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Todas as pessoas, no Brasil, têm o direito de cons-
tituir uma família. Esse direito está diretamente 
associado a decisões muito importantes. Ter ou 
não ter filhos? Quando e como ocorrerá a gravidez? 
Como evitar a gestação não programada? Essas 
são apenas algumas questões que envolvem o 
planejamento familiar.
Este manual foi desenvolvido para servir como um 
guia de orientação sobre cada etapa que envolve o 
planejamento familiar. Nele, você encontrará ex-
plicação a respeito de conceitos essenciais, além 
de esclarecimentos sobre todos os pontos que 
abrangem o assunto. Dessa forma, terá todas as 
informações necessárias para decidir o futuro da 
sua família!
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Planejamento  
familiar 
O planejamento familiar é um direito garantido 
a todos os brasileiros, sendo previsto na 
Constituição Federal e regulamentado por lei. 
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A lei do Planejamento Familiar (Lei 
nº 9.263/96) foi desenvolvida pelo 
Governo Brasileiro, com intuito de 
orientar e conscientizar a respeito 
da gravidez e da instituição 
familiar, promovendo políticas 
públicas e campanhas educativas 
voltadas para a regulação da 
fecundidade. É importante 
destacar que todas as iniciativas 
nesse sentindo devem respeitar o 
direito fundamental à constituição 
da família e à limitação ou aumento 
da quantidade de filhos, decisões 
que são asseguradas à mulher, ao 
homem ou ao casal.  

Planejamento Familiar 
é um conjunto de ações 
que auxiliam homens e 
mulheres a planejarem a 
chegada dos filhos e também 
a prevenirem a gravidez 
não programada. Todas as 
pessoas possuem o direito de 
decidir se terão ou não filhos. 
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A regulação da fecundidade, 
termo associado ao conceito de 
planejamento familiar previsto 
no Brasil, nada mais é do que 
o controle da concepção e da 
contracepção. Mas você sabe o 
que é isso?

concepção e 
contracepção 

CONCEPÇÃO
É o momento inicial da gravidez, 
quando ocorre a fecundação, 
isto é, quando o espermatozoide 
fertiliza o óvulo.  

CONTRACEPÇÃO
É o ato de evitar a gravidez, 
utilizando métodos diferentes 
que auxiliam homens e 
mulheres a prevenirem a 
fecundação.  

2.1

Nos capítulos a seguir, vamos 
explicar como funcionam os 
diferentes métodos contraceptivos 
possíveis de serem adotados no 
planejamento familiar!
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Métodos 
contraceptivos 
reversíveis 
Os métodos reversíveis são aqueles cuja 
utilização pode ser interrompida a qualquer 
momento, permitindo, assim, que a gravidez 
ocorra. Ou seja, quando a pessoa deixa de utilizá-
los, poderá engravidar. Antes de adotar qualquer 
método contraceptivo, é muito importante 
consultar um profissional da área da saúde capaz 
de verificar qual o melhor método para você. 
Há diferentes métodos contraceptivos que podem 
ser revertidos e todos eles fazem parte de dois 
grandes grupos: métodos hormonais e métodos 
de barreira. Vamos falar sobre eles na sequência!
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Os métodos contraceptivos hormonais controlam processos biológicos, 
como a liberação do óvulo, por exemplo. Dessa forma, evitam as 
condições que permitem a fecundação. E há uma série de opções para 
quem deseja evitar a gravidez utilizando a forma hormonal.

métodos 
hormonais 

3.1

anticoncepcionais orais;

pílulas anticoncepcionais de emergência;

injetáveis;

adesivo combinado;

anel vaginal combinado;

implantes;

Dispositivo Intrauterino com Levonorgestrel (DIU Hormonal). 

CONHEÇA OS PRINCIPAIS MÉTODOS HORMONAIS:
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Anticoncepcionais orais
São pílulas anticoncepcionais que contêm 
baixas doses de hormônios similares aos 
hormônios naturais progesterona e estrógeno 
existentes no corpo da mulher. Podem ser 
combinadas com estrogênio e progestógeno ou 
apenas com um progestógeno. 
A principal ação é por interferência na ovulação,  
impedindo a liberação de óvulos pelos ovários (ovulação). 
Mas, além disso, as pílulas também modificam o  
endométrio e o muco do colo uterino, dificultando a  
entrada e a sobrevivência dos espermatozoides.

Minipílulas
As pílulas só de progesterona, também conhecidas 
como minipílulas, não contêm estrógeno e, 
por isso, podem ser usadas durante toda a 
amamentação. Seu funcionamento básico ocorre 
pelo espessamento do muco cervical, bloqueando 
a ação do esperma, e pela interrupção do ciclo 
menstrual, impedindo a liberação de óvulos pelos 
ovários (ovulação). 
A minipílula deve ser tomada de forma 
ininterrupta. Cada cartela possui 28 comprimidos 
e não há pausa entre uma cartela e outra. 

Agora se informe  
melhor sobre cada um deles!

ATENÇÃO

A ingestão do 
comprimido 
deve ser feita 
no mesmo 
horário todos 
os dias. 
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Pílulas orais combinadas
As pílulas orais combinadas são produzidas com os 
hormônios (estrogênio e progestógeno). Há cartelas de 
21 ou de 28 pílulas. 

Cartelas com 21 comprimidos: Para iniciar a utilização, 
a mulher deve tomar a primeira pílula da cartela quando 
começar a menstruação. Depois, é só seguir as direções 
ou as setas contidas na própria cartela para tomar as 
pílulas restantes, sempre ingerindo uma por dia até o 
término da cartela. É preciso aguardar sete dias — não 
mais do que isso — e, então, recomeçar o processo, 
tomando a primeira pílula da cartela seguinte. É muito 
importante começar a cartela seguinte no dia certo.  
Atrasar o início de uma cartela traz o risco de gravidez.

