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OBJETIVOS

•Democratizar e socializar o conhecimento;

•Apresentar amplamente a temática;

•Auxiliar os servidores a prestarem assistência de 
qualidade;

•Dar suporte para uso eficaz de métodos 
contraceptivos;

•Contribuir na resolução de conflitos habituais;



(RE)PENSAR A ASSISTÊNCIA 
PRESTADA

●Aspectos teóricos

–Direitos sexuais e reprodutivos;

–Atores sociais envolvidos;

–Assistência integral a saúde das mulheres;

–Aplicabilidade do meu atendimento



●Direitos humanos já reconhecidos em leis e
documentos internacionais;

●São direitos fundamentais;

● Para exercício da cidadania é preciso garanti-los;

●Para igualdade de direitos é preciso respeitar as
diferenças.

DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS



●Refletir sobre

–Quem será o sujeito do meu atendimento?

●Individuo, social, político, crítico

●Mulheres

–Raça

–Classe social

–Gênero

–Orientação e identidade sexual

Adolescentes

ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS



●Participação do casal

–Em suas diferentes conformações

–Co-responsabilidade
●Participar na escolha do método;

● Se preocupar com o uso adequado do método;

●Respeitar as decisões da parceira;

ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS



●Muitas mulheres chegam já sabendo o querem

●Considerar a escolha das mulheres

●Viabilizar acesso/fluxo de atendimento

–Diversificar as oportunidades

●Inserir as atividades educativas como ferramenta 
de cuidado

DICAS



●Fluxo de atendimento

–

–

●Passo a passo da consulta

–

–

–

–

–

COMO ESTRUTURAR A ASSISTÊNCIA



●Atividade educativa

●Aconselhamento

●Atividades clínicas

ASSISTÊNCIA
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●Preferencialmente em grupo;

●Devem anteceder a primeira consulta;

● Devem ser reforçadas pelas ações individuais;

●Têm caráter participativo, permitir a troca de
experiências baseadas na vivência de cada indivíduo;

●Deve ser utilizada linguagem simples, acessível e
precisa.

ATIVIDADE EDUCATIVA
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●Pressupõe

–A identificação e acolhimento da demanda do 
indivíduo ou casal;

–Avaliação de risco individual ou do casal, para IST/HIV;

–Reconhecimento que o sucesso da ação requer ação 
conjunta.

ACONSELHAMENTO
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●Promoção, proteção e recuperação da saúde

–O atendimento

●1ª consulta

–Anamnese;

–Exame físico, exame das

Mamas  e ginecológico;

-Análise da escolha

do método.

ATIVIDADES CLÍNICAS



13/03/2018

ANAMNESE Gravidez?
Idade
Parto
Pós-parto
Amamentação
Antecedentes 
patológicos
Antecedentes cirúrgico
Fumante
Uso continuo de 
medicamento
Uso de bebidas 
alcoolicas
IST
DIP

DM
HAS
AVC
Trombose
IAM
IR
Insuficiência hepática
Icterícia
Câncer de mama
Enxaqueca
Anemia falciforme

ATIVIDADES CLÍNICAS
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●Exame físico

–Oportunidade

●Geral

–PA

–Peso

–Gravidez?

●Ginecológico

–Mamas

Especular

ATIVIDADES CLÍNICAS
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●Explicar técnica adequada de uso

●Recomendar à mulher que informe o uso do 
método nas consultas, mesmo que isso não lhe 
seja perguntado

●Orientar busca de assistência diante de sintomas 
atípicos

–Cefaléia, com sinais neurológicos;

–Hemorragias;

–Dor abdominal de causa indeterminada;

ESCOLHA DO MÉTODO
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●Características do método

–Eficácia, efeitos colaterais, aceitabilidade, disponibilidade,
facilidade de uso, reversibilidade, proteção às IST/HIV

●Critérios clínicos de elegibilidade
–Categoria 1: método pode ser usado sem restrição;
–Categoria 2: método pode ser usado com restrição, as 
vantagens superam
–os riscos;
–Categoria 3: Os riscos superam os benefícios, deve ser o 
método de última escolha;
–Categoria 4: O método não deve ser usado.

