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vontade era tanta que ainda assim o trabalho ganhou força e cresceu, destacando-se 

nas regiões de Pirituba e Perus. 

 Com o passar do tempo, e com as novas diretrizes da Secretaria Municipal de 

Saúde e do Ministério da Saúde, os hospitais e maternidades passaram a oferecer 

também métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, estendendo as ações 

de Planejamento Familiar a todos os níveis de atenção em saúde. A possibilidade de 
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momentos mais oportunos e, assim, iniciamos em 2016 a oferta do DIU com cobre e 

do implante contraceptivo. 

 Ao direcionar os atendimentos para mulheres e famílias que estavam no auge 

de suas vidas reprodutivas (e não mais objetivando o encerramento dessa fase) pude 

perceber o maior alcance do trabalho em contracepção e sua implicação no futuro 

dessas pessoas. Era preciso avaliar o trabalho e tornar visível a importância do 

programa. 
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RESUMO 

Introdução: Apesar de serem altamente eficazes, os métodos contraceptivos de 
longa duração são usados por apenas 2% das mulheres brasileiras. A cidade de São 
Paulo tem realizado esforços para aumentar o uso desses métodos por meio da 
ampliação da oferta do dispositivo intrauterino (DIU) com cobre, especialmente no 
período pós-parto e pós-abortamento, e do implante contraceptivo para mulheres em 
situação de vulnerabilidade social. No entanto, pouco se sabe sobre a experiência das 
usuárias desses métodos, principalmente no que concerne à satisfação. Objetivo: 
Analisar a satisfação das mulheres com o uso do implante contraceptivo e do DIU com 
cobre. Método: Estudo quantitativo transversal, conduzido com 331 mulheres entre 
15 e 49 anos que passaram por inserção de implante ou DIU com cobre em um 
hospital púbico da cidade de São Paulo/SP, entre 2016 e 2019. Os dados foram 
obtidos por meio de entrevista telefônica conduzida em 2020 por meio de um 
instrumento estruturado. A mensuração da satisfação com o método contraceptivo 
ocorreu de duas formas: por meio da resposta direta – satisfação autorreferida – e por 
meio da análise conjunta de quatro atributos (expectativa, experiência, efetividade e 
continuidade) – nomeada como satisfação completa. A análise das duas formas de 
mensuração e dos aspectos associados a elas ocorreu por meio de teste de diferença 
entre duas proporções pelo Qui-quadrado.  Resultados: A satisfação com o uso do 
implante foi superior a 90% e alcançou 85% entre as usuárias de DIU com cobre, pela 
forma de mensuração autorreferida. Pela análise por atributos (satisfação completa), 
a satisfação foi relacionada à expectativa de que o método fosse seguro para a 
prevenção da gravidez; à experiência ter sido melhor que o esperado, proporcionando 
a sensação de tranquilidade em razão da segurança; à efetividade do método em 
prevenir a gravidez; e à continuidade no uso indicando adesão ao método. O principal 
motivo para a alta satisfação foi a segurança de que o método seria eficaz para evitar 
a gravidez (94,6% das entrevistadas). As duas formas de mensuração não foram 
equivalentes. A melhora dos efeitos colaterais ao longo do tempo foi a única variável 
associada à satisfação autorreferida, para ambos os métodos (p=0,012 para usuárias 
de implante e p<0,001 para usuárias de DIU). Nenhuma variável foi associada à 
satisfação completa. Conclusão: A alta satisfação com o uso do implante e do DIU 
com cobre foi motivada pela segurança quanto à eficácia em prevenir a gravidez e 
mostrou estar associada à melhora dos efeitos colaterais ao longo do tempo de uso. 

 

Palavras-chave: Satisfação com o método contraceptivo. Contracepção. Implante 
contraceptivo. Dispositivo intrauterino. Saúde sexual e reprodutiva. 
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ABSTRACT 

