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RESUMO 
CASARIN, Sidnéia Tessmer. Planejamento Familiar: ações e serviços de 
Enfermagem/Saúde. 2010. 169p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 
Escola de Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande/RS. Orientadora: Hedi 
Crecencia Heckler de Siqueira 
 
Descritores: Enfermagem. Planejamento Familiar. Saúde Coletiva. 
 
O planejamento familiar foi regulamentado oficialmente no Brasil em 1996, pela 
Lei 9.263 e corresponde ao direito que homens e mulheres têm de decidirem 
sobre quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas, cabendo 
ao Sistema Único de Saúde a garantia de serviços com ações/atividades 
resolutivos para esse fim. Este estudo teve como objetivo conhecer as 
ações/atividades e os serviços de planejamento familiar oferecidos aos 
usuários do Sistema Único de Saúde da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, 
do Rio Grande do Sul, e a atuação da enfermeira. Caracterizou-se por ser do 
tipo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa. A entrevista 
semiestruturada foi a técnica utilizada na coleta de dados junto às vinte e duas 
enfermeiras coordenadoras das ações de enfermagem ou coordenadoras das 
ações de planejamento familiar nos municípios da referida regional de saúde. 
Os dados foram coletados no período compreendido entre 27 de julho e 06 de 
outubro de 2009. Visando contemplar o objetivo do estudo e responder aos 
pressupostos, utilizou-se o método da análise temática. Como resultado da 
análise interpretativa dos dados, emergiu, como categoria principal: Serviço de 
Enfermagem no Planejamento Familiar; e como subcategorias: Ações clínicas 
e de aconselhamento no planejamento familiar em saúde da mulher, do homem 
e do adolescente e Ações educativas de Enfermagem no planejamento familiar. 
A apresentação dos resultados consta da descrição do perfil dos sujeitos do 
estudo e de dois artigos que se originaram das subcategorias principais, por 
meio dos quais procurou-se responder a três pressupostos e a dois objetivos 
específicos. Em relação às práticas educativas de planejamento familiar, ficou 
evidenciado que as enfermeiras desempenham ações individuais e coletivas, e 
mesmo que não existam grupos específicos de planejamento familiar, estas 
levam o tema para grupos diversos, principalmente fora da área física da 
unidade de saúde (atuação extramuros), sendo que esta foi compreendida 
como um ponto forte da atuação da enfermeira. Quanto à saúde do homem no 
planejamento familiar, ficaram evidenciadas que poucas são as 
ações/atividades desenvolvidas para essa população, uma vez que os homens 
apenas procuram os serviços quando já estão doentes ou buscam pelo condon 
masculino. Assim, ficou confirmado que a responsabilidade sobre o controle da 
fecundidade fica limitada à mulher, uma vez que os serviços estão voltados, 
principalmente, às necessidades femininas. A temática planejamento familiar é 
muito ampla e necessita ser mais explorada pelos enfermeiros na busca de 
uma assistência mais integral e resolutiva. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
CASARIN, Sidnéia Tessmer. Family Planning: actions and services of 
Nursing/Health. 2010. 169p. Dissertation (Masters in Nursing) - School of 
Nursing. Post-Graduate Program in Nursing, Federal University of Rio Grande, 
Rio Grande / RS. Advisor: Hedi Crecencia Heckler de Siqueira 
 
Descriptors: Nursing. Family Planning. Public Health 
 
Family planning was officially regulated in Brazil in 1996 by Act 9.263 and 

corresponds to the right that men and women have to decide how many 

children they want to have and at what point in their lives, and the Unified 

Health System is responsible for providing actions/ activities towards this goal. 

This study is aimed at knowing the actions/activities and family planning 

services offered to users of the Unified Health System of the 3rd Regional 

Healthcare Branch of Rio Grande do Sul and the performance of nurses. It was 

a descriptive, exploratory study, and its approach was qualitative. Semi-

structured interviews were used to collect data from the twenty-two nurses 

coordinating the nursing actions or family planning activities in the municipalities 

of the healthcare branch. Data was collected from July 27, 2009 to October 6, 

2009. Seeking to fulfill the study‟s objective and meet the assumptions, the 

method of thematic analysis was used. As a result of data analysis, Nursing 

Service in Family Planning emerged as a main category, and the following 

topics emerged as subcategories: Clinical and counseling actions on family 

planning in women's, men's, and adolescent‟s healthcare; and Educational 

nursing actions in family planning. The presentation of the results consists of 

the description of the subjects‟ profiles and of two papers based on the main 

subcategories, aimed at meeting three assumptions and fulfilling two specific 

objectives. In terms of educational family planning practices, it was observed 

that the nurses carry out individual and group actions, and despite not having 

specific groups for family planning, they take the topic to different groups, 

especially outside the healthcare unit, and that was considered a highlight in the 

nurses‟ performances. In terms of men‟s healthcare in family planning, it was 

observed that few are the actions/activities towards this group, since men seek 

healthcare services when they are already ill or when they want condoms. 

Thus, it was confirmed that the responsibility for fertility control is limited to 

women, since services are mainly designed to meet women‟s needs. The 

theme of family planning is very broad and needs to be further explored by 

nurses in the quest for a more integral and effective assistance. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESUMEN 
 
CASARIN, Sidnéia Tessmer. Planificación familiar: las acciones y servicios 
de Enfermería/Salud. 2010, 169p. Disertación (Maestría en Enfermería) - 
Escuela de Enfermería. Programa de Postgrado en Enfermería, Universidad 
Federal de Río Grande, Río Grande / RS. Asesor: Hedi Crecencia Heckler de 
Siqueira 
 
Descriptores: Enfermería. Panificación Familiar. Salud Pública. 
 
La planificación familiar fue reglamentada oficialmente en Brasil en 1996, por la 
Ley 9.263 y corresponde al derecho que hombres y mujeres tienen de decidir 
sobre cuantos hijos desean tener y en que momento de sus vidas, cabiendo al 
Sistema Único de Salud la garantía de los servicios con acciones/actividades 
resolutivas para ese fin. Este estudio tuvo como objetivo conocer las 
acciones/actividades y los servicios de planificación familiar ofrecidos a los 
usuarios del Sistema Único de Salud de la 3ª Coordinación Regional de Salud, 
de Río Grande do Sul, y la actuación de la enfermera. Se caracterizó por ser 
del tipo exploratorio, descriptivo, con abordaje cualitativo. La entrevista semi-
estructurada fue la técnica utilizada en la colecta de los datos junto a las veinte 
y dos enfermeras coordinadoras de las acciones de enfermería o 
coordinadoras de las acciones de planificación familiar en los municipios de la 
referida regional de salud. Los datos fueron colectados en el periodo 
comprendido entre 27 de julio y 06 de octubre de 2009. Visando contemplar el 
objetivo del estudio y responder a los presupuestos, se utilizó el método del 
análisis temático. Como resultado del análisis interpretativo de los datos, 
emergió, como categoría principal: Servicio de Enfermería en la Planificación 
Familiar; y como subcategorías: Acciones clínicas y de consejo en la 
planificación familiar en salud de la mujer, del hombre y del adolescente y 
Acciones educativas de Enfermería en la planificación familiar. La presentación 
de los resultados consta de la descripción del perfil de los sujetos del estudio y 
de dos artículos que se originaron de las subcategorías principales, por medio 
de los cuales se buscó responder a tres presupuestos y a dos objetivos 
específicos. En relación con las prácticas educativas de planificación familiar, 
quedó evidenciado que las enfermeras desempeñan acciones individuales y 
colectivas, y aunque no existan grupos específicos de planificación familiar, 
estas llevan el tema para grupos diversos, sobre todo fuera del área física de la 
unidad de salud (actuación extramuros), siendo que este fue comprendido 
como un punto fuerte de la actuación de la enfermera. Cuánto a la salud del 
hombre en la planificación familiar, quedó evidenciado que pocas son las 
acciones/actividades desarrolladas para esa población, una vez que los 
hombres sólo buscan los servicios cuando ya están enfermos o buscan por el 
condón masculino. Así, quedó confirmado que la responsabilidad sobre el 
control de la fecundidad queda limitada a la mujer, una vez que los servicios 
están vueltos, sobre todo, a las necesidades femeninas. La temática 
planificación familiar es muy amplia y necesita ser más explorada por los 
enfermeros en busca de una asistencia más integral y resolutiva. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A trajetória do planejamento familiar (PF) no Brasil foi marcada pela 

preocupação em responder ao processo das políticas econômicas do governo. 

Durante o século XIX e até meados do século XX, preocupou-se em estimular 

a natalidade para que os latifúndios e minifúndios pudessem ser supridos de 

mão de obra. Já em meados do século XX atendeu as demandas controlistas 

de países desenvolvidos, dos quais era economicamente dependente, 

instituindo o pensamento de que o elevado crescimento demográfico era a 

causa principal da pobreza e do subdesenvolvimento. Somente na década de 

1970 o PF começou a ser visto como um direito da mulher e do homem 

brasileiro (ARAUJO, 2004). Entretanto, o PF sempre foi relacionado muito mais 

à saúde da mulher do que a do homem.  

Com a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), em 1984, pelo Ministério da Saúde (MS), foi recomendada aos 

serviços de saúde, a implantação do PF. Visando a garantia do princípio da 

integralidade, o MS lançou, no século XXI, diversas políticas públicas, entre as 

quais: a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), 

em 2004; a Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, em 

2005; a Política de Atenção Integral à Reprodução Assistida, em 2006; a 

Política Nacional de Planejamento Familiar, em 2007; e, em 2008, a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Portanto, essas 

políticas incluem ações/atividades educativas, preventivas, de diagnóstico, 
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tratamento e recuperação, levando em consideração o perfil populacional das 

mulheres e homens brasileiros (BRASIL, 2007 e BRASIL, 2008). 

A Constituição Federal, aprovada pelo Congresso Nacional em 1988, 

em seu Artigo 226, parágrafo 7º, diz que: 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas 
(BRASIL, 2002a, p.9). 

 

Atualmente, o PF é considerado como um direito reprodutivo e está entre as 

prioridades das políticas públicas, objetivando proporcionar informação ao 

casal para que ambos possam desenvolver protagonismo na decisão de ter ou 

não filhos, ao número, espaçamento mais adequado e também ao momento 

mais propício. Entre outras finalidades, o PF também se propõe a reduzir os 

números de gestações na adolescência, abortamentos provocados, 

mortalidade materna e infantil, e a garantir a manutenção dos direitos 

reprodutivos como um direito humano.  

O tema do PF no Brasil, como objeto de políticas públicas, ainda não está 

superado, existindo restrições de acesso e carência na garantia de 

ações/atividades e serviços1, o que interfere na garantia de um atendimento 

integral (COSTA, GUILHEM E SILVER, 2006). Corroboro com os autores, pois 

também observo, em minha prática profissional, que o processo de 

implantação do PLANEJAMENTO FAMILIAR, no SUS, requer a superação de 

problemas relativos à oferta de métodos contraceptivos, assim como o 

aperfeiçoamento das atividades e da organização dos serviços no que diz 

                                                 
1
 Neste estudo, serviço é entendido como um conjunto de ações/atividades organizadas de forma a 

garantir o principio da integralidade no sistema de saúde, conforme apresentado no Capítulo 3. 
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respeito às práticas educativas; às consultas clínicas médicas e de 

enfermagem; e, especialmente, à oferta de atenção à infertilidade. A 

organização das ações/atividades e dos serviços ainda tem um longo caminho 

a percorrer, uma vez que a autonomia de homens e mulheres frente ao PF é 

refém da oferta limitada de ações e serviços oferecidos pelos serviços de 

saúde (COSTA, GUILHEM E SILVER, 2006). 

      Orientações, prescrição e distribuição de métodos anticoncepcionais são 

ações/atividades que visam à contracepção e esta é apenas uma parte que 

deve compor um serviço de planejamento familiar, porém elas são necessárias 

para garantir aos clientes o direito de planejarem suas famílias e exercerem, 

assim, seus direitos reprodutivos.  

       Contudo, observam-se algumas controvérsias entre o que é praticado e o 

que é normatizado pelo Estado e, ainda, disponibilizado pelos serviços de 

saúde (COELHO, 2005).  Desta forma, as ações/atividades em PF, no Brasil, 

ainda são marcadas pela indisponibilidade de métodos anticoncepcionais nos 

serviços públicos de saúde, como também pela capacitação desigual e 

insuficiente dos profissionais para atuarem nessa área, refletindo em 

ações/atividades isoladas e longe de um patamar satisfatório (OSIS et al, 

2006).  Entretanto, estes mesmos autores consideram que, para o alcance da 

qualidade e da eficácia desejada, é necessário que os municípios tratem as 

ações/atividades em planejamento familiar como parte da atenção básica, o 

que vai além da provisão de insumos contraceptivos.   

A preocupação com a saúde da mulher e com os direitos reprodutivos 

sempre foi um tema presente em muitos momentos da minha formação e 

atuação profissional. Desde a graduação, esta temática despertou minha 
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atenção, e dirigiu meus esforços, enquanto enfermeira e profissional de saúde, 

na organização de serviços capazes de proporcionar a integralidade do 

cuidado à saúde da mulher. No entanto, foi durante as atividades da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família (2002-2004), que se 

consolidou a preocupação com as questões que envolvem a saúde reprodutiva 

e sexual. Durante os dois anos em que atuei como residente de enfermagem, 

recebi qualificação para atuar nessa área. Nos anos seguintes à conclusão da 

Residência Multiprofissional, tive a oportunidade de atuar como docente 

substituta na disciplina de Enfermagem na Saúde da Mulher, do curso de 

Graduação em Enfermagem, da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia, da 

Universidade Federal de Pelotas. Foram dois anos muito importantes na minha 

vida profissional, pois trabalhei diretamente com as questões de saúde 

reprodutiva e sexual que envolviam o PF, a saúde da mulher e a  do homem. 

Através das supervisões de estágio, observei que as unidades de saúde 

ofereciam alguns métodos anticoncepcionais e atendimento individual, mas 

sem englobar a integralidade na assistência ao PF.  

A integralidade da atenção é um princípio básico do Sistema Único de 

Saúde (SUS), no qual entende-se que o ser humano é único e 

multidimensional, sendo que, na atenção à saúde, precisa ser compreendido 

nesta perspectiva e não em partes, patologias ou sintomas.  

O princípio da integralidade também requer a garantia da continuidade 

no processo de atenção e cuidado entre a atenção básica2, média e de alta 

complexidade, assim como na perspectiva de que deve haver compreensão  

dos modos de vida e da situação social de cada indivíduo, onde se faz 

                                                 
2
 Neste estudo, emprego a terminologia atenção básica como sinônimo de atenção primária à saúde. 
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necessária a promoção de intervenções sistêmicas que abrangem também 

determinações sociais sobre a saúde e a doença, indo além das medidas 

médico-biológicas (BRASIL, 2008).  

Atualmente, atuo na atenção básica em um município de 

aproximadamente vinte mil habitantes, localizado no extremo sul do Estado do 

Rio Grande do Sul. Essa vivência prática tem acrescido outras preocupações à 

minha experiência profissional, especialmente em relação à necessidade de 

implementação de programas3, ações/atividades e serviços de 

Enfermagem/Saúde, que possibilitem a assistência integral ao PF, tanto na 

área da saúde da mulher quanto da saúde do homem. Em minha atuação 

profissional percebo que o profissional enfermeiro desenvolve tímidas 

ações/atividades na área dos direitos reprodutivos, voltando sua atenção, 

principalmente, à mulher em idade fértil. 

Em uma revisão realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde - BIREME (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library Online (SCIELO); Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE); e Base de Dados da 

Enfermagem (BEDENF), através da utilização dos descritores planejamento 

familiar, direitos reprodutivos e enfermagem, observou-se que, a partir do ano 

2000, as publicações da enfermagem, frente ao PF e aos direitos reprodutivos, 

englobaram basicamente quatro temáticas (CASARIN e SIQUEIRA, 2010): 

conhecimento e prática profissional frente ao PF (ARAUJO e BAPTISTA, 2000; 

CAMIÁ, MARIN e BARBIERI, 2000; CAMIÁ, MARIN e BARBIERI, 2001; 

                                                 
3
 Instrumento de organização da ação governamental com vistas ao enfrentamento de um problema e à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores. Articula um conjunto 

coerente de ações (orçamentárias e não orçamentárias), necessárias e suficientes para enfrentar o 

problema, de modo a superar ou evitar as causas identificadas, como também aproveitar as oportunidades 

existentes. (BRASIL, 2006b) 
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MARCOLINO, 2004a; MARCOLINO, 2004b; COELHO e FONSECA, 2004; 

COELHO, 2005; MOURA e SILVA, 2005; BERLOFI et al, 2006; LINDNER et al, 

2006; MOURA, SILVA e GALVÃO, 2007; SOUZA e TYRRELL, 2007; 

FERRARI, TOMSOM e MELCHIOR, 2008); utilização de métodos 

anticoncepcionais (CARVALHO e SCHOR, 2005; COSTA, GUILHEM e 

SILVER, 2006; OSIS et al, 2006; DIAS e SPINDOLA, 2007); educação em 

saúde no PF (FERREIRA et al, 2004 e PEREIRA et al, 2007); e gênero e PF 

(CARVALHO, PIROTTA e SCHOR, 2001; MARCOLINO E GALASTRO, 2001). 

A revisão de literatura nas bases de dados da BIREME proporcionou 

identificar que, nas décadas anteriores ao ano 2000, a enfermagem mantinha 

um discurso descontextualizado frente ao que acontecia no Brasil em relação 

ao PF (COELHO, 2005). As publicações posteriores a este período mostram 

que a enfermagem está engajada no assunto, colaborando com o 

desenvolvimento das discussões e nas novas tecnologias. Ainda assim, 

autores como Araújo e Baptista (2000) consideram que a enfermagem, assim 

como as outras profissões da área da saúde, no que se refere à assistência 

contraceptiva, discursa a favor de uma ideologia controlista, a qual pode gerar 

nas profissões uma postura coercitiva e autoritária frente à clientela, 

reproduzindo na prática os princípios e diretrizes dos programas que visavam o 

controle de natalidade como solução para a miséria, empregados em meados 

do século 20. 

Autores como Ribeiro e Barbieri (2002) estudaram a existência de 

programas de PF na cidade de São Paulo e identificaram que, em 56 

estabelecimentos de saúde, apenas 28 ofereciam algum programa e que, dos 
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profissionais da equipe de saúde, o profissional enfermeiro era o que mais se 

envolvia com esse tipo de ação/atividade.  

Para Lindner et al (2006), a atuação dos enfermeiros frente ao PF e aos 

direitos reprodutivos é confusa e não integral, gerando uma dissonância entre o 

discurso e a prática. Considerações semelhantes provêm de Osis et al,(2006), 

os quais referem que o enfermeiro tem trabalhado apenas com a demanda 

espontânea em relação ao PF, ou atuando na transcrição de receitas de 

anticoncepcionais hormonais, sendo que estas ações/atividades não refletem 

sobre a sua prática e também não concretizam o que é evidenciado como 

importante para a saúde da mulher e do homem, ou seja, sua autonomia como 

sujeito capaz de escolher e decidir por si mesmo (OSIS et al, 2006).  

 A revisão de literatura nas bases de dados da BIREME (CASARIN e 

SIQUEIRA, 2010) também aponta para as dificuldades técnicas que os 

enfermeiros encontram em prestar orientações sobre métodos 

anticoncepcionais (MOURA e SILVA, 2005; MOURA, SILVA e GALVÃO, 2007). 

Este tipo de dificuldades denota que os enfermeiros não estão preparados para 

desenvolverem ações/atividades de PF em seus serviços e, desta forma, 

contribuem com a descontinuidade do uso dos métodos anticoncepcionais, 

interferindo erroneamente na livre escolha dos métodos. 

Na prática profissional, o enfermeiro, normalmente, atua em equipe, 

sendo ela de enfermagem ou multiprofissional, porém em relação ao PF e aos 

direitos reprodutivos, estas ações são desempenhadas por uma equipe, mas 

não em equipe (MARCOLINO, 2004a, MARCOLINO, 2004b e COELHO e 

FONSECA, 2004). Portanto, reproduz as relações de poder presentes na 

construção do saber médico, perdendo a oportunidade de construir um saber 
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coletivo, com base nos saberes multiprofissionais e também nos saberes da 

mulher que frequenta o serviço de saúde. Desta forma, o exercício dos direitos 

reprodutivos, assim como do PF, está prejudicado, pois o acesso aos meios 

para regulação da fecundidade não vêm concretamente ocorrendo; mesmo 

apontando para mudanças, estas ainda são quantitativamente insuficientes 

para provocar um salto de qualidade na diversidade do uso de métodos 

contraceptivos no contexto da atual regulação do planejamento familiar.  

A não observância do princípio da integralidade também é apontada na 

literatura consultada ao se tratar de ações/atividades e serviços de PF 

oferecidos à população adolescente, a homens adultos, a casais inférteis, a 

oferta de anticoncepção de emergência e, também, técnicas de esterilização 

cirúrgica, tanto para homens quanto para mulheres.  

Em relação à população adolescente, é evidenciada a baixa adesão e 

procura por parte dos jovens (FERRARI, TOMSON E MELCHIOR, 2008 e 

OSIS et al, 2006), sendo que esta se dá apenas na vigência de gravidez (OSIS, 

et al, 2006), ou após a vivência de, ao menos, uma gestação, tendo esta 

evoluído ou não para o parto. Desta forma, a adesão ao programa ocorre em 

média por um período de 12 meses, e os métodos de maior escolha são o 

condon e os anticoncepcionais hormonais (BERLOFI et al, 2006).  

Diante do exposto, são necessários esforços para que se estabeleçam 

políticas públicas e programas voltados para a saúde sexual e reprodutiva, 

envolvendo ações/atividades de educação em saúde, assim como 

acompanhamento médico e de enfermagem (BERLOFI et al, 2006). Estudos 

como o de Ferrari, Tomson e Melchior (2008) evidenciaram que as 

ações/atividades preventivas e o desenvolvimento de programas, que visavam 
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o planejamento familiar na adolescência, eram desempenhados pela maioria 

dos enfermeiros, porém o mesmo não foi evidenciado na rotina do profissional 

médico que, na maioria das vezes, não assumia essa função. 

A presença de homens adultos em atividades de PF é reduzida e dá-se 

em algumas ações/atividades educativas, nas quais são acompanhados pelas 

mulheres (OSIS et al, 2006). Estes mesmos autores afirmam que isto pode 

ocorrer devido à existência de barreiras culturais à presença masculina, nos 

quais o pensamento de que PF “é coisa de mulher”, assim como barreiras de 

acesso aos serviços, uma vez que o horário de funcionamento das unidades 

básicas de saúde não foi considerado propicio aos homens. Ainda, foi 

identificado que em nenhuma das capitais brasileiras existia um programa 

específico de saúde sexual e reprodutiva para homens. 

A existência de demanda reprimida por ações/atividades e serviços de 

esterilização cirúrgica também é um problema apontado na literatura, sendo 

que a procura por vasectomia é menor do que em relação à laqueadura tubária 

(OSIS et al, 2006). Ainda cabe destacar que a literatura aponta que as 

atividades médicas são centrais nos serviços de PF que tratam da questão da 

esterilização cirúrgica e da inserção do DIU, sendo que as demais profissões, 

inclusive a enfermagem, desempenham papéis de complementaridade e 

interdependência, os quais são delegados em diferentes graus de 

complexidade. Porém, para que “[...] o médico execute suas atividades de 

diagnóstico, de terapêutica e de intervenção, ele necessita do trabalho de 

outros” (MARCOLINO, 2004a p.774). 

Quanto à anticoncepção de emergência, a literatura consultada aponta a 

inexistência do método nas unidades básicas de saúde ou, na existência deste, 



      

 

  20 

 

a desinformação da disponibilidade, assim como a barreira da consulta médica 

para prescrição do mesmo (OSIS et al, 2006). 

Diante destas considerações propõe-se a seguinte questão de pesquisa:  

Quais são as ações/atividades e serviços de enfermagem em 

planejamento familiar oferecidos aos usuários do Sistema Único de 

Saúde? 

Com base na questão de pesquisa, elencam-se os seguintes 

pressupostos em relação à construção deste estudo: 

- os serviços e ações/atividades de Enfermagem/Saúde oferecidos pela 

atenção básica aos usuários do SUS contemplam consultas individuais, 

atividades educativas com mulheres e distribuição de anticoncepcionais orais; 

- os serviços e ações/atividades de Enfermagem/Saúde, em relação ao PF, 

atingem apenas a população feminina em idade fértil, sendo que ao homem é 

oferecido apenas a distribuição do condon como opção; 

- os enfermeiros, na atenção básica, com vistas ao PF, organizam e 

desempenham principalmente ações/atividades educativas de grupos; 

- a prescrição dos métodos hormonais e inserção do DIU estão limitadas à 

atividade médica e não existem protocolos de enfermagem para a prescrição 

dos métodos anticoncepcionais; 

- não existem serviços e ações/atividades de enfermagem/saúde oferecidos 

especificamente a casais inférteis; 

- a população adolescente, frente ao PF, tem dificuldade em acessar as 

ações/atividades e serviços de enfermagem/saúde. 

Com base no exposto e buscando atender a questão de pesquisa e os 

pressupostos elencados, traçaram-se os objetivos da pesquisa: 
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 Objetivo Geral:  

Conhecer as ações/atividades e os serviços de Planejamento Familiar 

oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde, da 3ª Coordenadoria 

Regional de Saúde, do Rio Grande do Sul (3ªCRS/RS) e a atuação do 

enfermeiro. 

 

Objetivos específicos 

- identificar quais as atividades educativas de planejamento familiar 

desenvolvidas pelos enfermeiros na 3ª CRS/RS; 

- averiguar as ações de planejamento familiar desenvolvidas pelos 

enfermeiros visando à saúde do homem nos municípios da 3ªCRS/RS; 

- investigar a participação do homem e da mulher no planejamento 

familiar da 3ªCRS/RS; 

- identificar os métodos contraceptivos utilizados nos municípios da 

3ªCRS/RS; 

 - pesquisar as ações/atividades de enfermagem oferecidas à população 

adolescente, frente ao PF; 

- pesquisar sobre o oferecimento de serviços e ações/atividades de 

enfermagem/saúde aos casais inférteis. 

 

 

 



 

 

 2 – REFERENCIAL CONTEXTUAL  

 

 

Neste capítulo é contextualizado o caminhar das políticas públicas de 

planejamento familiar no Brasil, comparando-as ao contexto mundial. 

 

  

2.1 - Contextualização das políticas públicas de planejamento familiar no 

Brasil 

 

 

De acordo com Polignano (2000), a saúde nunca ocupou lugar central 

dentro da política do estado brasileiro, sendo sempre deixada na periferia do 

sistema, tanto no que diz respeito à solução dos grandes problemas de saúde 

que afligem a população, quanto na destinação de recursos. Este fato pode ser 

explicado, segundo esse mesmo autor, pela evolução histórica das políticas 

públicas de saúde, as quais foram em muitos períodos relacionadas 

diretamente com a história da previdência social e, principalmente, com a 

evolução do capitalismo a nível internacional, o que influenciou e determinou o 

desenvolvimento da economia da sociedade brasileira.  

Se o modelo tinha por base a economia, a saúde sempre era vista como 

fonte de despesas; sendo assim, o gasto com a saúde no Brasil, que sempre 

demandou muitos recursos financeiros, era colocado em segundo plano. Esse 

modo de ver a saúde não compreende que, quanto mais saudável o ser 
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humano, mais capaz ele será de alavancar a produção e o desenvolvimento 

econômico do país. 

As ocorrências de epidemias e endemias também representaram 

problemas importantes de saúde ao longo da história das políticas públicas de 

saúde no Brasil, necessitando de políticas públicas eficazes. Desta forma, foi 

somente nos momentos em que determinadas endemias ou epidemias se 

apresentaram como importantes, em termos de repercussão econômica ou 

social dentro do modelo capitalista proposto, é que estas passaram a ser alvo 

de uma maior atenção por parte do governo, transformando-se pelo menos em 

discurso institucional, até serem novamente destinadas a um plano secundário, 

quando deixaram de ter importância (POLIGNANO, 2000). 

 As políticas públicas de PF seguiram a mesma tendência das demais 

políticas públicas de saúde, sendo que estas também foram mediadas pelo 

avanço do capitalismo. No Brasil colônia, a economia estava centrada e 

estruturada no setor agrícola, fato este que necessitava de famílias numerosas 

para a manutenção da produção, tanto nos latifúndios como nos minifúndios, 

sendo que, nestes últimos, uma família numerosa garantia também a 

subsistência de todos os membros do núcleo familiar, com a qual se contava 

também na velhice (COELHO, LUCENA e SILVA, 2000). 

Cabe lembrar que as ações/atividades de saúde propostas pelo governo 

sempre procuraram incorporar os problemas de saúde que atingiam grupos 

sociais importantes de regiões socioeconômicas igualmente importantes dentro 

da estrutura social vigente e preferencialmente tem sido direcionada para os 

grupos organizados e aglomerados urbanos em detrimento de grupos sociais 

dispersos e sem uma efetiva organização (POLIGNANO, 2000). A conquista 
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dos direitos sociais, em relação a saúde e previdência, sempre foram resultante 

do poder de luta, de organização e de reivindicações dos trabalhadores 

brasileiros e, nunca, uma preocupação direta do estado.  

 

 

2.1.1- As políticas públicas de saúde em planejamento familiar no Brasil e no 

mundo até 1970 

 

 

No contexto mundial, os primeiros movimentos de controle de natalidade 

surgiram entre os séculos XVIII e XIX. Durante a Revolução Francesa (1789 – 

1799), o filósofo e matemático francês Marie Jean Nicolas Caritat, conhecido 

como Marquês de Condorcet, apresentou, em 1794, a ideia da relação entre 

população e desenvolvimento, focando sua teoria de que haveria uma queda 

progressiva das taxas de mortalidade e das taxas de natalidade, com uma 

relação harmônica entre o crescimento populacional e o progresso 

socioeconômico (CORRÊA, JANNUZZI E ALVES, 2004).  

Quatro anos mais tarde, Thomas Malthus4 argumentou sobre as idéias 

de que a população tendia sempre a crescer mais rápido do que os meios de 

subsistência (CORRÊA, JANNUZZI E ALVES, 2004). Essa teoria englobava a 

idéia de que, quanto mais crescesse a população, mais pobre ela seria, pois 

esta crescia em progressão geométrica e os alimentos em progressão 

aritmética (COELHO, LUCENA e SILVA, 2000). Em consequência disto, o 

desenvolvimento e o progresso seriam objetivos utópicos longe do alcance da 

                                                 
4
 Thomas Malthus nasceu em 14 de fevereiro de 1766 e faleceu em 23 de dezembro de 1834. Foi um 

economista inglês e pastor da Igreja Anglicana.  
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maioria da população. Na concepção malthusiana, a atividade sexual e a 

reprodução são aspectos inseparáveis e a utilização de métodos 

anticoncepcionais devem ser abandonados, assim como a prática do aborto. 

Nesta concepção, os únicos meios aceitáveis para a limitação da natalidade 

são a abstinência sexual fora do casamento e o aumento da idade para contrair 

matrimônio.  

Coelho, Lucena e Silva (2000) apontam que a intensificação das 

discussões sobre o controle da natalidade no mundo ocorreu, de fato, no final 

do século XIX, com uma propaganda contraceptiva de caráter político 

inspiradas na teoria de Malthus, porém o contexto brasileiro ainda era o de 

preservar a natalidade e combater a mortalidade materna e infantil.  

Na primeira década deste século, Margareth Sanger, líder 
feminista, iniciou nos Estados Unidos um movimento pelo 
direito à regulação da fecundidade, juntamente com socialistas 
e anarquistas americanos, chamado "birth control". Sanger 
mostrava-se sensível às queixas das mulheres por razões 
social, econômica ou de saúde, somando-se a essas 
necessidades, transformações resultantes da industrialização e 
da urbanização que as despertaram para reivindicar o direito à 
educação, ao voto e à regulação da fecundidade. (COELHO, 
LUCENA e SILVA, 2000 p.39) 

 

 De acordo com Coelho, Lucena e Silva (2000), Marie Stopes5 liderou o 

movimento feminista na Europa. A partir deste ponto, três linhas de 

pensamento formaram-se: a das feministas, que consideravam a contracepção 

um direito fundamental da mulher; a dos neomalthusianos, que a defendiam 

como meio para melhorar a situação da pobreza; e a dos eugenistas, que viam 

no controle da natalidade um caminho para melhorar a qualidade genética 

(AVILA, 1992 apud COELHO, LUCENA e SILVA, 2000 p. 39). “No Brasil, diante 

                                                 
5
 Marie Stopes nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 15 de outubro de 1888 e faleceu em 02 de outubro 

de 1958. Foi militante dos direitos das mulheres e pioneira nas discussões sobre planejamento familiar. 

