal.

Fatores de Risco Reprodutivo

Fatores Biológicos
Hipertensão, Diabetes, cardiopatias, doenças tromboembólicas, anemia falciforme, AVC, epilepsia, enxa-
queca, miomatose, mal-formações uterinas, doenças auto-imunes(LES, tireoidite), doenças neoplásicas
(NIC, CA de colo, CA demama, CA de fígado), hepatite viral ativa, cirrose, colestase, doenças da vesícula
biliar, doenças infecciosas (tuberculose, portador HIV/ AIDS, esquistossomose, malária), entre outras.

Fatores Relacionados a idade
Adolescentes (11 a 19 anos)
Mulheres com idade > 40 anos

Fatores relacionados à falta de estrutura familiar

Fatores Sociais
Vulnerabilidade social, pobreza extrema, trajetória de rua, drogadição.

Profissionais do sexo

Este grupo de mulheres com história de risco reprodutivo, por apresentar risco maior de adoecer no
caso de ocorrer uma gestação, necessita de atendimento de planejamento familiar diferenciado, que
inicia com:
Diagnóstico do risco reprodutivo.
Cadastro diferenciado no planejamento familiar por equipe de PSF, para permitir melhor seguimento e
maior vigilância da adaptação/ adesão aos métodos contraceptivos.
Abordagem diferenciada nas praticas educativas coletivas de acordo com as características e demanda
do público-alvo (adolescentes, pacientes com pobreza extrema, moradores de áreas de risco), não se
restringindo aos métodos contraceptivos.
Acesso facilitado à consulta.
Garantia de fornecimento dos métodos contraceptivos, incluindo anticoncepcional injetável, para este
grupo (manter uma ficha espelho com este cadastro de PF em paciente de risco reprodutivo na far-
mácia, com anotação do fornecimento do método).
Facilitar o acesso das pacientes com risco reprodutivo (em especial, as de risco biológico), que preen-
cham os critérios contracepção cirúrgica, à realização de STB ou vasectomia
Garantia de seguimento em intervalos menores que 01 ano (adaptação/ adesão ao método contra-
ceptivo escolhido).

Pré-Natal

5- Planejamento familiar em
situações de risco reprodutivo
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Planejamento Familiar

6 - Atribuições dos Profissionais

6.1- Médico de Saúde da Família

6.2 - Ginecologista

6.3 - Enfermeiro

51

Identificar as situações em que seja necessária qualquer ação em planejamento familiar durante
a consulta clínica
Realizar o exame clínico ginecológico de rotina nas mulheres
Encaminhar, sempre que necessário, as mulheres que necessitem extensão de propedêutica
fora da unidade, para a atenção secundária.
Discutir os casos que necessitem de encaminhamento com o ginecologista da Unidade;
Avaliar as indicações e contra-indicações dos métodos contraceptivos indicados, baseadas nos
critérios de elegibilidade médica.
Prescrever os métodos contraceptivos e orientar quanto ao uso correto dos mesmos.
Coordenar o monitoramento do uso dos métodos contraceptivos pela ESF
Encaminhar ao ginecologista, sempre que necessário, os casos em que ocorram dúvidas quan-
to à indicação de métodos contraceptivos, que não possam ser solucionadas sem a avaliação
do mesmo, para definição de diagnóstico e condutas.
Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência e
os grupos de Planejamento Familiar

Identificar as situações em que seja necessária qualquer ação em planejamento familiar durante
a consulta clínica;
Realizar o exame clínico ginecológico de rotina nas mulheres;
Encaminhar, sempre que necessário, as mulheres que necessitem extensão de propedêutica
fora da unidade, para a atenção secundária;
Discutir os casos, sempre que necessário, quando solicitado pelos profissionais da ESF;
Avaliar as indicações e contra-indicações dos métodos contraceptivos indicados, baseadas nos
critérios de elegibilidade médica;
Prescrever os métodos contraceptivos e orientar quanto ao uso correto dos mesmos;
Coordenar o monitoramento do uso dos métodos contraceptivos pela ESF;
Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência e
os grupos de Planejamento Familiar.