Cartelas com 28 comprimidos: Devem ser tomadas 
continuamente. As últimas sete pílulas são de cor 
diferente e não contêm hormônios. Assim, quando 
terminar uma cartela, deverá tomar a primeira pílula da 
próxima cartela no dia seguinte. 
Para obter melhor eficácia, a mulher deve tomar as pílulas 
diariamente e iniciar cada nova cartela no dia certo. 
Mudanças na menstruação são comuns, mas não são 
prejudiciais. Tipicamente, ocorrem sangramento irregular 
nos primeiros meses e, depois, sangramento em  
menor quantidade e mais regular. 

Esqueci  
a pílula!
Tome a pílula 
que esqueceu o 
mais rapidamente 
possível. Esquecer 
de tomar as pílulas 
traz riscos de 
engravidar e pode 
agravar alguns 
efeitos colaterais.
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Pílulas Anticoncepcionais de 
Emergência
Também chamadas de pílulas “do dia seguinte” ou 
contraceptivos pós-coito, são pílulas que contêm 
somente progesterona ou estrógeno e progesterona 
juntos. Funcionam, basicamente, impedindo ou 
retardando a liberação de óvulos do ovário (ovulação) 
e não têm efeito caso a mulher já esteja grávida. 

Injetáveis 
Semelhante à pílula, é um método contraceptivo 
desenvolvido a partir da associação dos 
hormônios estrogênio ou progesterona ou apenas 
progesterona, com o intuito de impedir a ovulação. 
A diferença é que há um maior efeito sobre o 
endométrio e o muco do colo uterino.
Os injetáveis mensais contêm dois hormônios— 
progestógeno e estrógeno. Os injetáveis trimestrais 
são aplicados a cada 90 dias e contêm apenas 
progesterona, podendo ser usados durante toda a 
amamentação.
A aplicação do hormônio injetável é feita, 
principalmente, por meio de injeção no músculo 
(injeção intramuscular), mas há, também, algumas 
opções subcutâneas. O hormônio é então liberado 
lentamente na corrente sanguínea.

Pílula do dia 
seguin te: Quando 
tomar?
Assim que possível, 
logo depois do sexo 
desprotegido. Quanto 
antes as pílulas de 
emergência forem 
ingeridas após o sexo 
desprotegido, mais 
efetivas serão para 
evitar a gravidez. 
Podem prevenir a 
gravidez, quando 
tomadas a qualquer 
momento, até 5 
dias após o sexo 
desprotegido.
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Adesivo combinado
Trata-se de um pequeno selo adesivo, com cerca de 
2 cm, aplicado firmemente na pele. Funciona por meio 
da liberação de hormônios (estrogênio e progesterona) 
que são absorvidos e caem na circulação sanguínea. 
É utilizado sobre o corpo o tempo todo (dia e noite), e 
a colocação do adesivo deve ser feita semanalmente 
durante três semanas. Na quarta semana, a mulher 
interrompe a utilização – é nesse período que ocorre a 
menstruação. 

Anel vaginal combinado
É um anel flexível feito de silicone e inserido na vagina. 
Libera continuamente dois hormônios — progestógeno 
e estrógeno – que são absorvidos através da parede da 
vagina, caindo diretamente na corrente sanguínea. O 
anel deve ser mantido no lugar por três semanas, dia e 
noite, sendo retirado durante a quarta semana (quando 
a mulher, habitualmente, ficará menstruada). Funciona, 
basicamente, impedindo a liberação de óvulos pelos 
ovários (ovulação).

O adesivo 
combinado deve 
ser trocado na data 
certa para obter 
melhor eficácia. 
A aplicação 
pode ser feita na 
parte externa do 
antebraço, nas 
costas, na barriga, 
nas nádegas ou em 
qualquer lugar que 
esteja limpo e seco. 
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Implantes 
São pequenos tubos de plástico (como 
palitos de fósforo) de 3 cm, contendo o 
hormônio progesterona. Os implantes são 
inseridos na pele, especialmente na região 
do braço, e sua ação também interfere na 
ovulação. A diferença é que há maior atuação 
no endométrio e no muco, dificultando a 
sobrevivência dos espermatozoides, bem 
como a sua entrada.
O implante deve ser feito por um profissional 
devidamente treinado que vai realizar um 
pequeno procedimento cirúrgico para inserir 
os implantes sob a pele no lado de dentro do 
antebraço da mulher. 
Por não conter estrógeno, o implante pode ser 
utilizado durante toda a amamentação. Essa 
também é uma opção viável para mulheres que 
não podem utilizar métodos com estrógeno. 
Proporcionam proteção de longo prazo contra 
a gravidez, mantendo a eficácia por três a 
sete anos, dependendo do tipo de implante. 
E é possível retirá-los a qualquer momento, 
desde que o procedimento seja feito por 
profissional habilitado para isso. Uma mulher 
não pode, por si mesma, iniciar ou interromper 
o uso de implantes.  
.