ESCOLHA DO MÉTODO
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●Agendar retorno

●Avaliar especificidades

●Avaliar as condições de uso

–Pílula: regularidade na ingestão, tolerância, aceitabilidade, entre 
outras

– Indagar sobre a satisfação com o método em uso

–Avaliar adesão

–Sinais de alerta

CONSULTAS SUBSEQUENTES
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●Métodos comportamentais
●Métodos de barreira
●Métodos hormonais

–Orais

–Injetáveis

–Adesivos

–Implantes
●Anticoncepção de emergência
●Dispositivo Intra uterino
Contracepção Cirúrgica

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS
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●Implicam em modificações do comportamento sexual do casal

–Abstinência sexual periódica

– Ejaculação extra-vaginal

●Vantagens

–Não oneram financeiramente, levam o casal ao aprendizado da anatomia reprodutiva 
humana e de sua fisiologia e não apresentam possíveis efeitos iatrogênicos

●Desvantagens

–Sua eficácia é considerada baixa, exige orientação do casal e depende da  capacidade 
de aprendizagem e cooperação, altera o comportamento sexual do casal;

–NÃO PROTEGE CONTRA AS ISTs

MÉTODOS COMPORTAMENTAIS



GENITÁLIA FEMININA EXTERNA

Fonte:
https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-genital/sistema-genital-feminino/orgaos-externos/



GENITÁLIA FEMININA INTERNA

Fonte: https://jaogustavo.wordpress.com/2008/09/09/aula-pratica-2-genitalia-interna-feminina/



●Fisiologia da ovulação

–Hormônios sexuais femininos

●Produzidos pelo ovário

–Estrógeno

–Progesterona

–Menstruação

●A queda nos níveis de estrogênio e progesterona faz com que as 
células endometriais se desprendam da parede uterina

●As células são expulsas do corpo, através do canal vaginal, 
causando o sangramento característico da menstruação

FISIOLOGIA
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●Método rítmico

●Método da temperatura basal

●Método do muco cervical

●Método sintotérmico

ABSTINÊNCIA SEXUAL PERIÓDICA
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Tabelinha

Conhecer o ciclo menstrual

Registro: duração dos ciclos

Regra:

Ciclo mais longo -11= 25

Ciclo mais curto -18= 07

1º______7º_____________25º_
_

MES 1° DIA DA 
MENSTRUAÇÃO

CICLO

JAN 28 29, 30, 31, 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25= 28

FEV 25 26, 27, 28,01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25= 28

MAR 30 34

ABR 28 30

MAI 24 25

JUN 30 36

MÉTODO RITMICO
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MÉTODO DA TEMPERATURA BASAL

Fonte:
https://prazercomseguranca.wordpress.com/metodos-contracetivos-nao-naturais-mecanicos/abstinencia/temperatura/
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●Método de Billings

–Modificações cíclicas no muco cervical, secura 
vaginal após a menstruação, pico durante a 
ovulação, abstinência por no mínimo 3 dias a 
partir pico

MÉTODO DO MUCO CERVICAL

Fonte:
http://projetandoumbebe.blogspot.com.br/2017/01/tudo-sobre-muco-cervical-como.html
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●É um método anticoncepcional temporário

●Consiste no uso da amamentação exclusiva para evitar a gravidez

●Durante os primeiros seis meses pós-parto

–Amamentação exclusiva

–À livre demanda

–Amenorreia

●Mecanismo de ação

–Sucção frequente

–Liberação de prolactina, bloqueia a liberação pulsátil de gonadotrofinas 
pela hipófise

MÉTODO DA LACTAÇÃO

Fonte:
http://amaepreta.com.br/2014/12/relato-amamentacao/
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●Impedem a ascensão do espermatozóide
●A maioria pode ser obtida sem prescrição
●Nem todos protegem contra as ISTs
●Importante aliado de portadores de doenças
endócrino-metabólicas

MÉTODOS DE BARREIRA
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●Vantagens

–Proteção contra as ISTs

–Fácil acesso

●Desvantagens

–Custo elevado

–Requer alto grau de motivação

–Pode ocorrer rotura e causar reação alérgica.