Planejar, coordenar, executar e avaliar as ações de assistência de enfermagem integral em todas as fases
do ciclo de vida do indivíduo, tendo como estratégia o contexto sociocultural e familiar;
Supervisionar (planejar, coordenar, executar e avaliar) a assistência de enfermagem; merecendo
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6.4- Auxiliar de Enfermagem

6.5 - Agente Comunitário de Saúde
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destaque para as ações de preparo e esterilização de material e administração de medicamentos;
Realizar consulta de enfermagem e prescrever o cuidado de enfermagem, de acordo com as dis-
posições legais da profissão-Resolução COFEN n° 159/1993;
Planejar e coordenar a capacitação e educação permanente da equipe de enfermagem e dos ACS,
executando-as com participação dos demais membros da equipe do CS, voltadas para a atenção em
Saúde Reprodutiva;
Promover e coordenar reuniões periódicas da equipe de enfermagem, visando o entrosamento e
enfrentamento dos problemas identificados, elaboração de estratégias de abordagem da população
em Saúde Reprodutiva;
Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência e os
grupos de Planejamento Familiar;
Registrar as ações de enfermagem no prontuário do paciente, em formulários do sistema de infor-
mação e outros documentos da instituição;
Prescrever preservativos conforme as normas estabelecidas pela SMSA.

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, sob supervisão do
enfermeiro;
Orientar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames, tratamentos e outros procedi-
mentos;
Participar de capacitação e educação permanente promovidas pelo enfermeiro e/ou demais mem-
bros da equipe;
Participar de reuniões periódicas da equipe de enfermagem, visando o entrosamento e enfrentamen-
to dos problemas identificados;
Disseminar informações relacionadas à Saúde Reprodutiva junto aos usuários do Centro de Saúde;
Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência e os
grupos de Planejamento Familiar;
Registrar as ações de enfermagem no prontuário do paciente, em formulários do sistema de infor-
mação e outros documentos da instituição.

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à ESF;
Estar em contato permanente com as famílias, principalmente através das visitas domiciliares, desen-
volvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e prevenção das doenças bem como
estimulando a autonomia e auto-cuidado, de acordo com o planejamento da equipe;
Orientar indivíduos, famílias e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações desenvolvidas pelo
centro de saúde e também quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
Acompanhar no mínimo uma vez a cada mês, por meio da visita domiciliar, todas as famílias sob sua
responsabilidade mantendo a equipe informada principalmente a respeito daquelas em situação de
risco;
Identificar os usuários que não aderiram às atividades programadas nos protocolos assistenciais,
ações de vigilância epidemiológica ou outras que tenham sido previstas pela equipe, estimulando a
sua participação e comunicando à equipe os casos onde a sensibilização não foi suficiente;
Realizar, em conjunto com a equipe, atividades de planejamento e avaliação das ações de saúde no
âmbito de adscrição do centro de saúde;
Realizar a entrega nos domicílios de medicamentos prescritos ou informar aos usuários a marcação
de consultas e exames especializados, em situações especiais, definidas e avaliadas pela equipe ou
pelo gerente do Centro de Saúde.
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Infertilidade:

Ausência de gravidez após um ano de relações sexuais desprotegidas.

Hierarquização da assistência

A assistência está hierarquizada nos três níveis de atenção:

Primário (Centro de Saúde)
Secundário (PAM Sagrada Família - Reprodução Humana; CEM, Hospital Odilon Behrens,
Maternidade Odete Valadares, Hospital São Jose)
Terciário (Hospital das Clínicas).

Nível primário:

Consulta ginecológica básica (incluindo exame físico completo e colpocitologia oncótica)

Propedêutica básica do casal infértil

Feminina:
Anamnese: história gineco-obstétrica, tempo de infertilidade, periodicidade das relações sexuais, uso
de medicamentos, passado de DST e cirurgias, patologias intercorrentes

Avaliação do fator ovulatorio

Na presença de ciclos menstruais regulares:
Abaixo de 35 anos: não é necessário nenhum exame complementar
Acima de 35 anos: dosar FSH no 3o. dia do ciclo

Na presença de ciclos menstruais irregulares:
Em qualquer idade: dosar FSH, TSH e prolactina no 3o. dia do ciclo.

Masculina:

Anamnese: atividade sexual, passado de DST, cirurgia e traumatismo genital, história familiar de infer-
tilidade, uso de medicamentos

Espermograma: abstinência sexual de 2 a 5 dias. Colher no laboratório.
Se alterado: repetir pelo menos uma vez

Planejamento Familiar

7 - Atendimento do Casal Infértil
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Terapêutica no nível primário

Orientações dos hábitos de vida:

Orientar período fértil e atividade sexual.
Avaliar obesidade e, se necessário, orientar perda de peso e atividade física.
Incentivar abandono do tabagismo.

Se espermograma alterado:

Encaminhar para ANDROLOGIA ( Nível Secundário - PAM Sagrada Família).