Editou o jornal Birth Control News. 
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da postura pró-natalista, os movimentos internacionais não ecoaram nessas 

primeiras décadas do desenvolvimento capitalista.” (COELHO, LUCENA e 

SILVA, 2000 p. 39). 

As quedas nas taxas de mortalidade e de natalidade nos países 

desenvolvidos, ocorridas durante o século XIX, tiveram impacto somente no 

início do século XX e a este fenômeno foi dado o nome de “Transição 

Demográfica” (CORRÊA, JANNUZI e ALVES, 2004).  

As primeiras abordagens do processo de transição demográfica 

defendiam a influência mútua entre população e desenvolvimento, uma vez que 

o desenvolvimento induziria à redução das taxas de mortalidade e natalidade e 

as mudanças na estrutura etária e o baixo crescimento populacional decorrente 

deste processo ajudariam no avanço do progresso econômico.  

Contudo, ao observar o mesmo fenômeno nos países do Terceiro 

Mundo, os demógrafos concluíram que a queda da natalidade nestes países 

deu-se de forma exógena, devido à importação de tecnologias médicas e 

sanitárias dos países desenvolvidos, o que fez com que a queda nas taxas de 

mortalidade, especialmente a infantil, se desse sem as transformações das 

estruturas sociais e econômicas e, sem isto, as taxas de natalidade tenderiam 

a continuar altas (CORRÊA, JANNUZI e ALVES, 2004). 

Coelho, Lucena e Silva (2000) lembram que, no Brasil, a saúde somente 

foi vista como uma questão social a partir da década de 20, durante a 

expansão da economia cafeeira, período em que houve a formação da 

sociedade capitalista. Para que fosse possível a expansão da economia, era 

necessária uma expansão rápida da população, porém não significou a 

garantia de que todas as pessoas, economicamente ativas, estariam inseridas 
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no mercado de trabalho. Este fato foi somado ao crescimento das cidades sem 

uma política sanitária básica, expandindo-se assim a pobreza, as doenças e a 

marginalização, fazendo com que o crescimento populacional fosse visto como 

um problema político. 

No início do século XX, as campanhas de Oswaldo Cruz preocupavam-

se em combater as doenças de caráter epidêmico, principalmente a febre 

amarela, a malária e a varíola. Estas medidas tinham caráter jurídico e 

obrigavam a notificação de doenças, a vacinação e a vigilância sanitária. 

 As soluções imediatistas dessas medidas instituídas pelo governo 

brasileiro objetivavam diminuir a mortalidade geral, visando à manutenção da 

acumulação cafeeira e da política de imigração “[...] com a aceleração da 

urbanização e do desenvolvimento industrial, a saúde cresceu como questão 

social e a cobertura da assistência foi ampliada com a Reforma Carlos Chagas” 

(COELHO, LUCENA e SILVA, 2000 p.38).  

O Ministério da Saúde brasileiro afirma que a saúde da mulher, a nível 

nacional, foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas 

do século XXI, sendo limitada, nesse período, às demandas relativas à 

gravidez e ao parto (BRASIL, 2007). Porém, a verticalidade e falta de 

integração com os outros programas do governo federal, somados a não 

observância das características de cada região, resultou em uma assistência 

fragmentada, pouco resolutiva e de baixo impacto. 

Os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30, 
50 e 70, traduziam uma visão restrita sobre a mulher, baseada 
em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe e 
doméstica, responsável pela criação, pela educação e pelo 
cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares (BRASIL, 
2007 p.15). 
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Coelho, Lucena e Silva (2000) consideram que, na década de 1940, com 

o apoio americano, visando os interesses extrativistas do látex na Amazônia e 

do manganês no Vale do Rio Doce, propiciou ao governo brasileiro a instituição 

de vários serviços de atenção primária, como o de combate à febre amarela. 

Estes mesmos autores lembram que o Serviço Especial de Saúde Pública 

(SESP) também teve, como razão principal, o interesse dos Estados Unidos 

em vencer a resistência do então Presidente da República, Getúlio Vargas, e 

fazer o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, passando o governo 

americano a ter estreita relação com o governo brasileiro, ajudando-o nas 

questões cruciais em relação à saúde.  

Ainda no final de década de 1940, os índices de mortalidade materna e 

infantil continuavam altos; mesmo mantendo o padrão de famílias numerosas, 

o crescimento populacional foi pouco expressivo em relação às décadas que se 

sucederam (COELHO, LUCENA e SILVA, 2000). Estes mesmos autores 

lembram que, no período pós-guerra, a mortalidade geral diminuiu em relação 

às décadas anteriores, mas a natalidade continuou alta, o que alavancou ainda 

mais o crescimento populacional.  

De acordo com o Ministério da Saúde, a partir da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, adotada no ano de 1948, 

[...] a comunidade internacional, por meio da Organização das 
Nações Unidas (ONU), vem firmando uma série de 
Convenções Internacionais nas quais são estabelecidos 
estatutos comuns de cooperação mútua e mecanismos de 
controle que garantam um elenco de direitos considerados 
básicos à vida digna, os chamados direitos humanos. (BRASIL, 
2005 p. 6) 

 

No contexto mundial, segundo Corrêa, Jannuzzi e Alves (2004), os 

dados estatísticos mostram que as décadas de 1950 e 1960 foram aquelas em 
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que se teve o maior crescimento demográfico de toda a história da 

humanidade. Esses autores consideram que alguns demógrafos tomaram 

esses dados como a comprovação da explosão populacional e como 

justificativa da necessidade de políticas demográficas que reduzissem a 

fecundidade, mesmo que para isso fosse necessário utilizar-se de métodos 

coercitivos. Nisto estão baseados os ideais neomalthusianos6 (CORRÊA, 

JANNUZI e ALVES, 2004).  

Araújo (2004), assim como Coelho, Lucena e Silva (2000), corrobora 

que, na década de 1960, as repercussões sociais e a políticas da explosão 

demográfica associadas ao temor de que as ideias comunistas se 

propagassem, motivaram o governo norte-americano a assumir uma postura de 

controle populacional juntamente com os países em desenvolvimento, surgindo 

então uma postura antinatalista.   

O governo brasileiro, que sempre adotou a postura pró-natalista ao 

longo do processo de consolidação da sociedade capitalista, estava, durante o 

período da Ditadura Militar (1965 – 1985), cada vez mais dependente de capital 

internacional e, desta forma, sofreu ainda mais a pressão norte-americana 

cedendo às ideias controlistas (ARAUJO, 2004). 

[...] apesar da resistência de militares, da Igreja e do próprio 
governo, que justificavam a importância de uma grande 
população, tanto do ponto de vista estratégico como 
econômico. Em 1965, no contexto de uma grave crise 
econômica e política, foi criada a BEMFAM (Sociedade Civil de 
Bem-Estar Familiar no Brasil). (COELHO, LUCENA e SILVA, 
2000 p.40). 
 

Costa, 200 afirma que a BENFAM foi criada em novembro de 1965, 

como uma entidade privada sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, 

                                                 
6
 Os ideiais neomalthusianos adotam a teoria de Malthus como verdadeira, porém apoiam e recomendam 

o uso de métodos anticoncepcionais como forma de limitação da fecundidade. 
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mas com intervenções em quase todo o território nacional; era financiada por 

capital internacional. Tinha como estratégia o treinamento de profissionais de 

saúde para a prática do planejamento familiar e a prestação direta de 

assistência exclusiva em ações contraceptivas, através de suas unidades 

próprias ou conveniadas com prefeituras, sindicatos, secretarias de saúde, 

universidades, etc.  

Esta instituição foi considerada de utilidade pública pelo governo Médici 

e era financiada por entidades internacionais de interesses controlistas. Ela 

facilitou o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos, principalmente à 

pílula, através da distribuição gratuita, porém sem a garantia de 

acompanhamento médico (COELHO, LUCENA e SILVA, 2000). 

A entrada de entidades americanas consideradas de PF, e a ação da 

BENFAM favoreceram, no mercado brasileiro, o início da oferta de uma 

variedade de anticoncepcionais. Desta forma, pela primeira, vez as mulheres 

visualizaram a oportunidade de dissociar a atividade sexual da procriação e 

passaram a aderir, principalmente, à contracepção hormonal, porém sem 

assistência adequada, comprometendo a sua saúde e tornando-se cada vez 

mais dependentes do sistema médico (COELHO, LUCENA e SILVA, 2000 

p.41).  

A década de 60 foi marcada pela maior inserção da mulher no 
mercado de trabalho, expansão da consciência feminista e 
chegada maciça dos métodos anticoncepcionais, como pílula e 
DIU. Coincide com uma cena política de contestação cultural, o 
que facilitou a aceitação pelas mulheres, principalmente da 
pílula, sendo os contraceptivos divulgados como instrumentos 
eficazes e imprescindíveis para a liberação feminina, 
permitindo dissociar a sexualidade da procriação. 

 

Sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho e o movimento 

feminista, Araújo (2004, p.25) lembra que foi na década de 1960 que “[...] o 
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movimento feminista ressurge como um movimento político organizado que 

passa a influenciar nos rumos que o debate sobre o PF viria a tomar.” 

 Em relação à transição da fecundidade no Brasil, Alves (2004) também 

cita o processo de proletarização do país e a diversificação da cesta de 

consumo, os quais contribuíram para desestabilizar o padrão de casamento 

precoce e a elevada fecundidade marital.  

Alves (2004) também cita as quatro políticas sociais implantadas ou 

expandidas após 1964: crédito direto ao consumidor, telecomunicações, 

previdência e saúde. Estas políticas tiveram efeitos não antecipados no sentido 

de reduzir o tamanho desejado das famílias. O processo de industrialização, 

urbanização, aumento dos níveis educacionais e a entrada das mulheres no 

mercado de trabalho, segundo este mesmo autor, foram decisivos para a 

redução da fecundidade, assim como as mudanças nas relações de gênero, 

devido à maior autonomia e status da mulher.  

[...] todas as abordagens concordam que a queda das taxas de 
mortalidade, principalmente, a enorme redução da mortalidade 
infantil possibilitou o aumento da sobrevivência do número de 
filhos e contribuiu para a prática da regulação da fecundidade 
(ALVES, 2004 p.26) 

 

 

2.1.2 - As políticas públicas de saúde em planejamento familiar no Brasil após 

1970 

 

É somente a partir de 1974 que o governo brasileiro assume oficialmente 

o PF como direito (ARAÚJO, 2004). 

Em 1974, a política demográfica do Brasil foi anunciada 
oficialmente na Conferência Mundial de população em 
Bucareste, onde o governo brasileiro declarou ser um direito 
social, decidir quanto à composição da família. Para tanto, o 
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poder público deveria se ocupar da divulgação de informação 
sobre a contracepção, o que na prática não se efetivou 
(COELHO, LUCENA e SILVA, 2000 p.41). 

 
É no final da década de 1970 que ocorrem os primeiros movimentos que 

defendem a regulação da fecundidade como direito de cidadania, contestando 

os interesses controlistas (COELHO, LUCENA e SILVA, 2000). Em 1975, 

acontece a reorientação do movimento feminista brasileiro, a qual, juntamente 

com o processo de democratização, a questão do PF passou a ser defendida 

dentro do contexto da saúde integral da mulher (ALVES, 2004). 

Coelho, Lucena e Silva (2000) e Alves (2004) corroboram com o fato de 

que foi a primeira iniciativa governamental no sentido de oferecer serviços na 

área da reprodução que se deu por meio do MS com a criação do Programa 

Nacional de Saúde Materno-Infantil (PNSMI), em 1975.  

O PAISMI contemplava a prevenção da gravidez de alto risco e assim as 

políticas de assistência à mulher passaram a ser melhor delineadas. 

Entretanto, o programa acelerou as especializações, a tecnificação, a 

concentração médica nos grandes centros urbanos, a prática hospitalar, a 

impessoalidade, a multiplicidade de empregos e uma prática médica curativa 

em detrimento da preventiva. Portanto, prejudicou as possibilidades de 

orientação sobre o PF, que já era defendido e praticado por um programa 

anterior, o PEP (Programa Especial de Pediatria)7. Porém, Alves (2004) lembra 

que o enfoque do PNSMI foi questionado pelo movimento feminista brasileiro 

por considerar a saúde da mulher apenas em seu papel materno. 

Araujo e Baptista (2000) informam que, em 1975, no Rio de Janeiro, foi 

criado, por um grupo de profissionais do Hospital Escola São Francisco de 

                                                 
7
 No PEP, a mulher que já possuía número elevado de filhos e dispunha de escassos recursos para manter 

sua família, podia ter acesso à discreta orientação sobre o uso de contraceptivos (COELHO et al, 2000). 
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Assis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Programa de 

Assistência Integral à Mulher e à Criança (PAIMC), sendo que este mais tarde 

deu origem ao Centro de Pesquisas de Assistência Integrada à Mulher e à 

Criança (CPAIMC)8. Estes autores afirmam que este programa tinha como 

propósito um modelo de prestação de serviços de saúde que se estenderia 

para as outras regiões do país. Além disso, também abordava a questão do 

controle de natalidade como ferramenta para a diminuição da doença e miséria. 

Este instituía metas de emprego de métodos anticoncepcionais, ditos eficientes 

que, na visão desses autores, contribuíram para a reprodução da ideologia 

controlista da instituição e para a utilização da contracepção como um 

instrumento para o controle da natalidade. 

 De acordo com Coelho, Lucena e Silva (2000), até a década de 1980, o 

debate sobre a reprodução humana era centrado no natalismo tradicional e no 

neomalthusianismo. Foi na década de 1980 que o Prev-Saúde contemplou as 

ações de PF, enfatizando “a paternidade responsável, à obrigação do Estado 

quanto às informações sobre os métodos anticoncepcionais e à revisão da 

legislação sobre a fecundidade” (COELHO, LUCENA e SILVA, 2000 p.41). 

 Alves (2004) considera que, a partir dos anos 80, o desejo de reduzir o 

tamanho da prole fez crescer a demanda por métodos contraceptivos eficazes, 

aumentando assim a procura por meios de regulação da fecundidade e este 

fenômeno pode ser considerado PF, paternidade responsável ou 

responsabilidade compartilhada. Assim, a discussão sobre PF sai do nível 

coletivo/macro/social e econômico para o nível particular/micro/individual e de 

                                                 
8
 O CPAIMC tinha como proposta a instalação de um sistema regionalizado de assistência integrada à 

mulher e à criança, constituído por nove unidade locais, um centro de saúde, um hospital para crianças e 

um hospital geral, servindo a uma região do Rio de Janeiro, onde 70% da população residia em favelas. 

(ARAUJO e BAPTISTA, 2000) 
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saúde e extrapola o enfoque do controlismo e natalismo, e atinge o enfoque 

dos direitos humanos. 

 Em 1983, em meio à crise dos setores saúde, educação e habitação, e 

na mobilização pelas eleições diretas, o movimento feminino ganhou espaço no 

cenário nacional, trazendo a ideia de que a assistência à contracepção deveria 

ser parte de uma política maior, ou seja, de uma política de saúde reprodutiva, 

na qual as discussões sobre reprodução humana fossem compreendidas como 

uma decisão ética individual e um direito social (COELHO, LUCENA e SILVA, 

2000). O resultado foi o lançamento do Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), criado em 1983, e lançado oficialmente em 1984. 

Esta visão era consenso entre os diferentes movimentos 
sociais, como o de mulheres, sanitaristas, demógrafos, 
cientistas sociais e militantes de partidos políticos, o que 
resultou na formulação do PAISM (Programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher), em 1983. (COELHO, LUCENA e 
SILVA, 2000 p.42). 

 
Em 1988, com a promulgação oficial da Constituição da República 

Federativa do Brasil, ocorre o reconhecimento oficial e a garantia da 

contracepção como direito do cidadão, e afirma o direito de escolha reprodutiva 

independente de ser homem ou mulher. 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, 
vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas (BRASIL, 1988 art.226, § 7º). 

 

Alves (2004) lembra que na inclusão do PF na Carta Magma brasileira, 

três entidades estavam envolvidas, as quais este autor denominou de “três 
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forças”, ou seja: a Igreja Católica9, representada pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB); o movimento feminista, representado pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM); e as entidades privadas, 

representadas pela BENFAM. Desta forma, Alves (2004) considera que: 

Houve uma posição de compromisso de tal forma que nenhum 
grupo pode se considerar vitorioso, sendo que o texto aprovado 
no final contemplou de maneira parcial as três forças: a CNBB 
garantiu parte de suas proposições éticas, o CNDM garantiu 
que a afirmação da livre decisão do casal e a garantia do 
Estado propiciar os recursos educacionais e científicos para o 
exercício do planejamento familiar e, ambas, conseguiram 
colocar o princípio da não coerção. A BEMFAM conseguiu 
garantir a participação dos setores privados nos serviços de 
planejamento familiar (ALVES, 2004 p.28). 

 

Em 1996 foi criada, pelo então presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, a Lei Nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, a qual 

regulamenta o artigo 226, da Constituição Federal e define as regras para que 

homens e mulheres possam ser assistidos(as) quanto ao planejamento das 

suas famílias, tanto com relação à contracepção quanto com relação aos meios 

para assistir à concepção, incluindo a questão da infertilidade. 

Art.2. Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar 
como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que 
garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da 
prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 
Art.3. O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de 
ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de 
uma visão de atendimento global e integral à saúde (BRASIL, 
1996). 

 

Para Alves (2004, p.43), no século XXI, o Brasil ainda continua 

suscetível às pressões internacionais e “[...] nem esqueceu totalmente os 

velhos debates entre controlismo e natalismo”. Porém, este mesmo autor 

                                                 
9
 Para a Igreja Católica, a questão do planejamento familiar faz alusão aos métodos naturais de regulação 

da fecundidade, e de paternidade responsável, como sendo as obrigações que os pais e as mães têm para 

com seus filhos (ALVES, 2004). 
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defende que o Brasil possui uma legislação forte (LEI 9263/96), programas 

sólidos de referência no trato das questões reprodutivas (PAISM) e um Sistema 

Único de Saúde (SUS) cuja concepção de cobertura é universal, equitativa e 

integral e, desta forma, deveria ser capaz de atender à demanda de concepção 

e contracepção identificada pelos serviços de saúde. 

Muitas das concepções corretas firmadas na legislação e nos 
planos governamentais ficam apenas no papel ou têm 
aplicação limitada. Nem tudo são flores na área populacional. 
Existem espinhos, como as divergências em relação ao aborto. 
Não existe acordo e, talvez, nunca haja consenso quanto ao 
tamanho ideal da população brasileira (ALVES, 2004 p.44). 

 

 

2.2 - O papel das Conferências Internacionais de População e 

Desenvolvimento Humano e o Planejamento Familiar 

 

 

Historicamente, é recente a emergência dos direitos sexuais e 

reprodutivos como direitos humanos (PIOVESAN, 2006), e principalmente o 

entendimento de que o PF é um direito reprodutivo. As primeiras discussões 

foram disparadas durante as Conferências Internacionais de População e 

Desenvolvimento Humano (CIPDH), organizadas pela ONU, porém foi somente 

na quinta Conferência, realizada no Cairo em 1994, que houve o inédito 

reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos 

(PIOVESAN, 2006).  

As primeiras CIPDH foram realizadas na segunda metade do século XX, 

em um contexto de um alto crescimento demográfico e sob influência dos 

pensamentos neomalhusianos (CORRÊA, JANNUZZI e ALVES, 2004).  
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Segundo Corrêa, Jannuzzi e Alves (2004), a primeira CIPDH foi 

realizada em 1954, na cidade de Roma, na qual predominava um caráter 

científico, porém com discussões centradas no papel da população no 

desenvolvimento. Neste debate, os países desenvolvidos defendiam as idéias 

neomalthusianas, argumentando que o alto crescimento populacional era um 

entrave ao desenvolvimento econômico.  

Na segunda CIPDH, realizada na cidade de Belgrado, em 1965, foi feita 

menção explícita aos métodos contraceptivos (pílula, DIU e esterilização 

masculina) e ao aborto legalizado. Nesta segunda Conferência, os países do 

Terceiro Mundo dividiam três opiniões distintas: controlismo, natalismo ou 

população concebida como elemento neutro para o desenvolvimento 

(CORRÊA, JANNUZZI e ALVES, 2004).  

A terceira CIPDH foi realizada em Bucareste, no ano de 1974, na qual 

houve o consenso entre os países do Terceiro Mundo, que defenderam as 

idéias natalistas, argumentando que o crescimento populacional é um sinal de 

afirmação nacional e o controle de natalidade uma forma de dominação dos 

países ricos em relação aos países pobres (CORRÊA, JANNUZZI e ALVES, 

2004).  

Contudo, na quarta CIPDH, realizada dez anos mais tarde, em 1984, na 

cidade do México, a preocupação com o “descontrole populacional” fez emergir 

as ideias que defendiam a estabilização da população mundial dentro de um 

curto período de tempo de maneira a melhorar o padrão de vida das 

populações predominaram (CORRÊA, JANNUZZI e ALVES, 2004). 

A quinta CIPDH ocorreu no Cairo, em 1994, e não se deteve apenas em 

discutir aspectos do crescimento demográfico; desta forma, focou as atenções 
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na promoção da saúde e nos direitos reprodutivos e direitos sexuais (ARAUJO, 

2004) principalmente no desenvolvimento do ser humano (BRASIL, 2005). 

Corrêa, Jannuzzi e Alves (2004) consideram que esta Conferência contou com 

o avanço teórico das outras, mas também foi beneficiada pela conjuntura 

favorável tanto em termos demográficos quanto políticos.  

Também teve destaque a forte presença de organizações não-
governamentais (ONGs) representando a voz da sociedade 
civil. A interação entre as agendas cumulativas das diversas 
Conferências Internacionais da ONU e a presença crescente 
dos movimentos de mulheres, de ambientalistas e de 
defensores dos direitos humanos possibilitou que o debate 
entre população e desenvolvimento fosse colocado em um 
patamar mais elevado (CORRÊA, JANNUZZI e ALVES, 2004 
p.4). 

 

A CIPDH, de 1994, provocou transformação profunda no debate 

populacional, ao dar prioridade às questões dos direitos humanos. Desta 

maneira, os direitos reprodutivos foram definidos como direitos humanos 

ancorados no reconhecimento básico de que todo o casal ou indivíduo tem de 

decidir com liberdade e responsabilidade sobre o número, o espaçamento e a 

oportunidade de ter filhos, assim como a informação e os meios para que 

possa concretizar sua vontade; incluía também o direito de gozar do mais 

elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva, de tomar decisões sobre a 

reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência (CORRÊA, JANNUZZI 

e ALVES, 2004). 

 Esses autores ainda consideram que a maior vitória da CIPDH do Cairo, 

em 1994, ou seja, o considerado problema populacional foi removido da 

perspectiva econômica e ideológica, e centrado nas questões relativas à 

reprodução, fazendo parte de uma pauta mais ampla de direitos. Esta 

Conferência, segundo estes mesmos autores, também abandonou a ênfase 
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nas políticas públicas puramente controlistas.  A Quarta Conferência Mundial 

sobre a Mulher, realizada, em Pequim, no ano de 1995, reforçou as discussões 

da Quinta CIPDH. 

Em 2005, foi lançada pelo MS a Política Nacional dos Direitos Sexuais e 

Direitos Reprodutivos, a qual foi elaborada em parceria com os Ministérios da 

Educação, Justiça, Desenvolvimento Agrário e Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome e Secretaria Especial de Direitos Humanos. Esta política 

previa ações voltadas ao PF para o período de 2005 a 2007, por meio de três 

eixos principais: a ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais 

reversíveis (não-cirúrgicos), a melhoria do acesso à esterilização cirúrgica 

voluntária e a introdução de reprodução humana assistida no SUS (BRASIL, 

2005). 

 

 

2.3 – O papel do PAISM na garantia dos direitos reprodutivos e do 

planejamento familiar 

 

 

O PAISM concebia a questão da saúde da mulher de forma integral, não 

se detendo exclusivamente nas questões de concepção e contracepção.  

Assim, tinha por objetivo atender a saúde da mulher durante seu ciclo vital, não 

apenas durante a gravidez e lactação, dando atenção a todos os aspectos de 

sua saúde, incluindo prevenção de câncer, atenção ginecológica, planejamento 

familiar e tratamento para infertilidade, atenção pré-natal, no parto e pós-parto, 
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diagnóstico e tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DSTs, 

assim como de doenças ocupacionais e mentais (ALVES, 2004). 

[...] O PAISM representou um grande avanço em relação a toda 
à discussão anterior, pois assumiu uma postura de 
neutralidade diante dos objetivos natalistas ou controlistas das 
políticas macroeconômicas do país. Representou, também, o 
compromisso do poder público com as questões de 
reprodução, apesar de ter dado pouca ênfase na 
responsabilidade masculina no processo de regulação da 
fecundidade. Este tipo de enfoque foi importante para nortear 
os debates para a elaboração da Constituição Federal de 1988 
(ALVES, 2004 p.28). 

 

Quanto à criação da proposta que originou o PAISM, Osis (1998) relata 

que, em 21de junho de 1983, o então ministro da Saúde, Waldyr Arcoverde, ao 

prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), do Senado 

Federal, que investigava o crescimento populacional no Brasil, apresentou a 

proposta que daria origem ao PAISM. Esta proposta fora preparada por uma 

comissão especialmente convocada pelo Ministério da Saúde10 e era composta 

por três médicos e uma socióloga, sendo que estes vinham, desde os anos 70, 

debatendo questões sobre as condições necessárias para se dar às mulheres 

um atendimento integral. 

É interessante assinalar que a composição desse grupo já 
parecia indicar o percurso político do programa a ser 
elaborado. Ao incluir duas mulheres preparava-se a 
aproximação com o movimento organizado de mulheres. A 
formação delas também se relacionava à intenção do governo 
vencer possíveis oposições ao programa: uma socióloga, 
portanto alguém não médico, e uma médica sanitarista 
vinculada ao próprio movimento de mulheres, o que lhe 
conferia uma posição diferenciada em relação ao chamado 
poder médico que tradicionalmente era visto como opressor. 
Concomitantemente, os médicos Grassiotto e Fagundes 
pertenciam ao grupo da UNICAMP, com ampla prática 
assistencial e discussão acadêmica em aspectos da área hoje 
denominada de saúde reprodutiva (OSIS, 1998 p.26). 

                                                 
10

 A comissão era composta por Ana Maria Costa, da equipe do MS e identificada com o movimento 

feminista; Maria da Graça Ohana, socióloga da Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil (DINSAMI); 

Anibal Fagundes e Osvaldo Grassioto, ginecologistas e professores do Departamento de Tocoginecologia, 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (OSIS, 1998). 
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 Ainda refletindo sobre a equipe que idealizou o PAISM, Osis (1998) 

considera que a mesma definiu normas programáticas, especificando quais 

seriam as bases doutrinárias e as normas técnicas do programa que estava 

sendo proposto, além de apresentar um programa que se justificasse 

filosoficamente perante a sociedade brasileira, atendendo a todos os anseios e 

que fosse considerado tecnicamente correto e ainda dispensasse grandes 

reformulações. Essa mesma autora considera que o MS desejava um impacto 

positivo do programa e que este atendesse à necessidade de implantação 

imediata de forma satisfatória. 

Mandú (2002) considera que o PAISM estava inserido em um cenário de 

contraposições e lutas por reformas mais amplas no sistema de saúde, cenário 

este que denotava uma intensa atuação de movimentos sociais e da sociedade 

civil em geral, que lutavam pelo restabelecimento da democracia (OSIS, 1998).  

 Osis (1998) também chama atenção para este fato, dizendo que o 

PAISM atuava em duas frentes, ou seja, na expansão e consolidação da rede 

de serviços básicos de prestações de ações integrais de saúde e também 

enfatizando as atividades chaves, voltadas ao grupo materno-infantil, que eram 

identificadas por critérios epidemiológicos, impacto e transcendência. 

 Em 1984, é divulgado oficialmente, pelo MS, o documento nominado: 

“Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática”. As 

diretrizes do programa previam a adequação do sistema de saúde para atender 

as necessidades da população alvo, enfatizando as ações dirigidas ao controle 

das patologias mais prevalentes nesse grupo; exigiam uma nova postura de 

trabalho da equipe de saúde em face do conceito de integralidade do 
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atendimento; pressupunham uma prática educativa, permeando todas as 

atividades a serem desenvolvidas de forma que a clientela pudesse 

compartilhar dos conhecimentos necessários a um maior controle sobre sua 

saúde (OSIS, 1998). 

 Osis (1998) também lembra que, a respeito das diretrizes do PAISM, o 

documento base dedicava dois itens ao PF, como a proposta de ações 

voltadas à regulação da fecundidade como parte complementar às atividades 

de saúde materno-infantil e não como a solução dos problemas sociais e 

econômicos do país. 

Mandú (2002) considera que um dos méritos do PAISM foi o de 

oficializar o conceito de integralidade como princípio fundamental de 

organização da atenção à mulher, traduzido como atenção a todas as 

necessidades de saúde da adolescência à terceira idade feminina.  

O conceito de atenção integral preconizado pelo documento base do 

PAISM envolvia a oferta global de ações dirigidas ao atendimento de todas as 

necessidades de saúde da população feminina, e todo e qualquer contato da 

mulher com o serviço de saúde deveria ser utilizado em beneficio da promoção, 

proteção e recuperação de sua saúde (OSIS, 1998). 

Com base na atenção integral, as ações deveriam atingir também o pré-

natal, o parto e o puerpério, a abordagem dos problemas presentes desde a 

adolescência até a velhice e assim como o controle das doenças sexualmente 

transmissíveis, do câncer cérvico-uterino e mamário. As ações de 

anticoncepção e o tratamento da infertilidade também estão previstos (OSIS, 

1998 e MANDÚ, 2002).  

O documento do Ministério incluía também uma breve 
descrição dos diversos procedimentos a serem aplicados na 
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AISM e esboçava as estratégias para a implantação do 
Programa. A idéia geral era viabilizar a rede básica de serviços 
pela integração, regionalização e hierarquização dos serviços 
de saúde. (OSIS, 1998 p.27) 

 
Osis (1998) lembra que todas as atividades previstas no PAISM 

deveriam ser adotadas em conjunto, porém em algumas ações/atividades já se 

achavam incorporadas ao atendimento da rede de saúde (cita como exemplo o 

pré-natal), o início da implementação poderia se dar pelo investimento na 

melhoria dessas ações/atividades. Frisava-se, entretanto, que as atividades de 

concepção e contracepção nunca poderiam ser implementadas isoladamente, 

nem mesmo deveriam ser aceitas em serviços em que os outros objetivos 

programáticos do PAISM não estivessem em desenvolvimento. 

Para a implementação do PAISM, Osis (1998 p.27), refere que havia a 

recomendação de se dar “[...] por uma reciclagem completa tanto do pessoal 

envolvido diretamente na prestação dos serviços quanto do pessoal 

encarregado da supervisão e coordenação programática”. Sendo que esta 

reciclagem deveria ser de forma continuada. 

Para que a reciclagem pudesse se dar de forma continuada, foi proposta 

a criação de centros de referência regionais. Além disso, havia também um 

trabalho de adequação e implantação das normas técnicas do ministério e do 

material instrucional, sendo que este deveria ser fornecido às secretarias de 

saúde estaduais e municipais de saúde e às equipes caberia fazer o 

acompanhamento, o controle e a avaliação do desempenho destes materiais 

(OSIS, 1998).  

Paralelamente, o ministério considerava importante identificar e 
apoiar os centros que faziam pesquisas operacionais e estudos 
epidemiológicos na área de saúde da mulher para tê-los na 
condição de fornecedores de subsídios técnico-científicos para 
facilitar a implantação do PAISM. (OSIS, 1998 p.27) 
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 Osis (1998) chama atenção às críticas sofridas pelo programa ao ser 

lançado. Dentre elas cita: que o PAISM, não passaria de um disfarce do 

governo para agir no sentido de controlar a natalidade da população, uma vez 

que centrava suas ações para as mulheres com vida sexual ativa e com mais 

risco de engravidar, justamente para controlar sua fecundidade. A outra crítica 

consistia na contradição entre a denominação integral e os objetivos centrados 

nos problemas de saúde decorrentes da atividade sexual e reprodutiva da 

mulher.  

O termo „integral‟ também estaria mal empregado, uma vez que o 

programa persistia na visão estereotipada da mulher definida pela sua 

capacidade de reprodução. E, por último, as críticas recaíram sobre o fato de 

que o homem fora excluído do programa11 apresentado pelo MS e isso 

implicaria na visão de que a reprodução era responsabilidade meramente 

feminina e que, se o PAISM pretendia ser integral e universal deveria centrar, 

na verdade, suas ações na atenção à saúde do adulto (OSIS, 1998).  