É fundamental fazer 
acompanhamentos 
periódicos para 
avaliar a eficácia  
do implante
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Dispositivo Intrauterino com 
Levonorgestrel – Sistema 
intrauterino (SIU) ou DIU 
Hormonal
O Dispositivo Intrauterino com 
Levonorgestrel (DIU- LNG) é um objeto 
plástico em forma de T que libera 
constante e regularmente pequenas 
quantidades de levonorgestrel por dia. 
O levonorgestrel é um progestógeno 
largamente utilizado em implantes e 
pílulas anticoncepcionais orais. 
Também conhecido como DIU hormonal, 
consiste na inserção do DIU-LNG 
no útero através de vagina e cérvix. 
Funciona, basicamente, pela supressão do 
crescimento da membrana que recobre a 
parede da cavidade uterina (endométrio). É 
comercializado sob a marca de Mirena.
Muito eficaz por cinco anos, sendo 
imediatamente reversível. Entre os efeitos 
esperados, podem ocorrer mudanças 
na menstruação, o que é algo comum. 
Tipicamente, há um sangramento de menor 
intensidade e duração, além de menstruação 
ocasional ou irregular.
* Verifique coberturas

Esse dispositivo só 
pode ser aplicado 
por um profissional 
de saúde 
especificamente 
treinado para 
realizar esse tipo 
de procedimento

Voltar 
para o  

sumário
17



Os métodos contraceptivos de barreira impedem a entrada do 
espermatozoide no útero, impossibilitando a fecundação. 

métodos  
de barreira

3.2

Dispositivo Intrauterino com Cobre (DIU Cobre);

preservativos masculinos;

preservativos femininos;

espermicidas e diafragmas;

capuz cervical.

CONHEÇA OS PRINCIPAIS MÉTODOS DE BARREIRA:
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Dispositivo Intrauterino com Cobre 
O dispositivo intrauterino (DIU) com cobre é 
uma pequena estrutura de plástico flexível 
que tem o formato da letra T e é revestida com 
um fio de cobre em toda sua extensão. O DIU é 
inserido no útero da mulher através de vagina e 
colo uterino, procedimento que só pode ser feito 
por um profissional de saúde especificamente 
treinado para isso. 
Quase todos os tipos de DIU possuem um ou 
dois fios de cobre pendurados pelo cérvix até 
a vagina. O dispositivo provoca uma alteração 
química que danifica o esperma e o óvulo antes 
que eles se encontrem.
Uma mulher pode começar a usar o DIU a 
qualquer momento se houver certeza razoável 
de que ela não esteja grávida. Já foi provado que 
o DIU pode permanecer por 12 anos no interior 
do útero com altíssima eficácia. 

Agora se informe  
melhor sobre cada um deles!

Recomenda-se 
uma consulta de 
acompanhamento 
após sua primeira 
menstruação 
ou de três a seis 
semanas após a 
inserção do DIU
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Preservativos masculinos
O preservativo é o único método 
contraceptivo que protege tanto contra a 
gravidez quanto as doenças sexualmente 
transmissíveis. É necessário que sejam 
usados corretamente a cada relação sexual 
para se obter máxima eficácia, por isso, 
requerem a colaboração tanto do homem 
quanto da mulher. Conversar sobre o uso 
de preservativos antes do sexo aumenta 
as chances de que eles sejam utilizados 
adequadamente. 
Os preservativos masculinos, 
popularmente conhecidos como 
camisinhas, são usados para revestir o 
pênis do homem durante a ereção. A maior 
parte dos preservativos é feita de borracha 
de látex fina, formando uma barreira que 
mantém os espermatozoides fora da 
vagina, prevenindo a gravidez e impedindo 
que infecções existentes no sêmen, no 
pênis ou na vagina sejam contraídas pelo 
outro parceiro.
Qualquer homem ou mulher pode fazer 
uso, com segurança, de preservativos 
masculinos, exceto pessoas com reação 
alérgica aguda à borracha de látex.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

• Use um preservativo novo em cada relação sexual. 

• Verifique a embalagem do preservativo. Não o utilize se ela 
estiver rasgada ou danificada.

• Evite utilizar uma camisinha com data de validade vencida. 

• Rasgue a embalagem, abrindo-a com cuidado. Não use 
unhas, dentes ou algo que possa danificar o preservativo. 

• Antes de qualquer contato físico, coloque a camisinha.

• Desenrole o preservativo totalmente até a base  
do pênis ereto. 

• Imediatamente após a ejaculação, segure a borda do 
preservativo no lugar e retire com o pênis ainda ereto.

• Descarte o preservativo de modo seguro,  
embrulhando-o em sua embalagem e jogando-o no lixo. 
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Lubrificantes para preservativos  
de látex  
A lubrificação ajuda a evitar que 
o preservativo se rompa. Há três 
maneiras de se obter lubrificação 
— as secreções vaginais naturais, a 
adição de um lubrificante ou o uso 
de preservativos já lubrificados na 
embalagem. Às vezes, podem-se 
encontrar lubrificantes feitos de 
glicerina ou silicone, que são seguros 
para serem usados com preservativos 
de látex. Os lubrificantes devem 
ser aplicados no lado de fora do 
preservativo, na vagina ou no ânus.

ATENÇÃO

Lubrificantes não devem ser aplicados no pênis ou usados 
em quantidades excessivas, pois essas condutas podem 
fazer com que a camisinha escorregue e  saia do lugar. Não 
utilize produtos à base de óleo ou petróleo para lubrificar 
preservativos de látex, pois eles poderão danificar o látex.
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Preservativos femininos
Os preservativos femininos são feitos de filme 
plástico fino, transparente e macio, como forma 
de bainha, que se inserem, de modo frouxo, 
dentro da vagina da mulher. E também previnem a 
gravidez e protegem contra doenças sexualmente 
transmissíveis. Devem ser usados corretamente. A 
mulher pode iniciar o uso do preservativo feminino, 
mas o método depende da colaboração de seu 
parceiro e pode exigir um pouco de prática. 
A camisinha feminina possui anéis flexíveis em 
ambas as pontas. O anel na extremidade fechada 
ajuda na colocação do preservativo e o anel na 
extremidade aberta retém parte do preservativo 
fora da vagina. Assim como preservativos 
masculinos, formam uma barreira que impede os 
espermatozoides de entrar na vagina.  
É lubrificado com produtos à base de silicone tanto 
interna quanto externamente. Ao contrário da maioria 
dos preservativos masculinos, que são feitos de látex, 
os preservativos de plástico podem ser usados com 
qualquer tipo de lubrificante — sejam eles feitos de 
água, silicone ou óleo. Alguns preservativos femininos 
vêm com lubrificante adicional na embalagem. 
Todas as mulheres podem utilizar os preservativos 
femininos de plástico. Nenhum problema de ordem 
médica impede o uso desse método.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

• Use um preservativo feminino novo em cada relação sexual.

