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1. Introdução 

A contracepção e o regulamento da fecundidade tem sido assuntos 
considerados controversos na medicina tendo sido considerada, por muitos 
anos, como algo obsceno e relacionado à prostituição. A data 16 de outubro de 
1916 foi marcada pela abertura da primeira clínica de planejamento familiar no 
Brooklym, Nova York, no entanto 11 dias após, ela foi fechada por policiais e 
seus diretores enviados para a prisão. Este foi um marco importante da história 
da contracepção, desde o surgimento dos primeiros conceitos1.  

O uso de um método contraceptivo, não importa qual seja, nem sempre é 
agradável. A experiência de tomar um preparo hormonal, colocar um 
preservativo, inserir um Dispositivo Intra Uterino -DIU, aplicar uma injeção de 
ação prolongada, ou a aplicação da esterilização, tem suas desvantagens e 
dificuldades, e não são aceitas com satisfação. Na maioria das vezes, 
considera-se como fator mais importante na escolha do método impedir uma 
gravidez não desejada. Torna-se importante salientar que o uso do 
preservativo tem a função adicional impedir as infecções via transmissão 
sexual, e mesmo que outros métodos sejam escolhidos, seu uso continua 
sendo essencial. 

O planejamento familiar, assegurado pela Constituição Federal e também pela 
Lei n° 9.263, de 1996, é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que 
pretendem ter filhos e também as que preferem adiar o crescimento da família. 
De acordo com Patrícia Albuquerque, enfermeira obstetra do setor de 
planejamento familiar da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o 
planejamento familiar, além de prevenir a gravidez não planejada, as gestações 
de alto risco e a promoção de maior intervalo entre os partos, proporciona 
maior qualidade de vida ao casal2. 

No Brasil, a Política Nacional de Planejamento Familiar criada em 2007, inclui a 
oferta de oito métodos contraceptivos gratuitos e também a venda de 
anticoncepcionais a preços reduzidos na rede Farmácia Popular 2. 

Apesar do investimento do governo federal, a gravidez na adolescência 
permanece sendo um problema de saúde pública. Segundo Cavasin e 
Arruda3, o parto representou a primeira causa de internação de adolescentes 
do sexo feminino no Sistema Único de Saúde. Na faixa etária de 15 a 19 anos, 
além da gravidez, foram enfatizados o parto, o pós-parto e as complicações 
decorrentes desses eventos. Em todas as regiões do país 80,3% das 
internações nessa faixa etária são decorrentes desses motivos: Norte - 79,5%; 
Nordeste- 81,1%; Sudeste- 80,9%; Sul 77,6% e Centro-Oeste- 80,2%. A 
Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde realizada pela Sociedade Civil 
do Bem Estar Familiar no Brasil (BEMFAM) em 1996, revelou que 18% das 
adolescentes já tiveram pelo menos um filho, sendo esta taxa mais elevada nas 
áreas rurais (24%) do que nas áreas urbanas (17%)4. 

 Os motivos pelos quais as adolescentes engravidam são diversos destacando-
se a falta de informação, fatores sociais, falta de acesso a serviços específicos 
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para atender essa faixa etária, o início cada vez mais precoce de experiências 
sexuais e a insegurança do adolescente em utilizar métodos contraceptivos5. 

Berquò6 assinala que a precocidade é maior para os jovens atualmente, e 
verificou uma média para o início da atividade sexual entre 14,5 anos para os 
homens e de 15,2 para as mulheres, em uma população com faixa etária de 16 
a 19 anos. Para a mesma variável em uma população acima de quarenta anos, 
a autora constatou média de idade para homens de 18,4 anos e para mulheres 
de 20,6 anos6. 

No trabalho que buscou avaliar a saúde reprodutiva de adolescentes do 
município de Botucatu, São Paulo, fazendo parte de um projeto multicêntrico 
em Políticas de Saúde Pública, realizado por meio do emprego de 
questionários no ambiente domiciliar, Silva et al.7, constataram que de um total 
de 421 adolescentes, 301 (71,5%) referiram já ter "ficado" pelo menos uma 
vez. A média de idade entre os adolescentes foi de 12,1 anos, enquanto que 
entre as adolescentes foi de 12,8 anos. Ademais 115 (27,3%) já haviam tido 
relações sexuais, ocorrendo, em média, entre eles aos 15,0 anos e entre elas 
aos 15,2 anos. 

Além do início da atividade sexual precoce, os jovens, na maioria das vezes, 
iniciam a vida sexual sem proteger-se, expondo-se a gravidez indesejada e não 
planejada. Estudos realizados na América Latina têm mostrado que menos de 
20% dos homens e de 15% das mulheres usam algum método 
anticoncepcional na primeira relação sexual8. 