 Por outro lado, o PAISM teve um bom acolhimento, principalmente pelos 

grupos organizados de mulheres em geral, que, desde o início, passaram a 

lutar pela implantação do Programa, o qual consideravam ser uma resposta 

satisfatória as suas crescentes e expressivas demandas por uma atenção à 

saúde das mulheres que fosse desvinculada do cuidado materno-infantil (OSIS, 

1998). 

 O apoio ao PAISM é registrado nos artigos de opinião publicados pela 

imprensa da época e também pela Carta de Itapecirica, produzida a partir de 

um encontro de mulheres, acontecido em outubro de 1984. Neste encontro foi 

                                                 
11

 As ações voltadas ao homem limitavam-se à vasectomia e a outras formas de anticoncepção, somente 

quando a mulher estivesse impedida de usar algum outro método anticoncepcional. 
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reivindicado “[...] um programa integral, que atendesse às mulheres desde a 

infância até a velhice, incluindo a saúde mental e as doenças causadas pelo 

trabalho dentro e fora de casa” (OSIS, 1998 p. 29). Este programa deveria ter a 

preocupação de integrar prevenção e cura. Neste sentido, entre os 

encaminhamentos propostos pelo grupo reunido, enfatizou-se que fosse 

incentivado o controle popular na implantação do PAISM. 

 Se, por um lado, houve um consenso ao apoiar o PAISM, por outro, as 

mulheres também criticaram o conceito de „integral‟. Argumentaram que este 

conceito deveria enfatizar não só a integração do colo, do útero e das mamas, 

mas também de outros aspectos não físicos da vida das mulheres, como o 

contexto social, psicológico e emocional. Exigiram também que o PAISM 

incluísse ações definidas de educação sexual e em saúde, para afastar 

qualquer possibilidade de ele ser usado para o controle populacional coercitivo 

(OSIS, 1998). 

Concorda-se com Osis (1998), que não há como deixar de reconhecer a 

importância do PAISM na abordagem à saúde reprodutiva no Brasil. Entende-

se que este programa significou uma proposta de mudança na maneira como a 

saúde da mulher era tratada, trazendo à tona a discussão a respeito da 

integralidade e universalidade da assistência à saúde publica. Outro dos seus 

méritos foi o de ser pioneiro no cenário mundial, ao propor que o atendimento à 

saúde reprodutiva não fosse visto apenas com ações isoladas em 

planejamento familiar. Assim, Osis (1998 p 30-31) considera também que “[...] 

consequentemente, a adoção do PAISM representou, sem dúvida, um passo 

significativo em direção ao reconhecimento dos direitos reprodutivos das 
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mulheres, mesmo antes que essa expressão ganhasse os diversos foros 

internacionais de luta”. 

 



 

 

3 – REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

 

 O presente capítulo compreende a discussão sobre a legislação 

brasileira vigente na área dos direitos reprodutivos e no planejamento familiar, 

assim como uma breve discussão sobre a integralidade e a conceituação de 

serviços e ações/atividades em saúde, buscando embasamento teórico para a 

posterior análise e discussão do conteúdo que irá emergir com a coleta de 

dados. 

 

 

3.1 – O Planejamento familiar no Brasil e a Lei 9.263/96 

 

 

A Lei Nº 9.263, conhecida como a Lei do Planejamento Familiar, foi 

assinada em 1996, porém foi apenas em 2001 que a Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS-2001), do Ministério da Saúde, colocou a 

assistência em planejamento familiar entre as ações mínimas que devem ser 

implementadas em todos os municípios. Mesmo assim, a NOAS, de 2001, 

ainda coloca o PF apenas como foco das ações/atividades prioritárias da saúde 

da mulher (BRASIL, 2001). 

Araújo (2004) considera que a Lei Nº 9.263/96 concretizou o PAISM e 

reconheceu que o PF integra o conjunto de ações de atenção à mulher, ao 

homem e ao casal, dentro da visão de atenção integral à saúde. Este mesmo 

autor lembra que a legislação que regula a prática do planejamento familiar no 
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Brasil, implantada nas décadas de 1980 e 1990, não limitou o país a uma 

política controlista ou natalista, mas fez com que o Estado Brasileiro 

reafirmasse uma posição contrária às metas demográficas e reconhecesse a 

necessidade que a população tinha de meios para o controle da natalidade.  

Mesmo depois de implantado, toda a política de PF, no Brasil, percebo 

que a disponibilidade de métodos contraceptivos na rede pública de saúde 

continua baixa, desfavorecendo principalmente as famílias pobres que ainda 

não podem exercer de maneira plena os seus direitos reprodutivos. 

Segundo a Lei Nº 9.263/96, o SUS deve garantir que as 

ações/atividades e serviços de PF sejam oferecidos em todos os ciclos vitais, 

incluindo: a assistência à concepção e contracepção; assistência pré-natal; 

assistência ao parto, puerpério e ao neonato; controle das doenças 

sexualmente transmissíveis; controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do 

câncer de mama e do câncer de pênis12, assim como a regulamentação da 

esterilização como opções irreversíveis de anticoncepção13. Devem estar 

inclusos o acesso à informação e a todos os métodos e técnicas para 

concepção e anticoncepção, cientificamente aceitos, e que não coloquem em 

risco a vida e a saúde das pessoas (BRASIL, 1996).  

O acesso à informação deve ser expansivo às questões que envolvem a 

sexualidade, reforçando a autonomia do usuário do serviço de saúde e 

respeitando sua necessidade em saúde.  

A NOAS, de 2001, estabelece que os municípios devem garantir a 

consulta médica e de enfermagem para o PF, o fornecimento de medicamentos 

e métodos anticoncepcionais assim como a realização e a garantia de 

                                                 
12

 Artigo 3, § único. 
13

 Artigo 10 
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referência para os exames laboratoriais, “Cabendo ao profissional reivindicar 

do Estado o atendimento preconizado e o cumprimento da Lei do planejamento 

familiar” (LINDNER, 2006 p. 204). 

Em 2007, com o surgimento da Política Nacional de Planejamento 

Familiar, foi consolidada a idéia de que é dever do Estado garantir a oferta de 

métodos contraceptivos de forma gratuita para homens e mulheres em idade 

reprodutiva, sendo que a compra de anticoncepcionais deve ser disponibilizada 

na rede Farmácia Popular (BRASIL, 2007). 

 

 

3.2- Direitos reprodutivos, Direitos sexuais e os Direitos Humanos 

 

 

Os direitos Humanos são fundamentais aos seres humanos, pois sem 

eles não existe a capacidade de desenvolvimento e participação plena na vida. 

O direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, o direito ao 

afeto e à livre expressão da sexualidade estão entre os Direitos Humanos 

fundamentais (BRASIL, 2006).  

 

 

3.2.1 – A questão dos Direitos Sexuais e Reprodutivos 

 

 

 Sexo e reprodução, neste trabalho, serão empregados juntos, porém 

cabe salientar que os termos não são sinônimos e tratam de dimensões 
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distintas. Desta maneira, concorda-se com Corrêa, Jannuzzi e Alves (2004), os 

quais refletem que a atividade sexual não implica necessariamente em 

reprodução, porém exceto nos casos em que são utilizadas técnicas de 

fertilização in vitro, este, geralmente, envolve atividade sexual.   

O MS define direitos reprodutivos como aqueles em que as pessoas têm 

de decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter filhos, 

quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas; o direito a 

informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos e o direito de 

exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e 

violência (BRASIL, 2006).  

Os direitos reprodutivos opõem-se a qualquer tipo de coerção para 

controle da natalidade assim como a qualquer tipo de imposição natalista que 

implique na proibição do uso dos métodos contraceptivos (CORRÊA, 

JANNUZZI e ALVES, 2004). Dentre eles, estão inclusos o poder de contrair 

matrimônio de maneira livre e com pleno consentimento de ambos os 

parceiros. 

 Como direitos sexuais, o MS define como sendo o direito de viver e 

expressar, livremente, a sexualidade sem violência, discriminações e 

imposições e com respeito pleno pelo corpo do(a) parceiro(a); direito de 

escolher o(a) parceiro(a) sexual; direito de viver, plenamente, a sexualidade 

sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças; direito de viver a sexualidade 

independentemente de estado civil, idade ou condição física; direito de 

escolher se quer ou não quer ter relação sexual; direito de expressar livremente 

sua orientação sexual: heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, 

entre outras; direito de ter relação sexual independente da reprodução; direito 
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ao sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e de DST/HIV/AIDS; 

direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de 

qualidade e sem discriminação; direito à informação e à educação sexual e 

reprodutiva (BRASIL, 2006). Cabe lembrar que os direitos sexuais fazem parte 

dos direitos humanos e inclui, principalmente, o direito de viver a sexualidade 

com prazer (CORRÊA, JANNUZZI e ALVES, 2004). 

Na área da saúde, como objeto de estudo, “a sexualidade permite 

inúmeras e singulares concepções, não havendo conceito fixo e imutável” 

(RESSEL et al, 2010: 185). Porém, o conceito de sexualidade está, muitas 

vezes, ligado à genitalidade, ao ato sexual e à reprodução, sendo vista como 

um componente biológico relativo às necessidades orgânicas (RESSEL e 

GUALDA, 2003; RESSEL et al, 2010). Contudo a sexualidade precisa ser 

entendida, também, como “uma manifestação humana, que sofre modificações 

quanto ao sentido, função e regulação, de acordo com os diferentes períodos 

históricos e contextos culturais, e não mais como uma propriedade individual 

[...]” (RESSEL e GUALDA, 2003 p. 83). 

Neste ponto de vista, a sexualidade é uma experiência singular de cada 

ser humano, porém é universal, pois faz parte da vida de todas as pessoas e 

inclui aspectos individuais, sociais, psíquicos e culturais que carregam 

historicidade, práticas, atitudes e simbolizações (RESSEL e GUALDA, 2003; 

MOIZÉS e BUENO, 2010). Para ser compreendida, a sexualidade “não pode 

ser separada do indivíduo holístico, posto que é moldada nas relações que o 

sujeito estabelece, desde a mais tenra idade, consigo mesmo e com os outros” 

(MOIZÉS e BUENO, 2010 p. 207).  



      

 

  52 

 

Fonseca e Souza (2006) consideram que a sexualidade humana é um 

dos temas que mais perturba, gerando polêmicas e inquietações, uma vez que 

não segue uma perspectiva linear, englobando diversos aspectos da vida do 

ser humano multidimensional. 

 Nas relações de igualdade entre homens e mulheres sob o ponto de 

vista dos direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos estão atrelados a 

duas vertentes distintas, porém complementares: o campo da liberdade e da 

autodeterminação individual e o campo das políticas publicas de saúde 

(PIOVESAN, 2006). 

Em se tratando da liberdade e da autodeterminação individual, observa-

se que estão inclusos o livre exercício da sexualidade e da reprodução 

humana, sem qualquer tipo de discriminação, coerção ou violência, uma vez 

que é fundamental o poder de decisão no controle da fecundidade, 

consagrando-se a liberdade de gênero de decidir se e quando desejam 

homens e mulheres ter filhos. Sob esta ótica, está inserido o direito à 

autodeterminação, privacidade, intimidade, liberdade e autonomia individual, na 

qual se exige a não interferência do Estado, a não discriminação, a não 

coerção e a não violência (PIOVESAN, 2006). Porém, por outro lado, tem-se 

que o efetivo exercício dos direitos sexuais e reprodutivos demanda políticas 

públicas, que assegurem a saúde sexual e reprodutiva. Sob este ponto de 

vista, é essencial o direito ao acesso a informações, a meios e recursos 

seguros, disponíveis e acessíveis, assim como o direito ao mais elevado 

padrão de saúde reprodutiva e sexual, tendo em vista a capacidade de 

desfrutar de uma vida sexual segura e satisfatória e de reproduzir-se ou não, 

quando e segundo a frequência almejada. 
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Seguindo nesta vertente de pensamento, inclui-se o direito ao acesso ao 

progresso científico e o direito à educação sexual e, desta forma, é necessária 

a interferência do Estado, no sentido de que implemente políticas públicas 

“garantidoras” do direito à saúde sexual e reprodutiva (PIOVESAN, 2006).   

 

 

3.2.2  – A Enfermagem frente ao Planejamento familiar e aos Direitos Sexuais 

e Reprodutivos  

 

 

 O caminho da enfermagem até a década de 1990, na discussão a 

respeito do PF e dos direitos reprodutivos, é considerado, por Coelho (2005), 

como descontextualizado, pois enquanto a temática era discutida por outros 

segmentos da sociedade, em determinado período, na enfermagem as 

discussões começaram a emergir somente uma década após.  

Coelho (2005), ao analisar a produção científica da enfermagem, na 

Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN), identificou que o discurso dos 

enfermeiros, nas décadas de 1960 e 1970, refletiu o discurso religioso, 

defendendo a manutenção da vida em qualquer condição e condenando as 

práticas contraceptivas disponíveis às mulheres, que não estivessem 

fundamentadas nos métodos naturais. 

O Planejamento Familiar, enquanto um direito do casal de 
decidir o número de filhos que desejam e a maneira de 
prevenirem-se, não foi alvo de discussão. O que se evidenciou, 
foi a Enfermagem voltada a determinar condutas, tanto para as 
mulheres como para profissionais, baseados nos princípios 
cristãos (COELHO, 2005 p.669). 
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 Na década de 1980, a influência do discurso religioso, frente ao 

planejamento familiar, vai desaparecendo e o discurso do governo de Estado 

começa a se consolidar. A enfermagem passa a tomar conhecimento da 

realidade contraceptiva das mulheres através de pesquisas realizadas em 

serviços de saúde e comunidade, porém não define posicionamento claro 

sobre o tema enquanto categoria profissional. O discurso encontrado nas 

publicações da REBEn,  conforme (COELHO, 2005), está voltado para o PF, 

enquanto necessidade de orientação sobre a prática contraceptiva. 

O tema Planejamento Familiar, quando referido sobre a prática 
contraceptiva exercida pelas mulheres e a atuação de 
instituições internacionais na área da contracepção no Brasil, é 
encontrado nos artigos publicados na REBEn, duas décadas 
após a criação da BEMFAM (COELHO, 2005 p.670). 

 

 É somente a partir da década de 1990 que o discurso feminista passa a 

ser incorporado à prática do enfermeiro. Os debates da enfermagem em 

relação ao PF voltam-se para o social, demonstrando preocupação em orientar 

as mulheres sobre as práticas contraceptivas disponíveis. As condições sociais 

são abordadas como determinantes da utilização indiscriminada de 

contraceptivos orais e laqueadura. Nesta década, é visível a busca para 

instrumentalizar as mulheres, para que sejam agentes de mudança, em relação 

à atenção que lhes é dispensada pelos serviços de saúde (COELHO, 2005). 

No século XXI observo que o enfermeiro continua encontrando 

dificuldades em trabalhar com a temática planejamento familiar e direitos 

reprodutivos. Lindner (2006), em seu estudo, observou que para os 

profissionais, direitos reprodutivos são entendidos apenas como “algo” 

relacionado à contracepção, não correlacionado a temas como esterilização, 

aborto, concepção e assistência à saúde de maneira integral. Araújo e Baptista 
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(2000) observam que os profissionais de saúde e da enfermagem ainda 

mantêm um discurso a favor de uma ideologia controlista, a qual gera, nos 

profissionais, uma postura coercitiva e autoritária frente à clientela, 

reproduzindo, na prática, o pensamento neomalthusiano que norteou as 

políticas de planejamento familiar no século passado. 

 Lindner et al (2006) consideram que existe uma dissonância entre o 

discurso e a prática do enfermeiro frente ao PF e aos direitos reprodutivos e 

afirmam que apenas a demanda espontânea é atendida pelo enfermeiro, o que 

não traz o impacto positivo na prática profissional e não concretiza a autonomia 

do usuário como sujeito capaz de escolher e decidir por si mesmo. Por outro 

lado, Coelho e Fonseca (2004) evidenciaram que o profissional enfermeiro 

valoriza as vivências sexuais e reprodutivas da clientela assistida, mas ele é 

limitado pelo modelo biologicista.  

Corroboro com Andrade (2007), ao refletir que a enfermagem necessita 

que cada profissional contribua para o crescimento e a renovação dos 

conhecimentos pertinentes à profissão, agindo com responsabilidade, 

consciência crítica e criatividade dentro de sua área de atuação. “Em seu agir, 

tem de observar e criticar a eficiência dos métodos e técnicas que utiliza [...]” 

(ANDRADE, 2007 p.97). Dessa maneira, a enfermagem precisa estar em 

consonância com as tecnologias disponíveis, buscando atualização constante 

em sua área de atuação. Acredito que o enfermeiro não precisa dominar todas 

as áreas do conhecimento, mas deve estar atualizado e qualificado para 

desempenhar suas tarefas cotidianas com perfeição e segurança, para si 

mesmo, sua equipe e sua clientela. 
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A legislação brasileira, a partir de 1986, legaliza o planejamento da 

assistência de enfermagem, a partir da Lei do Exercício Profissional nº 

7.498/86, no art.11: “O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 

cabendo-lhe privativamente: c) planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem” 

(BRASIL,1986).  Reforçando a importância e a necessidade de se planejar a 

assistência de Enfermagem, a Resolução COFEN nº 272/2002, art. 2º, afirma: 

“A implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem14 – SAE – 

deve ocorrer em toda instituição da saúde, pública e privada (BRASIL, 2002). 

A consulta de enfermagem possibilita ao enfermeiro a utilização de um 

método científico, que proporciona uma assistência sistematizada e é 

explorada como uma das ações/atividades executadas pelos enfermeiros no 

PF (CAMIÁ, MARIN e BARBIERI, 2000, 2001 e 2006), sendo que é entendida 

como um recurso utilizado pelo enfermeiro para que o mesmo possa atuar de 

maneira independente e direta (CAMIÁ, MARIN e BARBIERI, 2001). A literatura 

consultada aponta para a necessidade de identificar os diagnósticos de 

enfermagem nas ações/atividades de PF como fundamental para a obtenção 

de melhor qualidade no atendimento, pois contribui para o planejamento e 

execução de um plano de cuidados direcionado a cada cliente (CAMIÁ, MARIN 

E BARBIERI, 2001). 

 Os diagnósticos de enfermagem mais frequentes, encontrados nas 

análises dos estudos, foram: comportamentos para elevar o nível de saúde, 

                                                 
14

 A sistematização da assistência de Enfermagem, conhecida também como Processo de Enfermagem, é 

apontada na literatura como estratégia para a aplicabilidade de uma assistência de enfermagem a partir do 

conhecimento científico e não somente originada da prescrição médica. A sistematização é tida como 

ponto essencial na cientificidade de nossa prática e na evolução da profissão, e é vista como a única 

possibilidade de o enfermeiro atingir sua autonomia profissional (ANDRADE, 2007). 
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potencial para o aumento do bem-estar espiritual, manutenção da saúde 

alterada, distúrbio do padrão do sono, risco para controle ineficaz do regime 

terapêutico, risco para infecção, padrões de sexualidade alterados, estratégias 

ineficazes de resolução individual, nutrição alterada (CAMIÁ, MARIN e 

BARBIERI, 2000 e 2001). Outro trabalho identificou, juntamente com o 

diagnóstico de enfermagem, os fenômenos que estimulavam a consulta e 

assim foi verificado: comportamento de busca da saúde; risco para 

comportamento de saúde ausente e comportamento de saúde ausente em 

razão da ausência de recursos financeiros para aquisição do método 

anticoncepcional e também pela não adoção de hábitos saudáveis como a 

realização de autoexame das mamas e exame de Papanicolau; interação 

sexual alterada e/ou prejudicada em razão das alterações orgânicas, 

preocupações; e conhecimento deficiente em relação ao método contraceptivo 

escolhido e à prática de autoexame das mamas (CAMIÁ, BARBIERI e MARIN, 

2006).  

 

 

3.3 – As Políticas Públicas de Saúde da Mulher e de Saúde do Homem e o 

Planejamento Familiar  

 

 

 Neste subcapítulo, apresento as políticas públicas de saúde que 

envolvem a questão do planejamento familiar frente à saúde da mulher e do 

homem na atenção básica, assim como os princípios que as norteiam. 
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O atendimento integral na atenção à saúde é um dos princípios básicos 

que norteiam o Sistema Único de Saúde Brasileiro15. Cabe ressaltar que na 

legislação brasileira, é utilizada a expressão "atendimento integral” e não o 

termo integralidade (BRASIL, 1988, art. 198); porém, este último tem sido 

utilizado corretamente como sinônimo do primeiro (MATTOS, 2007). 

A integralidade ou atendimento integral foi umas das bandeiras da luta 

do movimento sanitário brasileiro, porém é um dos princípios que ainda não se 

concretizou plenamente no cotidiano de muitos brasileiros (MATTOS, 2007). 

Ela parte do princípio que as necessidades de saúde das pessoas não podem 

ser divididas em partes ou por patologias, porém deve-se considerar o ser 

humano como um todo indivisível e multidimensional. De acordo com Campos 

(2003 p.571), quando se visa o atendimento integral,  

[...] as pessoas são encaradas como sujeitos. A atenção deve 
ser totalizadora e levar em conta as dimensões biológica, 
psicológica e social. Este modo de entender e abordar o 
indivíduo baseia-se na teoria holística, integral, segundo a qual 
o homem é um ser indivisível e não pode ser explicado pelos 
seus componentes, físico, psicológico ou social, considerados 
separadamente. 

Cecilio e Merhy (2003) também consideram a atenção integral como um 

esforço de uma abordagem completa, holística, portanto integral, dispensada a 

cada pessoa portadora de necessidades de saúde e garantido o consumo de 

todas as tecnologias disponíveis.  

Para o MS, a integralidade precisa ser compreendida a partir de uma 

dupla perspectiva, ou seja, na segurança de que haverá continuidade no 

processo de atenção e cuidado entre a atenção básica, média e alta 

                                                 
15

 De acordo com as leis orgânicas da saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), o SUS tem como princípios básicos 

a universalidade, a equidade, a integralidade e o controle social, estabelecendo a descentralização, a 

regionalização, a hierarquização, a resolutividade e a complementaridade do setor privado como 

princípios legais. 
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complexidade, assim como na perspectiva de que haverá compreensão dos 

modos e vida e da situação social de cada individuo, fazendo-se necessária a 

promoção de intervenções sistêmicas que abrangem também determinações 

sociais sobre a saúde e a doença, indo além das medidas médico-biológicas 

(BRASIL, 2008). No entender de Starfield (2004), na atenção básica, a 

integralidade requer que sejam reconhecidas todas as necessidades de saúde 

da população e que sejam disponibilizados recursos para que as mesmas 

sejam abordadas com capacidade de resolução. 

Campos (2003) também considera que o primeiro desafio, ao se pensar 

a integralidade da assistência à saúde, é reestruturar a forma como os serviços 

de saúde trabalham ainda até os dias de hoje. A mudança das práticas de 

saúde deve ocorrer tanto a nível institucional quanto nas práticas profissionais. 

Outro ponto levantado por este autor, ao pensar o atendimento integral, diz 

respeito à garantia de acesso aos diversos níveis de atenção (primário, 

secundário e terciário). Assim, Pinheiro (2001) pensa que a integralidade pode 

ser demandada na organização de serviços e na renovação das práticas de 

saúde, sendo reconhecida nas práticas que valorizam o cuidado e que têm, em 

suas concepções, a ideia de considerar o usuário como sujeito a ser atendido e 

respeitado em suas demandas e necessidades (PINHEIRO, 2001).   

A garantia do princípio da integralidade deve comportar também as 

diversas fases da atenção à saúde, o processo de cuidar e o relacionamento 

do profissional de saúde com os pacientes. “Indivíduos e coletividades devem 

dispor de um atendimento organizado, diversificado e humano. Esse princípio, 

portanto, não exclui nenhuma das possibilidades de se promover, prevenir, 

restaurar a saúde e reabilitar os indivíduos” (CAMPOS, 2003 p. 574). 
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Para se alcançar a integralidade no sistema de saúde, faz-se necessário 

que os gestores municipais, estaduais e federais passem a dar prioridade a 

este princípio. Implica perguntar se, na prática cotidiana da gestão e da 

operação do sistema de saúde, seus pressupostos têm sido respeitados 

(CAMPOS, 2003).  

 

Pensando no atendimento integral ao PF, corrobora-se com Pereira 

(2007) ao refletir que as ações/atividades e serviços de saúde devem estar 

voltados tanto para o indivíduo quanto para a comunidade, tendo em vista a 

prevenção, a promoção ou a recuperação da saúde, uma vez que o indivíduo é 

multidimensional e necessita que suas necessidades biológicas, sociais, 

psicológicas e espirituais sejam atendidas. 

 O PAISM, criado em 1983, incorporou, como princípios e diretrizes, as 

propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, 

bem como a integralidade e a equidade da atenção nas ações referentes à 

saúde da mulher, inserindo princípios de PF e dos direitos reprodutivos, num 

período em que estavam sendo consolidadas as ideias que deram origem ao 

SUS. Mais de uma década após o surgimento oficial do PAISM, em 2004, o 

então Ministro da Saúde, Humberto Costa, lançou a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM).  

A atenção à saúde do homem, especificamente, nunca foi prioridade nas 

políticas públicas de saúde; porém, após vinte anos da homologação do SUS, 

o MS apresenta a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH) como prioridade de governo, a qual foi desenvolvida em parceria 

entre gestores dos SUS, sociedades científicas, sociedade civil organizada, 



      

 

  61 

 

pesquisadores acadêmicos e agências de cooperação internacional (BRASIL, 

2008). 

 

 

3.3.1 - A Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) 

no contexto do Planejamento Familiar  

 

 

 A política incorpora a integralidade e a promoção da saúde como 

princípios norteadores, buscando consolidar os avanços no campo dos direitos 

sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no 

planejamento familiar, na atenção ao abortamento e no combate à violência 

doméstica e sexual (BRASIL, 2003). 

 De acordo com o MS, o PNAISM tem como objetivos gerais: promover a 

melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a 

garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios 

e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em 

todo território brasileiro; contribuir para a redução da morbidade e mortalidade 

feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de 

vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer 

espécie e ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher 

no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2007).  

Ainda de acordo com o MS, a política tem como objetivos específicos: 

ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras 

da infecção pelo HIV e outras DST; promover a atenção obstétrica e neonatal, 
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qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em 

condições inseguras, para mulheres e adolescentes; promover a atenção às 

mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual; 

promover, conjuntamente com o PN-DST/AIDS, a prevenção e o controle das 

doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS na 

população feminina; reduzir a morbimortalidade por câncer na população 

feminina; implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o 

enfoque de gênero; implantar e implementar a atenção à saúde da mulher no 

climatério; promover a atenção à saúde da mulher na terceira idade; promover 

a atenção à saúde da mulher negra; promover a atenção à saúde das 

trabalhadoras do campo e da cidade; promover a atenção à saúde da mulher 

indígena; fortalecer a participação e o controle social na definição e 

implementação das políticas de atenção integral à saúde das mulheres. 

Especificamente em relação ao PF, a PNAISM visa estimular a 

implantação e implementação da assistência em PF, para homens e mulheres, 

adultos e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde através da 

ampliação e qualificação da atenção ao PF, incluindo a assistência à 

infertilidade; garantindo a oferta de métodos anticoncepcionais para a 

população em idade reprodutiva; ampliando o acesso das mulheres às 

informações sobre as opções de métodos anticoncepcionais; estimulando a 

participação e inclusão de homens e adolescentes nas ações/atividades de 

planejamento familiar (BRASIL, 2007). 
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3.3.2 – A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) e 

o Planejamento Familiar 

 

 

O Ministério da Saúde, ao formular a PNAISH, reconhece que a saúde é 

um direito social básico e de cidadania de todos os homens brasileiros 

(BRASIL, 2008). A política “[...] objetiva orientar as ações e serviços de saúde 

para a população masculina com integralidade e equidade primando pela 

humanização da atenção” (BRASIL, 2008 p. 35). 

Um de seus principais objetivos é promover ações de saúde 
que contribuam significativamente para a compreensão da 
realidade singular masculina nos seus diversos contextos 
socioculturais e político-econômicos e que, respeitando os 
diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos 
sistemas locais de saúde e tipos de gestão, possibilitem o 
aumento da expectativa de vida e a redução dos índices de 
morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis nessa 
população. (BRASIL, 2008 p.3) 

 
A PNAISH enfatiza que são necessárias mudanças de paradigmas ao 

ser abordada a população masculina em relação ao cuidado com a saúde e a 

saúde de sua família. Destaca que, além dos aspectos educacionais, entre 

outras ações/atividades, os serviços públicos de saúde devem estar 

organizados de modo a acolher e fazer com que o homem sinta-se parte 

integrante deles. A implementação da política necessita ocorrer integrada às 

demais políticas públicas existentes, seguindo a hierarquia da atenção à saúde, 

na qual a atenção primária é a porta de entrada do SUS (BRASIL, 2008). 

Os princípios básicos da PNAISH são a humanização e a qualidade, as 

quais implicam na promoção, reconhecimento e respeito à ética e aos direitos 

do homem, obedecendo às suas peculiaridades sócio-culturais. Para que esses 
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princípios sejam observados, é necessário, segundo o MS, considerar como 

elementos: 

1. Acesso da população masculina aos serviços de saúde 
hierarquizados nos diferentes níveis de atenção e organizados 
em rede, possibilitando melhoria do grau de resolutividade dos 
problemas e acompanhamento do usuário pela equipe de 
saúde; 
2. Associar as diversas áreas do setor sanitário, demais áreas 
do governo, o setor privado e não-governamental, e a 
sociedade, compondo redes de compromisso e co-
responsabilidade quanto à qualidade de vida da população 
masculina em que todos sejam participantes da proteção e do 
cuidado com a vida. 
3. Informações e orientação à população-alvo, aos familiares e 
a comunidade sobre a promoção, prevenção e tratamento dos 
agravos e das enfermidades do homem; 
4. Captação precoce da população masculina nas atividades 
de prevenção primaria relativa às doenças cardiovasculares e 
cânceres, entre outros agravos recorrentes; 
5. Capacitação técnica dos profissionais de saúde para o 
atendimento do homem; 
6. Disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais 
educativos; 
7. Estabelecimento de mecanismos de monitoramento e 
avaliação continuada dos serviços e do desempenho dos 
profissionais de saúde, com participação dos usuários; 
8. Elaboração e análise dos indicadores que permitam aos 
gestores monitorar as ações e serviços e avaliar seu impacto, 
redefinindo as estratégias e/ou atividades que se fizerem 
necessárias. (BRASIL, 2008 p.36-37) 

 
Em relação ao planejamento familiar e aos direitos reprodutivos e 

sexuais, é necessário superar a restrição da responsabilidade sobre as práticas 

contraceptivas às mulheres, assegurando aos homens o direito à participação 

na regulação da fecundidade e na reprodução. Desta forma, a paternidade não 

é vista apenas do ponto de vista de uma obrigação legal, mas como um direito 

do homem em participar de todo o processo, incluindo a decisão de ter ou não 

filhos, como e quando tê-los, assim como o acompanhamento da gravidez, do 

parto, do pós parto e da educação da criança (BRASIL, 2008). 

Vale ressaltar que os adolescentes e jovens masculinos 
também devem ser reconhecidos como sujeitos dos direitos 
sexuais e reprodutivos, incluindo a paternidade como direito. A 
paternidade na adolescência não deve ser vista apenas como 
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algo a ser evitado, resguardando a autonomia a essa 
população, que deve ser assistida diante de suas necessidades 
e projetos de vida, e não segundo a percepção do profissional 
de saúde quanto aos ideais para a sua saúde sexual e 
reprodutiva, que podem estar imersos em preconceitos sobre a 
própria adolescência e juventude. (BRASIL, 2008 p. 20) 

 
Em relação à pessoa idosa, o MS afirma que é necessário que seja 

efetuado o resgate como sujeito de seus direitos reconhecendo que o exercício 

da sexualidade, não necessariamente, é interrompido com o avanço da idade, 

pois a sexualidade não se reduz à meta reprodutiva (BRASIL,2008). 

 

 

3.4 - Ações/atividades e Serviços de Saúde/Enfermagem em Planejamento 

Familiar 

 

 

Neste capítulo, assume-se o compromisso de buscar na literatura as 

conceituações a respeito dos termos Ações/atividades e Serviços em Saúde, 

construindo o embasamento teórico conceitual para discutir e apresentar as 

ações/atividades e os serviços em planejamento familiar.  

De acordo com o artigo 198, da Constituição Federal, o SUS é composto 

pelo conjunto das ações/atividades e serviços de saúde regionalizados e 

hierarquizados que são públicos ou privados de caráter complementar. Assim, 

compete ao SUS prestar assistência às pessoas por intermédio de 

ações/atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações/atividades assistenciais e preventivas, nas 

quais estão incluídas as ações/atividades de vigilância sanitária, vigilância 
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epidemiológica, saúde do trabalhador, e assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica (BRASIL, 1988). 