Se diagnosticado fator feminino ou na ausência de definição diagnóstica:

Encaminhar para nível secundário.
Nos casos em que já está definido que a terapêutica indicada são as Técnicas de Reprodução Assistida (TRA), o
casal deve ser encaminhado para o PAM Sagrada Família - Reprodução Humana.

Nível Secundário

Propedêutica complementar do casal infértil

Feminina

Anamnese: história gineco-obstétrica, tempo de infertilidade, periodicidade das relações sexuais, uso de
medicamentos, passado de DST e cirurgias, patologias intercorrentes

Avaliação do fator ovulatorio:
Na presença de ciclos menstruais regulares:

Abaixo de 35 anos: não é necessário nenhum exame complementar

Acima de 35 anos: dosar FSH no 3o. dia do ciclo

Na presença de ciclos menstruais irregulares:

Em qualquer idade: dosar FSH, TSH e prolactina no 3o. dia do ciclo.

Se sinais de hiperandrogenismo: dosar 17 OH-progesterona, DHEAS, Testosterona, glicemia,
insulina, lipidograma

Ultra-sonografia endovaginal

Avaliação do fator tubário e uterino:

Histerossalpingografia
Ultra-sonografia
Videolaparoscopia (hospitais)
Videohisteroscopias (hospitais)
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A), o

a,

Masculina (ANDROLOGIA: PAM Sagrada Família)

Anamnese: atividade sexual, passado de DST, cirurgia e traumatismo genital, história familiar de infer-
tilidade, uso de medicamentos

Exame Físico

Espermograma: abstinência sexual de 2 a 5 dias. Colher no laboratório.

Terapêutica no nível secundário

Orientações hábito de vida:

Orientar período fértil e atividade sexual.

Avaliar obesidade e, se necessário, orientar perda de peso e atividade física.

Incentivar abandono do tabagismo.

Se patologias intercorrentes:

Solicitar relatório DETALHADO do especialista liberando tratamento e possível gravidez.

Avaliar necessidade de acompanhamento psicológico.

Se fator ovulatorio:

Induzir ovulação

Se fator tubo-peritoneal:

Avaliar cirurgia (hospitais) ou TRA (nível terciário). Considerar idade da paciente e presença de out-
ros fatores de infertilidade

Se indicação de TRA:

Encaminhar para PAM Sagrada Família - Reprodução Humana

Se fator masculino:

Encaminhar Andrologia PAM Sagrada Família

55

prot planejamento:prot planejamento.qxd 16/2/2009 11:42 Página 56



Nível Terciário

Propedêutica complementar do casal infértil:

Feminina:

Avaliação do fator ovulatorio:
Na presença de ciclos menstruais regulares:

Abaixo de 35 anos: não é necessário nenhum exame complementar
Acima de 35 anos: dosar FSH no 3o. dia do ciclo

Na presença de ciclos menstruais irregulares:
Em qualquer idade: dosar FSH, TSH e prolactina no 3o. dia do ciclo.
Se sinais de hiperandrogenismo: dosar 17 OH-progesterona, DHEAS, Testosterona,
glicemia, insulina, lipidograma
Ultra-sonografia endovaginal, rastreamento de ovulação
Avaliação interdisciplinar pelo endocrinologista e geneticista

Avaliação do fator tubário e uterino:
Histerossalpingografia
Ultra-sonografia endovaginal
Videohisteroscopia
Videolaparoscopia

Masculina

Anamnese: atividade sexual, passado de DST, cirurgia e traumatismo genital, história familiar de infertili-
dade, uso de medicamentos

Exame Físico

Espermograma: abstinência sexual de 2 a 5 dias. Colher no laboratório.

Exames hormonais

Avaliação genética (se indicado)

Terapêutica no nível terciário

Equipe multidisciplinar formada por ginecologista, andrologista, endocrinologista, geneticista,
biólogo, bioquímico, enfermeiro, psicólogo.

Terapêuticas oferecidas:

Tratamento de patologias intercorrentes pela equipe interdisciplinar

Estimulação ovariana com coito programado
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Inseminação intra-uterina homologa

Inseminação intra-uterina heteróloga

Fertilização in vitro convencional

Fertilização in vitro com injeção intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI)

Videolaparoscopia cirúrgica

Microcirurgia tubaria

Videohisteroscopia cirúrgica

Programa de ovodoacão

Cessão temporária do útero

Correção cirúrgica de varicocele

Reversão de vasectomia
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