• Verifique a embalagem do preservativo. Não o utilize caso esteja 
rasgada ou danificada. 

• Evite usar um preservativo após sua data de validade. 

• Se possível, lave suas mãos com sabão neutro e água limpa antes de 
colocar o preservativo.

• Antes de qualquer contato físico, coloque o preservativo na vagina.

• O preservativo feminino pode ser colocado até oito horas antes do 
sexo. 

• Descarte o preservativo usado de forma segura, envolva-o em sua 
embalagem e jogue-o no lixo.
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ANTES
Escolha uma posição que seja 
confortável para a colocação — 
agache, sente-se ou deite-se. 
Esfregue os lados do preservativo 
feminino um no outro para 
espalhar o lubrificante de maneira 
uniforme. Segure com força o anel 
na ponta fechada e comprima-o 
de modo que fique alongado e 
estreito. Com a outra mão, separe 
os lábios externos e localize a 
abertura da vagina. Pressione 
suavemente o anel interno para 
dentro da vagina tanto quanto 
conseguir. Insira um dedo no 
preservativo para empurrá-lo até 
se encaixar. Cerca de dois a três 
centímetros do preservativo e 
do anel externo ficarão fora da 
vagina.

DURANTE
O homem ou a mulher devem 
guiar cuidadosamente a 
ponta do pênis para dentro 
do preservativo — não entre 
o preservativo e a parede da 
vagina. Caso o preservativo, por 
acidente, seja puxado para fora 
da vagina ou empurrado para 
dentro durante o sexo, recoloque 
o preservativo no lugar.

DEPOIS
Depois que o homem tirar o 
pênis, segure o anel externo do 
preservativo, torça-o para vedar 
os fluidos lá dentro e suavemente 
puxe-o para fora da vagina. O 
preservativo feminino não precisa 
ser retirado imediatamente após 
o sexo. Remova o preservativo 
antes de ficar de pé para evitar 
espirrar o sêmen. Se o casal for 
fazer sexo novamente, deve 
utilizar um novo preservativo. 
Não se recomenda reaproveitar 
preservativos femininos. 

Colocando  
e retirando 
a camisinha 
feminina
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Espermicidas e diafragmas
Espermicidas e diafragmas são, normalmente, 
usados em conjunto. Entenda cada um desses 
métodos.

O que são espermicidas? 
São substâncias que matam os espermatozoides 
e que são inseridas profundamente no interior 
da vagina, perto do colo uterino, antes do sexo. 
Estão disponíveis em tabletes de espuma, 
supositórios, películas, gel e creme. Podem ser 
usados sozinhos ou com preservativos. Funcionam 
provocando a ruptura da membrana das células dos 
espermatozoides, matando-as ou desacelerando 
seu movimento. Dessa forma, impedem que o 
espermatozoide encontre um óvulo.

O que é o diafragma?
É um disco maleável de silicone em forma de cúpula 
que cobre o colo uterino, devendo ser inserido na 
vagina algumas horas antes do ato sexual para 
evitar a gravidez. A borda contém uma mola flexível 
e firme que mantém o diafragma no lugar. Para ser 
eficaz, é necessário que seja usado junto com creme, 
gel ou espuma espermicida. O diafragma bloqueia 
a entrada do espermatozoide no colo do útero, 
enquanto o espermicida mata os espermatozoides 
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ou os torna inativos, 
proporcionando uma 
proteção contraceptiva 
adicional. 
Vem em diferentes tamanhos 
e é necessário um exame pélvico 
antes de iniciar o uso. O profissional de 
saúde deve escolher um diafragma que 
se ajuste corretamente ao corpo da mulher. 
Exige o uso correto em toda relação sexual 
para se obter máxima eficácia.

Capuz cervical
O Capuz Cervical é um “copo” de borracha 
plástica ou látex, macio e profundo que cobre 
confortavelmente o colo uterino, devendo ser 
colocado no fundo da vagina antes do sexo. É 
fornecido em diferentes tamanhos, por isso, 
requer apoio de um profissional especializado 
que vai identificar o encaixe e o ajuste 
adequados.
O capuz cervical bloqueia a entrada do 
espermatozoide no colo uterino e precisa ser 
usado com os espermicidas que matam os 
espermatozoides ou os tornam inativos. Em 
conjunto, os dois recursos impedem o encontro 
dos espermatozoides com o óvulo.
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Colocação:  Encha um terço do 
capuz com creme, gel ou espuma 

espermicida. Pressione a borda do 
capuz ao redor do cérvix até cobri-

lo completamente, pressionando 
suavemente na cúpula para aplicar sucção 
e vedar. Coloque o capuz cervical a 
qualquer momento até  
42 horas antes do sexo. 

Retirada: Deixe o capuz cervical no corpo 
por, pelo menos, 6 horas após a última 
ejaculação do parceiro, mas não mais 
do que 48 horas desde o momento em 
que foi colocado. Prolongar o uso por 
mais de 48 horas pode aumentar o risco 
de síndrome do choque tóxico, além de 
provocar mau cheiro e descarga vaginal. 
Toque levemente o capuz lateralmente 
para romper o lacre contra o cérvix, em 
seguida, puxe suavemente o capuz para 
baixo e para fora da vagina.
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Métodos 
contraceptivos 
irreversíveis 
(esterilização 
cirúrgica) 
Os métodos irreversíveis são aqueles realizados 
por meio de cirurgias (esterilização cirúrgica) 
que promovem o bloqueio permanente de 
determinadas áreas dos órgãos reprodutivos, 
impedindo a gravidez. Esse tipo de procedimento 
só deve ser realizado quando a pessoa ou o casal 
está convicto de que não deseja mais ter filhos.
A esterilização cirúrgica pode ser feita tanto por 
homens quanto por mulheres. 