Segundo a Lei Nº 9.263/96, artigo 2º e 3º, entende-se planejamento 

familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que tem por 

finalidade a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da 

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. É parte integrante do conjunto de 

ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de 

atendimento global e integral à saúde (BRASIL, 1996). 

O Planejamento Familiar deve ser tratado dentro do contexto 
dos direitos reprodutivos, tendo, portanto, como principal 
objetivo garantir às mulheres e aos homens um direito básico 
de cidadania, previsto na Constituição Brasileira: o direito de ter 
ou não filhos/as (BRASIL, 2002b p.7). 

Para tanto, inicia-se trazendo o sentido literal dos dois termos “ações” e 

“serviços”. Assim, de acordo com Ferreira (2008), o termo “ação” provém do 

latim actione e significa ato ou efeito de atuar, atuação, ato feito, obra, 

manifestação de uma força, de uma energia, de um agente. Analisando o 

sentido denotativo das palavras ação e atividade, também podem ser 

compreendidas como o desenvolvimento de um trabalho, uma vez que o termo 

“trabalho”, em seu sentido literal, significa a aplicação de forças para se 

alcançar um determinado fim e uma atividade coordenada para a realização de 

um serviço. Desta forma, neste estudo, utilizam-se os termos “ação” e 

“atividade” como sinônimos. 

O termo “serviço” também provém do latim servitiu e significa ato ou efeito 

do servir, exercício de cargos ou funções obrigatórias, desempenho de 

qualquer trabalho, emprego ou comissão (FERREIRA, 2008). Portanto, o termo 

“serviço” pode ser compreendido como o resultante de um conjunto de 
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ações/atividades, as quais são desenvolvidas como etapas resultantes de um 

trabalho.  

Ferreira (2008) define as variações que o termo serviço pode sofrer: assim 

considera como Serviço Social o serviço público ou privado de previdência ou 

assistência, destinado a proporcionar melhoria das condições sociais a seus 

beneficiários.  

Por analogia, entende-se que a Enfermagem caracteriza-se por ser um 

serviço de assistência à saúde, e que possui o cuidado como essência de sua 

prática. Da mesma forma, o PF também pode ser compreendido como serviço, 

uma vez que é um conjunto de ações/atividades que se destinam à garantia 

dos direitos reprodutivos de homens e mulheres.  

Téboul (1999) diz que “serviço” é um ato interativo, que implica em um 

contato entre quem oferece e quem busca o mesmo, ou seja, a prestação de 

um serviço está baseada nas inter-relações do prestador e do cliente.  

Prestar um serviço é comparável a uma “caixa preta”; assim o que entra 

na caixa são clientes com necessidades ou problemas e o que sai dela são 

esses mesmos clientes transformados (TÉBOUL, 1999). Portanto, a prestação 

de serviço, para esse mesmo autor, é um ato imaterial, mesmo quando há 

inclusão de elementos concretos, como manufaturados ou da informação.  

Sendo um ato imaterial, Téboul (1999) considera que os serviços não 

são tangíveis e não podem ser estocados, devendo ser consumidos no 

momento de sua produção. É necessário ajustar a oferta de serviços à 

demanda e maximizar a utilização da capacidade. 

 Ainda de acordo com Téboul (1999), a prestação de um serviço não 

pode ser medida, controlada ou corrigida durante a entrega sem que o cliente 
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esteja consciente disso. A percepção do cliente, ao receber o serviço, é 

imediato, subjetivo e qualitativo, existindo uma percepção global, ou seja, 

existe uma “conta satisfação” toda vez que um serviço é prestado de acordo 

com as expectativas, porém, se essas expectativas não são correspondidas, 

ocorre o débito dessa “conta satisfação”, sendo necessários vários créditos 

extras para compensar esse débito. Desta forma, quando o saldo permanece 

positivo, os clientes continuarão fiéis e expressarão preferência pelo serviço. 

Para Siqueira (2001), serviço é uma atividade ou um benefício que uma 

pessoa oferece a outra, sendo essencialmente intangível e não resulta na 

propriedade de qualquer coisa, assim a produção deste serviço pode ou não 

estar vinculada a um produto físico.  

Os serviços, às vezes, podem estar associados à transferência de bens; 

em outros casos, representam a prestação de conhecimentos profissionais 

específicos, portanto, sem a presença da característica do bem a ser 

repassado (SIQUEIRA, 2001). Desta forma, o serviço vem representar o vivido 

pelo profissional que o presta, com ou sem a transferência de bens; vem 

demonstrar o seu desempenho, o esforço pessoal e/ou coletivo utilizado para 

prestar o serviço procurado pelo cliente /usuário (SIQUEIRA, 2001). 

Siqueira (2001) e Schemenner (1999), assim como Téboul (1999), 

consideram como características dos serviços de saúde a intangibilidade16, a 

inseparabilidade e a ocorrência simultânea e a heterogneidade. 

Timby (2001) considera que os cuidados à saúde configuram um sistema 

em que existe uma rede de serviços disponíveis às pessoas que buscam 

                                                 
16

 A tangibilidade refere-se aos serviços que podem ou não ser armazenados, produzidos e transportados. 

Os serviços de saúde são intangíveis, porque não podem ser armazenados e nem transportados. Os fatores 

de produção e consumo encontram-se interligados, significando que, ao mesmo tempo em que são 

produzidos, a maioria é consumida imediatamente através da prestação da assistência profissional ou 

multiprofissional (SIQUEIRA, 2001). 
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tratamento para um problema de saúde ou auxílio na manutenção ou a 

promoção da mesma. Os tipos de cuidados à saúde variam conforme as 

necessidades do cliente. Ele pode buscar esses serviços ou ser encaminhado 

a recursos que proporcionam cuidado primário, secundário, terciário e 

prolongado.  

Nos cuidados primários, Timby (2001) descreve os serviços de saúde 

oferecidos pelo primeiro profissional ou instituição de cuidados à saúde com 

quem um indivíduo entrou em contato. Aos cuidados secundários pertencem os 

serviços de saúde que os provedores de cuidados primários encaminham os 

pacientes para consultas e testes adicionais. Os cuidados terciários ocorrem 

em hospitais, onde especialistas e tecnologias complexas estão disponíveis. Já 

os cuidados prolongados envolvem o atendimento às necessidades de saúde 

de pacientes que não mais requerem hospitais, mas que ainda necessitam dos 

serviços de saúde (TIMBY, 2001). 

 Desta forma, entende-se que os cuidados primários, secundários e 

terciários constituem-se de ações/atividades prestadas pelos serviços públicos 

ou privativos que integram o sistema de saúde. 

Se analisarmos o conceito de PF, conforme descrito na Lei 9.263/96, os 

serviços de planejamento familiar incluem tanto os cuidados primários, quanto 

os secundários e terciários (BRASIL, 1996), sendo que os cuidados primários 

são ofertados na atenção básica de assistência a saúde. Em relação aos 

serviços prestados pela atenção básica, Starfield (2004) considera que este 

nível de atenção está orientado para o atendimento das necessidades das 

pessoas e que deve disponibilizar uma variedade de serviços voltados para tais 

necessidades, alcançando, assim, um alto nível de desempenho no 
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reconhecimento destas. As necessidades de saúde são consideradas por 

Starfield (2004) como sintomas, disfunções, desconfortos/enfermidades, 

podendo ser entendidas também como intervenções preventivas ou de 

promoção da saúde. 

Na atenção básica é encontrada uma variabilidade de problemas e 

necessidades de saúde muito maiores que em outro nível de atenção à saúde, 

o que faz com que sejam necessárias formas de intervenções amplas e 

abrangentes e que estas contemplem toda a diversidade das necessidades de 

saúde da população (STARFIELD, 2004). Assim, é necessária uma grande 

variedade de ações/atividades e serviços, os quais podem variar de 

comunidade para comunidade, conforme as características das populações 

residentes. 

Como a atenção primária lida com um conjunto maior de 
preocupações quanto à saúde e o faz dentro de um contexto 
social amplo, deve possuir um amplo conjunto de tipos de 
recursos à sua disposição. (STARFIELD, 2004 p.315) 

 
Por outro lado, Starfield (2004) reconhece que alguns tipos de serviços 

podem não ser efetivos; alguns podem não valer o custo; e outros ainda podem 

ser prejudiciais. Isso contradiz a ideia de que quanto maior a variedade e a 

aplicação dos serviços disponíveis, melhor o cuidado. 

Os serviços de saúde constituem um sistema imperfeito em 
que as interações entre seus componentes não são 
harmoniosas nem coerentes e sofrem a influência de 
interesses e contingências próprias de um ambiente social cuja 
realidade é mutável e imprevisível (MOTTA, 2001 p.29)  
 

Em um sistema de saúde há uma grande heterogeneidade (ambientes 

diversos, funções diversificadas, múltiplas profissões e profissionais, 

comunidades distintas, usuários diversificados e demandas variáveis), o que 

implica em uma gama variável de serviços a serem oferecidos para dar 
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resolução à demanda. De acordo em Motta (2001, p.30), essas características 

são responsáveis pela imposição de: 

[...] pressões diversas sobre cada serviço, gerando respostas 
que têm pouca harmonia com as ações de outros e que 
produzem fragmentações e desequilíbrios no sistema como um 
todo. Gerenciar esses sistemas significa deparar-se com uma 
grande variedade de fatores técnicos e comportamentos 
humanos diversos, que levam a uma imagem muitas vezes 
contraditória. Ao mesmo tempo, os serviços de saúde, como 
empresas produtoras de serviços, têm características próprias 
que geram uma multiplicidade de dificuldades de 
gerenciamento.  
 

Assim, o fato de os serviços serem intangíveis, difíceis de objetivar e por 

se esgotarem no momento do fornecimento pode não instigar a equipe a 

melhorá-los, já que é muito difícil a sua qualificação. 

Conforme Siqueira (2001 p.99): 

O trabalho humano desenvolve-se através de diversas ações, 
com a finalidade de produzir saúde no coletivo. Essas ações, 
nos serviços de saúde, correspondem à ações profissionais, 
específicas da saúde, administrativas e de apoio. Enquanto as 
ações profissionais (enfermeiro, médico, psicólogo, assistente 
social se envolvem diretamente com o cliente, oferecendo o 
produto, isto é, prestando a assistência, as atividades 
administrativas e os demais serviços da instituição de saúde 
procuram dar o suporte [...] 

 

 

Outros fatores que podem gerar dificuldades no desenvolvimento dos 

serviços de saúde, segundo Motta (2001), são: os receios e cautelas na 

interação; o trabalho fragmentado; recursos considerados como ilimitados; 

funcionamento autômono e competitivo das distintas unidades de produção; 

debilidade das estruturas formais; distribuição do poder nos serviços de saúde 

para além das estruturas formais das instituições; pensamento corporativo; 

necessidade de uma coordenação flexível, que estimule e incentive a 

integração criativa dos trabalhadores; inexistência de uma visão integral do 

assunto e a normalização do trabalho nos serviços de saúde. 
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De acordo com Motta (2001), conseguir o desenvolvimento e a interação 

sistêmica de uma instituição permite que ela fique menos vulnerável às 

imposições externas. O desenvolvimento de esforços para impulsionar maior 

interdependência sistêmica dos serviços e departamentos pode causar temor e 

fazer perder a identidade e a visibilidade, ao gerar obrigações derivadas da 

interação. Isso pode ser visto por alguns como uma restrição à autonomia de 

cada setor, embora muitas vezes compensada pela eficácia e qualidade dos 

serviços. A construção de vínculos exige maior esforço colaborativo e a 

construção de valores e objetivos comuns. 

Em relação ao trabalho fragmentado, Motta (2001) diz que as unidades 

administrativas funcionam de forma isolada nos serviços de saúde, e a 

integração dos trabalhadores só se dá em determinados processos, em que 

estão claramente definidos os papéis de cada um dos integrantes da equipe 

(por exemplo, nos atos cirúrgicos). Existe uma profunda divisão de trabalho, 

concebida não somente como uma forma de definir funções e 

responsabilidades das pessoas, mas também como meio de distribuir recursos, 

poder, influência e possibilidades de comunicação. A divisão de trabalho 

produz ao mesmo tempo integração e isolamento entre os componentes da 

organização, impondo ou reduzindo barreiras de comunicação. A 

especialização no campo da saúde é também uma forma de isolamento. 

Requer-se um esforço gerencial para criar novos canais formais ou informais 

de comunicação. Essa situação exige como estratégia de desenvolvimento de 

uma abordagem integral, que se olhe de fora e se possa mudar por dentro, e 

que se apóie o desenvolvimento de equipes de trabalho que assumam como 

um grupo as responsabilidades e os compromissos. 
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Quanto aos recursos serem considerados ilimitados, Motta (2001) 

considera que a valorização da necessidade de serviços de saúde, que se 

evidenciam em momentos críticos da vida humana (nascimento, enfermidade, 

morte), está consubstanciada nos valores do pessoal de saúde, para quem 

cada caso é percebido como único, pelo qual se pode requerer todos os 

recursos possíveis. Assim, os recursos para a saúde são considerados 

ilimitados, ignorando-se de fato seu caráter finito. Este aspecto mostra uma 

permanente contradição entre a perspectiva gerencial encarregada de distribuir 

os recursos existentes e a perspectiva do trabalhador da saúde, que é 

demandante dos recursos tecnicamente necessários. Neste contexto cultural, o 

valor que se dá ao conhecimento e manejo gerencial é secundário ou 

inexistente. Superar esta situação implica construir coletivamente o 

conhecimento gerencial durante a gestão dos serviços por parte dos próprios 

trabalhadores, evitando a imposição dos conhecimentos. 

Já em relação ao funcionamento autônomo e competitivo das distintas 

unidades de produção, Motta (2001) fala que as unidades de saúde precisam 

ter objetivos autônomos e competir por recursos provenientes de uma mesma 

fonte de financiamento, o que lhes permite, em alguns casos, sobreviver à 

custa dos outros. Essa característica dificulta o estabelecimento de vínculos 

cooperativos baseados em intercâmbios e na complementação de serviços. De 

acordo com este mesmo autor, para evitar isso, é necessária a construção de 

um enfoque sistêmico e um esforço de educação sobre os valores e os 

objetivos comuns, assim como sobre a dependência mútua no 

desenvolvimento dos serviços. 
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Quanto à debilidade das estruturas formais, Motta (2001) considera que 

as organizações de saúde são estruturas de poder que manejam recursos e 

geram opções econômicas e sociais para as pessoas e que têm a capacidade 

de estabelecer dependência e autonomia. 

Em relação à distribuição do poder nos serviços de saúde para além das 

estruturas formais das instituições, Motta (2001) diz que isto ocorre porque 

existem espaços e agentes com grande capacidade de decisão, que se 

encontram muitas vezes à margem das estruturas gerenciais dos serviços. É 

necessário promover um amplo e consistente processo de cooperação e 

negociação nas equipes de trabalho, baseado no reconhecimento de 

interesses particulares que determinam que as ações que ajudam uns 

ameaçam outros e que o conflito e a cooperação estão sempre presentes. Isso 

conduz à necessidade de promover uma dinâmica de equipes de trabalho que 

inclua todos os atores relevantes, sem inibir a liderança real na hora de 

desenvolver o processo de transformação. 

Em relação ao pensamento corporativo, na concepção de Motta (2001), 

a especialização moderna faz com que as organizações de saúde estejam 

integradas por diferentes profissionais, que necessitam de certa autonomia 

para o exercício de sua prática profissional. No entanto, quanto maior for o grau 

dessa especialização, maior será a divergência entre os objetivos da 

organização e os métodos de ação de cada profissão. Assim, as organizações 

compõem-se não só da visão global de seus objetivos, mas também da soma 

das distintas concepções setoriais que têm cada profissão. Tudo isso 

condiciona a necessidade de uma integração sistêmica a partir de um mínimo 

de interesses comuns, obtidos através de processos de coordenação, 



      

 

  75 

 

participação e negociação para resolver conflitos e estabelecer bases de 

cooperação. 

Siqueira (2001 p. 16) considera que: 

Trabalhar em equipe exige capacitação profissional, descobrir a 
interface do trabalho dos profissionais envolvidos e o respeito à 
autonomia profissional. Assim, a competência de cada 
profissional que integra a equipe multiprofissional, precisa 
encontrar campo/espaço para exercer com autonomia os seus 
saberes, enquanto respeita os do colega que trabalha na mesma 
equipe ou participa em outra que, num espaço mais amplo, 
compõe o leque de cuidados que envolve os diversos 
profissionais e serviços de saúde. 

 

Motta (2001) também faz referência sobre a necessidade de uma 

coordenação flexível, que estimule e incentive a integração criativa dos 

trabalhadores para buscar soluções para os problemas e ter autonomia na 

obtenção de resultados. Assim como a inexistência de uma visão integral do 

assunto, na qual os serviços de saúde tendem a ser dominados e dirigidos por 

profissionais com alto grau de identificação com sua profissão e o exercício de 

sua função, mais que com os objetivos e a melhoria da eficiência da 

organização para a qual trabalham. Isto dificulta sua adesão e colaboração 

com projetos cooperativos que busquem a maior adequação da organização às 

necessidades e expectativas de seus usuários. Por isso, quando os 

profissionais de saúde assumem funções gerenciais, não deixam de exercer 

sua função de origem, dedicando pouco tempo à gerência e até mesmo 

assumindo-a com certa frustração devido à concepção burocrática que têm 

dela. Isso explica por que, até agora, as organizações de saúde não possuem 

dirigentes integralmente dedicados às tarefas de direção. 

Em relação à normalização do trabalho nos serviços de saúde, Motta (2001) diz 

que os trabalhadores da saúde desempenham papéis estabelecidos pelo 



      

 

  76 

 

costume (“sempre fiz assim, não há por que fazer diferente”), que dificultam o 

planejamento de mudanças. O peso da “memória histórica” tira do trabalhador 

sua capacidade de contribuir para definir e melhorar seu próprio trabalho e o 

serviço de saúde em geral. É necessário recuperar o saber do trabalhador e 

estimular sua participação, criatividade e responsabilidade para com a função 

que cumpre. E é a construção coletiva do conhecimento, a partir da 

investigação operativa dos processos de trabalho, que pode contribuir para 

identificar melhores formas de fazer as coisas, conscientizando os 

trabalhadores e melhorando a qualidade e a eficiência da prestação dos 

serviços. 

Pereira (2007) considera que o serviço de saúde é um sistema 

organizado que visa à provisão de cuidados/ações de saúde englobando um 

conjunto de ações/atividades organizacionais as quais se apoiam no princípio 

da integralidade, orientando o desenvolvimento resolutivo no sentido de 

responder às necessidades individuais e coletivas dos usuários. 

Concorda-se com as idéias que Pereira (2007) atribui ao serviço e, 

assim, entende-se que o Planejamento Familiar é um serviço de saúde, que faz 

parte de um sistema organizado, que visualiza o desenvolvimento de um plano 

de cuidados de saúde, os quais abrangem um conjunto de “ações/atividades” 

que objetivam o cuidado integral e resolutivo tanto individual quanto 

coletivamente.  

Porém, corrobora-se com Mota (2001), quando diz que o sistema de 

saúde é imperfeito, uma vez que o SUS ainda está em consolidação, assim 

como as relações entre profissões e profissionais, os quais têm o desafio de 

desenvolver ações/atividades interdisciplinares e não apenas multidisciplinares. 
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“Os trabalhadores da saúde são a estrutura e a organização, compondo, com o 

seu trabalho, os serviços” (MOTTA, 2001, p32). 

 Pensando no termo “ação”, o Ministério da Saúde (2006b) descreve-o 

como uma operação que resulta em um produto ofertado à sociedade ou que 

contribui para atender aos objetivos de um programa. Sendo o produto 

resultante de uma ação, destina-se a um público-alvo, ou seja, a um conjunto 

de pessoas com características comuns ou segmento da sociedade ao qual o 

programa ou a ação se destina e que se beneficia direta e legitimamente com 

sua execução. O público-alvo, para o MS pode ser um grupo de pessoas, uma 

comunidade, um grupo de instituições ou de setores que serão atingidos 

diretamente pelos resultados do programa, ação/atividade ou serviço. Então 

apreende-se que, em relação ao PF, o público alvo é caracterizado por homens 

e mulheres da comunidade assistida com necessidades diversas referentes ao 

direito de exercer o planejamento de suas famílias (BRASIL, 2006b). Assim, a 

“ação” em PF é toda a operação, atividade desenvolvida dentro das 

comunidades, que contribui para a garantia dos direitos referentes ao 

planejamento consciente da família.  

Enfatiza-se que o “serviço” é constituído por diversas ações/atividades 

que se desenvolvem em conjunto, buscando alcançar um determinado 

resultado proposto. Assim, de acordo com a Lei 9.263/96, artigos 3º e 4º, o 

Planejamento Familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela 

garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas 

disponíveis para a regulação da fecundidade (BRASIL 1996). 

 As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus 

níveis, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita 
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a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programas de atenção integral à 

saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua como atividades básicas, 

entre outras: a assistência à concepção e contracepção; o atendimento pré-

natal; a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; o controle das 

doenças sexualmente transmissíveis; o controle e prevenção do câncer 

cérvico-uterino, do câncer de mama e do câncer de pênis (BRASIL, 1996).  

 No Estado do Rio Grande do Sul, a Resolução 04/2007, do Conselho 

Estadual de Saúde, recomenda que o Programa Planejamento Familiar seja 

instituído como política de estado, recomendando aos gestores municipais que 

disponibilizem métodos contraceptivos em todas as unidades de atenção 

básica dos municípios, para todas as faixas etárias independente das 

condições socioeconômicas, respeitando o livre direito de escolha e o acesso 

sempre precedido de amplo conhecimento acerca de cada método (RIO 

GRANDE DO SUL, 2007). 

 Essa mesma Resolução também traz outras recomendações à gestão 

municipal, entre elas, que sejam utilizados os termos "planejamento familiar" e 

"controle de natalidade" de forma distinta, em todas as ações concernentes aos 

direitos sexuais e reprodutivos. No mesmo sentido, que a oferta de implantes 

subdérmicos oferecidos através do Programa de Planejamento Familiar sejam 

ofertados como Política Pública, norteada pelos princípios do SUS (RIO 

GRANDE DO SUL, 2007). 

De acordo com o MS, as ações dos profissionais de saúde na 

assistência ao PF e à anticoncepção envolvem, necessariamente, três tipos de 

atividades/ações: as atividades/ações educativas, as atividades/ações de 

aconselhamento e as atividades/ações clínicas (BRASIL, 2002b).  
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Essas atividades/ações necessitam ser desenvolvidas de forma 

integrada, tendo-se sempre em vista que toda visita ao serviço de saúde 

constitui-se numa oportunidade para a prática de ações educativas que não 

devem se restringir apenas às atividades referentes à anticoncepção, no 

enfoque da dupla proteção, mas, sim, abranger todos os aspectos da saúde 

integral da mulher. 

Deve-se, ainda, promover a interação dos membros da equipe de saúde, 

de forma a permitir a participação dos diversos elementos, nessas atividades, 

de acordo com o nível de responsabilidade requerido em cada situação 

(BRASIL, 2002b). 

O MS orienta que as atividades/ações educativas sejam desenvolvidas 

com o objetivo de oferecer à população assistida os conhecimentos 

necessários para a escolha e posterior utilização do método anticoncepcional 

mais adequado, assim como propiciar o questionamento e a reflexão sobre os 

temas relacionados com a prática da anticoncepção, inclusive a sexualidade 

(BRASIL, 2002b). Ainda há a orientação para que estas ações sejam 

preferencialmente realizadas em grupo, precedendo a primeira consulta, e 

devem ser sempre avigorados pela ação educativa individual e reforçando o 

caráter participativo, em que seja permitida a troca de informações e 

experiências (BRASIL, 2002b). 

O aconselhamento em PF, segundo o MS, pressupõe:  

- a identificação e acolhimento da demanda do indivíduo ou casal, entendida 

como suas necessidades, dúvidas, preocupações, medos e angústias, entre 

outras, relacionadas às questões de planejamento familiar e prevenção das 

DST/AIDS; 
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- a avaliação de risco individual ou do casal, para a infecção pelo HIV e outras 

DSTs; 

- e o reconhecimento pelo profissional de que o sucesso a ser alcançado 

depende da ação conjunta dos interlocutores (profissional e indivíduo ou casal) 

(BRASIL, 2002b).  

Implica, portanto, na promoção de um diálogo no qual a 
mensagem é contextualizada às características e vivência 
da(s) pessoa(s) e na necessidade de participação ativa nesse 
processo. A idéia demarcada no aconselhamento é a troca. 
Dessa forma, torna-se possível o desenvolvimento de uma 
relação de confiança, condição básica para a realização dos 
procedimentos presentes no processo de aconselhamento 
(BRASIL, 2002b p.12). 

 Já as ações/atividades clínicas, segundo o MS, precisam ser realizadas 

levando-se em conta que todo e qualquer contato que a mulher venha a ter 

com os serviços de saúde devem ser utilizados em benefícios da promoção, 

proteção e recuperação da sua saúde. Desta forma, a primeira consulta pode 

ser feita após as ações/atividades educativas (BRASIL, 2002b). 

Na consulta clínica, além da inclusão da escolha do método 

anticoncepcional e da prescrição do mesmo, existe a necessidade de que seja 

incluída a anamnese, exame físico geral e ginecológico, com especial atenção 

para a orientação do autoexame de mamas e levantamento de data do último 

citopatológico para câncer de colo uterino, visando avaliar a necessidade de 

realização da coleta ou encaminhamento para tal. As consultas subsequentes 

ou consultas de retorno visam um atendimento periódico e contínuo para 

(re)avaliar a adequação do método em uso, bem como prevenir, identificar e 

tratar possíveis intercorrências (BRASIL, 2002b). 

Observa-se, assim, que o MS avança nas discussões acerca de um 

atendimento mais resolutivo em PF, ao incluir as ações educativas e de 
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aconselhamento no repertório de atividades indispensáveis à prática do PF. 

Porém, as ações clínicas ainda estão limitadas, por reduzirem as suas 

atividades apenas para a população feminina, deixando os homens à margem 

do sistema de saúde e ignorando assim as demandas clínicas de saúde 

reprodutiva, sexual e, consequentemente, de planejamento familiar dessa 

clientela. 

 

 



 

4 – CAMINHADA METODOLÓGICA  

 

 

 Este capítulo contempla a trajetória que foi percorrida para a realização 

deste estudo. É apresentada a descrição formal das etapas que foram 

observadas, enfatizando: a caracterização da pesquisa, conhecendo o local do 

estudo, a escolha dos sujeitos da pesquisa, os aspectos éticos envolvidos, a 

coleta e a análise de dados, bem como a interpretação dos mesmos. 

 

 

4.1 - Caracterização do estudo 

 

 

Minayo (2007) diz que a metodologia consiste em um caminho para 

conhecer e abordar a realidade. Desta forma, para este estudo, ele caracteriza-

se por ser do tipo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa. 

De acordo com Minayo (2007), a pesquisa qualitativa trabalha com 

significados, abordando os motivos, as aspirações, as crenças, os valores e as 

atitudes. Essas questões relacionam-se a um nível de realidade que não pode 

ou não deve ser quantificado, pois responde a questões muito particulares. A 

“abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados” (MINAYO, 

2007 p.22). 

Segundo Triviños (2008), o estudo exploratório permite que o 

investigador aumente sua experiência em torno de um determinado problema. 

Marconi e Lakatos (2003) referem que os estudos exploratórios são 
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investigações de pesquisa empírica e têm, por objetivo, a formulação de 

questões ou de um problema, cuja finalidade é de desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno 

e ainda serve para a realização de uma pesquisa mais precisa ou modificar 

conceitos. Este tipo de estudo fornece descrições tanto quantitativas quanto 

qualitativas do objeto de estudo, possibilitando-se empregar uma variabilidade 

de procedimentos para a coleta de dados.  

O estudo descritivo permite ao pesquisador descrever com exatidão os 

fatos e fenômenos de determinada realidade. Desta forma, exige do 

pesquisador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar 

(TRIVIÑOS, 2008). 

Marconi e Lakatos (2003) também consideram que os estudos podem 

ser exploratórios e descritivos combinados, sendo que estes:  

[...] têm por objetivo descrever completamente determinado 
fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso para o 
qual são realizadas análises empíricas e  teóricas. Podem ser 
encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas 
quanto acumulação de informações detalhadas como as 
obtidas por intermédio da observação participante[...] 
(MARCONI E LAKATOS, 2003 p. 188) 

 

 

4.2 – Conhecendo o local do estudo 

 

 

 O estado do Rio Grande do Sul é composto por sete macrorregionais de 

saúde, sendo que estas estão dividas administrativamente em dezenove 

Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), cujo município sede era o de 
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maior população no momento de sua implantação (RIO GRANDE DO SUL, 

2006). 

  A macrorregião sul é composta por duas regionais de saúde: a 7ª 

CRS/RS abrange seis municípios e a sede é no município de Bagé; a 3ª 

CRS/RS compreende vinte e dois municípios e a sede é localizada no 

município de Pelotas. 

O estudo em questão foi desenvolvido nos municípios de abrangência 

da 3ª CRS/RS. Esta regional é formada pelos municípios de Amaral Ferrador, 

Arroio Grande, Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, 

Cristal, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, 

Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da 

Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu. A população 

adscrita pela 3ª CRS/RS totaliza 871.025 habitantes, conforme mostra a Figura 

1. 

 

FIGURA 01 – Representação dos municípios da 3ª CRS/RS 
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Fonte: 3ª CRS/RS 

 

Quanto aos recursos humanos e materiais em relação à saúde, de 

acordo com dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) e do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) da 3ª CRS/RS, 

existem 185 unidades básicas de saúde, sendo que 69 possuem Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), implantada nos 22 municípios que compõem a 

regional. O Quadro 01 mostra o perfil dos municípios da 3ª CRS/RS quanto à 

população residente, número de unidades de saúde, incluindo as com ESF, 

Produto Interno Bruto (PIB) e renda per capita, no ano de 2009. 
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QUADRO 1 – Perfil dos municípios da 3ª CRS/RS 

Fonte: SES RS/NIS/DATASUS 2009 

 

Em relação aos indicadores de saúde, na 3ª CRS/RS existem 521.007 

homens e mulheres em idade reprodutiva, sendo que 260.699 são mulheres 

em idade fértil, residentes nos 22 municípios da regional (DATASUS, 2009). A 

Municípios 
 

População 
2009 

UBS 
Tradicionais 

UBS c/ 
ESF 

Total 
UBS 

% 
ESF 

Profissionais 
de Nível 
Superior 

Outros 
profissionais 

PIB 
Renda 

Per capta 

Amaral 
Ferrador 6601 0 2 2 100 6 18 33.119 5.862 

Arroio do 
Padre 2879 0 1 1 100 3 8 15.554 5.740 

Arroio Grande 18749 9 0 9 0 30 8 169.149 8.606 

Canguçu 56064 14 3 17 20 66 56 333.346 6.410 

Capão do Leão 24455 4 0 4 0 22 7 194.101 7.410 

Cerrito 6767 4 0 4 0 10 3 28.808 4.158 

Chuí 5495 1 0 1 0 23 8 64.911 10.500 

Cristal 7393 3 0 3 0 28 22 46.282 6.692 

Herval 7125 0 3 3 100 15 24 41.935 5.678 

Jaguarão 28241 5 0 5 0 30 23 172.549 7.312 

Morro Redondo 6475 0 3 3 100 8 22 73.628 7.170 

Pedras Altas 2655 1 0 1 0 18 9 25.962 9.593 

Pedro Osório 8285 1 0 1 0 7 3 47.334 5.779 

Pelotas 345179 33 18 51 22 465 267 2.383.626 7.038 

Pinheiro 
Machado 13151 1 4 5 80 36 38 101.604 7.104 

Piratini 21174 3 1 4 8 18 10 116.315 5.725 

Rio Grande 196334 14 18 32 35 173 304 2.814.631 14.526 

Santa Vitória 
de Palmar 31604 9 3 12 38 65 62 274.579 7.999 

Santana da 
Boa Vista 8891 3 1 4 30 12 25 47.395 5.430 

São José do 
Norte 26119 1 5 6 40 26 50 119.867 4.851 

São Lourenço 
do Sul 43386 9 6 15 40 65 80 299.636 6.667 

Turuçu 4003 1 1 2 50 20 18 42.769 11.054 

Total 3ª CRS 871025 116 69 185  1146 1065   

Média 3ª CRS     35   338.305 7.332 
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Taxa de Fecundidade Total (TFT)17 dos municípios da 3ª CRS, no ano 2000, 

oscilava entre 2,08  a 4,28, conforme representado na Figura 2, sendo que no 

estado do Rio Grande do Sul era de 2,1.  

 

FIGURA 2 – Taxa de Fecundidade Total do Rio Grande do Sul no ano 2000.                        