Introduction: Despite being highly effective, long-term contraceptives are used by 
only 2% of Brazilian women. The city of São Paulo has made efforts to increase the 
use of these methods by expanding the supply of the Copper intrauterine device (IUD), 
especially in the postpartum and post-abortion period, and contraceptive implant for 
women in social vulnerability situations. However, little is known about the experience 
of the users of these methods, especially with regard to satisfaction. Objective: To 
analyze women's satisfaction with the use of contraceptive implants and Copper IUDs. 
Method: Cross-sectional quantitative study, conducted with 331 women between 15 
and 49 years who underwent implant or Copper IUD insertion in a public hospital in the 
city of São Paulo/SP, between 2016 and 2019. Data were obtained through a 
telephone interview conducted in 2020 through a structured instrument. The 
measurement of satisfaction with the contraceptive method occurred in two ways: 
through direct response - self-reported satisfaction - and through the joint analysis of 
four attributes (expectation, experience, effectiveness and continuity) - named as 
complete satisfaction. The analysis of the two forms of measurement and the aspects 
associated with them occurred through a test of difference between two proportions by 
Chi-square. Results: Satisfaction with the use of the implant was higher than 90% and 
reached 85% among the users of Copper IUD, by the self-reported measurement form. 
By the analysis by attributes (complete satisfaction), satisfaction was related to the 
expectation that the method was safe for pregnancy prevention; to experience to have 
been better than expected, providing the feeling of tranquility due to safety; to the 
effectiveness of the method in preventing pregnancy; and to the continuity in use 
indicating adhering to the method. The main reason for the high satisfaction was the 
safety that the method would be effective to avoid the pregnancy (94.6% of the 
interviewees). The two forms of measurement were not equivalent. The improvement 
of side effects over time was the only variable associated with self-reported satisfaction 
for both methods (p=0.012 for implant users and p<0.001 for IUD users). No variable 
was associated with complete satisfaction. Conclusion: The high satisfaction with the 
use of the implant and the Copper IUD was motivated by the safety regarding the 
efficacy in preventing pregnancy and was shown to be associated with the 
improvement of side effects over the time of use. 

 

Keywords: Satisfaction with the contraceptive method. Contraception. Contraceptive 
implant. Intrauterine device. Sexual and reproductive Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS  

 

 

Na década de 1990, as conferências promovidas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) foram fortemente marcadas por intensa participação e articulação de 

movimentos sociais, especialmente o movimento feminista, que colocaram em pauta 

os direitos humanos, ressaltando os direitos das mulheres. A luta por uma vida 

reprodutiva e sexual livre e autônoma esteve presente em diversas convenções e 

conferências, colocando em discussão a necessidade de políticas e programas que 

garantissem, na prática, tais direitos (AVILA, 2003, VENTURA, 2009). 

Na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD) 

realizada no Cairo em 1994, foi definido, pela primeira vez, o conceito de Saúde 

Reprodutiva como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não a 

simples ausência de doença ou enfermidade, em todas as matérias concernentes ao 

sistema reprodutivo e suas funções e processos. A saúde reprodutiva implica, por 

conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tenha a 

capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes o 

deve fazer” (CNPD, FNUAP, 1994, p.62). 

A partir dessa conferência, foi criado um Programa de Ação e os países 

signatários, dentre eles o Brasil, se comprometeram a aderir às metas estabelecidas. 

Uma delas enfatizava a necessidade da oferta de métodos contraceptivos confiáveis 

para satisfazer as necessidades de planejamento reprodutivo, nos níveis da atenção 

primária à saúde. Outro grande avanço manifesto nesse programa foi considerar como 

sujeitos de direitos reprodutivos não apenas casais, mas também adolescentes, 

mulheres solteiras, homens e pessoas idosas, que até então eram negligenciados 
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pelas políticas públicas relacionadas à sexualidade e à reprodução (CNPD, FNUAP, 

1994; VENTURA, 2009). 

Em 1995, ocorreu a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, que 

reforçou os acordos realizados na Conferência do Cairo e mencionou, pela primeira 

vez, o conceito de saúde sexual, desvinculado de saúde reprodutiva (BRASIL, 2006). 

A partir dessas premissas e aliando aos movimentos feministas os movimentos 

gay e lésbico, construiu-se o conceito de direito sexual, estando este relacionado à 

igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade, como dimensões da cidadania e 

da vida democrática. Assim, direitos sexuais, bem como direitos reprodutivos, 

passaram a ser considerados direitos humanos, que devem ser resguardados pelos 

governos por meio de práticas e políticas específicas (ÁVILA, 2003). 

Com a chegada de um novo milênio e com o objetivo de diminuir as 

desigualdades entre países de alta e baixa renda, líderes mundiais se reuniram na 

sede da ONU no ano 2000 e elaboraram a Declaração do Milênio, um documento 

pautado nas Declarações de Direitos Humanos, Direitos Igualitários, englobando a 

proteção às populações vulneráveis e o desenvolvimento sustentável. Desse fórum, 

resultaram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), constituídos por oito 

objetivos estabelecidos que deveriam ser alcançados até 2015: 1- Redução da 

pobreza; 2- Atingir o ensino básico universal; 3- Igualdade entre os sexos e autonomia 

das mulheres; 4- Reduzir a mortalidade na infância; 5- Melhorar a saúde materna; 6- 

Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; 7- Garantir a sustentabilidade 

ambiental; 8- Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Importante 

ressaltar que os objetivos 3, 4, 5 e 6 estavam diretamente relacionados à saúde sexual 

e reprodutiva, demonstrando a importância dessa temática no processo de 

desenvolvimento de um país (PNUD, 2000).  