4
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É a contracepção permanente para 
mulheres que não querem mais ter filhos. 
O procedimento é feito em cirurgia, por 
meio da qual se faz um corte ou bloqueio 
das trompas de falópio. Com isso, os 
óvulos liberados pelos ovários não 
conseguem se deslocar pelas trompas 
e, por esse motivo, não encontram o 
espermatozoide.

es terilização 
feminina 
laqueadura tubária 

4 .1
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É importante lembrar que a 
esterilização cirúrgica é um método 
irreversível, mas que também 
pode apresentar falhas. A pessoa 
que realiza esse procedimento 
deve estar ciente desses termos e 
manifestar sua vontade por escrito 
após a informação a respeito dos 
riscos da cirurgia, possíveis efeitos 
colaterais, dificuldades de sua 
reversão e opções de contracepção 
reversíveis existentes.
A mulher e o parceiro devem 
conversar com o médico ou 
profissional da saúde para discutirem 
os prós e contras da decisão e 
conhecerem outros métodos que  
são tão eficazes quanto, porém, 
menos invasivos.

Quem pode fazer a 
esterilização feminina?
A laqueadura tubária é segura para 
todas as mulheres, desde que seja 
feito um aconselhamento adequado 
e com consentimento esclarecido, de 
modo a assegurar que a mulher não 

se arrependerá de sua decisão. 
Para dar consentimento esclarecido 
à esterilização, a mulher deve 
compreender os seguintes pontos: 

•  Também há anticoncepcionais 
temporários à disposição.

•  A esterilização é um procedimento 
cirúrgico, que apresenta riscos e 
benefícios. Se bem-sucedido, o 
procedimento evitará que a mulher 
tenha mais filhos para sempre.

•  O procedimento é considerado 
permanente e provavelmente não 
poderá ser revertido. 

•  A mulher pode mudar de ideia 
e decidir não mais fazer o 
procedimento a qualquer momento 
antes da realização da cirurgia (sem 
que, com isso, perca seus direitos a 
outros serviços e benefícios médicos 
e de saúde).

* Verifique coberturas
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É a contracepção permanente para 
homens que não desejam mais ter 
filhos. A intenção é que proporcione 
proteção muito eficaz, permanente e 
pela vida toda contra a gravidez. De 
modo geral, não é possível revertê-la. 

es terilização 
masculina 
vasectomia  

4 .2
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A vasectomia é um procedimento 
cirúrgico simples e seguro, mas 
demora três meses para fazer 
efeito. O homem ou o casal deve 
utilizar preservativos ou um outro 
método contraceptivo durante 
esse período. A cirurgia não afeta 
o desempenho sexual masculino.
Também conhecida por 
esterilização masculina 
e contracepção cirúrgica 
masculina, a vasectomia 
consiste no fechamento de 
cada vaso deferente, fazendo 
com que o sêmen não contenha 
espermatozoides. Ou seja, o 
sêmen é ejaculado, no entanto, 
não pode provocar uma gravidez.
Mediante aconselhamento 
adequado e consentimento 
esclarecido, qualquer homem 
pode submeter-se a uma 
vasectomia com segurança. 
É importante haver um 
aconselhamento especialmente 
cuidadoso a fim de se assegurar 
de que o homem não se 

arrependerá de sua decisão. 
Essa orientação deve abordar os 
seguintes pontos: 

•  Também há anticoncepcionais 
temporários à disposição. 

•  A vasectomia é um 
procedimento cirúrgico que 
oferece riscos e benefícios. Se 
bem-sucedido, o procedimento 
fará com que o homem nunca 
mais possa ter filhos. 

•  O procedimento é considerado 
permanente e provavelmente 
não poderá ser revertido. 

•  O homem pode mudar de 
ideia e decidir não mais fazer 
o procedimento a qualquer 
momento antes da realização 
da cirurgia (sem que, com isso, 
perca seus direitos a outros 
serviços e benefícios médicos e 
de saúde).
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Métodos 
baseados  
na percepção  
da fertilidade  
“Percepção da fertilidade” é a noção que a 
mulher tem sobre seu próprio ciclo menstrual 
e que a permite perceber o início e o fim do 
período fértil, época em que ela pode engravidar. 
O método também é chamado de abstinência 
periódica ou planejamento familiar natural. 
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É possível utilizar diferentes recursos, individualmente 
ou combinados, para identificar quando começa e 
quando termina o período fértil. O casal previne a 
gravidez evitando sexo vaginal desprotegido durante os 
dias férteis — geralmente abstendo-se de fazer sexo ou 
usando preservativos ou um diafragma. Alguns casais 
usam espermicidas ou o coito interrompido, mas estes 
estão entre os métodos menos eficazes.
Os métodos baseados no calendário dependem do 
registro rigoroso dos dias do ciclo, possibilitando à mulher 
acompanhar as datas aproximadas de início e término do 
período fértil. Entre os sistemas que podem ser adotados 
para fazer esse controle estão o método dos dias fixos e o 
método rítmico do calendário, mas, comumente, o registro 
do ciclo menstrual é chamado de “tabelinha”. 
Além dos métodos baseados no calendário, há outras 
formas de observar sinais de fertilidade, como os 
métodos baseados em sintomas. Saiba mais sobre eles!  

Secreções cervicais: no período fértil, em que a mulher 
está ovulando, é comum observar um aumento de 
secreções (também chamadas de muco cervical). Esse é um 
indicativo de que ela está no período fértil. É importante, 
entretanto, notar as características dessa secreção que, 
normalmente, se assemelha à clara de ovo. A quantidade 
do muco pode variar, sendo que algumas mulheres podem 
sentir apenas uma pequena umidade vaginal. 