       Taxa de Fecundidade Total no ano de 2000 

 

Fonte: Mapa Desenvolvimento Humano 

Pode-se observar ainda que a 3ª CRS/RS apresentava, em 2000, uma 

alta TFT em relação às demais coordenadorias de saúde, contrariando a 

tendência do estado do Rio Grande do Sul, onde a diminuição das taxas de 

natalidade18 e fecundidade se estendem à maioria das Coordenadorias 

                                                 
17

 A Taxa de Fecundidade Total ou Global representa o número médio de filhos que uma mulher teria se 

ela sobrevivesse até os 50 anos de idade. Conforme diferentes estudos demográficos, consideram-se o 

número de 2,1 filhos por mulher como sendo o valor equivalente à reposição populacional (RIO 

GRANDE DO SUL, s/d). 

 
18

 A Taxa de Natalidade refere-se à incidência de nascimentos em uma população (RIO GRANDE DO 

SUL s/d). 
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Regionais de Saúde, com expressivo reflexo na procriação que vem se 

registrando nos municípios de grande e médio porte. Em razão da natural 

flutuação do evento nascer, apenas em alguns municípios de pequeno porte 

isso não acontece. No Quadro 2 está representada a Taxa Geral de Natalidade 

dos municípios pesquisados, nos anos de 2004 a 2009. 

QUADRO 2 – Coeficiente Geral de Natalidade nos Municípios da 3ª CRS/RS 

nos anos de 2004 a 2009 

 

COEFICIENTE GERAL DE NATALIDADE 3ª CRS/RS 

Município 
Ano 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

   Amaral Ferrador 17,5 13,9 18,7 15,7 11,0 10,5 

   Arroio do Padre 10,0 16,4 12,6 13,2 11,2 7,3 

   Arroio Grande 13,2 10,9 12,9 11,6 12,2 10,3 

   Canguçu 14,7 15,0 13,5 12,7 10,9 9,6 

   Capão do Leão 13,3 11,7 11,3 11,5 12,2 11,9 

   Cerrito 8,8 8,8 9,4 9,0 8,1 9,9 

   Chuí 12,8 8,2 12,0 7,3 11,2 8,0 

   Cristal 17,6 16,3 16,2 14,1 13,0 12,0 

   Herval 15,2 13,6 14,3 11,0 10,6 14,5 

   Jaguarão 16,0 13,1 11,8 10,5 11,5 12,4 

   Morro Redondo 9,7 9,9 8,2 7,4 7,6 8,2 

   Pedras Altas 14,0 6,9 8,3 11,7 11,4 10,9 

   Pedro Osório 13,2 12,4 11,8 11,6 13,0 10,3 

   Pelotas (sede) 13,4 12,8 12,4 11,5 11,5 11,8 

   Pinheiro Machado 11,3 10,0 12,0 11,0 11,4 10,6 

   Piratini 12,4 11,4 11,7 10,8 9,0 10,3 

   Rio Grande 14,3 13,6 13,4 13,0 12,8 13,0 

   Santana da Boa Vista 12,7 12,7 12,6 11,1 9,1 9,6 

   Santa Vitoria do Palmar 14,6 13,8 11,9 11,6 10,9 12,3 

   São Jose do Norte 12,4 13,5 12,2 11,6 11,9 12,2 

   São Lourenço do Sul 12,7 11,2 10,8 11,0 10,2 10,7 

   Turuçu 10,5 15,8 15,9 12,5 10,1 13,5 

Total 3ª CRS 13,7 12,9 12,5 11,8 11,6 11,7 

Total RS 14,3 13,5 12,9 12,0 12,4 12,2 

 

FONTE: SES RS/NIS/IBGE 2010 
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4.3 – Sujeitos do estudo 

 

 

Diante do objetivo proposto e com a finalidade de responder à questão 

de pesquisa, foram escolhidos como sujeitos sociais deste estudo enfermeiros 

coordenadores dos serviços de Enfermagem da atenção básica dos municípios 

da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do SUL (3ª CRS/RS) 

ou, então, os enfermeiros coordenadores do planejamento familiar, ou ainda 

das ações de planejamento familiar ou da saúde da mulher nos municípios. 

Desta maneira, foi possível obter representatividade do problema investigado, 

uma vez que ao menos um enfermeiro em cada município da regional foi 

entrevistado. 

Para a seleção dos sujeitos do estudo foram observados os seguintes 

critérios de inclusão: 

- ser enfermeiro; 

- ser coordenador dos serviços de Enfermagem da atenção básica dos 

municípios integrantes da 3ª CRS/RS, na falta de um representante neste 

cargo, ser coordenador das ações de planejamento familiar ou de saúde da 

mulher; 

- concordar em participar do estudo; 

- assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias;  

- permitir a divulgação dos dados pesquisados, através de publicações em 

eventos científicos, artigos e outros; 

- concordar com a gravação da entrevista. 
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4.4 - Aspectos éticos 

 

 

O estudo está baseado nos preceitos da resolução 196/86, do Conselho 

Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, Cap. IV, que estabelece normas e 

diretrizes para a realização de pesquisas com seres humanos, incorporando 

referenciais básicos de bioética (autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça, entre outros) que buscam assegurar direitos e deveres, no que diz 

respeito aos pesquisados e à comunidade científica, e também no código de 

ética dos profissionais de enfermagem, nos capítulos IV19 (artigos 35, 36 e 37) 

e V20 (artigos 53 e 54) (BRASIL, 1996). 

Primeiramente, o projeto foi encaminhado à apreciação da 

Coordenadora da 3ª CRS/RS. Esta indicou e solicitou que o mesmo fosse 

submetido à apreciação da Associação dos Secretários e Dirigentes de Saúde 

da Região Sul - ASSEDISA SUL.  Esta instituição representa todos os 

secretários municipais de saúde da região sul, e tem, entre outras funções, a 

de deliberar sobre projetos de pesquisas que envolvem aspectos relativos às 

ações de saúde nos municípios sob seu gerenciamento.  

Desta forma, foi feito contato com a presidente da ASSEDISA SUL e o 

projeto foi entregue a ela juntamente com uma carta de apresentação 

                                                 
19

 Cap. IV (dos deveres): Art. 35 – Solicitar consentimento do cliente ou do seu representante legal, de 

preferência por escrito, para realizar ou participar de pesquisa ou atividade de ensino em Enfermagem, 

mediante apresentação da informação completa dos objetivos, riscos e benefícios da garantia do 

anonimato e sigilo, do respeito à privacidade e intimidade e a sua liberdade de participar ou declinar de 

sua participação no momento em que desejar; Art. 36 – Interromper a pesquisa na presença de qualquer 

perigo à vida e à integridade da pessoa humana; Art. 37 – Ser honesto no relatório dos resultados de 

pesquisa. 

 
20

 Cap. V (das proibições): Art. 53 – Realizar ou participar de pesquisa ou atividade de ensino, em que 

direito inalienável do homem seja desrespeitado ou acarrete perigo de vida ou dano à sua saúde, Art. 53 – 

Publicar trabalho com elementos que identifiquem o cliente, sem sua autorização.    
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(APÊNDICE A), sendo então apresentado em reunião ordinária no mês de 

junho de 2009. Os membros da ASSEDISA SUL consideraram o projeto 

pertinente, tendo sido, então, liberada a circulação da pesquisadora a fim de 

realizar a coleta dos dados nos 22 municípios da 3ª CRS. Após aprovação do 

projeto pela instituição (ANEXO A), este foi enviado para apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (APÊNDICE B). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Faculdade 

de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas e aprovado 

de acordo com o parecer nº 32/2009 (ANEXO B). 

Após a aprovação no Comitê de Ética, foi feito contato com os 

enfermeiros coordenadores da atenção básica ou do planejamento familiar dos 

22 municípios da 3ªCRS/RS, os quais foram convidados a participar do estudo.  

Os sujeitos do estudo receberam uma carta-convite, explicitando o 

objetivo e a importância da colaboração na pesquisa (APÊNDICE C). Antes da 

realização da entrevista, foi apresentado a eles o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido do participante - TCLE (APÊNDICE D), o qual foi lido e 

explicitado e não restando nenhuma dúvida em relação à pesquisa, o TCLE foi 

assinado, em duas vias, sendo que uma ficou com a pesquisadora e a outra foi 

entregue aos entrevistados. 

Com o intuito de preservar o anonimato dos sujeitos no estudo, estes 

foram identificados pela letra E (de Enfermeira), precedidos de um número 

arábico conforme a ordem das entrevistas realizadas. 

 A pesquisadora responsabilizou-se por todos os procedimentos 

envolvidos na pesquisa, tendo o compromisso com o anonimato dos clientes 
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participantes, assumindo a responsabilidade com o cumprimento integral da 

Resolução 196/96, que rege as pesquisas com seres humanos. 

 

 

4.5 - Coleta de Dados 

 

 

Após a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, foi feito contato com 

as enfermeiras coordenadoras da atenção básica ou do planejamento familiar 

dos 22 municípios da 3ªCRS/RS, as quais foram convidadas a participar do 

estudo. As entrevistas foram marcadas nos locais mais convenientes para os 

sujeitos. A coleta dos dados compreendeu o período de 27 de julho a 06 de 

outubro de 2009. Salienta-se que apenas os municípios de Arroio Grande, 

Pedras Altas e Arroio do Padre não foram visitados pela pesquisadora, já que 

as entrevistas foram realizadas no município de Pelotas, de acordo com a 

vontade dos sujeitos do estudo. 

 Para a coleta dos dados, optou-se por realizar uma entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE E). De acordo com Severino (2007), a entrevista 

consiste em uma técnica de coleta de dados a respeito de um determinado 

tema, em que os questionamentos são dirigidos diretamente aos sujeitos do 

estudo. Este mesmo autor diz que a entrevista consiste na interação entre o 

pesquisador e o pesquisado, sendo que o primeiro visa apreender o que os 

sujeitos pensam, sabem, representam, fazem ou argumentam a respeito do 

tema estudado.  
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 Em se tratando de uma entrevista semiestruturada, Severino (2007) 

considera que esta é não diretiva, ou seja, as informações são colhidas a partir 

do discurso livre do sujeito do estudo.  

O entrevistador mantém-se em escuta atenta, registrando 
todas as informações e só intervindo discretamente para, 
eventualmente, estimular o depoente. De preferência, deve 
praticar um diálogo descontraído, deixando o informante à 
vontade para expressar sem constrangimentos suas 
representações (SEVERINO, 2007 p.125). 

 

 Para Triviños (2008), este tipo de entrevista parte de questionamentos 

básicos, os quais são apoiados em teorias e hipóteses que são de interesse da 

pesquisa e capazes de oferecer amplo campo de interrogativas, frutos de 

novas hipóteses, que irão surgir à medida que se recebem as respostas do 

entrevistado.  

Minayo (2007) lembra que a entrevista semiestruturada combina 

perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada. O 

tempo de duração deste tipo de entrevista é variado e flexível e irá depender 

das circunstâncias que rodeiam o entrevistado e o teor do assunto que está em 

estudo (TRIVIÑOS, 2008). 

Para garantir a credibilidade e a honradez dos dados coletados, as 

entrevistas foram gravadas em mídia digital, segundo orienta Triviños (2008) e, 

em seguida, as falas foram transcritas fielmente e de forma integral pela própria 

pesquisadora, conservando-se os dados brutos. 
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4.6 – Processamento dos dados 

 

 

 Logo após a transcrição, foi realizada a leitura fluente objetivando captar 

os aspectos relevantes e a identificação das temáticas, assim como os 

significados que correspondem à questão de pesquisa, ao objetivo do estudo e 

aos pressupostos; para tanto foi utilizada a análise temática como modalidade 

para análise dos dados, conforme descrito por Minayo (2007). 

 Para essa autora, a análise temática consiste em descobrir os núcleos 

de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

tenha algum significado para o objetivo analítico (MINAYO, 2007). Através 

desse método, pode-se encontrar respostas para as questões formuladas e 

compará-las com a literatura consultada. Assim, foi reunido o material empírico 

para a realização da pré-análise.  

Nesta primeira etapa, foi realizada a leitura flutuante e organização do 

material, orientado pelos objetivos e pressupostos do estudo, no sentido de 

proporcionar à autora a impregnação do conteúdo e o diálogo com os dados. 

Ainda nesta fase, os dados foram trabalhados no sentido de proceder os 

recortes, a codificação e a posterior categorização, à medida da recorrência 

dos dados. Entretanto, a organização do material e a constituição do Corpus21 

foram orientadas: pela exaustividade, que contemplou todos os aspectos 

levantados no roteiro; pela representatividade, a qual considerou o aspecto do 

universo pretendido; pela homogeneidade, que obedeceu a critérios precisos 

de escolha em termos de tema, técnicas e interlocutores; e pela pertinência, 

                                                 
21 Termo que corresponde ao universo estudado em sua totalidade (MINAYO, 2007). 
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uma vez que as falas foram analisadas levando em consideração os objetivos 

do trabalho (MINAYO, 2007). 

Chegando à segunda fase da análise, conforme sugere Minayo (2007) 

foi realizada a exploração do material, ou seja, a busca de categorias22 para a 

compreensão do texto. Esta fase consistiu na operação de codificação, ou seja, 

a partir das falas foi realizado o recorte das unidades de registro significativas 

por temáticas. Desta forma, buscaram-se palavras, frases, temas que tivessem 

semelhanças, procurando desprender o núcleo de compreensão das temáticas.  

Assim, as informações foram classificadas em dois grandes temas e se 

configuram-se nas seguintes categorias: apresentando os sujeitos do estudo e 

os serviços de enfermagem no planejamento familiar. Por sua vez estes temas 

originaram as seguintes subcategorias: ações/atividades de planejamento 

familiar em saúde da mulher, do homem e do adolescente, e ações/atividades 

educativas em planejamento familiar, conforme o Quadro 3: 

 Essas categorias não se apresentam de forma isolada ou independente, 

mas se fizeram acompanhar de elementos complementares e integradores, e 

emergiram dos depoimentos dos enfermeiros e através das observações e 

impressões apreendidas em cada um dos serviços integrantes deste estudo. 

Observou-se que algumas unidades de registro mostraram-se presentes em 

ambas as subcategorias, sugerindo que nos serviços de enfermagem no 

planejamento familiar, nos municípios estudados, as ações/atividades de 

enfermagem estavam interligadas e dependentes umas das outras. 

 

 

                                                 
22 Segundo Minayo (2007), as categorias são expressões ou palavras significativas em função das quais o 
conteúdo de uma fala está organizado. 
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QUADRO 3 – Categorias  

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 

REGISTRO 

Apresentando os sujeitos 
do estudo 

 -idade 
-tempo de formação 
-tempo de atuação 

-pós-graduação 
 

Serviço de Enfermagem 
no planejamento familiar 

Ações/atividades clínicas e 
de aconselhamento no 

planejamento familiar em 
saúde da mulher, do 

homem e do adolescente 
 

- cadastro e inscrição no 
programa 

- acolhimento 
- acompanhamento 

- busca ativa 
-administração, orientação 
e distribuição dos métodos 

anticoncepcionais 
-consulta de enfermagem 

Ações/atividades 
educativas 

- reuniões 
- conversas 
- consulta 
- palestras 
- grupos 

- atividades nas escolas 
- atividades com outras 

instituições 
 

FONTE: dados da pesquisa 
 
 

Neste momento, para que haja a interpretação de uma pesquisa de 

caráter qualitativo, é necessário que após a ordenação dos dados e 

classificação dos mesmos, proceda-se à análise final. Para tanto, é necessário 

estabelecer um confronto entre os dados encontrados, com a literatura 

pesquisada, bem como com as reflexões da pesquisadora, respondendo, 

assim, às questões da pesquisa com base nos objetivos, questão de pesquisa 

e pressupostos (MINAYO, 2007). 
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4.7 – Análise e Discussão dos Resultados 

 

 

 Neste subcapítulo são apresentados os dois artigos que emergiram de 

três pressupostos e dois objetivos específicos, que visaram responder ao 

objetivo geral e à questão de pesquisa, assim como será apresentado o perfil 

dos sujeitos do estudo. 

 O primeiro artigo, intitulado “Ações educativas de enfermagem nos 

serviços de planejamento familiar”, visou mostrar como a enfermagem 

direciona suas atividades educativas em prol do planejamento familiar. O 

presente estudo está formatado de acordo com as normas da Revista Brasileira 

de Enfermagem - REBEN (ANEXO C). 

 O segundo artigo recebeu o título “Ações de enfermagem em 

planejamento familiar direcionadas à saúde do homem”, destacou o 

envolvimento dos enfermeiros da 3ªCRS/RS nas ações de saúde do homem 

com vistas à garantia dos direitos reprodutivos. Este artigo será submetido para 

a revista Texto e Contexto Enfermagem (ANEXO D). 

 

 

4.7.1 - Apresentando os sujeitos do estudo 

 

 

 A apresentação das enfermeiras responsáveis pela atenção básica e 

pelo planejamento familiar, nos vinte e dois municípios da 3ª CRS/RS, é um 
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aspecto importante nesta fase do estudo, porque contribui com a melhor 

caracterização dos sujeitos e do local do estudo. 

 Todas as vinte e duas participantes do estudo eram do sexo feminino, 

sendo que a faixa etária variou de vinte e quatro a cinquenta e dois anos. O 

tempo de formação universitária apresentou uma variação de 6 meses a 29 

anos sendo que a média foi de 9 anos. Já a média de tempo em que as 

enfermeiras desempenhavam suas atividades na coordenação dos serviços foi 

de 4 anos e meio, variando de 2 meses a 15 anos.  

  Pereira (2007 p.90) considera que a permanência de um mesmo 

profissional nos cargos de coordenação é vantajosa ao serviço de saúde, uma 

vez que possibilita:  

[...] a continuidade das metas, ações e serviços de saúde; permite ao 
profissional responsável conhecer a sua máquina administrativa, entender 
os entraves e facilidades da mesma; facilita a implementação de 
programas de saúde; além de ser referência para os demais profissionais 
da rede, uma vez que essa continuidade do serviço/cargo é capaz de 
fortalecer o vínculo entre os profissionais da 3ªCRS/RS. 

 

 Neste estudo, concorda-se com a referida autora, porém pondera-se que 

há a necessidade de que os profissionais mantenham sempre um espírito 

empreendedor, motivados a novos desafios, independente do tempo de 

formação ou de atuação no serviço público. 

Dezoito enfermeiras possuíam curso de especialização, nas diversas 

áreas do conhecimento (Saúde Pública, Saúde Coletiva, Neonatologia, 

Controle de Infecção, Administração Hospitalar, Saúde da Família, Saúde 

Mental, Projetos Assistenciais de Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, 

Docência em Educação Profissional, Dermatologia Sanitária, 

Urgência/Emergência e Trauma e especialização em Formação Pedagógica). 

Quatro enfermeiras estavam cursando um segundo curso de especialização, 
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sendo que 8 delas possuíam mais de um curso concluído. Duas enfermeiras, 

além dos cursos de especialização possuíam o curso de mestrado concluído. 

Apenas 4 enfermeiras não possuíam pós-graduação, sendo que duas 

justificaram a falta por terem apenas seis meses de formação na graduação, 

porém manifestaram intenção de cursar algum, no próximo ano. Estes dados 

mostram que as enfermeiras identificam a necessidade de aperfeiçoamento 

profissional, buscando assim pelos cursos de pós-graduação. 

Em relação ao vínculo empregatício, 13 enfermeiras relataram que eram 

estatutárias, 7 eram contratadas pelo regime da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT) e apenas 2 referiram ser contratadas por contrato 

emergencial. 

Os dados referentes ao perfil do entrevistado também revelaram que, 

em 10 municípios da regional, não existiam mais do que 3 enfermeiros atuando 

na atenção básica, o que denota o múltiplo envolvimento deste profissional 

tanto nas atividades gerenciais e de coordenação, quanto nas atividades de 

assistência direta nas UBS. Em três municípios da regional encontrou-se 

apenas uma enfermeira contratada para atuar na atenção básica. 

Autores como Gomes, Oliveira e de Sá (2007) consideram que o 

processo de trabalho dos enfermeiros no SUS é caracterizado pelo desen-

volvimento de ações que apresentam maior proximidade com os usuários, 

representando um maior quantitativo de profissionais dentro das instituições, o 

que faz com que a inserção de profissionais enfermeiros na atenção pública à 

saúde gere grande visibilidade social e política. Destacam ainda, como 

característica do processo de trabalho dos enfermeiros brasileiros, a frequente 

assunção de cargos de direção e de gerência nas instituições de saúde, em 
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diferentes níveis governamentais, imprimindo características próprias à gestão 

e ao desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro.  

Os enfermeiros, em sua formação acadêmica, recebem orientações, 

conteúdos e atividades práticas sobre temas envolvendo os aspectos 

gerenciais, como: “comunicação, liderança, motivação, tomada de decisão, 

planejamento e execução de reuniões, gerenciamento de recursos humanos e 

materiais, planejamentos, projetos, educação continuada e permanente, entre 

outros” (PEREIRA, 2007 p. 87). Essa autora complementa que a formação 

acadêmica confere ao enfermeiro “[...] a habilidade e competência para assumir 

com grande vantagem sobre os demais integrantes da equipe de saúde, a 

coordenação de diversos programas, serviços e ações de saúde no sistema de 

saúde brasileiro” (PEREIRA, 2007 p. 88).  

 Em pesquisa realizada no estado de Goiás, com enfermeiros, foi 

observado que as ações/atividades desenvolvidas por eles, em um dia de 

trabalho, eram 61,4% de caráter essencialmente gerencial. Porém verificou-se 

que em 38,6% dos serviços, que estes profissionais desenvolviam 

simultaneamente atividades gerenciais e assistenciais, o que em muitas 

situações era fonte de conflitos diante da necessidade de articular ambos os 

tipos de ações (WEIRICH, MUNARI, MISHIMA e BEZERRA, 2009). Schimdt e 

Lima (2004), estudando o processo de trabalho na ESF, também discutem que 

a enfermeira realiza mais atividades administrativas do que de assistência. 

Ponderam, a esse respeito, que o potencial desse profissional não vem sendo 

aproveitado plenamente, uma vez que sua atuação está limitada às atividades 

administrativas. 
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Gomes, Oliveira e de Sá (2007) ainda lembram que, para a garantia dos 

princípios do SUS, é exigido que o processo de trabalho da Enfermagem se 

diversifique no campo de ensino, pesquisa, gerenciamento e assistência à 

saúde. Consideram que, para a garantia das ações de assistência, é 

necessária a presença do enfermeiro em todas as unidades de internação, 

ambulatórios e unidades básicas de saúde, sendo que este necessita estar 

presente praticamente em todos os momentos de contato entre a população e 

os serviços e em todos os atendimentos realizados.  

Em relação à gerência, Gomes, Oliveira e de Sá (2007) consideram que 

os enfermeiros atuam na concretização dos princípios do SUS, a partir das 

especificidades da própria profissão, com destaque para a humanização da 

assistência e para o trabalho multidisciplinar. 

Corrobora-se com Moretto (2000), a qual considera que os usuários do 

sistema de saúde brasileiro precisam de profissionais qualificados, críticos e 

motivados que, aliados à competência técnica, sejam capazes de dar conta da 

dimensão política do trabalho no setor saúde e que, acima de tudo, sejam 

comprometidos com sua profissão e tenham interesse e respeito pelos 

usuários. 
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4.7.2 – Artigo 1 

Ações educativas de enfermagem nos serviços de planejamento familiar  

 

Nursing educational practices in the family planning services  

 

Acciones educativas de enfermería en los servicios de planificación familiar  
 

Sidnéia Tessmer Casarin
23

 

Hedi Crecencia Heckler de Siqueira
24

 

RESUMO  

Objetivou-se conhecer as ações/atividades educativas de enfermagem desenvolvidas nos serviços de 

planejamento familiar, nos municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do 

Sul. Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado de julho a outubro de 2009. Foram 22 

enfermeiras entrevistadas, coordenadoras das ações de enfermagem ou planejamento familiar, 

através de uma entrevista semiestruturada. Na análise temática emergiu uma categoria 

(ação/atividade educativa dos enfermeiros no planejamento familiar) e duas subcategorias 

(ação/atividade individual e ação/atividade coletiva). Evidenciou-se que as enfermeiras, mesmo não 

atuando em grupos específicos de planejamento familiar, desenvolviam práticas educativas de 

forma individual e coletiva, dentro e fora da área física da unidade de saúde, porém não as 

identificavam como esforços que visavam à educação da clientela frente à temática. 

Descritores: Enfermagem, planejamento familiar, educação em saúde, saúde pública 

 

ABSTRACT 

This study‟s objective was to get to know the nursing educational practices in the family planning 

services. A qualitative, exploratory, and descriptive study was carried out in the cities in the Third 

Regional Healthcare Branch of Rio Grande do Sul. Data were collected between July „09 and 

October‟09. 22 nurses in charge of the nursing actions in family planning were interviewed, through 

semi-structured interviews. Theme analysis brought forth one category (nurses‟ educational 

practices in family planning) and two subcategories (individual practice and collective practice). It 

was observed that, even when they do not work specifically with family planning groups, nurses do 

perform individual and collective educational actions inside and outside the health care unit, though 

they often do not regard those actions as efforts aimed at educating the clients about the subject. 

Descriptors: Nursing, Family Planning, Health Education, Public Health  
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RESUMEN 
 

Se objetivó conocer las acciones/actividades educativas de enfermería desarrolladas en los servicios 

de planificación familiar, en los municipios de la 3ª Coordinación Regional de Salud de Río Grande 

do Sul. Estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio, realizado de julio a octubre de 2009. Fueron 

22 enfermeras entrevistadas, coordinadoras de las acciones de enfermería o planificación familiar, a 

través de una entrevista semi-estructurada. En el análisis temática emergió una categoría 

(acción/actividad educativa de los enfermeros en la planificación familiar) y dos subcategorías 

(acción/actividad individual y acción/actividad colectiva). Se evidenció que las enfermeras, mismo 

no actuando en grupos específicos de planificación familiar, desarrollaban prácticas educativas de 

forma individual y colectiva, dentro y fuera del área física de la unidad de salud, sin embargo no las 

identificaban como esfuerzos que visaban  la educación de la clientela frente a la temática. 

Descriptores: Enfemeria, Planificación Familiar , Educación en Salud, Salud Pública  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Na terminologia da saúde, como campo do conhecimento, os termos ações/atividades e 

serviços são muito próximos e utilizados, na maioria das vezes, com o mesmo sentido, porém o 

termo serviço denota o ato ou o efeito de servir, o exercício de cargos ou funções obrigatórias, o 

desempenho de qualquer trabalho, emprego ou comissão
(1)

. Na execução do serviço em saúde, há 

necessidade da manifestação de uma força, uma energia de um agente, entendido como uma 

ação/atividade, ou seja, o efeito de atuar. Neste estudo, compreende-se que o termo serviço é o 

resultante de um conjunto de ações/atividades, as quais são desenvolvidas para consecução de um 

serviço
(1)

.  

Neste sentido, o serviço de planejamento familiar é um conjunto de ações/atividades de 

regulação da fecundidade, que visam à garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou 

aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal, sendo entendido como o direito que 

homens e mulheres têm de decidirem sobre quantos filhos desejam ter e em qual momento de seus 

ciclos reprodutivos isso irá acontecer. O serviço de planejamento familiar constitui um dos direitos 

sexuais e reprodutivos, o qual foi legalizado, no Brasil, em 1996, pela Lei 9263
(2)

. 

De acordo com o Ministério da Saúde, as ações/atividades dos profissionais de saúde na 

assistência ao serviço de Planejamento Familiar e a anticoncepção precisam incluir, além das 

ações/atividades clínicas e de aconselhamento, as educativas
(3)

. Essas ações/atividades necessitam 

ser desenvolvidas de forma integrada, tendo-se sempre em vista que toda visita ao serviço de saúde 

constitui-se em uma oportunidade para a prática de ações educativas e que não se limitem apenas às 

atividades referentes à anticoncepção, mas, sim, abranjam todos os aspectos da saúde integral da 

mulher e do homem.  

Nessa acepção, é importante que as atividades/ações educativas em planejamento familiar 

sejam desenvolvidas com o objetivo de oferecer à população assistida os conhecimentos necessários 
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para a escolha, possibilitando-lhes, a posteriori, a utilização do método anticoncepcional mais 

indicado. Além disso, é preciso desencadear o questionamento e a reflexão sobre os temas 

relacionados com a prática da anticoncepção, inclusive a sexualidade
(3)

.
 

 De acordo com a literatura consultada
(4)

, entre os anos de 2000 e 2008, nas bases de dados 

da BIREME (MEDLINE, SCIELO, LILACS e BDENF), existiam três artigos brasileiros 

publicados
 
que continham como, descritores, os termos: planejamento familiar/direitos reprodutivos 

e enfermagem, cujos autores preocuparam-se em pesquisar aspectos referentes à prática educativa 

do enfermeiro. Assim, essas publicações remetem: às atividades em grupo de planejamento 

familiar; às atividades didáticas; à prevenção de gestação não planejada e das doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). Em outra busca, realizada nas bases da BIREME, no mês de maio de 2010, 

foi encontrado, no ano de 2009 até meados de 2010, somente um artigo que continha os mesmos 

descritores
(5)

. 

 Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo conhecer as ações/atividades educativas 

desenvolvidas nos serviços de planejamento familiar, identificando a atuação da Enfermagem, nos 

municípios da 3ª Coordenaria Regional de Saúde, do Estado do Rio Grande do Sul (3ª CRS/RS). 

 

METODOLOGIA 

 

Caracteriza-se por ser do tipo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa
(6,7)

. Este 

artigo representa um recorte da pesquisa intitulada: “Planejamento familiar: ações e serviços de 

enfermagem/saúde”.  

O estudo em questão foi desenvolvido nos municípios de abrangência da 3ª CRS/RS, a qual 

é composta por 22 municípios, que totalizam 871.025 habitantes. Foram escolhidas, como sujeitos 

deste estudo, 22 enfermeiras coordenadoras dos serviços de Enfermagem da atenção básica dos 

municípios da 3ª CRS/RS ou, na ausência dessas, então, as enfermeiras responsáveis pelas ações de 

planejamento familiar, ou ainda das ações de saúde da mulher nos referidos municípios.  

O estudo foi baseado nos preceitos da Resolução 196/86, do Conselho Nacional de Saúde
(8)

. 

Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Faculdade de Enfermagem, da Universidade 

Federal de Pelotas, de acordo com o Parecer nº 32/2009. Com o intuito de preservar o anonimato 

dos sujeitos no estudo, estes foram identificados pela letra E (de Enfermeira), acompanhado de um 

número arábico, conforme a ordem das entrevistas realizadas. 

 A coleta dos dados compreendeu o período de 27 de julho a 06 de outubro de 2009. Para tal 

foi realizada entrevista semiestruturada individual
(6,9)

.  Para garantir a credibilidade e a honradez 

dos dados coletados, as entrevistas foram gravadas em mídia digital e, em seguida, transcritas. 

Após, foi realizada a leitura do material, objetivando captar os aspectos relevantes e a identificação 
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das temáticas, no sentido de proporcionar à autora a impregnação do conteúdo e o diálogo com os 

dados. Os dados foram trabalhados no sentido de proceder os recortes, a codificação e a posterior 

categorização, à medida da recorrência dos dados
(6)

.  

Na fase da análise
(6)

, foi realizada a exploração do material, ou seja, a busca de categorias 

para a compreensão do texto. Essa fase consistiu na identificação das unidades de registro 

significativas por temáticas. Neste estudo, abordaremos uma das categorias que emergiram do 

estudo macro, sendo ela ação/atividade educativa dos enfermeiros no planejamento familiar, e suas 

subcategorias: ação/atividade individual e ação/atividade coletiva. 

               

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Atividade/Ação educativa dos enfermeiros no planejamento familiar 

 

O conceito de Educação em Saúde ou ações de saúde visando à prática educativa foi 

formalmente estabelecido no século XIX, inspirado na revolução bacteriana
(10)

.  No Brasil, foi 

marcado pela idéia de educação sanitária
(10) 

e hoje é uma das ações da saúde pública que orienta 

novas práticas de estudo e pesquisa. Dentre as suas dimensões destaca-se a aprendizagem sobre as 

doenças, como evitá-las, seus efeitos sobre a saúde e como restabelecê-la. Porém, está ancorado no 

conceito de promoção da saúde, ou seja, proporcionar às populações condições para que estas sejam 

capazes de melhorar sua saúde e exercer controle sobre a mesma
(11)

, e não apenas fornecer 

informações quando estas estão sob o risco de adoecer 
(5)

.
  

Sob esta ótica, concorda-se que, para o desenvolvimento de uma atividade educativa 

eficiente, existe a necessidade de respeito ao conhecimento que o cliente traz de suas vivências e da 

sua cultura
(5)

. O enfermeiro precisa assumir a postura de um educador democrático, que estimula a 

curiosidade, a capacidade crítica e a insubmissão de sua clientela; assim, “[...] ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”
(12:22)

. 