CAMISINHA MASCULINA

BRASIL, 2010
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●Vantagem

–Pode ser usado associado a lubrificantes com 
capacidade espermaticida

–É mais resistente e durável

–Pode ser inserido fora do intercurso sexual

–Seu uso é de controle feminino

CAMISINHA FEMININA

BRASIL, 2010
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●Inserido antes da relação sexual

● Removido seis a oito horas depois da relação

●Avaliar o uso prolongado, continuo

●Até dois anos de uso, dependendo do cuidado

●Contra-indicação

–Prolapso uterino, cistocele, retocele, fístulas, cistos vaginais, no pós 
parto até a 6ªs, alergia ao látex ou espermaticida

DIAFRAGMA

BRASIL, 2010
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●Ação de inativar os espermatozóides, devido a lesão de
sua membrana celular
●Substâncias

–Nonoxinol-9, octocinol e o menfegol

●Efeito colateral

–Reação alérgica

ESPERMICIDA

Fonte:
http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/espermicida
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●Ação

–Estimula reação inflamatória no útero

–As alterações bioquímicas interferem no transporte dos 
espermatozóides no aparelho genital

–Eficácia

●Inserção cuidadosa

●Consultas periódicas

DIU

BRASIL, 2010
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●Uso

–Restrições
●Complicações

–Dor, sangramento, laceração do Colo, 
perfuração do útero, expulsão e dor pélvica

●Tipos

–Cobre: TCu 380A (10 a)

– Hormônio: Levonorgestrel-LNG-20 (5 a)

–

DIU
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●Associação de estrogênio e progesterona

–Estrogênio

●Etinilestradiol (EE) é sintético

●As dosagens variam entre 15 e 35 μg

●Riscos

–Aumenta a chance de tromboembolismo

–Aumenta os fatores de coagulação sanguínea

–Diminui os fatores anti-coagulantes

CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA
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●Os progestogênios

–Efeito androgênico

●Pode alterar o metabolismo lipídico

●Acne

●Hirsutismo

●Tipos: levonorgestrel, Noretindrona, Acetato de 
Ciproterona, desogestrel e gestodeno

CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA
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●Apresentação

–Transdérmico, anel vaginal, orais e injetáveis

●Deve ser usado associado a camisinha

●Efeitos colaterais nos primeiros 3 meses

●Combinações do estrogênio com o progestogênio

–Monofásico: mesma dosagem em todas as pílulas

–Bifásica: dois tipos de comprimidos ativos, em 
proporções diferentes

–Trifásica: três tipos de comprimidos ativos,  em 

CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA
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●Mecanismo de ação

–Inibem a ovulação através do bloqueio da 
liberação de gonadotrofinas pela hipófise

–Modificam o muco cervical tornando-o hostil à 
espermomigração

–Altera o endométrio

–Modifica a contratilidade das tubas interferindo 
no transporte ovular

CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA
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●Início da terapia oral

–1º dia da menstruação

–Tomar diariamente e à mesma hora

–Interromper 7 dias *

–Recomeçar nova cartela no 8º dia

●Início tardio

–Associar método
●Esqueceu?

–1 dia

Menos de 12h?

CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA
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●Interações medicamentosas

CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA

BRASIL, 2010
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●Efeitos colaterais

–Náusea e vômitos, alteração do fluxo 
menstrual, spotting, mastalgia, alteração do 
peso

●Contra-indicação absoluta

–Gravidez, hemorragia genital, AVC, doença 
arterial cerebral ou coronária, tromboflebite e 
predisposição a acidentes tromboembólicos, 
neoplasia hormoniodependente, doença 
hepática crônica ou em fase ativa, tumor 

CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA



13/03/2018

●Anel vaginal

–Utiliza 3 semanas, seguidas de uma semana de intervalo

–O anel não deve permanecer fora da vagina por mais de 3 horas

●Menos: lava e reintroduz

●Mais: usar contracepção adicional

CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA

Fonte: http://www.nuvaclube.com.br
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●Adesivo

–Aplicado semanalmente durante 3 semanas, 
seguidas de uma semana sem aplicação

–Zonas para aplicação

●nádegas, coxas, braço na região deltóide, 
abdómen e dorso

–Atraso para substituição do adesivo

●Superior a 48h

–Iniciar novo ciclo, contracepção iniciar nos primeiros 7 

CONTRACEPÇÃO HORMONAL COMBINADA

Fonte: https://anticoncepcionais.net.br/como-usar
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●Depo-provera

–Uso do acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMP-D)

–Administra em doses de 150 mg via intramuscular a cada 90 
dias

–Nível sérico máximo é alcançado por volta de 10 dias

–Níveis sangüíneos ainda são detectados até 200 dias após a 
injeção

CONTRACEPÇÃO HORMONAL INJETÁVEL TRIMESTRAL

Fonte: https://brasil.babycenter.com/thread/38669/contraceptivos
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●Mecanismo de ação