O método de 
percepção da 
fertilidade é 
considerado de 
baixa eficácia

ATENÇÃO
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Temperatura corporal basal (TCB): a temperatura corporal de 
uma mulher em repouso sobe ligeiramente após a liberação de 
um óvulo (ovulação), momento em que ela poderia engravidar. 
Sua temperatura permanece mais elevada até o início de sua 
próxima menstruação. 
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Coito 
interrompido   
Outro método contraceptivo natural é o 
coito interrompido. Esse mecanismo depende 
integralmente do controle do homem sobre a 
ejaculação, pois é necessário que ele retire o 
pênis da vagina da parceira nesse momento. 
Dessa forma, ele ejacula fora do corpo da 
mulher e mantém o sêmen afastado dos genitais 
externos da mulher. Vale frisar que esse também 
é considerado um método de baixa eficácia.

6
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Método da 
amenorreia 
lactacional    
É um método de planejamento familiar 
provisório, baseado no efeito natural que 
a amamentação tem sobre a fertilidade. 
A amenorreia lactacional é o período em 
que a mulher está amamentando e ainda 
não teve sua menstrual reestabelecida, ou 
seja, há ausência de menstruação. 
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O mecanismo se baseia no fato  
de que, durante a amamentação 
frequente, o sistema feminino  
impede temporariamente a liberação 
dos hormônios naturais que  
provocam a ovulação. 
O sistema da amenorreia lactacional 
impõe três condições e todas devem 
ser cumpridas para que seja possível 
utilizar o método.

Três condições básicas 
do método da amenorreia 
lactacional (MAL):
•  Que a menstruação da mãe não  

tenha retornado. 
•  Que o bebê esteja sendo alimentado 

no peito de forma integral 
(exclusivamente leite materno) 
ou quase integral (quando, além 
do leite materno, há ingestão de 
vitaminas, água, sucos e outros 
nutrientes complementares) e que 
seja amamentado com frequência, 
dia e noite. 

•  Que o bebê tenha menos de seis 
meses de idade. 
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DIRE TRIZES GERAIS PARA UMA 
MELHOR AMAMENTAÇÃO
A amamentação é um período importante tanto para a mãe quanto 
para o bebê. Por isso, confira algumas dicas para fazer com que esse 
momento seja ainda mais benéfico.

1.  Comece a amamentação do recém-
nascido assim que possível — até 1 hora 
após o parto. Essa prática estimula 
as contrações uterinas que ajudam 
a prevenir sangramento intenso 
e ajuda a criança a estabelecer a 
sucção precocemente, intensificando 
a produção de leite. Além disso, o 
colostro, o leite amarelado produzido 
nos primeiros dias após o parto, 
fornece importantes nutrientes para 
a criança e transfere imunidades da 
mãe para o bebê. Outra vantagem é 
que a amamentação evita os riscos de 
nutrir o bebê com líquidos ou alimentos 
contaminados. Um padrão ideal é 
amamentar quando solicitado (isto 
é, na hora em que o bebê deseja ser 
alimentado) e no mínimo de 10 a 12 
vezes por dia nas primeiras semanas 
após o parto e, a partir daí, oito a 10 
vezes por dia, inclusive, pelo menos, 

uma vez à noite nos primeiros meses. 
As mamadas durante o dia não devem 
ocorrer em intervalos superiores a 
quatro horas, e o intervalo entre as 
mamadas noturnas não deve ser de 
mais do que seis horas. 

2.  Amamente de forma exclusiva ou 
quase durante seis meses. O leite 
materno sozinho tem condições de 
nutrir integralmente um bebê nos 
seis primeiros meses de vida. 

3.  Aos seis meses, adicione outros 
alimentos à amamentação. Nessa 
fase, os bebês necessitam de uma 
variedade de alimentos maior, além 
do leite materno. A cada alimentação, 
amamente antes de oferecer outros 
alimentos. A amamentação pode e 
deve continuar até o segundo ano de 
vida da criança ou mais.
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8
Compare 
os métodos
Entre os métodos reversíveis e irreversíveis, 
há diferenças quanto à eficácia, à ação 
no organismo e ao modo de utilização, 
que vale a pena conhecer. A seguir, você 
encontra um material informativo que traz 
essas informações, além de vantagens 
e desvantagens de cada método, bem 
como as principais contraindicações. 
Compare para tomar uma decisão segura 
e adequada ao seu perfil.
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Clique nos seguintes ícones para acessar as informações  
e no X para fechar o texto

COMO FUNCIONA VANTAGEM DESVANTAGEM PRINCIPAIS  
CONTRAINDICAÇÕES

Dispositivo  
intrauterino 
(DIU)

Diafragma

Camisinha 
Feminina
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Clique nos seguintes ícones para acessar as informações  
e no X para fechar o texto

COMO FUNCIONA VANTAGEM DESVANTAGEM PRINCIPAIS  
CONTRAINDICAÇÕES

Contraceptivo 
Hormonal  
- ORAL

Contraceptivo 
Hormonal - 
INJETÁVEL

Contraceptivo 
Hormonal - 
IMPLANTES
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Clique nos seguintes ícones para acessar as informações  
e no X para fechar o texto

COMO FUNCIONA VANTAGEM DESVANTAGEM PRINCIPAIS  
CONTRAINDICAÇÕES

Contraceptivo
Hormonal -
ANEL VAGINAL

Contraceptivo
Hormonal
- ADESIVO
CUTÂNEO

Vasectomia -
Esterilização
Masculina
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Clique nos seguintes ícones para acessar as informações  
e no X para fechar o texto