Neste estudo, compreende-se que a ação educativa do enfermeiro necessita ser 

desempenhada em toda sua área de atuação assim como todo o contato que este profissional tem 

com o usuário dos serviços de saúde, considerado-se uma oportunidade de ensino em saúde
(13)

. 

Este trabalho evidenciou que as enfermeiras da 3ªCRS/RS desempenhavam ações/atividades 

educativas de planejamento familiar em atendimentos individuais e coletivos, conforme 

discutiremos a seguir.  

 

  Ação educativa individual 
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O Ministério da Saúde recomenda que as ações educativas voltadas ao planejamento 

familiar forneçam à clientela os conhecimentos necessários para escolha e posterior utilização do 

método anticoncepcional mais adequado, assim como propiciar o questionamento e a reflexão sobre 

os temas relacionados com a prática da anticoncepção e a sexualidade
(3)

. Orienta, ainda, que estas 

atividades sejam, preferencialmente, realizadas com grupos, precedendo a primeira consulta, e  

sempre sejam reforçadas pela ação educativa individual
(3)

. 

Porém, a enfermeira pode desempenhar sua ação educativa não somente ao longo do 

trabalho com grupos de usuários, mas pode exercê-la, também, através da conversa, escuta, 

orientação, diálogo, assim como através da consulta de enfermagem, sendo que esta não tenha 

apenas um caráter clínico. Ao desempenhar a ação educativa, o enfermeiro assume o papel de 

conscientizador
(14)

, pois age promovendo a saúde em todas as classes sociais e faixas etárias, 

abrangendo os mais variados assuntos direta ou indiretamente, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da população
(14)

. 

Neste estudo, as enfermeiras entrevistadas relataram que desempenhavam a ação educativa 

em Planejamento Familiar em atividades distintas, como durante as atividades clínicas para coleta 

de citopatológico de colo uterino, pré-natal, consulta de puerpério, durante a entrega do método 

contraceptivo e até mesmo em atividades de saúde da criança, como a abordagem da puérpera na 

triagem neonatal. Outras referiram que conversavam e orientavam informalmente, conforme as 

falas abaixo: 

[...] com relação ao planejamento familiar, então consulta individual para orientação 

de planejamento [...] (E1) 

 [...] quando eu faço a coleta do pré-câncer, quando eu entrego o resultado do CP, eu 

acabo conversando com ela a questão de número de filhos se precisar, se alguma delas 

deseja  colocação de DIU, [...] a questão de encaminhamento de ligação tubária[...] 

(E8) 

Consulta de puerpério é onde a gente conversa bastante com as mulheres sobre isso. 

[...](E19) 

[...]a gente sempre conversa [...]. (E20) 

 [...] Às vezes, até na vacina do bebê, no teste do pezinho, a gente aborda, conversa 

com aquela puérpera, se ela está usando algo, se já fez a revisão pós-parto. Às vezes, é 

bem informal, mas a gente procura sempre orientar. (E22) 

Outro ponto que foi relatado diz respeito à ação educativa durante as atividades de 

aconselhamento para DST/AIDS, conforme observado na fala de E22. 
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Individualmente, sempre se procura orientar sobre o planejamento familiar, métodos; 

até mesmo durante o aconselhamento para as DSTs, que eles vem pra fazer o teste pra 

HIV, ou no CP[...]. (E22) 

A Enfermagem, ao longo da história, tem uma influência higienista ao abordar as práticas 

educativas, ou seja, muitas das ações educativas dos enfermeiros mantêm um enfoque educativo-

preventivo sem incorporar a compreensão dos fatores determinantes dos problemas de saúde, ou 

ainda, as necessidades e os saberes da população trabalhada
(10)

. Neste sentido, ao desenvolver a 

ação educativa individual em planejamento familiar, o enfermeiro precisa reavaliar sua prática, uma 

vez que, ao verbalizar que direciona sua ação educativa para a coleta de citopatológico ou no 

atendimento das DST, pode estar assumindo uma postura tradicional preventivista, o que se 

contrapõe ao objetivo primordial da educação em saúde  que é a promoção. Assim, ao abordar o 

usuário individualmente, em atividades de caráter preventivo, pode estar assumindo estratégias 

educativas bancárias, uma vez que quem ensina, no caso, o enfermeiro, detém o conhecimento e seu 

cliente é posto no papel de alguém que vai receber passivamente esse  conhecimento 

transferido
(12,15)

. 

 

  Ação educativa coletiva 

A enfermagem tem, no trabalho com grupos educativos, uma ação usual e cotidiana. No 

processo de trabalho do enfermeiro, as atividades com grupos são consideradas como práticas 

pedagógicas de troca de saberes
(17)

. Nos municípios estudados, conforme apontam os dados, esta 

prática mostra-se intimamente ligada ao trabalho em grupo, uma vez que, ao serem questionadas 

quanto à existência desse tipo de ação em seus municípios, as enfermeiras responderam que havia 

ou não havia grupos específicos de planejamento familiar.  

Desta forma, observou-se que as enfermeiras citaram que em alguns municípios não era 

desenvolvida nenhuma ação/atividade educativa de grupo que envolvia, especificamente, o 

planejamento familiar, porém foram encontrados relatos de palestras abordando o tema, como na 

fala de E4. Já a fala de E15 chama a atenção para o fato de os enfermeiros encontrarem dificuldade 

de adesão aos grupos, por parte dos usuários. 

Não, não. Nenhum trabalho assim em relação a grupo. (E2,E3,E9, E11) 

A gente às vezes faz algum tipo de palestra, alguma coisa nas escolas, mas não tem um 

grupo, nem para as cadastradas, vamos dizer assim. (E4) 

Não. Grupo específico de planejamento não tem. (E6, E8, E19) 

Agora, os postos tão tentando montar, porque, como eu te falei, tem uma resistência 

grande com os pacientes [...] então os postos estão tentando montar grupo, mas tá 

tendo bastante dificuldade. (E15) 
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[...] uma palestra, sempre faz uma atividade na entrega do anticoncepcional e ali, elas 

pegam o anticoncepcional, algumas, o preservativo [...] E20 

 No município onde atua a E22, existe um grupo específico com mulheres para a distribuição 

de anticoncepcional oral, o qual estava passando por um processo de reestruturação. 

O que está sendo realizado é a reestruturação do grupo da saúde da mulher, depois da 

troca da enfermeira responsável pelo grupo há 2 semanas. Estão sendo planejadas 

ações e atividades que vão contribuir para a saúde da mulher e o planejamento 

familiar, mas no momento, o que está ocorrendo é basicamente a distribuição das 

pílulas e dos preservativos. (E22) 

Trabalhar com grupos de usuários, com vistas à prática educativa, dá visibilidade a um 

território voltado para a produção do cuidado em saúde, à pesquisa e também à criação de novos 

modos de agir em saúde
(18)

. Desta forma, em planejamento familiar, se o enfermeiro direcionar seus 

esforços apenas para a distribuição dos métodos contraceptivos, está privando sua clientela de 

adquirir conhecimentos a fim de decidir sobre um aspecto fundamental de sua vida, ou seja, o 

direito de exercer sua sexualidade de forma plena. Assim também, como mudar os hábitos de vida 

que possam representar algum risco à saúde
(17)

,
 
ou ainda proporcionar que a população possa fazer 

escolhas conscientes para a manutenção de sua saúde. 

É durante o trabalho com grupos que o enfermeiro tem a oportunidade de estimular a sua 

clientela a encontrar estratégias coletivas de enfrentamento dos problemas vivenciados em seu 

cotidiano e em sua comunidade
(15) 

.
 

 Em relação à dificuldade de se instituirem as ações educativas coletivas, conforme observou 

E15, há de se considerar o fato de que a população está acostumada a valorizar apenas os aspectos 

curativos da assistência, herança do modelo biologicista, não reconhecendo os benefícios das 

práticas de promoção à saúde
(19)

 ou até mesmo supervalorizando as práticas clínicas, especialmente 

as médicas, e atribuindo pouco valor e significado às ações/atividades desenvolvidas pelos demais 

profissionais da equipe de saúde. 

 Como fatores impeditivos para o desenvolvimento de trabalhos educativos coletivos, é 

necessário considerar os problemas operacionais como: a baixa cobertura de unidades com 

Estratégia da Saúde da Família (ESF) implantadas, gerando um envolvimento maior com demandas 

reprimidas de usuários que buscam atividades curativas; falta de material educativo, assim como a 

área física inadequada e ainda a falta de habilidade para o trabalho com grupos, revelando timidez e 

inibição para o desenvolvimento dessa tarefa
(19)

.  

É possível entender que as características individuais de cada profissional influenciam no 

ato educativo com o cliente.  Dessa maneira, compreende-se que a timidez, o acanhamento e a 

inibição podem fazer parte da personalidade de cada pessoa, porém considera-se inadmissível que 
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os profissionais de saúde, neste caso, os enfermeiros, utilizem-se de traços da personalidade como 

desculpa para não desenvolverem suas funções. Entende-se que, durante a formação acadêmica, 

receberam capacitação para esse tipo de ação/atividade e formaram-se cientes de que trabalhar na 

saúde envolve ações educativas e que essas constituem elemento indispensável para a prática 

resolutiva de saúde. Por outro lado, acredita-se que o enfermeiro está capacitado para trabalhar com 

Planejamento Familiar, pois possui conhecimento necessário sobre o tema, para que possa realizar 

um trabalho de qualidade
(16)

, afinal o enfermeiro é um educador em saúde, e essa é uma atividade 

inerente de sua profissão
(20)

, 

Esse contexto leva-nos a refletir sobre a afirmação de que “quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender”
(12:23)

; assim, pondera-se que, talvez,  as enfermeiras, ao 

afirmarem que a enfermagem não desenvolve atividades educativas de Planejamento Familiar em 

seus municípios, estavam limitando-se a responder sobre as práticas educativas coletivas e, desta 

forma, não conseguiam valorizar todo o seu trabalho, incluindo as consultas de enfermagem ou 

mesmo as orientações que chamam de informal.  

Ainda, neste ponto de vista, se realmente não desempenhavam nenhuma atividade educativa, 

essas profissionais, estavam perdendo a oportunidade de instrumentalizar sua clientela com seus 

conhecimentos técnicos, assim como privando-se de continuar seu próprio processo de 

aprendizagem, mantendo sua prática profissional limitada. A prática educativa é um exercício 

constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de quem educa quanto de 

quem é educado
(12)

.  Desta forma, quanto mais qualidade tiver a orientação prestada pelo 

enfermeiro, mais adequada será a escolha, satisfação, aceitabilidade e continuidade do uso do 

método contraceptivo, consequentemente menor será o abandono do método e o surgimento de 

gravidezes não planejadas
(16)

. Também pondera-se para o fato de que a qualidade da orientação 

prestada pelo enfermeiro, frente aos direitos reprodutivos, influencia na vivência plena dos aspectos 

que envolvem a sexualidade como um todo. 

 

O planejamento familiar assunto para todos os grupos 

 

Neste caso, faz-se referência aos assuntos de planejamento familiar e direitos reprodutivos 

estarem sendo discutidos durante atividades distintas destas, como, por exemplo, durante a 

abordagem de crônicos, idosos e adolescentes, entre outros. 

Os dados mostraram que, mesmo que as enfermeiras tenham referido que não existia 

nenhuma atividade específica de grupo, envolvendo o planejamento familiar, este tema foi abordado 

em outras atividades que abarcam grupos de usuários, conforme as falas abaixo: 
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 [...] todos os grupos que tem no município, até, por exemplo, os grupos de pacientes 

crônicos hipertensos e diabéticos [...]. Tem um grupo de terceira idade que também se 

trabalha com isso[...] (E6)  

É assim: Eu fiz um grupo[...] a gente faz um grupo de pré-natal [...]o último que eu fiz 

foi de primigestas aí eu acompanhei elas até o final da gravidez [...] (E12) 

[...] o único grupo que tem é o das gestantes [...] daí a gente aborda vários assuntos, 

até atualidade [...](E14) 

O grupo de gestantes e de mãe, o de gestante é semanal e o de mães é mensal. Então a 

gente já trabalha o planejamento familiar.[...]. (E18) 

[...] a gente fala alguma coisa no grupo de gestantes.(E19) 

Outros espaços onde o tema Planejamento Familiar é introduzido são nos grupos do 

Programa Bolsa Família
(21)

 e até mesmo na sala de espera, mostrando o quão criativos podem ser.  

 [...] no grupo do Bolsa, que a gente reúne um grande número de mulheres  e  eu faço 

assim até no grupo. Nas gestantes também faz esse trabalho. Eu faço também, um 

trabalho de grupo de sala de espera [...]. (E6) 

O programa do Bolsa Família
(21)

 possui critérios específicos para o recebimento do 

benefício, que necessitam ser cumpridos pelos beneficiários, mas, em contrapartida, existe a 

necessidade de os serviços de saúde se mostrarem organizados para atender a essas demandas. 

Assim, o objetivo dessas exigências é de assegurar o acesso da população às políticas sociais 

básicas de saúde, educação e assistência social, visando condições mínimas para a inclusão social 

sustentável e a promoção da melhoria das condições de vida
(21)

. Desta forma, destaca-se que os 

beneficiários do Programa Bolsa Família são um público passível de inclusão nas ações educativas 

de  planejamento familiar e que necessitam ser acessados pelos enfermeiros. 

Ainda em relação à fala de E6, quando esta cita a sala de espera da unidade como alternativa 

para abordagem do tema Planejamento Familiar, enfatiza-se que este é um local privilegiado na 

atenção básica, para o desenvolvimento de atividades educativas, uma vez que se encontram 

homens e mulheres de todas as faixas etárias. É na espera para a assistência em saúde que se dá o 

início da relação entre o indivíduo, o problema de saúde, a equipe e a assistência propriamente dita, 

assim como o acesso ao conhecimento, o qual é necessário para a busca ou a manutenção de uma 

melhor qualidade de vida
(22)

. 

Existe também a possibilidade de aproveitar o espaço de outros programas como os projetos 

de prevenção de DST/HIV/AIDS. Desta forma, as enfermeiras demonstraram que têm a 

preocupação em tornar seu atendimento mais integral. 

[...] tem grupo realizado com adolescente em várias unidades básicas. Tem um 

trabalho que é do DST junto com as unidades que tá direcionando [...](E1) 
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Por outro lado, é necessário que as enfermeiras observem o enfoque que o tema 

planejamento familiar pode estar tendo dentro de grupos como os chamados de prevenção, 

conforme as falas de E20 e E21, e dos que tratam, prioritariamente, de patologias (hipertensos, 

diabéticos e DST). 

Tem um grupo que a gente chama de grupo de prevenção, que agora é de 2 em 2 meses, 

onde as mulheres buscam o anticoncepcional, camisinha, o preservativo masculino e 

feminino às vezes. [...] (E20)  

Nós fizemos educação em saúde. Aproveitamos os grupos para orientar em relação ao 

exame, da prevenção [...] (E21). 

 O trabalho em grupo, na atenção primária, de modo geral, tende a centralizar seu enfoque 

na doença, uma vez que esta é a forma como são organizadas as ofertas de serviços pelas unidades 

básicas
(17)

. Porém, se o tema planejamento familiar for introduzido no sentido de promover 

conhecimento e instrumentalizar quanto aos direitos sexuais e reprodutivos, a iniciativa é válida e 

torna-se uma estratégia de abordagem importante. Contudo, se o tema levado a esses grupos for 

entendido como preventivo e centrado apenas no enfoque de controlar a natalidade ou de prevenir 

as DSTs, faz-se necessário uma mudança de atitude desses profissionais, uma vez que não estão 

promovendo nenhuma prática da saúde, nem contribuindo com uma melhor qualidade de vida desta 

clientela. 

Ressalta-se que ensinar é uma especificidade humana. Desta forma, para desempenhar essa 

função há necessidade de segurança, competência profissional e generosidade. O educador “que não 

leve a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar a altura de sua tarefa não 

tem força moral para coordenar as atividades de sua classe”
(12:92)

. Olhando a ação/atividade 

educativa nessa perspectiva, o enfermeiro precisa estar preparado tecnicamente para trabalhar com 

Planejamento Familiar, somente assim terá condições de desempenhar uma atividade educativa 

eficiente e de acordo com as necessidades de sua clientela. 

Ainda é preciso compreender que um grupo educativo em saúde e, neste caso, de 

Planejamento Familiar, necessita de um cuidadoso trabalho de observação, criatividade e 

sensibilidade do enfermeiro, pois engloba diferentes singularidades que estão em interação 

constante
(17)

. Não existe possibilidade de realizar um trabalho resolutivo educativo em grupo, se o 

enfermeiro não estiver inteirado com a comunidade, senão dispor de criatividade ao expor o tema e, 

ainda, se não tiver sensibilidade em identificar as maiores necessidades de sua comunidade, assim 

como a escolha da metodologia de abordagem. 

Neste sentido, para desenvolver um trabalho em grupo, existem diferentes tipos de 

metodologias e de abordagens. Assim sendo, cada enfermeiro, em seu serviço, deve utilizar-se da 
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que melhor se adaptam às suas disponibilidades pessoais, de tempo e de espaço, bem como às 

características e necessidades do grupo em questão
(3)

.  

 

Ação educativa coletiva: atuação extramuros das enfermeiras  

 

A análise dos dados também mostrou que as enfermeiras da 3ª CRS/RS inserem o tema 

planejamento familiar em outros grupos e em outras atividades que vão além da área física da UBS, 

ou seja, vão além dos limites físicos de sua unidade, alcançando o espaço “extramuros”. Essas 

atitudes mostram que estas enfermeiras não se utilizam da desculpa da área física inadequada
(19)

 

para desenvolverem sua função educativa.  

Desta forma, destacam-se como atividades extramuros da enfermagem em Planejamento 

Familiar: as ações desempenhadas nas escolas, nos grupos de geração de renda, atividades festivas 

do município e ainda atuação junto aos grupos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER). 

A preocupação em levar o tema planejamento familiar a todos os espaços de seus 

municípios é visto, pelas autoras, como uma das potencialidades do trabalho do enfermeiro que 

necessita ser enaltecido. Sair do conforto da área física significa ir além do esperado, do 

estabelecido e do determinado. As enfermeiras mostram, assim, que é possível utilizarem-se 

espaços e metodologias distintas para inserir a temática planejamento familiar nos mais diversos 

setores da comunidade. 

Concorda-se que o deslocamento espacial do enfermeiro para aproveitar eventos que se 

realizam em espaços extramuros e, criativamente, aproveitá-los como ambientes favoráveis a 

ações/atividades educativas, implica na “descoberta de novos agenciamentos e de novos modos de 

combinação da vida”
 (17:440)

, pois ultrapassam a linha estruturada, neste caso, a área física da UBS, 

avançando para a construção de novas linhas de cuidado. 

Outro espaço que se destacou nas falas das enfermeiras, como espaço extramuro, favorável a 

ações/atividades educativas, foi a escola. Esse ambiente, no entender das enfermeiras, mostra-se 

como grande aliado e favorável a ações/atividades educativas para atingir os adolescentes. 

 [...] várias unidades que têm enfermeiros e agentes comunitários envolvidos com a 

educação nas escolas. Daí foi feita uma seleção das unidades para ver onde tinha 

maior número de gestantes adolescentes e nessas unidades esse grupo vem 

trabalhando[...] (E1) 

[...]o que acontece, a gente fez. Já, eu mesma já palestrei, sobre, na parte mais assim 

da gravidez na adolescência, DST; e aí entrei com planejamento familiar, mas era mais 

para adolescente nas escolas. Fiz em todas as escolas e [...](E3) 
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 [...]a gente estava fazendo,[...] trabalhos nas escolas, caravanas da saúde. E a gente 

sempre abordava a importância do planejamento familiar. (E17) 

Bom, tem toda a parte de orientação, educação em saúde. Assim a gente faz nas escolas 

a partir da 4ª série, a gente já trabalha. Esse é o terceiro ano. Nas escolas do 

município, tem projeto de educação em saúde, que a gente sempre trabalha a questão 

do planejamento familiar. (E18) 

Direcionar as ações educativas de planejamento familiar para a realidade da clientela 

constitui-se em uma estratégia eficaz, em que as questões são trabalhadas a partir do pensamento 

coletivo, da análise das crenças, valores e comportamentos em relação às situações propostas
(18)

. 

Esse direcionamento está bem explícito na fala de E21: 

[...] a gente faz os grupos de educação em saúde, [...] tem mulheres que fazem geração 

de renda, coisa assim. Então, quando a gente pode, a gente vai num grupo desses 

assim, [...](E21) 

A ação educativa exige o conhecimento da realidade da população, respeitando suas 

vivências e cultura
(5,19)

, assim como uma visão crítica do enfermeiro, pois a educação em saúde 

necessita ter base na reflexão do grupo quanto aos problemas e às ações necessárias à melhoria da 

qualidade de vida
(19)

. As falas de E3 e de E21 destacaram que as enfermeiras fazem essa reflexão 

crítica e identificam os espaços onde o planejamento familiar pode ser abordado, de acordo com as 

características de seu município. Apontam, também, para a importância de saber utilizar-se de todos 

os espaços e de todas as situações, para que as ações/atividades educativas sejam priorizadas no 

cotidiano do trabalho do enfermeiro.  

[...] teve uma festa aqui, a festa da melancia. Teve bastante gente. A gente teve um 

estante ali. A gente divulgava, entregava preservativo e eu coloquei ali a parte do 

planejamento familiar, os métodos, assim, mostrando, porque muitos não conheciam, 

camisinha feminina mesmo, nada disso. (E3) 

[...] então, quando sempre que a gente pode, a gente aproveita esses grupos para 

passar um pouco de planejamento familiar e saúde da mulher.(E21) 

As atividades educativas em Planejamento Familiar necessitam ser integradas às práticas em 

saúde como processo político, objetivando mudanças na relação das mulheres com os sistemas 

opressores, nestes incluídas as relações com os parceiros sexuais e com os serviços de saúde
(23)

. 

Acredita-se, também, que essas ações precisam ser estendidas aos homens, desde adolescentes até 

os idosos, uma vez que esta população deve dividir, com suas companheiras, a responsabilidade 

sobre o planejamento de suas famílias.  

A participação das enfermeiras nas reuniões de agricultores da EMATER pode ser uma 

importante estratégia para ampliar as discussões sobre saúde ou, neste caso, sobre planejamento 
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familiar a todos os membros de uma família, uma vez que as atividades desta instituição são 

voltadas aos homens e às mulheres de todas as faixas etárias. 

Desta forma, a análise das falas revelou que, ao se inserir as atividades nas escolas, nas 

chamadas caravanas da saúde, ou ainda nas reuniões da EMATER, conforme referiram E10 e E21, 

as enfermeiras mostraram que buscaram conhecer os contextos de vida da sua clientela, planejando 

junto com os demais segmentos da sociedade ações interligadas as quais foram enriquecidas pela 

comunhão de conhecimentos individuais e coletivos. Onde quer que haja mulheres e homens há 

sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender
(12)

. 

Agora a EMATER, faz mais ou menos um mês, nos pediu, está fazendo um projeto, 

alguma coisa assi; mas é tudo em palestras. E aí pediu que as três enfermeiras ficassem 

diretamente ligadas com eles[...] (E10) 

[...]tem um grupo que solicitou minha visita. É um grupo da EMATER. Então são com 

mulheres agricultoras[...](E21) 

Por outro lado, a fala de E16 chama a atenção para o fato da precariedade das unidades 

básicas, o que faz com que as enfermeiras busquem outros locais, dentro de sua comunidade, para a 

manutenção destas atividades: 

[...] lá na [NOME DO LOCAL] eu fazia fora, porque o posto não tinha estrutura. Então 

a gente fazia numa igreja. Depois, aí mais próximo, teve um salão que onde 

funcionava[...] associação do bairro. Aí funcionava, ali ficava melhor, porque era um 

salão, podia fazer dinâmica com o grupo [...(]E16) 

 Defende-se que um local adequado faz-se necessário para que as ações/atividades educativas 

de enfermagem possam ser desempenhadas com eficiência. Uma ação educativa que vise a troca de 

conhecimentos e a participação dos sujeitos requer um ambiente calmo, ventilado, iluminado, 

limpo, que preze pela privacidade e que tenha um número adequado de cadeiras ou assentos
(19)

, ou 

seja, um local onde todos possam sentir-se confortáveis e acolhidos.  

 As atividades educativas extramuros em planejamento familiar são importantes para a 

aproximação do enfermeiro com sua clientela, conforme já foi discutido, porém causam 

preocupação que estas estejam sendo desenvolvidas fora da unidade por representar apenas a 

precariedade de área física que esta possui.  

As enfermeiras não referiram sobre possuírem ou não material de apoio para trabalhar com 

grupos sobre planejamento familiar; porém entende-se que, para a realização de ações/atividades 

educativas com grupos, não são necessárias a utilização de tecnologias sofisticadas, como mídia 

digital e vídeos, entre outros; “a troca de idéias pode ser enfatizada a partir da utilização de 

gravuras, recortes de jornal ou revista, materiais acessíveis na rotina de atendimento (por exemplo, 

o instrumental para exame ginecológico) e amostra de cada contraceptivo disponível”
(19:1811)

. 
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Assim, a criatividade e o envolvimento do enfermeiro com o seu público-alvo, podem ser fatores 

determinantes no sucesso das ações/atividades de educação em saúde.  

Porém, defende-se a idéia de que um grupo não é apenas um aglomerado de pessoas com 

características semelhantes, e que esta é uma atividade acessória à prática profissional. Defende-se a 

perspectiva de que um grupo é caracterizdo por um conjunto de pessoas que buscam por um 

objetivo comum, neste caso, conhecimento a respeito de como exercer seus direitos reprodutivos e 

sexuais e de como planejar suas famílias. E isto é visto como uma atividade essencial à prática do 

profissional que está engajado nas questões referentes à promoção da saúde de sua clientela. 

Nessa perspectiva, ensinar exige consciência do inacabamento e reconhecimento de ser 

condicionado. Desta forma, a ação educativa mostra a certeza de que se faz parte de um processo 

inconcluso. Apesar de saber que o ser humano é um ser condicionado, há sempre possibilidades de 

interferir na realidade a fim de modificá-la
(12)

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo evidenciou que as enfermeiras da 3ªCRS/RS desenvolvem ações/atividades de 

educação em planejamento familiar de forma coletiva e individual, porém, muitas vezes não as 

identificaram como esforços que visam à educação de sua clientela frente à temática. 

 Em relação às atividades educativas coletivas, estas, na maioria dos municípios, não são 

desenvolvidas em grupos específicos de planejamento familiar, mas o tema é inserido em grupos 

distintos como os de hipertensão, diabetes, sala de espera, gestantes e até mesmo em grupos de 

idosos. Como potencialidades de sua ação educativa em Planejamento Familiar, os enfermeiros 

extrapolam os limites de sua área física e levam o tema para festas da comunidade, escolas e 

reunião de trabalhadores rurais. 

 Como a ação educativa do enfermeiro não é, obrigatoriamente, realizada em grupos, as 

enfermeiras referiram que se preocupam em orientar sua clientela sobre as questões relativas ao 

planejamento familiar e aos direitos reprodutivos, de forma individual, aproveitando as atividades 

de prevenção para abordar o tema. Essa atitude é válida, porém preocupante, pois pode não estar 

dentro de uma metodologia problematizadora, mas sim tradicional (bancária), pois o enfoque estaria 

sendo na prevenção de doenças e não na promoção da saúde.  

 Defende-se que as ações/atividades educativas em Planejamento Familiar não devam 

limitar-se às abordagens individuais e que há a necessidade de se ter grupos específicos que 

abordem o tema; porém salienta-se a importância de que todo o contato do usuário com o serviço de 

saúde seja visto como uma oportunidade educativa através de uma metodologia problematizadora. 

Porém, ressalta-se para o fato de que é indispensável que atitudes inovadoras de educação em 
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planejamento familiar sejam valorizadas, como a inserção do tema em atividades relacionadas a 

outros assuntos, ou ainda como a iniciativa de atividades em sala de espera. 
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RESUMO   

Este estudo objetivou conhecer as ações de Planejamento Familiar vinculadas à saúde do 

homem, desenvolvidas pela enfermagem, nos municípios da 3ª Coordenadora Regional da 

Saúde/RS. Caracteriza-se como exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa. A coleta 

de dados ocorreu nos meses de julho a outubro de 2009, através de entrevista semiestruturada, 

com 22 enfermeiras. Na análise temática foi identificada como categoria: Homens no 

Planejamento Familiar; e, como subcategorias: Existência/Inexistência de ações de 

Planejamento Familiar e saúde reprodutiva específica para a saúde do homem; a busca pela 

prevenção das doenças sexualmente transmissíveis ou pelo tratamento curativo; homens e o 

Planejamento Familiar: vergonha, preconceito e medo. Os resultados do estudo mostraram 

que, nos municípios estudados, poucas são as ações de Planejamento Familiar desenvolvidas 

para os homens, fazendo, assim, com que a responsabilidade sobre o controle da fecundidade 

fique limitada à mulher, uma vez que os serviços estão voltados, principalmente, às 

necessidades femininas.  

Descritores: Enfermagem; Saúde do Homem; Saúde Pública 

 

ABSTRACT 

This study aimed at getting to know the family planning actions regarding men‟s health 

performed by nurses in the cities in the Third Regional Healthcare Branch of Rio Grande do 

Sul (3ª CRS/RS). Its approach was exploratory, descriptive, and qualitative. Data were 

collected between July „09 and October ‟09 through semi-structured interviews with 22 

nurses. The analysis brought forth the following category: Men in family planning, and the 

following subcategories: Existence/Nonexistence of family planning and reproductive health 

actions targeted at men‟s health; the seeking of prevention of sexually transmitted diseases or 

healing treatment; men and family planning; shame, prejudice and fear. The results showed 

that in the cities studied there are few family planning actions developed for men. Thus the 

responsibility for fertility control is limited to the women, since services are mainly designed 

to meet women‟s needs. 

Descriptors: Nursing; Men‟s Health; Public Health 

 

RESUMEN 

Este estudio objetivó conocer las acciones de Planificación Familiar vinculadas a la salud del 

hombre, desarrolladas por la enfermería, en los municipios de la 3ª Coordinación Regional de 

la Salud/RS. Se caracteriza como exploratorio, descriptivo, con abordaje cualitativo. La 
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colecta de datos ocurrió en los meses de julio a octubre de 2009, a través de entrevista semi-

estructurada, con 22 enfermeras. En el análisis temático fue identificado como categoría: 

Hombres en la Planificación Familiar; y, como subcategorías: Existencia/Inexistencia de 

acciones de Planificación Familiar y salud reproductiva específica para la salud del hombre; 

La busca por la prevención de las enfermedades sexualmente transmisibles o por el 

tratamiento curativo; hombres y la Planificación Familiar: vergüenza, prejuicio y miedo. Los 

resultados del estudio mostraron que en los municipios estudiados, pocas son las acciones de 

Planificación Familiar desarrolladas para los hombres, haciendo, así, con que la 

responsabilidad sobre el control de la fecundidad quede limitada a la mujer, una vez que los 

servicios están vueltos, sobre todo, a las necesidades femeninas. 

Descriptores: Enfermeria; Salud Del Hombre; Salud Pública 

 

 

INTRODUÇÃO 

 As políticas públicas de atenção à saúde, ao longo da história, vêm sendo marcadas 

por privilegiarem grupos populacionais específicos, como, por exemplo, as mulheres, as 

crianças, os adolescentes e os idosos, disseminando-se, assim, a ideia de que os serviços de 

saúde, em especial os da atenção primária, destinam-se apenas a atender às demandas dessas 

populações
1
. 

Em relação ao Planejamento Familiar, as políticas também seguiram a mesma trilha e, 

desta forma, durante muito tempo, dedicaram-se, principalmente, às mulheres, as quais até 

hoje são responsabilizadas pela decisão da escolha do método anticoncepcional, pelas 

gravidezes não planejadas e demais atos em relação ao Planejamento Familiar. 

 O fato é que, ao dar visibilidade e poder às mulheres no direcionamento das ações de 

Planejamento Familiar, deixou os homens na penumbra
2
, fazendo com que alguns mitos, 

oriundos de uma cultura machista, se consolidassem na sociedade. Hoje, incluir a participação 

masculina nas ações de saúde torna-se um grande desafio para os profissionais de saúde
3
. 

Somente em agosto de 2008, o Ministério da Saúde, do Brasil, lançou, oficialmente, a 

primeira política pública de saúde que trata especificamente da saúde do homem
2,4

. A Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) reconhece que a saúde é um 

direito social básico e de cidadania de todos os brasileiros
 
e “[...] objetiva orientar as ações e 

serviços de saúde para a população masculina com integralidade e equidade primando pela 

humanização da atenção”
 4:35

. 
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A PNAISH enfatiza questões do gênero, afirmando que são necessárias mudanças de 

paradigma, ao ser abordada a população masculina, em relação ao cuidado com a saúde e a 

saúde de sua família. Destaca que, além dos aspectos educacionais, entre outras 

ações/atividades, os serviços públicos de saúde precisam estar organizados de modo a acolher 

e fazer com que o homem sinta-se parte integrante deles. A implementação da PNAISH deve 

ocorrer associada às demais políticas públicas existentes, seguindo a hierarquia da atenção à 

saúde, na qual a atenção primária é a porta de entrada do SUS
4
.  