–Efeito sobre a ovulação

●Suprimindo o pico de LH

–Efeito sobre o muco cervical

●Torna-o espesso, dificultando a ascensão dos espermatozóides

–Efeito sobre o endomédrio

●Torna-o hipotrófico pela redução da vascularização

CONTRACEPÇÃO HORMONAL INJETÁVEL TRIMESTRAL



13/03/2018

●Minipilula

–Progestogênio em dose muito baixa

–Mais apropriados para a mulher que amamenta

–Embalagens com 28 ou 35 comprimidos ativos

–Mecanismo de ação

●Inibem a ovulação em 15 a 40% dos casos

●Ação sobre o endométrio

●Espessamento do muco cervical

ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS ORAIS DE 
PROGESTOGÊNIO

Fonte: http://www.anticoncepcao.org.br/manual/corpo/cap2/capitulo2
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●O hormônio é liberado continuamente
●Tempo de vida: 6 meses a 3 anos
●Tipos

–Levonorgestrel (Norplant e Norplant-2)

–Desogestrel

–Nomegestrol e a elcometrina
●Mecanismo de ação

–O progestagéneo é liberado lentamente e o

–efeito contraceptivo prolonga-se

ANTICONCEPCIONAL HORMONAL-IMPLANTES DE 
PROGESTOGÊNIO

Fonte: http://greenspaceforeverybody.blogspot.com.br/2015/11/metodos
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●Comprimidos de Levonorgestrel

–0,75mg cartela com 2 comprimidos

–1,5mg cartela com 1 comprimido

●Eficaz para evitar: Gravidez indesejada e Abortamento inseguro

●O uso repetitivo diminui a eficácia

●Não é um método de rotina

●Investigar gravidez

ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA

Fonte: http://www.dreduardorosa.com.br/noticia.php?id=84
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●Indicações

–Relação sexual desprotegida

–Uso inadequado de métodos anticoncepcionais

–Falha anticonceptiva presumida

–Violência sexual

●Tempo para uso

–72h

–5 dias

ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
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●Ligadura tubária

–Método permanente de contracepção

–Impede o transporte e a união dos gametas

–Aconselhamento

●Esclarecimentos sobre: riscos e benefícios

●Atendimento multidisciplinar

–Condições

●Mulheres com mais de 25 anos ou com 2 ou mais filhos

ANTICONCEPÇÃO CIRÚRGICA

Fonte: Google
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●Vasectomia

–Exames pré-operatórios

●Espermograma de controle

–Dois meses entre a decisão e a realização do 
procedimento

–Trabalhado com equipe multidisciplinar

–Após o procedimento

●Casal deve seguir utilizando um método contraceptivo até 
azoospermia

ANTICONCEPÇÃO CIRÚRGICA

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vasectomia
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●Considerar

– Tempo pós-parto

–O padrão da amamentação: exclusivo ou 
parcial?

–Retorno ou não da menstruação?

–Os possíveis efeitos dos anticoncepcionais 
hormonais sobre a lactação e o lactente

–Escolha livre e informada do método

ANTICONCEPÇÃO NO PÓS-PARTO
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ANTICONCEPÇÃO NO PÓS-PARTO

Minipílula Pode ser utilizada pela mulher que está amamentando

Uso iniciado após seis semanas do parto

Injetável trimestral Pode ser utilizado pela mulher que está amamentando

Uso deve ser iniciado após seis semanas do parto

Anticoncepcionais hormonais combinados Não devem ser usados em lactantes, pois interferem na 

qualidade e na quantidade do leite materno e podem afetar 

adversamente a saúde do bebê

DIU Bom método para ser utilizado pela mulher que está 

amamentando

Inserido imediatamente após o parto, ou a partir de quatro 

semanas pós parto,

Diafragma Bom método

Repetir a medida após cada parto.

Métodos comportamentais  Serão usados após o estabelecimento de ciclos menstruais 

regulares

Laqueadura tubária Restrições
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●É importante pensar estratégias para que
assistência prestada na AB atenda as reais
necessidades das mulheres, dos casais;

●Vale reelaborar as práticas desenvolvidas
agregando perspectivas de gênero, integralidade,
raça e outros marcadores;

●É mister que a relação estabelecida entre
profissionais e usuárias seja dialógica, pois
entendemos os benefícios disso para o cuidado a
mulher.

CONSIDERAÇÕES
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