No município de Bauru, estado de São Paulo, estudos recentes revelaram que 
as adolescentes foram responsáveis por aproximadamente 20% a 25% das 
gestações9,10. Nesse contexto, o aumento na incidência de gravidez tem sido 
identificado como um problema significante no cenário da saúde pública. 

Atualmente, o quadro de uso dos métodos de anticoncepção ainda reflete 
algumas distorções da oferta dos mesmos no país desde a década de 60, 
quando ela foi iniciada pelas entidades privadas de controle da natalidade, 
tendo como métodos quase exclusivos a pílula e a laqueadura de trompas. É 
importante salientar que o planejamento familiar, com conhecimento dos 
métodos e livre escolha, é uma das ações da Política de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher preconizada pelo Ministério da Saúde, desde 1984. Portanto, 
dentro dos princípios que regem esta política, os serviços devem garantir o 
acesso aos meios para evitar ou propiciar a gravidez, o acompanhamento 
clínico ginecológico e ações educativas para que as escolhas sejam 
conscientes11. 

Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde devem empenhar-se em bem 
informar aos usuários para que conheçam todas as alternativas de 
anticoncepção e possam participar ativamente da escolha do método. 
Considerando que a AIDS vem se tornando uma das principais causas de 
morte entre mulheres jovens, é fundamental que se estimule a prática da dupla 
proteção, ou seja, a prevenção simultânea das doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), inclusive a infecção pelo HIV/AIDS e a gravidez 
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indesejada. Isso pode se traduzir no uso dos preservativos masculino e 
feminino ou na opção de utilizá-los em associação a outro método 
anticoncepcional da preferência do indivíduo ou casal11.  

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), demonstrou que 80% das mulheres fazem uso de algum método para 
evitar a gravidez. A pílula anticoncepcional e o DIU são os mais usados pelas 
brasileiras2.  

Toda mulher em idade fértil (de 10 a 49 anos de idade) tem acesso aos 
anticoncepcionais nas Unidades Básicas de Saúde, mas em muitos casos 
precisa comparecer a uma consulta prévia com profissionais de saúde. A 
escolha da metodologia mais adequada deverá ser feita pela paciente, após 
entender os prós e contras de cada um dos métodos. 

Na UBS Guaporé, identifica-se taxas elevadas de aborto, falha do controle do 
anticoncepcional das mulheres em idade fértil, riscos maternos Peri natais e a 
ocorrência de gravidez não desejada. Estes fatores motivaram a elaboração 
deste projeto de intervenção voltado a identificar o conhecimento dos métodos 
contraceptivos nas mulheres na idade fértil da população. Acredita-se que este 
conhecimento possa contribuir para ações educativas mais efetivas na esfera 
reprodutiva. Embora esta não seja a solução de todos os problemas, a 
contracepção pode ser o grão de areia para a natalidade consciente e trazer 
repercussões  na qualidade de vida da  população 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral  

O presente projeto de intervenção tem por objetivo demonstrar que por meio de 
uma intervenção educativa é possível modificar o entendimento sobre métodos 
contraceptivos em um grupo de mulheres em idade fértil. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Conhecer na populaçáo alvo a idade e escolaridade.   

- Identificar o conhecimento dos participantes e da equipe sobre os métodos 
contraceptivos. 

- Promover a reflexão sobre a eficacia dos métodos contraceptivos, vantagens 
e desvantagens. 
 
- Capacitar o equipe 
 
- Avaliar os resultados da aplicação do programa educativo. 
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3. Metodologia 

3.1 Cenários de Estudo 

Será um estudo de intervenção em no Posto de saúde Guaporé do município 
Ourinhos, São Paulo, com pacientes mulheres em idade fértil. 

Esta atividade vai se desenvolver no posto de saúde que tem as condições 
mínimas para a realização destas estas atividades e onde já estão sendo 
realizadas outras atividades em grupo. 

As atividades serão desenvolvidas pela equipe multiprofissional, composta por 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde. Desta forma os temas serão desenvolvidos pelos profissionais que se 
identificam com os mesmos. 

 

3.2 Sujeitos da Intervenção 

Para esta intervenção serão convidadas as pacientes mulheres em idade fértil, 
entre 12 - 49 anos que moram na comunidade de Jardim Guaporé. As 
mulheres serão incluídas independentemente de terem iniciado a vida sexual 
de terem filhos. Serão excluídas do projeto: crianças menores de 12 anos, 
adultos maiores de 49 anos e as que, por alguma razão, não desejarem 
participar. 

Aos participantes, selecionadas segundo critérios expostos, será explicado 
verbalmente sobre os objetivos do projeto de intervenção e como serão 
desenvolvidas as atividades. 