COMO FUNCIONA VANTAGEM DESVANTAGEM PRINCIPAIS  
CONTRAINDICAÇÕES

Laqueadura 
Tubária - 
Esterilização 
Feminina

Camisinha 
Masculina

Capuz 
cervical
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9
Planejando  
a gravidez 
Uma mulher que deseja ter um filho pode 
recorrer ao aconselhamento de preparação 
com o objetivo de garantir que a gravidez e o 
parto ocorram de forma segura, priorizando a 
saúde da mãe e da criança. 
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Quem usa contraceptivos e decide 
engravidar, deve se preparar para essa 
etapa. Três meses antes de interromper 
a contracepção para engravidar, a mulher 
deve tomar cuidado com a alimentação 
e ter uma dieta balanceada, mantendo 
essa rotina durante toda a gravidez. 
Ácido fólico e ferro são particularmente 
importantes. O ácido fólico é encontrado 
em alimentos, tais como: legumes (grãos, 
tofu, lentilhas e ervilhas), frutas cítricas, 
grãos integrais e vegetais de folhagem 
verde. O ferro está presente nas carnes 
(bovina, aves e peixes), nos vegetais de 
folhas verdes e nos legumes.
No caso da mulher que já teve uma 
gestação, a recomendação é esperar, no 

mínimo, dois anos após dar à luz, antes 
de interromper a contracepção para 
engravidar novamente. O espaçamento 
entre os partos é bom para a saúde da 
mãe e do bebê. Vale destacar que uma 
mulher que não esteja em amamentação 
exclusiva ou quase pode engravidar já 
entre quatro a seis semanas após o parto. 
Por isso, para obter máxima proteção, 
ela não deve esperar até o retorno da 
menstruação para começar um método 
anticoncepcional, devendo iniciar o uso 
assim que a orientação dada permitir.

Dicas adicionais:
•  Faça a primeira consulta de 

atendimento pré-natal em até 12 
semanas de gravidez. 

•  Realize o planejamento familiar com 
antecedência para depois do parto. 

•  Prepare a ocasião do parto. 
•  Tenha um plano de saúde para parto 

normal e um plano de emergência 
também. 

•  Amamente para assegurar um bebê 
mais saudável.
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Para tomar decisões quanto à sua saúde e fertilidade, ela 
precisa saber que: a fertilidade retorna rapidamente em 
duas semanas após um aborto espontâneo ou induzido no 
primeiro trimestre e em quatro semanas após um aborto 
espontâneo ou induzido no segundo trimestre. Portanto, 
é importante a proteção contra gravidez quase que 
imediatamente, recorrendo a um entre os muitos e diversos 
métodos de planejamento familiar. Caso decida esperar 
antes de escolher um contraceptivo para uso regular, a 
mulher deve considerar a possibilidade de usar um método 
de apoio durante esse tempo, caso faça sexo.

Outro cuidado importante é evitar infecção. A mulher não 
deve fazer sexo até o sangramento parar — cerca de cinco a 
sete dias. Se estiver sendo tratada por conta de infecção ou 
ferimento vaginal ou cervical, deve aguardar para fazer sexo 
novamente até que esteja totalmente curada. 

Uma mulher tem escolhas importantes a fazer 
após receber o atendimento pós-aborto. 

pós-abor to 
9.1

Impor tan te
Aguardar, pelo 
menos seis meses, 
pode reduzir as 
chances de o bebê 
nascer abaixo do 
peso, de um parto 
prematuro e de 
anemia materna.
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VOCÊ SABE O QUE É GRAVIDEZ EC TÓPIC A?

Gravidez ectópica é qualquer gravidez que ocorra fora da cavidade 
uterina. É importante diagnosticá-la precocemente. É raro haver 
uma gravidez ectópica, mas esta pode colocar em risco a vida da 
mulher, pois é considerada uma situação de emergência, que exige 
intervenção cirúrgica imediata e interrupção da gestação. 

Nos estágios iniciais da gravidez 
ectópica, os sintomas podem não 
aparecer ou serem moderados, mas ao 
final agravam-se. 
Sinais ou sintomas indicativos da 
gravidez ectópica:

 •  Sensibilidade ou dor abdominal 
incomum.

 •  Sangramento vaginal anormal 
ou ausência de menstruação 
especialmente se houver uma 
mudança em seu padrão de 
menstruação usual.

 •  Zonzeira ou tontura. 

 •  Desmaios. 

 •  Ruptura da gravidez 
ectópica: súbita dor 
aguda na parte inferior 
do abdômen, às vezes 
num lado e às vezes por 
todo o corpo, sugere 
uma gravidez ectópica 
rota (quando a trompa 
de falópio se 
rompe devido 
à gravidez). 
Geralmente, 
em algumas 
horas, o 
abdômen 
enrijece e a 
mulher entra 
em choque.
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Infertilidade     
Infertilidade é a incapacidade de gerar filhos. 
A infertilidade pode ocorrer tanto nos homens 
quanto nas mulheres. Em média, a infertilidade 
afeta um em cada 10 casais. Um casal é 
considerado infértil se, após 12 meses de sexo 
desprotegido, não ocorrer uma gravidez. Entre 
os casais que não têm problemas de fertilidade, 
85% das mulheres engravidarão em um ano. Em 
média, a gravidez ocorre após 3 a 6 meses de 
sexo desprotegido. 
O desperdício da gravidez é uma outra forma de 
infertilidade. Nesse caso, a mulher pode engravidar, 
mas um aborto espontâneo ou a vinda de um 
natimorto impede que dê à luz a um nascido vivo. 
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O que causa a 
infertilidade? 
Diferentes fatores ou condições podem 
reduzir a fertilidade, tais como:   

•  doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs), inclusive HIV, e outras infecções 
do aparelho reprodutivo; 

•  caxumba que se desenvolve após a 
puberdade nos homens; 

•  problemas anatômicos, endocrinológicos, 
genéticos ou do sistema imunológico;

•  envelhecimento;
•  procedimentos médicos que implicam 

infecção no trato reprodutivo superior 
da mulher. 