No que tange ao planejamento familiar e aos direitos reprodutivos e sexuais, é 

necessário superar a restrição da responsabilidade das práticas contraceptivas sobre as 

mulheres, assegurando aos homens o direito à participação na regulação da fecundidade e na 

reprodução. Desta forma, a paternidade não é percebida apenas do ponto de vista de uma 

obrigação legal ou um dever, mas sim como um direito do homem em participar de todo o 

processo, incluindo a decisão de ter ou não filhos, como e quando tê-los, assim como o 

acompanhamento da gravidez, parto, do pós-parto e da educação da criança
4
.  No 

entendimento da atual política do homem, o que antes era visto como uma obrigação, da qual 

o homem tendia a escapar, passa a ser percebido como um direito
2
. As questões de saúde 

reprodutiva e sexual constituem-se em um primeiro eixo temático nas ações de saúde do 

homem
3
. 

A produção científica brasileira, publicada a partir de 2005, indexada nas bases da 

BIREME (SCIELO, LILACS e BDENF), em busca feita no mês de junho de 2010, por meio 

da utilização do descritor Saúde do Homem, foram identificados 22 estudos. Destes, 10 

mencionavam a produção do conhecimento e a política de atenção à saúde do homem; 5 

referiam-se à saúde sexual masculina, incluindo comportamento frente às Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST); 3 estudos eram sobre câncer em homens; 1 estudo 

abordou o perfil de morbimortalidade masculina; 2 trabalhos abordavam doenças 

cardiovasculares; e 1 pesquisa tratava sobre a subjetividade masculina. De fato, não foram 

encontrados estudos indexados, nessas bases, que incluíssem o Planejamento Familiar como 

foco da saúde masculina, mesmo havendo 5 pesquisas abordando questões referentes à 

sexualidade do homem. Percebe-se, assim, uma grande lacuna existente na produção do 

conhecimento em relação à temática das ações de Planejamento Familiar na saúde do homem, 

envolvendo as atividades da enfermagem. 

Com base no exposto, este estudo objetivou conhecer as ações de Planejamento 

Familiar, vinculadas à saúde do homem, desenvolvidas pela enfermagem nos municípios da 3ª 

CRS/RS. 
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METODOLOGIA 

Caracteriza-se por ser um estudo do tipo exploratório, descritivo, com abordagem 

qualitativa
5,6

. Este artigo representa um recorte da pesquisa intitulada: “Planejamento familiar: 

ações e serviços de enfermagem/saúde”.  

O estudo em questão foi desenvolvido nos municípios de abrangência da 3ª CRS/RS, a 

qual é composta por 22 municípios, que totalizam 871.025 habitantes. Foram escolhidos, 

como sujeitos, as enfermeiras coordenadoras dos serviços de Enfermagem da atenção básica 

dos municípios da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul (3ª CRS/RS) 

ou, então, as enfermeiras coordenadores das ações de planejamento familiar, ou ainda das 

ações de saúde da mulher, nos municípios.  

O estudo foi baseado nos preceitos da Resolução 196/86, do Conselho Nacional de 

Saúde
7
. Primeiramente, o projeto de estudo foi encaminhado à apreciação da Associação dos 

Secretários e Dirigentes de Saúde da Região Sul - ASSEDISA SUL. Após aprovação do 

projeto pela instituição, este foi enviado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Faculdade de Enfermagem, da Universidade Federal de Pelotas, e aprovado de acordo com o 

Parecer nº 32/2009. Com o intuito de preservar o anonimato dos sujeitos do estudo, esses 

foram identificados pela letra E (de Enfermeira) seguido de um número arábico, conforme a 

ordem das entrevistas realizadas. 

 A coleta dos dados, realizada através de entrevista semiestruturada
8
, compreendeu o 

período de 27 de julho a 06 de outubro de 2009.  Para garantir a credibilidade e a honradez 

dos dados coletados, as entrevistas foram gravadas em mídia digital e logo em seguida 

transcritas. Após, foi realizada a leitura fluente do material objetivando captar os aspectos 

relevantes e a identificação das temáticas, a fim de proporcionar às autoras a impregnação do 

conteúdo e o diálogo com os dados.  

Os dados foram trabalhados no sentido de proceder aos recortes, à codificação e a 

posterior categorização, à medida da recorrência dos dados. Entretanto, a organização do 

material e a constituição do corpus foram orientadas: pela exaustividade, que contemplou 

todos os aspectos levantados no roteiro; pela representatividade, a qual considerou a 

perspectiva do universo pretendido; pela homogeneidade, que obedeceu a critérios precisos de 

escolha em termos de tema, técnicas e interlocutores; e pela pertinência, na qual as falas 

foram analisadas levando em consideração os objetivos do trabalho
5.

  

Na fase da análise
5
, foi explorado o material, ou seja, realizou-se a busca de categorias 

para a compreensão do texto. Esta fase consistiu-se na identificação das unidades de registro 

significativas por temáticas. Neste trabalho, abordar-se-á uma das categorias que emergiram 
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do estudo macro, sendo ela: Homens no planejamento familiar; assim como as três 

subcategorias: Existência/Inexistência de ações de planejamento familiar e saúde reprodutiva 

específicas para a saúde do homem; a busca pela prevenção das DST ou pelo tratamento 

curativo; homens no planejamento familiar: vergonha, preconceito e medo. 

Convém explicitar que o termo categoria refere-se a um conceito que incorpora 

elementos ou aspectos com características comuns, ou que se relacionam entre si, sendo 

expressas em torno de um conceito capaz de abranger o todo
5
. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Homens no planejamento familiar 

A discussão a respeito dos fatores que afastam os homens das unidades de atenção 

primária à saúde, e principalmente dos serviços de planejamento familiar oferecidos por estas 

unidades, precisa ser focalizada na questão do debate a respeito de gênero
1,9,10

. Estas questões 

devem “ser vistas como um fator de grande importância no padrão dos riscos de saúde dos 

homens e na forma como estes percebem e usam seus corpos”
3: 15

. 

Nessa perspectiva, concorda-se que gênero é um elemento constitutivo de relações 

sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, sendo que este é um primeiro 

modo de dar significado às relações de poder
11

. Com este conceito, não se nega a biologia, 

mas destaca-se o aspecto sociocultural
12 

e tem importância crucial para se pensar as relações 

entre homens e mulheres e seus comportamentos
9
. 

Então, neste trabalho, entende-se que gênero está relacionado ao que foi construído ao 

longo da história e das sociedades sobre as diferenças associadas aos sexos masculino e 

feminino. Assim, esperam-se atitudes e comportamentos distintos para homens e mulheres em 

diferentes épocas da história e que vão além do biológico. Homens, bem como as mulheres, 

têm suas singularidades, sendo somente através do conhecimento destas que se terá uma 

“melhor aproximação da forma imediatamente relacional do par masculino-feminino, 

assegurando uma maior densidade de conhecimento das especificidades de cada pólo em 

interação”
 3:8

. 

 

Existência/Inexistência de ações de planejamento familiar e saúde reprodutiva específicas 

para a saúde do homem 

As enfermeiras entrevistadas referiram que, em geral, os homens são uma clientela que 

dificilmente procura a Unidade Básica de Saúde (UBS) para as questões de planejamento 
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familiar, saúde reprodutiva e sexual, conforme expressam as falas de E3, E5, E6, E9, E10, 

E11, E12, E14, E15, E19, E20 e E22: Não, aqui é mais difícil[...](E3). Muito difícil [..] tanto 

a gente chegar até os homens e  eles também virem nos procurar (E5). É difícil, é difícil, é 

muito difícil[...] (E6). Homens nem procuram (E9). Muito pouco; a procura do homem aqui 

no posto é mínima. (E10). Os homens não comparecem, não vejo [...](E11). Muito pouco, 

muito pouco; até tem; a gente tem feito algumas vasectomias; mas os homens procuram 

muito pouco (E12). Até agora ninguém me procurou nessa parte. É, essa parte é bem mais 

complicada (E14). Aí é difícil. Eu acho que, se tivesse o programa de vasectomia aqui, não 

teria procura nenhuma é bem difícil (E15). Os homens não procuram, assim não procuram 

muito [...](E19). Os homens dificilmente vêm nos procurar. O que eu vejo são mulheres que 

vêm aqui preocupadas, porque os maridos estão doentes; ou então elas vêm saber sobre a 

vasectomia; mas eles, é difícil [...](E22). 

A enfermeira E2 chama a atenção para o fato da demanda reprimida, porém, atribui 

isto à baixa procura: Homens, eu acho que aí sim tem uma demanda bem reprimida. É, eu 

acho, porque eles não procuram muito (E2). 

O baixo envolvimento dos homens no controle da fecundidade pode ser restrito pela 

própria biologia humana, uma vez que é a mulher quem engravida e sua fecundidade é mais 

fácil de ser controlada ao se comparar com o homem
13

. Porém, acredita-se que existem outras 

razões para a baixa procura dos homens pelas ações de planejamento familiar, a explicação a 

partir dos aspectos biológicos é um empecilho prático, porém não explica o papel limitado 

que os homens desempenham na luta pelos direitos reprodutivos. 

Estudos têm mostrado que os homens, em geral, são uma clientela que pouco acessa os 

serviços de saúde, sobretudo os de atenção primária, sendo que estes destinam-se a crianças, 

mulheres e idosos
1,3,10

. Para tanto, a literatura aponta que este fato deve-se a “uma 

característica da identidade masculina relacionada a seu processo de socialização”
1:106

,
 
 ou 

seja, os homens subvalorizam o autocuidado e atribuem pouca importância a sua saúde
3,10

, ou 

então buscam outros serviços de saúde como farmácias ou pronto-socorros, os quais 

responderiam com maior objetividade às suas demandas
10

. 

 A literatura consultada indica que o entendimento da população sobre o que é ser 

homem é um dos fatores que influenciam na procura pelos serviços de saúde
9
. No ideário da 

população, ser homem é ser invulnerável, forte e viril, e estas características são 

incompatíveis com a demonstração de sinais de medo, fraqueza, ansiedade e insegurança, os 

quais são representados pela procura por serviços de saúde. Fato este que colocaria em risco a 

masculinidade aproximando-o das representações de feminilidade
10

. 
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 A percepção de que as UBS são um espaço feminilizado, composto basicamente por 

profissionais mulheres e frequentado por uma clientela, essencialmente, feminina, também é 

apontado na literatura como um entrave aos homens
10

;
 
“tal situação provocaria nos homens a 

sensação de não-pertencimento àquele espaço”
1:106

. 

A atividade laboral do homem, da mesma forma, é aludida em bibliografias como uma 

barreira à busca pelos serviços de atenção primária
10

. O horário de funcionamento da maioria 

das UBS coincide com o horário de trabalho e, dessa forma, as atividades profissionais estão 

em primeiro lugar na lista de prioridades masculinas, especialmente em se tratando de homens 

de baixo poder aquisitivo, uma vez que “a associação entre ser provedor e ser homem ainda se 

encontra muito presente no imaginário social”
10:569

. 

Outro ponto destacado para a baixa frequência de usuários homens nas UBS 

corresponde à perspectiva destas possuírem outros empecilhos como: a necessidade de entrar 

em filas, o que significa perda de tempo para o trabalho; a carência de programas ou 

atividades direcionadas, especificamente, para suas necessidades
1
;
 
e, ainda, a falta de unidades 

de saúde especializadas em saúde do homem
10

. 

A 3ªCRS/RS é caracterizada pela grande distância entre os municípios e pela 

predominância da área rural, conforme lembrou a enfermeira E4: [...] preservativos assim, 

não vêm pegar, até porque, assim, como é longe os assentamentos, às vezes, vem alguém de 

lá e leva para o pessoal ou o pessoal pega lá no dia do atendimento. No mínimo uma vez por 

mês tem atendimento em todas as localidades. (E4) 

A distância que se precisa percorrer das comunidades até as unidades básicas e vice-

versa, constitui-se em uma barreira que precisa ser transposta tanto pelos usuários, quanto 

pelos profissionais de saúde. Entende-se que os municípios da 3ªCRS/RS possuem uma área 

rural extensa e, em alguns deles inexistem UBS. Assim, a distância é um dos grandes entraves 

enfrentados pelos usuários do SUS nesses municípios. Desta forma, os serviços de saúde 

precisam adequar-se para atender essas localidades e suprir suas demandas; uma dessas 

formas é o deslocamento dos profissionais com as unidades móveis. 

 

A busca pela prevenção das DST ou pelo tratamento curativo 

Algumas enfermeiras relatam que a procura dos homens à UBS dá-se quando estes já 

estão doentes: Os homens, é meio complicado. Os homens só vão no posto quando tão 

doentes (E20). Ou então para procurar atendimento médico específico para DST: [...] tem um 

médico que é urologista, que trata muita DST. Eles vêm até ele, assim, mas não procurando 

método, assim, anticoncepcional, não. Eles vêm porque estão com uma DST, ou porque estão 
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com problema sexual, disfunção sexual, mas por método, não. Até procuram, ali na frente, é 

o preservativo (E19). Ou ainda para a realização de exames ou porque não conseguem 

atendimento médico, conforme aponta E22: [...] a procura maior dos homens aqui, pela 

enfermagem, é para fazer o teste para HIV. Como eu te disse, quem faz o pré e o pós-teste e a 

coleta aqui, são as enfermeiras. Então eles vêm. Às vezes, não conseguem ficha para o 

médico e nos procuram, porque estão com alguma lesão genital também[...] (E22) 

 A enfermeira E17 refere que os homens acessam a UBS para buscar preservativo, 

apenas; fato este que também é observado na fala de E3 e E22: Eles chegam para 

preservativo [...](E17). [...] engraçado, alguns até vêm na unidade, mas é mais é para 

consulta. Alguns vêm pegar preservativo, mas não são muitos, não (E3). Em relação aos 

métodos, o que observo é que buscam por preservativo, e isso tem aumentado bastante, mas 

nunca ninguém vem aqui perguntar pela vasectomia, ou vem acompanhar a companheira pra 

receber orientação sobre os outros métodos [...](E22). 

 Quando se discute a participação masculina na contracepção, é preciso levar em 

consideração que existe um limitado número de métodos disponíveis exclusivamente à 

decisão dos homens; ou seja, ou o homem se utiliza do coito interrompido, ou se submete à 

vasectomia e à utilização do condon. A literatura consultada aponta para o fato de que a 

participação masculina na contracepção é mais frequente no apoio às mulheres, sendo nos 

métodos de abstinência periódica ou no estar de acordo com o uso de métodos considerados 

de alta eficácia (hormonais, Dispositivo Intrauterino e laqueadura tubária)
14

. “O esvaziamento 

das opções dos métodos contraceptivos impede os homens de viverem sua sexualidade livre 

de tensões e temores de uma gravidez não desejada”
13:80

. 

 Por outro lado, aspectos culturais estruturam a temática reprodução com a ausência do 

masculino, sendo que os estudos que focaram o homem privilegiaram a questão da 

sexualidade
3
. 

 O fato de os homens estarem comparecendo às UBS para retirarem o método de 

barreira pode estar sinalizando para uma nova realidade, ou seja, os homens estão indo além 

da situação cômoda de apoio às parceiras em relação ao planejamento familiar. Nesse sentido, 

ao buscar pelo exercício de um direito que também é seu, começam a planejar sua família. 

Esse fato aponta para a necessidade dos profissionais de saúde estarem atentos e 

sensibilizados para isso, chamando esses usuários para outras atividades frente ao 

planejamento familiar, dentre elas as educativas. Além disso, podem aproveitar a 

oportunidade para criar mais esse campo de atuação de ações da enfermagem. 
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Homens e o planejamento familiar: vergonha, preconceito e medo 

 As enfermeiras E7, E8, E13, E21 referem que fatores como vergonha, preconceito e 

medo são os maiores percalços que acabam afastando os homens de buscarem pelo 

planejamento familiar: Pois é, os homens, é um tabu muito grande o que vem buscar o 

condon; muitas vezes, vem a mulher; mas aí nós temos muito homem sem planejamento, com 

certeza (E7). É mais difícil os homens; eles têm um receio maior. É bem mais raro mesmo 

[...]eles têm mais vergonha de vir aqui falar; mas não chegam (E8). [...] aquele preconceito 

da impotência. Então, olha, é bem complicado (E21). 

O medo de descobrir que algo não está bem com a saúde ou de conviver com a 

incerteza da cura
15 

e a vergonha de se expor
9,10

 são apontados como um dos fatores que 

afastam os homens dos serviços de saúde, mesmo porque isso não é uma prerrogativa 

masculina. O fato é que, para os homens descobrirem que possuem alguma doença, como uma 

DST, pode trazer à tona o quão são vulneráveis e frágeis, quando não adotam medidas de 

prevenção a essas doenças, ou de promoção a sua saúde. 

 As enfermeiras lembram ainda que as idéias equivocadas e pré-concebidas são 

entraves maiores, quando se trata da procura para a esterilização cirúrgica: Para vasectomia? 

De uns tempos para cá tem tido até [...]a gente teve que ir para rádio divulgar e aqui é uma 

região, assim, que o machismo é muito forte. Então o que os homens diziam, assim, com 

medo de ficar impotentes [...] (E13). Não, não temos nada. Eu acho que teria bastante 

preconceito (E15). 

As enfermeiras E13 e E15 citam o machismo e o preconceito como dificuldades Estes 

fatos sugerem que as comunidades atendidas pela 3ª CRS/RS concordam com a idéia de que o 

homem é invulnerável
3
, sendo que a virilidade é uma característica essencial na constituição 

do ideário do que é ser homem, em que a agressividade, o poder e a iniciativa sexual 

incontrolada constituem a identidade sexual masculina
9
. Aspectos da cultura de uma 

sociedade patriarcal impuseram à mulher a responsabilidade pela maternidade, pelo lar e pelas 

tarefas internas da família, ficando para os homens a responsabilidade pelo mundo externo
13

. 

Na literatura consultada encontram-se registros de que os homens que buscam pela 

vasectomia e, consequentemente, pelo encerramento da paternidade, buscam sua liberdade 

existencial
13

. Assim, a perspectiva de gênero precisa ser pensada nos espaços da atenção 

primária. A imagem de que os serviços de saúde são espaços feminilizados precisa ser 

transformada, de modo a incluir as necessidades de saúde dos homens
1
; neste caso específico, 

as necessidades de planejamento familiar. Faz-se urgente uma mudança na postura 
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profissional, a fim de mostrar maior sensibilidade para as interações entre as concepções de 

gênero e as demandas trazidas pelos homens no uso do serviço. 

 Ainda sobre a esterilização cirúrgica masculina, outro ponto que chama a atenção é 

para o fato de que, nos municípios, o procedimento não é oferecido pelo SUS aos seus 

usuários, conforme referiu E15, na fala acima, e verbalizou E11: Vasectomia particular eu sei 

que tem quem faça, mas pelo SUS, não. E também não é comum, pelo que eu vejo, assim, pelo 

que eu observo (E11). Desta forma, mesmo que a opinião de que a vasectomia, como 

causadora da impotência sexual, fosse trabalhada no sentido de trazer uma maior 

instrumentalização para a clientela masculina, desmistificando esse preconceito, se os 

serviços de saúde não estiverem organizados para oferecer o procedimento, de pouco irão 

valer os esforços dos enfermeiros nesse sentido. 

Cabe lembrar que a esterilização é voluntária e legalmente permitida 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 à pessoa 

interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por 

equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce”
16

.
 
Desta forma, visando 

o cumprimento da Lei, os municípios precisam estar organizados para oferecer o 

procedimento pelo SUS à sua clientela, fato que não é realidade em alguns dos municípios 

estudados. 

 É preciso considerar, também, conforme lembra E11, que, nos municípios da 

3ªCRS/RS, o tema saúde do homem ainda não é discutido, ou não é visto como um tema 

prioritário dentro das políticas públicas de saúde: Não, isso ainda eu já coloquei para o 

pessoal. Saúde do homem, digamos assim, não se tem aqui, ainda não tem em [NOME DO 

MUNICIPIO]. Agora a gente tá entrando com saúde do trabalhador, mas saúde do homem, 

direcionada assim para o homem, não tem, não tem nada (E11). Ainda que as ações de 

Planejamento Familiar não estejam direcionadas para a saúde do homem, algumas 

enfermeiras procuram integrá-las às UBS: Quando eu atendo, a gente pede para que o marido 

venha junto para escolher o método, enfim; mas a gente sabe que não funciona muito assim, 

eles não vêm (E17). A saúde dos homens é meio complicada. Tu sabes que a gente convida 

que eles participassem do planejamento familiar [...] (E16). [...] a gente até tenta fazer, só 

que eles não estão aderindo muito [...] (E20).  

Também há relato da existência de campanhas para a prevenção do câncer de pênis e 

próstata, mas, mesmo assim, a procura foi pequena: [...] no ano passado, a gente teve uma 
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campanha assim, para fazer, pra que os homens fossem; foi feito o exame; até o foi o exame 

de toque que eles fizeram; mas não teve muita gente, não. Eles não vão [...] (E20).  

 Conforme E20, ao referir que os homens não aderiram à campanha para a detecção do 

câncer prostático e de pênis, em seu município, deixa transparecer que este fato está associado 

ao medo e, principalmente, à vergonha. Ficar exposto a outro homem ou a outra mulher 

também é apontado como uma explicação para evitar a busca por cuidados de saúde por parte 

dos homens e, possivelmente, seja explicada pela falta de hábito que eles têm de procurar os 

serviços de saúde; ao contrário da mulher que, ao longo da história das ciências da saúde, 

sempre teve seu corpo exposto, principalmente no período fértil
10

.  

Mesmo assim, as falas denotam a falta de orientação que a população masculina tem 

em relação a sua saúde sexual, uma vez que os homens preferem não procurar os serviços de 

saúde para atividades de prevenção a desenvolverem um tipo de câncer, absolutamente 

curável, se detectado em fases iniciais. A literatura consultada aponta que, todos os dias, das 

mais diversas formas, os homens recebem alguma orientação para o fato da importância de 

medidas preventivas e de diagnóstico precoce, porém continuam expondo-se de forma 

ingênua às doenças de fácil prevenção
15

. 

Desta forma, enfatiza-se que é necessário que os enfermeiros estejam preparados para 

instruir sua clientela, direcionando suas ações também aos homens, uma vez que apenas as 

mulheres são foco principal das ações de prevenção aos cânceres. Porém, é necessário lembrar 

que incluir apenas os homens em ações biomédicas sobre saúde reprodutiva, sexualidade e 

relações de gênero, não altera as desigualdades entre homens e mulheres no campo do 

Planejamento Familiar
17

. São precisas ações direcionadas que visem a problematização dos 

problemas masculinos envolvendo essas temáticas. 

Entende-se que, para uma maior adesão masculina ao Planejamento Familiar, seja 

necessário que os serviços se tornem mais convenientes para os homens, através de programas 

educativos em saúde reprodutiva e sexual. Julga-se necessário envolver ambos os sexos na 

discussão dessa temática, conseguindo, dessa forma, homens mais participativos e 

responsáveis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do estudo mostraram que, nos municípios da 3ªCRS/RS, poucas são as 

ações de planejamento familiar desenvolvidas para os homens, fazendo, assim, com que a 

responsabilidade sobre o controle da fecundidade fique limitada à mulher, uma vez que os 

serviços estão voltados, principalmente, às necessidades femininas. 
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Enfatiza-se que as demandas masculinas pelo planejamento familiar são urgentes e 

não podem ser ignoradas, nos municípios estudados; entretanto, não basta apenas suprir as 

demandas biológicas com atividades curativas e preventivas; é preciso pensar, principalmente, 

nas ações de promoção da saúde. É necessário chamar os homens para junto das equipes de 

saúde, mesmo que isto signifique o deslocamento desta para as comunidades, já que a 

distância das localidades rurais em relação aos serviços de saúde foi citado como um dos 

entraves. 

Entende-se que, para uma maior adesão masculina ao Planejamento Familiar, seja 

necessário que os serviços se tornem mais apropriados para homens. É mister valer-se da 

dialogicidade, para abordar as questões da saúde do homem e, em especial, os assuntos 

relacionados ao Planejamento Familiar. Além disso, é preciso, através de ações criativas, 

programas educativos e motivacionais em saúde reprodutiva e sexual, envolver, de forma 

participativa, ambos os sexos, levando em consideração as questões de gênero. 

O despertar de uma visão mais compartilhada entre os homens e o incentivo à 

desmistificação dos medos e preconceitos podem ser ações educativas planejadas pela 

enfermagem, com a finalidade de contribuir para uma participação mais efetiva e responsável 

do homem no planejamento familiar. Ressalta-se que essas demandas devem ser abordadas na 

perspectiva de gênero, respeitando-se as respectivas singularidades.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo partiu da seguinte questão de pesquisa: Quais são 

as ações/atividades e serviços de enfermagem em Planejamento Familiar 

oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde? Desta forma, buscou-

se ter maior informação e conhecimento em relação à oferta de 

ações/atividades e serviços de enfermagem frente às necessidades de homens 

e mulheres em relação ao Planejamento Familiar. 

No decorrer do percurso metodológico deste estudo, com o objetivo de 

conhecer as ações/atividades e os serviços de Planejamento Familiar 

oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde, da 3ª Coordenadoria 

Regional de Saúde, do Rio Grande do Sul, e a atuação do enfermeiro, lançou-

se mão da entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados.  

Na análise temática observou-se a riqueza dos dados coletados, dos 

quais emergiram dois grandes temas, os quais se configuraram nas seguintes 

categorias: apresentando os sujeitos do estudo e os serviços de enfermagem 

no Planejamento Familiar. Estes temas originaram as seguintes subcategorias: 

ações/atividades de planejamento familiar em saúde da mulher, do homem e 

do adolescente; e ações/atividades educativas em Planejamento Familiar. A 

partir destas, surgiram outras subcategorias: Ações/atividades educativas dos 

enfermeiros em planejamento familiar e Homens no Planejamento Familiar. 

Desta primeira, formaram-se outras duas subcategorias: Ação/atividade 

educativa individual; e ação/atividade educativa coletiva. Da segunda, 

obtiveram-se outras três subcategorias: Existência/Inexistência de ações de 

Planejamento Familiar e saúde reprodutiva específica para a saúde do homem; 
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a busca pela prevenção das doenças sexualmente preveníveis ou pelo 

tratamento curativo; homens e o Planejamento Familiar: vergonha, preconceito 

e medo. 

Para compreender os dados, buscou-se definir o significado dos termos 

serviço e ação/atividade.  Assim sendo, determinou-se, neste estudo, que o 

termo serviço é o resultante de um agrupamento de ações/atividades, as quais 

são desenvolvidas para consecução de um serviço.  Deste modo, o serviço de 

Planejamento Familiar é um conjunto de ações/atividades de regulação da 

fecundidade, que visam a garantia de direitos iguais de constituição, limitação 

ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal, sendo entendido 

como o direito que homens e mulheres têm de decidirem sobre quantos filhos 

desejam ter e em qual momento de seus ciclos reprodutivos isso irá acontecer. 

O serviço de Planejamento Familiar constitui-se então, como um dos direitos 

sexuais e reprodutivos. 

Procurando responder aos três pressupostos (os serviços e 

ações/atividades de Enfermagem/Saúde oferecidos pela atenção básica aos 

usuários do SUS contemplam consultas individuais, atividades educativas com 

mulheres e distribuição de anticoncepcionais orais; os serviços e 

ações/atividades de Enfermagem/Saúde, em relação ao Planejamento Familiar, 

atingem apenas a população feminina em idade fértil, sendo que ao homem é 

oferecido como opção, apenas o condon; os enfermeiros, na atenção básica, 

com vistas ao planejamento familiar, organizam e desempenham, 

principalmente, ações/atividades educativas de grupos) e a dois objetivos 

específicos: identificar as atividades educativas de planejamento familiar 

desenvolvidas pelos enfermeiros na 3ª CRS/RS e averiguar as 
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ações/atividades de Planejamento Familiar desenvolvidas pelos enfermeiros 

visando à saúde do homem, nos municípios da 3ª CRS/RS, retoma-se, em 

síntese, o alcance dos objetivos de acordo com a organização dos mesmos 

nas subcategorias. 

 Na subcategoria ação/atividade educativa individual, ficou evidenciado 

que as enfermeiras desempenhavam a ação educativa em Planejamento 

Familiar em atividades distintas, como durante as atividades clínicas para 

coleta de citopatológico de colo uterino, pré-natal, consulta de puerpério, 

durante a entrega do método contraceptivo e até mesmo em atividades de 

saúde da criança, como a abordagem da puérpera na triagem neonatal. Outras 

referem que conversavam e orientavam, de forma informal ou, ainda, utilizam-

se dos atendimentos individuais durante as ações de aconselhamento para 

DST/AIDS. Essa atitude é preocupante, pois as enfermeiras podem não estar 

preconizando uma metodologia problematizadora, mas sim tradicional 

(bancária), uma vez que o enfoque estaria sendo na prevenção de doenças e 

não na promoção da saúde.  

Já na subcategoria ação/atividade educativa coletiva, mesmo 

mencionando que não existam grupos específicos de Planejamento Familiar,  o 

tema é inserido em trabalhos com grupos diversos como gestantes, grupos 

com crônicos e, ainda, com grupos em sala de espera ou do Bolsa Família. 

Cabe ressaltar que as enfermeiras inseriam a questão do Planejamento 

Familiar nos mais variados grupos com usuários, sendo que essas profissionais 

se destacam por levarem o assunto para além da área física de suas unidades. 

Elas extrapolam suas ações/atividades, para espaços extramuros de suas 

unidades, ou seja, em ações desempenhadas nas escolas, nos grupos de 
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geração de renda, em atividades festivas do município e, ainda, na atuação 

junto aos grupos da EMATER. 

Ressalta-se que essa inserção do PF nos mais distintos grupos e 

ambientes é uma das potencialidades e características do trabalho das 

enfermeiras, na 3ª CRS/RS, porém há a necessidade de criarem-se grupos 

específicos, que também abordem esse tema nos espaços próprios. Chama-se 

a atenção para as atividades individuais, uma vez que é reconhecida a 

importância de que todo o contato do usuário com o serviço de saúde seja visto 

como uma oportunidade educativa, mas que esta seja feita através de uma 

metodologia problematizadora. Todavia, ressalva-se para o fato de que é 

indispensável que atitudes inovadoras de educação em Planejamento Familiar 

sejam valorizadas, como a inserção do tema em atividades relacionadas a 

outros assuntos, ou ainda como iniciativa de atividades em sala de espera. 

Na subcategoria Existência/Inexistência de ações de Planejamento 

Familiar e saúde reprodutiva específicas para a saúde do homem, os dados 

confirmaram que a população masculina dificilmente acessa os serviços de 

saúde em busca de alguma ação/atividade de PF. Essa baixa procura é 

justificada, pelas enfermeiras, pelas distâncias que necessitam ser percorridas 

por usuários até os serviços de saúde e, além disso, por padrões de 

comportamento socialmente aceitos. Assim sendo, estes padrões são melhor 

explorados nas subcategorias: A busca pela prevenção das DST ou pelo 

tratamento curativo; e Homens e o planejamento familiar: vergonha, 

preconceito e medo, no qual a idéia de que homens somente optam pelo PF, 

quando podem estar com uma doença sexualmente transmissível ou quando 

apresentam algum sintoma clínico urológico. As enfermeiras também lembram 
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que as idéias equivocadas e preconcebidas constituíam-se em entraves 

maiores, quando se trata da procura para a esterilização cirúrgica. 

Os resultados mostraram que poucas eram as ações/atividades de 

planejamento familiar desenvolvidas para os homens, fazendo, assim, com que 

a responsabilidade sobre o controle da fecundidade ficasse limitada à mulher, 

pois os serviços estavam voltados, sobretudo, às necessidades femininas. 

Enfatiza-se que as demandas masculinas pelo Planejamento Familiar 

são urgentes e não podem ser ignoradas nos municípios estudados; entretanto, 

não basta apenas suprir as demandas biológicas com atividades curativas e 

preventivas; é preciso pensar, nas ações de promoção da saúde. É necessário 

chamar os homens para junto das equipes de saúde, mesmo que isto signifique 

o deslocamento destas para as comunidades, já que a distância das 

localidades rurais com os serviços de saúde foi citada como um dos entraves. 

Entende-se que, para uma maior adesão masculina ao Planejamento 

Familiar, é necessário que os serviços se tornem mais apropriados para 

homens, levando-se em consideração a perspectiva de gênero. É 

imprescindível valer-se da dialogicidade, para abordar as questões da saúde 

do homem e, em especial, os assuntos relacionados ao Planejamento Familiar. 