 

3.3 Estratégias e Ações 

As intervenções serão realizadas em três etapas: 

I-Serão solicitado o preenchimento do questionário inicial (Anexo 1), aos 
participantes para identificar o conhecimento sobre métodos contraceptivos. Os 
resultados dessa avaliação será o ponto de partida para o desenvolvimento das 
dinâmicas grupais e palestras. Esse questionário também será aplicado aos 
membros da equipe, para identificar as lacunas no conhecimento deles para 
intervir na ação educativa do paciente. 

II- Serão desenvolvidas dinâmicas grupais, palestras e orientações apoiadas no 
conhecimento dos pacientes do tema. Pretende-se que as participantes 
exponham suas experiências de forma a abranger a definição de método 
contraceptivo, quais são conhecidos e as vantagens e desvantagem destes. 
Também será oportunizada a discussão de outros assuntos que surgirem 
relacionados ao tema.  

III-  Aplicação do questionário (Anexo 1) para avaliar a aquisição de 
conhecimento obtido nas dinâmicas e palestras assim avaliar á contribuição 
destas. 
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3.4 Avaliação e Monitoramento 

As avaliações serão realizadas durante todo o processo, de forma que será 
solicitado a cada encontro que as pessoas do grupo expressem sua opinião 
sobre as atividades. As mesmas também serão discutidas na reunião de 
equipe que poderá determinar mudanças nas estratégias de acordo com as 
necessidades. 

Ao término das ações serão comparados os resultados do questionário inicial e 
final para identificar se houve aquisição de conhecimento sobre os assuntos 
abordados.  

O questionário para avaliação será desenvolvido pela equipe de acordo com os 
objetivos do estudo levando-se em conta, os temas que são importantes para 
alcançar os mesmos, e seguindo as normas para fazer um questionário, que 
poda ser compreendido e respondido pela população alvo da intervenção. A 
elaboração deste se deve ao fato de não haver encontrado na literatura 
revisada um questionário validado. 

 

4. Resultados Esperados. 

Espera-se demonstrar que as intervenções educativas realizadas pela equipe 
de saúde com as mulheres em idade fértil possam elevar o conhecimento 
acerca de anticoncepção e que possam identificar as vantagens e 
desvantagens, assim como a eficácia destes. Desta forma poderão fazer uma 
opção consciente pelo método contraceptivo para uma utilização adequada e 
efetiva e contribuir a uma melhor saúde reprodutiva. 

Em relação a equipe espera-se  que desenvolvam o aprendizado sobre o tema 
e da utilização de estratégias educativas nas ações de prevenção e promoção 
de saúde para um melhor acompanhamento da população atendida. 
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5.Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 
2015 

Mar Abr Mai Jun Jul Algo Set 

Elaboração do Projeto X X      

Aprovação do Projeto  X      

Estudo da literatura X X X X X X X 

Implementação e desenvolvimento   X X X   

Avaliação e monitoramento dos 
resultados 

     X  

 Redação do    relatório      X  

Entrega do Relatório      final       X 

Divulgação dos resultados       X 
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ANEXO 1 

Questionário 

1. Idade: __________________________________________ 

2. Escolaridade:  ____________________________________ 

 

Responda com  sinceridade as perguntas a seguir : 

 

3. Você  conhece o  que é anticoncepção ? 

 

Sim: ______   Não_____   

 

4. Dos seguintes métodos contraceptivos marque com uma x os que 
conhece 

____Preservativo (camisinha); 

____ Coito interrompido; 

____Pílulas anticoncepcionais; 

____Anticoncepcional injetável; 

____Diafragma feminino ; 

____ Dispositivo Intra Uterino (DIU); 

____Esterilização (laqueadura de trompas); 

____ Método de tabela;   

____Método da temperatura basal.  

5. Dos métodos contraceptivos qual eficácia você conhece? Marque 

com um (x).   

a) ___Seguridade. 

b) ___ Menos prejudiciais  

c) ___Protege contra as doenças de transmissão sexual (DTS). 

d) ___Fácil de usar. 

e) ___Não interfere nas relações sexuais. 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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f) ___Elimina o temor de gravidez. 

g) ___Regula o ciclo menstrual. 

 

6.  Vantagens de algun dos métodos contraceptivos. (Marque con um 

X) 

a) _____ Protege contra gravidez e evita infecções de transmissão 

sexuais. 

b) _____ São reversível e de larga duração. 

c) _____Podem diminuir o índice de abortos provocados. 

d) _____Segurança elevada e disponibilidade. 

e) _____Pode proteger contra o câncer de endométrio.  

 f) _____ Previne de uma  gravidez , depois de uma relação sexual 

não protegida. 

7.  Desvantagens de alguns métodos contraceptivos. (Marque com um 

X) 

a) _____ Dor pélvica 

b) _____ Transtorno menstrual 

c) _____ Favorece doenças inflamatórias pélvicas 

 e) _____Secreção vaginal. 

 f) _____ Requer compromisso, responsabilidade e motivação . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