Entre outras razões para a infertilidade 
masculina, está a incapacidade natural, 
absoluta ou relativa de produzir 
espermatozoides em quantidade 
suficiente para originar uma gravidez. 
Menos comum, os espermatozoides 
podem ser malformados e morrerem 
antes de atingir um óvulo. 
Quanto às mulheres, a incapacidade 
natural de engravidar frequentemente 

se deve ao bloqueio das trompas de 
falópio ou impossibilidade de ovular. 
A fertilidade também tem a ver com 
a idade. À medida que uma mulher 
envelhece, sua capacidade de engravidar 
diminui naturalmente com o tempo. 
Evidências emergentes sugerem que, de 
modo semelhante, os homens também 
produzem menos espermatozoides à 
medida que envelhecem, reduzindo a 
capacidade de fertilizar um óvulo.
Às vezes não é possível determinar quem 
é infértil e o que causou a infertilidade. 
Recomenda-se ao casal tentar engravidar 
por, pelo menos, 12 meses antes de se 
preocupar com a infertilidade. 
Uma forma de favorecer a gravidez 
é utilizar a percepção de fertilidade 
para identificar os dias mais férteis da 
mulher a cada ciclo menstrual. O período 
mais fértil ocorre alguns dias antes da 
ovulação e no momento que o óvulo é 
liberado pelo ovário. Se, após um ano, as 
tentativas não derem resultado, procure 
um médico para avaliação. O casal 
também poderá considerar a adoção 
como uma possibilidade. 
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Coberturas do 
plano de saúde 
Antes de iniciar o planejamento familiar e 
de escolher qualquer procedimento para 
concepção ou contracepção, é interessante 
verificar o que está previsto no plano de 
saúde, que pode ser um aliado importante 
nessa etapa da sua vida.
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O que é coberto pelo plano de 
saúde? 
Conforme o rol de coberturas dos 
planos de saúde, estabelecido por 
meio da Resolução Normativa (RN) 
211/10 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), a laqueadura 
tubária e a vasectomia possuem 
cobertura obrigatória, desde que 
sejam seguidas as diretrizes do 
Ministério da Saúde (Lei nº 9263/96) 
e a colocação do Dispositivo 
Intrauterino (DIU). 
As beneficiárias de planos de saúde 
possuem direito não apenas à 
colocação, mas também à cobertura do 
implante de Dispositivo Intrauterino 
– DIU convencional de Cobre (não 
hormonal) – e Hormonal, sendo este 
último incluído na lei 11.935/09. 

Critérios e as condições 
obrigatórias: 
Somente é permitida a esterilização 
voluntária nas seguintes situações:
•  Em homens ou mulheres com 

capacidade civil plena e maiores de 

25 anos, ou com, pelo menos, dois 
filhos vivos.

•  Depois de transcorridos, pelo menos, 
60 dias entre a manifestação da 
vontade e o ato cirúrgico.

•  Quando há risco à vida ou à saúde 
da mulher ou do futuro concepto, 
testemunhado em relatório e 
assinado por dois médicos.

Expressa manifestação  
da vontade
A legislação federal impõe, como 
condição para a realização da 
esterilização cirúrgica, o registro da 
expressa manifestação da vontade 
em documento escrito e firmado, após 
a orientação a respeito dos riscos da 
cirurgia, possíveis efeitos colaterais, 
dificuldades de sua reversão e 
opções de contracepção reversíveis 
existentes. Além disso, a esterilização 
depende do consentimento 
expresso de ambos os cônjuges. 
Toda esterilização cirúrgica deve ser 
notificada compulsoriamente à direção 
do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Proibições
É vedada a realização de vasectomia e 
laqueadura tubária nos seguintes casos: 
•  A esterilização cirúrgica feminina não 

pode ser feita durante os períodos 
de parto ou aborto ou até o 42º dia 
do pós-parto ou aborto, exceto nos 
casos de comprovada necessidade, 
por cesarianas sucessivas anteriores. 

•  Não é permitida a esterilização 
cirúrgica em mulher através de 
cesárea indicada para fim exclusivo 
de esterilização. Essa restrição visa 
à redução da incidência de cesárea 
para procedimento de laqueadura, 
levando-se em consideração que 
o parto cesariano, sem indicação 
clínica, constitui-se em risco 
inaceitável à saúde da mulher e do 
recém-nascido.

•  Não será considerada a manifestação 
de vontade expressa, para fins de 
esterilização cirúrgica (laqueadura 
e vasectomia), durante a ocorrência 
de alterações na capacidade de 
discernimento por influência de 
álcool, drogas, estados emocionais 

alterados ou incapacidade mental 
temporária ou permanente. 

•  A esterilização cirúrgica em pessoas 
absolutamente incapazes somente 
poderá ocorrer mediante autorização 
judicial, regulamentada na forma da Lei.

Como fazer? Para aderir a algum 
desses métodos, basta marcar uma 
consulta com o médico do seu plano 
de saúde para que ele oriente a sua 
decisão. Juntos, vocês discutirão sobre 
o método ideal.

O que não é coberto pelo 
plano de saúde?
•  A inseminação artificial e o 

fornecimento de medicamentos 
de uso domiciliar, como pílulas 
anticoncepcionais, não são de 
cobertura obrigatória, conforme 
previsto na Resolução Normativa - 
RN Nº 167, de 9 de janeiro de 2008 e 
nos incisos III e VI do art. 10 da Lei Nº 
9.656, de 1998.

•  O implante hormonal subdérmico 
contraceptivo também não é coberto.
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