Além disso, é preciso, através de ações criativas, programas educativos e 

motivacionais em saúde reprodutiva e sexual, envolver de forma participativa 

ambos os sexos.  

O despertar de uma visão mais compartilhada entre os homens e o 

incentivo à desmistificação dos medos e preconceitos podem ser ações 

educativas planejadas pela enfermagem, com a finalidade de contribuir para 

uma participação mais efetiva e responsável do homem no Planejamento 
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Familiar. Ressalta-se que essas demandas necessitam ser abordadas na 

perspectiva de gênero, respeitando-se as respectivas singularidades.  

O tema Planejamento Familiar, ações/atividades e serviços, é amplo e, 

ainda, requer muitas investigações. Desta forma, tornam-se necessários 

estudos que incluam a visão do usuário frente ao que lhe é oferecido na 

tentativa de desenvolver ações/atividades mais resolutivas e integrais. 

Também, ressalva-se que estudos de observação-participante ou não 

participante, objetivando conhecer como o enfermeiro utiliza-se das diversas 

metodologias para atingir as questões de Planejamento Familiar se fazem 

necessários, assim como é urgente a necessidade de que os enfermeiros 

publiquem relatos de suas experiências de trabalho com a temática. 

Como limitações do estudo, aponta-se para o fato de todas as 

entrevistadas serem do sexo feminino, pois acredita-se que falas masculinas 

poderiam trazer experiências profissionais diferenciadas quanto à abordagem 

das questões de Planejamento Familiar. Outra limitação, que se julga 

pertinente referir, diz respeito ao fato de que 27% das entrevistadas estava a 

menos de nove meses trabalhando em seus municípios, tempo que talvez não 

lhes proporcionasse uma visão da totalidade de ações/atividades de PF 

desenvolvidas em seus municípios. 

Como pontos positivos do estudo, considera-se a escolha de uma 

enfermeira de cada município, pois contribuiu, significativamente, para que a 

pesquisa conseguisse caracterizar a situação da enfermagem na atenção 

básica na 3ª CRS/RS, quanto à temática abordada – Planejamento Familiar. A 

experiência de trabalhar a análise dos dados a partir dos objetivos, na forma de 

dois artigos, também se apreende como ponto positivo, já que facilita o envio 
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para publicação, proporcionando, assim de maneira mais rápida. Este fato, ao 

mesmo tempo, colaborou com o não esgotamento dos dados, uma vez que 

ainda existe a necessidade de resposta para os demais pressupostos e a 

contemplação dos outros objetivos específicos, o que acontecerá ao longo da 

análise e interpretação dos outros dados coletados. 

Trabalhar com Planejamento Familiar contribuiu de forma expressiva no 

meu crescimento pessoal, profissional e acadêmico. Por meio deste estudo, foi 

possível compreender um pouco mais do universo da pesquisa qualitativa e 

quão importante esta é para a cientificidade da enfermagem. A satisfação na 

realização desta dissertação encontra-se diretamente relacionada ao fato de a 

mesma ter sido desenvolvida na área da saúde coletiva, pela qual tenho 

interesse maior. Ainda, ressalta-se a importância de interesse da área – saúde 

da mulher e do homem - mais especificamente com o tema planejamento 

familiar. Os resultados da presente pesquisa podem fornecer subsídios, não 

apenas para a prática da enfermagem e área acadêmica, mas também para 

equipe multiprofissional, que se proponha a trabalhar com o Planejamento 

Familiar. Além disso, possibilita abrir caminhos para encontrar estratégias para 

novas investidas nesse vasto campo de atuação na área da saúde, nem 

sempre compreendido como uma grande necessidade, mas que precisa de 

auxílio para os mais diversos enfrentamentos cotidianos. 
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APÊNDICE A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO À INSTITUIÇÃO 

 
Rio Grande,  
 
À Coordenadora da ASSEDISA Regional Sul 
 

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho respeitosamente, por meio deste, 

solicitar permissão para desenvolver um trabalho de pesquisa junto aos municípios da 

região de abrangência da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde. A presente pesquisa 

é orientada pela Profa Dra Hedi Crecencia Heckler de Siqueira, docente do Curso de 

Mestrado e Doutorado em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande. 

A proposta de trabalho tem como objetivo: identificar as ações/atividades e os 

serviços de Planejamento Familiar oferecidos aos usuários do Sistema Único de 

Saúde da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul. 

Para atingir esse objetivo, serão entrevistados os coordenadores dos serviços 

de enfermagem da atenção básica de cada município. 

A partir da pesquisa realizada será possível colaborar com o desenvolvimento 

de futuras políticas públicas de saúde voltadas ao planejamento familiar e a garantia 

do exercício dos direitos reprodutivos e sexuais. Além disso, os resultados poderão 

servir como subsídios e fonte de motivação aos gestores de saúde para programar 

recursos na área de capacitação dos profissionais e alocação de recursos específicos 

na área, em especial junto à enfermagem, tendo em vista a garantia da integralidade 

da assistência. 

Colocarei a sua disposição o projeto e seus anexos. Terei o compromisso de 

preservar os sujeitos envolvidos do estudo, assim como a instituição, respeitando os 

aspectos éticos. Na certeza de contar com seu apoio, coloco-me ao seu dispor para 

outros esclarecimentos inclusive participar da próxima reunião da ASSEDISA com a 

finalidade de expor o projeto aos demais secretários de saúde da regional. 

Cabe ressaltar que o projeto foi qualificado no Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da FURG no dia 29 de abril. 

 
Sidnéia Tessmer Casarin    Dra. Hedi C. Heckler de Siqueira 

Mestranda                           Orientadora 
     e-mail: stcasarin@gmail.com.br                        e-mail:hedihs@terra.com.br  

 
 

Srª Alessandra Storch 
Coordenadora ASSEDISA Regional Sul 

mailto:stcasarin@gmail.com.br
mailto:hedihs@terra.com.br


 

APÊNDICE B 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 
 

 
SOLICITAÇÃO AO COMITÊ DE ÉTICA  

 
Prezado(a) Presidente, 

 

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, vimos por meio deste solicitar a Vossa 

Senhoria a apreciação e permissão para desenvolver a pesquisa intitulada: 

Planejamento Familiar: ações e serviços de enfermagem/saúde. A presente 

investigação tem como objetivos identificar as ações/atividades e os serviços de 

Planejamento Familiar oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde da 3ª 

Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul. 

Informo que os dados coletados serão utilizados, para a elaboração da 

dissertação de mestrado, como requisito para a obtenção do título de Mestre em 

Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande. Além disso, os dados servirão para produção científica de 

artigos e apresentação de trabalhos em eventos da área da saúde. Conforme a 

resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde os sujeitos da pesquisa só 

participarão após a assinatura do Termo do Consentimento Livre e Esclarecido em 

duas vias, sendo que uma via será entregue ao participante e a outra permanecerá 

com o pesquisador.  Terei o compromisso ético de preservar o anonimato dos sujeitos 

envolvidos no estudo. 

Na certeza apoio de V.Sa, desde já agradeço, colocando-me à disposição para 

os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

                                        Atenciosamente, 

 

    Sidnéia Tessmer Casarin   Dra. Hedi C. Heckler de Siqueira 
                         Pesquisadora                  Orientadora 
          e-mail: stcasarin@gmail.com.br                e-mail: hedihs@terra.com.br  

 
 
Sr(a) Presidente do Comitê de Ética em Pesquisa

mailto:stcasarin@gmail.com.br
mailto:hedihs@terra.com.br


 

APÊNDICE C 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 
 

CONVITE PARA PARTICIPAR DA PESQUISA 
 

Prezada(o) Sr(a), 
 

     Venho respeitosamente, através deste, convidá-lo (a) para participar de meu 

trabalho intitulado “Planejamento Familiar: ações e serviços de enfermagem/saúde”, 

cujo objetivo geral é: identificar as ações/atividades e os serviços de Planejamento 

Familiar oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde da 3ª Coordenadoria 

Regional de Saúde do Rio Grande do Sul. E cujos objetivos específicos são: identificar 

quais são as ações/atividades de Enfermagem frente ao planejamento familiar  

Os dados coletados serão utilizados para a produção cientifica que resultará 

em minha dissertação de mestrado em Enfermagem, inserida no programa de pós-

graduação em enfermagem da instituição supracitada e também em outros trabalhos 

científicos a serem realizados. 

Reitero que sua participação nesta pesquisa é de fundamental importância 

para a obtenção de dados que auxiliarão no alcance da proposta desta pesquisa. 

Desde já agradeço a sua disponibilidade. 

 

Rio Grande, ____ de __________de 2009.    

 

Sidnéia Tessmer Casarin       Dra. Hedi C. Heckler de Siqueira 
                    Pesquisadora                                 Orientadora 
        e-mail: stcasarin@gmail.com.br            e-mail: hedihs@terra.com.br  
 
 
 
 
 
Prezada Sr(a): 
Responsável pela Coordenação dos Serviços de Enfermagem na Atenção Básica 
do Município de______________________ 

mailto:stcasarin@gmail.com.br
mailto:hedihs@terra.com.br


 

APÊNDICE D 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Em atendimento a Resolução N0 196/96 do Ministério da Saúde e sua atualização 

Resolução n0 292 do Conselho Nacional da Saúde 
 

Pelo presente Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que estou ciente dos 

objetivos da pesquisa, ou seja: identificar as ações/atividades e os serviços de 

Planejamento Familiar oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde da 3ª 

Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul; identificar as 

ações/atividades de Enfermagem frente ao planejamento familiar. 

Também declaro que fui informado pelo pesquisador de forma clara e 

detalhada sobre a forma de trabalho e de que não correrei nenhum tipo de risco 

durante e após o desenvolvimento desta pesquisa. Também fui igualmente informado: 

 Da garantia de requerer resposta a qualquer pergunta ou dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados a esta 

investigação; 

 Da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de 

participar, sem que me traga qualquer prejuízo; 

 Da segurança de que não serei identificado; 

 De que serão mantidos todos os preceitos éticos legais, durante e após o 

término da pesquisa; 

 Do compromisso de acesso ás informações em todas as etapas do trabalho 

bem como dos resultados do mesmo. 

Desta forma, aceito responder ao instrumento de pesquisa, autorizando a 

gravação da mesma, assim como à publicação dos dados em todos os veículos de 

comunicação acadêmica, científica e eventos pertinentes, desde que preservado 

meu anonimato como respondente. 

     Ciente e concordando com as informações acima descritas, aceito participar do 

estudo. 

                                                            Data: _____ de ___________________ de 2009. 

          Assinatura do Participante: __________________________________________ 

   

Sidnéia Tessmer Casarin    Dra. Hedi C. Heckler de Siqueira 
                  Pesquisadora                             Orientadora 
      e-mail: stcasarin@gmail.com.br               e-mail:hedihs@terra.com.br 

mailto:stcasarin@gmail.com.br
mailto:hedihs@terra.com.br


 

APÊNDICE E 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Identificação (Pseudônimo)......................................................................................... 

Perfil do Entrevistado 

- Tempo de formação: 

- Possui pós-graduação? Em que área? 

- Há quanto tempo é responsável pela coordenação dos serviços de enfermagem na 

atenção básica do município? 

- Qual o tipo de vínculo empregatício? 

-  Idade: 

- Para você o que é planejamento familiar? 

- Para você o que são direitos reprodutivos e direitos sexuais? 

- O município possuiu um programa oficial de Planejamento Familiar? Explique como 

funciona. 

- Que ações/atividades costumam ser desenvolvidos no Programa de Planejamento 

Familiar no seu município? 

Perfil do Município 

- Quantas Unidades Básicas de Saúde existem no município?  

- Quantas UBS possuem Equipe de Saúde da Família implantada? 

- O município possui o Programa de Agentes Comunitários de Saúde? 

- Quantos enfermeiros compõem a rede básica de saúde do município? 

- Quantos estão lotados na Estratégia de Saúde da Família? 

- No município está implantado o programa de planejamento familiar? Explique. 

- Os enfermeiros da rede básica de seu município receberam alguma capacitação 

para desenvolverem ações/atividades referentes ao planejamento familiar? 

- O município costuma oferecer capacitações/treinamentos/qualificação na área de 

planejamento familiar para os funcionários da rede básica? Explique. 

- Do seu ponto de vista, quais os profissionais que mais se envolvem com as 

atividades referentes ao planejamento familiar? 

                      Ações e Serviços do planejamento familiar oferecidos 

AÇÕES/ATIVIDADES EDUCATIVAS 
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- No município existem grupos de planejamento familiar com usuários? Comente 

como são realizados e qual faixa etária atinge. 

AÇÕES/ATIVIDADES DE ACONSELHAMENTO 

- Como são identificadas e atendidas as demandas pelo serviço de planejamento 

familiar no município? Comente. 

- Frente ao planejamento familiar, como ocorre o acolhimento, nas UBS? Comente. 

- Como o enfermeiro se envolve no acolhimento das demandas de planejamento 

familiar? Comente. 

- Do seu ponto de vista, frente ao planejamento familiar, existe demanda reprimida em 

relação aos diversos grupos etários?   Comente. 

- As UBS do município oferecem consulta individualizada de aconselhamento em 

anticoncepção? Para que faixa etária? Comente. 

- Para pessoas que buscam a concepção, é oferecido algum serviço de 

aconselhamento? Qual?  Explique. 

- Existe um sistema de referência para casais com problemas de fertilidade? 

Comente. 

- Explique como é feito o aconselhamento dos casais que buscam a contracepção 

cirúrgica?  

- As UBS do município oferecem consulta individualizada de aconselhamento em 

DST/HIV? Comente. 

- Existindo a consulta individualizada em DST/HIV explique como essa ação/atividade 

envolve os grupos etários? 

       

AÇÕES/ATIVIDADES CLÍNICAS 

- Nas UBS do município são oferecidas consultas clínicas de enfermagem para 

contracepção? Comente. 

- O município possui protocolo de enfermagem para a prescrição de métodos 

anticoncepcionais hormonais e inserção de DIU? Comente. 

- Em relação à oferta de métodos para a anticoncepção, o que é oferecido pelo 

município em relação aos usuários das diferentes faixas etárias?     Comente.  

     

- O município oferece a inserção de DIU como opção na contracepção? Comente. 

 - Existindo a oferta de DIU, qual o profissional que faz o aconselhamento, a inserção 

e o controle em relação ao método? Comente. 

- Nas UBS de saúde são oferecidas consultas clínicas de enfermagem para 

DST/HIV? Comente.  
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- Quanto à prevenção e o controle do câncer cérvico-uterino e de mama que tipo de 

ações/atividades são desenvolvidas nas UBS pela enfermagem? Comente. 

- Em relação à prevenção e controle do câncer de pênis que ações/atividades são 

desenvolvidas pela enfermagem? 

- As UBS, em relação à assistência pré-natal, oferecem consulta clinica de 

enfermagem? Início, durante e final da gravidez? Comente. 

- Existem protocolos de enfermagem para solicitação de exames à assistência pré-

natal? Se existem, como funcionam? Comente. 

- Na sua opinião, o que poderia ser diferente nas ações/atividades da enfermagem no 

planejamento familiar? Comente. 

- Acreditas que com isso haveria mais resultados positivos? Comente. 

- Gostaria de fazer mais algum comentário? 
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ANEXO A – CARTA RESPOSTA DA ASSEDISA 
 

 



 

 
ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO C 
NORMAS DA REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (REBEN) 

 

 

Tipos de Artigos 

 A Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), recebe submissões de artigos nos idiomas 
Português, Inglês e Espanhol segundo as seguintes seções:  

- Editorial, 
- Pesquisa,  
- Revisão,  
- Ensaio,  
- Reflexão,  
- Relato de Experiência,  
- Atualização,  
- História da Enfermagem,  
- Página do Estudante,  
- Cartas ao Editor. 

Preparo dos Manuscritos 

A REBEn adota as orientações das Normas de Vancouver. Estas normas estão disponíveis na 
URL: http://www.icmje.org/index.html.  

O arquivo contendo o manuscrito deve ser elaborado no Editor de Textos MS Word com a 
seguinte configuração de página: margens de 2 cm em todos os lados; fonte Arial ou Times, 
tamanho 12 com espaçamento entrelinhas de 1,5 pt.  

a) Página dos Metadados: Deverá conter os seguintes metadados e na seguinte ordem: 1) 
título do artigo (conciso, porém informativo) nos três idiomas (português, inglês e espanhol; 2) 
nome do(s) autor(es), indicando em nota de rodapé o(s) título(s) universitário(s), ou cargo(s) 
ocupado(s), nome do Departamento e Instituição aos quais o trabalho deve ser atribuído, 
Cidade, Estado e endereço eletrônico; 3) resumo, abstract, resumen e, 4) descritores nos três 
idiomas.  

Resumos e Descritores: o resumo deverá conter até no máximo 120 palavras, contendo 
objetivo da pesquisa, metodologia adotada, procedimentos de seleção dos sujeitos do estudo, 
principais resultados e as conclusões. Deverão ser destacados os novos e mais importantes 

http://www.icmje.org/index.html
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aspectos do estudo. Abaixo do resumo incluir 3 a 5 descritores segundo o índice dos 
Descritores em Ciências da Saúde - DeCS (http://decs.bvs.br). Todos os artigos deverão incluir 
resumos em português, inglês e espanhol. Apresentar seqüencialmente os três resumos nesta 
página de identificação.  

b) Ilustrações, abreviaturas e símbolos: as tabelas: devem ser numeradas consecutivamente 
com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. O mesmo se aplica aos 
quadros e figuras (fotografias, desenhos, gráficos, etc). Para ilustrações extraídas de outros 
trabalhos, previamente publicados, os autores devem providenciar a respectiva permissão. 
Utilize somente abreviações padronizadas. Evite abreviações no título e no resumo. Os termos 
por extenso aos quais as abreviações correspondem devem preceder sua primeira utilização 
no texto, a menos que sejam unidades de medidas padronizadas.  

c) Notas de Rodapé: deverão ser indicadas em ordem alfabética, iniciadas a cada página e 
restritas ao mínimo indispensável.  

d) Citação de Referências Bibliográficas: numerar as referências de forma consecutiva de 
acordo com a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Identificar as 
referências no texto por números arábicos entre parênteses e sobrescritos. Quando tratar-se 
de citação seqüencial separe os números por traço (ex: 1-5); quando intercalados, use vírgula 
(ex: 1,5,7).  

d) Exemplos de Listagem das Referências 

Livros como um todo 

Foucault M. Microfísica do poder. 10a. ed. Vol 7. Rio de Janeiro: Graal; 1992. 

Capítulo de livro 

Garcia TR. Diagnósticos de enfermagem: como caminhamos na pesquisa. In: Guedes MVC, 
Araújo TL, organizadores. O uso do diagnóstico na prática da enfermagem. 2a. ed. Brasília: 
ABEn; 1997. p. 70-6.  

Teses, dissertações e monografias 

Galvão CM. Liderança situacional: uma contribuição ao trabalho do enfermeiro-líder no 
contexto hospitalar [tese]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo;1995.  

Trabalhos de congressos e de seminários: anais, livros de resumos 

Barreira IA, Batista SS. Nexos entre a pesquisa em história da enfermagem e o processo de 
cientificação da profissão. ln: Anais do 51o. Congresso Brasileiro de Enfermagem; 1999 out 2-
7; Florianópolis (SC), Brasil. Florianópolis: ABEn; 2000. p. 295-311. 

 Artigos de periódicos 

Artigo Padrão 
Rossato VMD, Kirchhof ALC. O trabalho e o alcoolismo: estudo com trabalhadores. Rev Bras 
Enferm 2004;57(3): 344-9. 

Com mais de seis autores 
Fernandes JD, Guimarães A, Araújo FA, Reis LS, Gusmão MC, Margareth QB, et al. 
Construção do conhecimento de enfermagem em unidades de tratamento intensivo: 
contribuição de um curso de especialização. Acta Paul Enferm 2004;17(3): 325-32. 

http://decs.bvs.br/
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Instituição como autor 
Center for Disease Control. Protection against viral hepatitis. Recomendations of the 
immunization. Practices Advisory Committee. MMWR 1990;39(RR-21): 1-27. 

Material eletrônico 

Artigo de revista em formato eletrônico 
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 
1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];(1):[24 screens]. Available from: 
http://www.cdc.gov/incidod/EID/eid.htm 

Matéria publicada em site web 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2002. Rio de Janeiro; 2002. [citado em: 12 
jun 2006]. Disponível em: http://www.ibge.gov.br 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 
Solicita-se aos autores, sempre que possível e quando solicitado, incluir duas ou mais 
referências de publicações da REBEn no manuscrito.  

f) Aspectos Éticos 

Nas pesquisas que envolvem seres humanos os autores deverão deixar claro a aprovação do 
projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa institucional, bem como o processo de obtenção do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes (Resolução no. 196 do 
Conselho Nacional de Saúde de 10 out. 1996). 

Endereço para Submissão 

Os manuscritos deverão ser submetidos pelo Sistema de Submissão Online disponível no site: 
http://submission.scielo.br/index.php/reben/login acessando o link Submissão Online. O 
usuário/autor responsável pela submissão deverá cadastar-se previamente no sistema. Toda a 
tramitação das etapas do processo editorial será realizada por meio deste sistema.  

Ao submeter o manuscrito o autor deverá firmar eletronicamente que o artigo não está sendo 
submetido paralelamente a outro periódico. Este procedimento elimina a necessidade do envio 
de cartas de Responsabilidade de Autoria e Transferência de Direitos Autorais.  

Durante as etapas do processo editorial, aos autores poderá ser solicitada uma descrição dos 
papéis de cada autor na elaboração do artigo, lembrando que a participação na coleta de 
dados e na elaboração técnica do artigo não se constitui em autoria. Todos os autores do 
artigo, em caso de publicação, deverão ser assinantes da REBEn. 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/incidod/EID/eid.htm
http://www.ibge.gov.br/
http://submission.scielo.br/index.php/reben/login


 

ANEXO D 
NORMAS REVISTA TEXTO & CONTEXTO ENFERMAGEM 

 

 
 
Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas editoriais da Revista, 
redigidos na ortografia oficial e digitados com espaço de 1,5cm, configurados em papel A4 e 
com numeração nas páginas. A margem esquerda e superior será de 3cm e a margem direita e 
inferior de 2cm. Letra Times New Roman 12, utilizando Editor Word for Windows 98 ou Editores 
que sejam compatíveis. 
 
Página de identificação: a) título do manuscrito (conciso, mas informativo) em português, inglês 
e espanhol; b) nome completo de cada autor, com seu(s) título(s) acadêmico(s) mais 
elevado(s) e afiliação institucional; c) o(s) nome(s) do(s) departamento(s) e da instituição(ões) 
a(os) qual(is) o trabalho deve ser atribuído; d) nome, endereço completo, telefone/fax e 
endereço eletrônico do autor responsável pela correspondência relacionada ao manuscrito. 
 
Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em português, 
inglês (abstract) e espanhol (resumen), com limite de 150 palavras. Deve indicar o(s) 
objetivo(s) do estudo, o método, principais resultados e conclusões. Abaixo do resumo, incluir 3 
a 5 descritores nos três idiomas. Para determiná-las consultar a lista de Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) elaborada pela BIREME e disponível na internet no site: 
http://decs.bvs.br ou o Medical Subject Headings (MeSH) do Index Medicus. Quando o artigo 
tiver enfoque interdisciplinar, usar descritores, universalmente, aceitos nas diferentes áreas ou 
disciplinas envolvidas. 
 
Apresentação das seções: o texto deve estar organizado sem numeração progressiva para 
título e subtítulo, devendo ser diferenciado através de tamanho da fonte utilizada. Exemplos: 
 
Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 
 
Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 
 
Segundo subtítulo = A cura pela prece 
 
Ilustrações: as tabelas, quadros e figuras devem conter um título breve e serem numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no texto, sendo 
limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser 
designadas como figuras. As tabelas devem apresentar dado numérico como informação 
central, não utilizar traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser 
colocadas no roda-pé da tabela, utilizando os símbolos na seqüência *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡. 
Os quadros devem apresentar as informações na forma discursiva. Se houver ilustrações 
extraídas de outra fonte, publicada ou não publicada, os autores devem encaminhar permissão, 
por escrito, para utilização das mesmas. As figuras devem conter legenda, quando necessário, 
e fonte sempre que for extraída de obra publicada (as fontes têm que estar na referência). 
Além das ilustrações estarem inseridas no texto, deverão ser encaminhadas em separado e em 
qualidade necessária a uma publicação. Não serão publicadas fotos coloridas, exceto em 
casos de absoluta necessidade e a critério do Conselho Diretor. Se forem utilizadas fotos, as 
pessoas não poderão ser identificadas, ou então, deverão vir acompanhadas de permissão, por 
escrito, das pessoas fotografadas. Todas as figuras e/ou fotos, além de estarem devidamente 
inseridas na seqüência do texto, deverão ser encaminhadas em separado com a qualidade 
necessária à publicação. As imagens deverão ser enviadas no formato jpeg ou tiff, resolução 
de 300 dpi, tamanho 23x16 cm e em grayscale. Imagens fora dessas especificações não 
poderão ser utilizadas. 
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Citações no texto: as citações indiretas deverão conter o número da referência da qual foram 
subtraídas, suprimindo o nome do autor, devendo ainda ter a pontuação (ponto, vírgula ou 
ponto e vírgula) apresentada antes da numeração em sobrescrito. Exemplo: as trabalhadoras 
também se utilizam da linguagem não verbal.7 
 
Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores estiverem apresentadas de forma 
seqüencial na referência (1, 2, 3, 4, 5), deverão estar em sobrescrito separados por um hífen. 
Exemplo: estabeleceu os princípios da boa administração, sendo dele a clássica visão das 
funções do administrador.1-5 
 
As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do texto entre 
aspas, indicando o número da referência e a página da citação, independente do número de 
linhas. Exemplo: "[...] o ocidente surgiu diante de nós como essa máquina infernal que esmaga 
os homens e as culturas, para fins insensatos".1:30-31 
 
As citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão colocadas em itálico, no corpo do texto, 
identificando entre parênteses a autoria e respeitando o anonimato. Exemplo: [...] envolvendo 
mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais, conhecendo mais os problemas da 
comunidade [...](e7); 
 
Notas de roda-pé: o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé, que serão indicadas 
por: * primeira nota, ** segunda nota, *** terceira nota. 
 
Referências: as referências devem estar numeradas consecutivamente na ordem que 
aparecem no texto pela primeira vez e estar de acordo com os Requisitos Uniformes do Comitê 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal 
Editors - ICMJE). Exemplos: 
 
Livro padrão 
Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo da reforma sanitária brasileira. Rio de 
Janeiro (RJ): Fiocruz; 2004. 
 
Capítulo de livro 
Melo ECP, Cunha FTS, Tonini T. Políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, organizador. 
Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul (SP): Yends; 2005. p.47-72. 
 
Livro com organizador, editor ou compilador 
Elsen I, Marcon SS, Santos MR, organizadores. O viver em família e sua interface com a saúde 
e a doença. Maringá (PR): EDUEM; 2002. 
 
Livro com edição 
Vasconcelos EM. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2ª ed. São Paulo (SP): 
Hucitec; 2001.  
  
Trabalho apresentado em congresso 
Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle social. In: Anais 
do 7o Congresso Nacional da Rede Unida, 2006 Jul 15-18; Curitiba, Brasil. Curitiba (PR): Rede 
Unida; 2006. Oficina 26. 
 
Entidade coletiva 
Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Manual técnico pré-natal e puerpério: atenção qualificada e 
humanizada. Brasília (DF): MS; 2005. 
 
Documentos legais 
Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa. Resolução No 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS; 1996. 
 
Brasil. Lei No 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
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Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 26 Jun 
1986. Seção 1. 
 
Tese/Dissertação 
Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um estudo sobre as 
relações existentes entre a subjetividade do trabalhador e a objetividade do trabalho [tese]. 
Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem; 2007. 
 
Artigo de jornal 
Zavarise E. Servidores da UFSC fazem movimento em defesa do HU. Diário Catarinense, 2007 
Jun 28; Geral 36. 
 
Artigo de periódico com até 6 autores 
Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Determinantes sócio-culturais e históricos das práticas 
populares de prevenção e cura de doenças de um grupo cultural. Texto Contexto Enferm. 2006 
Jan-Mar; 15(1):89-97. 
 
Artigo de periódico com mais de 6 autores 
Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves LHT, et al. 
Significados do trabalho no processo de viver de trabalhadoras de um Programa de Saúde da 
Família. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16(1):71-9. 
 
Material audiovisual 
Lessmann JC, Guedes JAD, entrevistadoras. Lúcia Hisako Takase Gonçalves entrevista 
concedida ao acervo do Grupo de Estudos de História do Conhecimento da Enfermagem 
GEHCE/UFSC [fita cassete 60 min]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa 
Catarina. GEHCE; 2006 jul 23. 
 
Mapa 
Santos RO, Moura ACSN. Santa Catarina: físico [mapa]. Florianópolis (SC): DCL; 2002. 
 
Dicionários e referências similares 
Ferreira ABH. Novo dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Florianópolis (SC): Ed. Positivo; 
2004. 
 
Homepage/web site 
Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília (DF): MS; 2007 [atualizado 2007 Maio 04; 
acesso em 2007 Jun 28]. Disponível em: www.saude.gov.br 
 
Material eletrônico 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Anais do 3o Seminário Internacional de 
Filosofia e Saúde [CD-ROM]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-
graduação em Enfermagem; 2006. 
 
Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o trabalho do 
enfermeiro em saúde coletiva. Rev Eletr Enferm [online]. 2004[acesso em 2006 Out 01]; 6(1). 
Disponível em: http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 
 
Corona MBEF. O significado do “Ensino do Processo de Enfermagem” para o docente 
Improving palliative care for cancer [tese na Internet]. Ribeirão Preto (SP): Universidade 
Federal de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005 [acesso 2007 Jun 28]. 
Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-100508/ 
 
Observação: trabalhos não publicados não deverão ser incluídos nas referências, mas 
inseridos em nota de rodapé. Para outros exemplos de referências, consultar o site: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Para as abreviaturas de títulos de 
periódicos em português consultar o site: http://www.ibict.br e em outras línguas, se necessário, 
consultar o International Nursing Index, Index Medicus ou o site 



     

 

  168 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 
 
 

MODELOS 
 

Declaração de conflitos de interesse 
 
 
Eu, (nome por extenso), autor do manuscrito intitulado (título), declaro que dentro dos últimos 
5 anos e para o futuro próximo que possuo (    )  ou não possuo (   ) conflito de interesse de 
ordem: 
(     ) pessoal, 
(     ) comercial,  
(     ) acadêmico, 
(     ) político e 
(     ) financeiro no manuscrito. 
 
Declaro também que todo apoio financeiro e material recebido para o desenvolvimento da 
pesquisa ou trabalho que resultou na elaboração do manuscrito estão claramente informados 
no texto do mesmo. 
 
As relações financeiras ou de qualquer outro tipo que possam levar a um conflito de interesse 
estão completamente manifestadas abaixo ou em documento anexo: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Local, data:                                        
Assinatura: 

 
 

Carta de solicitação de publicação e declaração de responsabilidade 
 
 
Vimos por meio desta, solicitar a publicação do manuscrito encaminhado em anexo, sob o 
título,_______________________________de autoria de_____________________________.     
          
Classificação: 
 
Endereço para correspondência: 
 
Declaração de responsabilidade 
 

- “Certifico que participei suficientemente da autoria do manuscrito para tornar pública 
minha responsabilidade pelo conteúdo”. 

 
- “Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que nem este manuscrito, 

em parte ou na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de 
minha autoria, foi publicado ou está sendo considerado para a publicação em outra 
revista, quer seja no formato impresso ou no eletrônico”.  

 
- “Assumo total responsabilidade pelas citações e referências bibliográficas utilizadas no 

texto, bem como sobre os aspectos éticos que envolvem os sujeitos do estudo”.  
 

- “Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei na obtenção e fornecimento de dados 
sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame dos editores”.  

 
Assinatura do(s) autor(es): 
Local, data:  
 

 



     

 

  169 

 

 
 

Declaração de Transferência de Direitos Autorais 
 
 

Os autores abaixo-assinados declaram que os direitos autorais referentes ao artigo (escrever 
título do artigo) que será publicado, se tornarão propriedade exclusiva da Texto & Contexto 
Enfermagem. Do mesmo modo, assumem total responsabilidade pelas citações e referências 
bibliográficas utilizadas no texto, bem como sobre os aspectos éticos que envolvem os sujeitos 
do estudo.  
Estamos cientes de que é vedada qualquer reprodução total ou parcial, em qualquer parte ou 
meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja 
solicitada e, se obtida, faremos constar o competente agradecimento à Texto & Contexto 
Enfermagem e os créditos correspondentes. 

 
Autores: 
Artigo: 
Local e data:  
 

 