O Brasil conseguiu atingir apenas dois dos oito ODM. Reduziu a menos da 

metade os índices de pobreza (objetivo 1), que passaram de 25,5% em 1990 para 

3,5% em 2012, e a dois terços a taxa de mortalidade na infância (objetivo 4), que 

passou de 53,7% em 1990 para 17,7% em 2011. O objetivo 5 – melhorar a saúde 

materna – não foi plenamente atingido, pois a meta de reduzir a taxa de mortalidade 

materna em 75% do observado em 1990 não foi alcançada. Ainda assim, houve uma 

redução de 55% no índice, passando de 141 para 64 casos por 100 mil nascimentos, 

de 1990 a 2011 (BRASIL, 2014). A ampliação da cobertura da assistência ao pré-natal 

e ao parto hospitalar, bem como a melhora das condições socioeconômicas e a 
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redução da taxa de fecundidade da população, foram fatores que influenciaram a 

queda desta taxa. Porém, outros elementos foram decisivos para o não alcance da 

meta, como o número de abortos inseguros no país e o elevado número de partos 

cesáreos, com taxas crescentes de 40,7% em 1996 para 54,7% em 2013 (IBGE, 2015; 

LEAL et al., 2014). Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estabelece que a taxa de cesáreas não deve ser superior a 15% dos partos realizados. 

Findado o prazo proposto, constatou-se que o progresso em atingir os oito 

objetivos foi desigual entre os países, indicando a necessidade de uma Agenda de 

Desenvolvimento pós-2015. Concomitantemente, ocorria em 2012 a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), que resultou em um 

documento que favorecia a ação coletiva de todos os países em prol do 

desenvolvimento global. Assim, com base nos oito ODM (alcançados ou não nos 

diferentes países signatários), estabeleceu-se outros 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem alcançadas até 2030, 

envolvendo as dimensões econômica, social e ambiental. São eles: 1 - Acabar com a 

pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 2 - Acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável; 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades; 4 - Assegurar a educação inclusiva,  equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 6 - 

Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos; 7 - 

Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos; 8 - 

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo, e trabalho decente para todos; 9 - Construir infraestrutura resiliente, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação; 10 - 

Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles; 11 - Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 12 - 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 13 - Tomar medidas 

urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; 14 - Conservação e 

uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável; 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da 



20  
 

biodiversidade; 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; e 17 - Fortalecer 

os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável (ONU, 2015). 

Para alcançar os ODS, ações de planejamento reprodutivo estão envolvidas 

em diversas metas. Os objetivos 3, 4 e 5, por exemplo, relacionam-se diretamente às 

questões de saúde sexual e reprodutiva e igualdade de gênero. Entre suas metas, 

destaca-se o acesso à educação e saúde para todas as mulheres e meninas, bem 

como o acesso aos métodos contraceptivos. A possibilidade de planejar o tamanho 

das famílias e de espaçar as gestações promove, indiretamente, a redução da fome e 

da pobreza e a melhora econômica, no sentido que favorece a melhora nutricional de 

gestantes e crianças, a maior permanência de mulheres na escola e no mercado de 

trabalho, e a redução dos gastos com saúde – objetivos 1, 2 e 8 (ONU, 2015). 

Especificamente no que concerne ao planejamento reprodutivo, objeto deste 

estudo, a OMS o considera essencial para promover o bem-estar e a autonomia das 

mulheres, suas famílias e suas comunidades. A qualidade da assistência em 

planejamento reprodutivo deve assegurar elevados padrões de saúde para todos, 

garantindo os direitos humanos na prestação de informações contraceptivas e 

serviços baseados no respeito pela escolha informada, autonomia, privacidade e 

confidencialidade (WHO, 2016). 

No Brasil, as ações de planejamento reprodutivo foram regulamentadas apenas 

em 1996, com a Lei 9263, que estabeleceu o Programa de Planejamento Familiar. 

Nele, está claro que a oferta de ações de concepção e contracepção são dever do 

Estado e direito de todo o cidadão, devendo orientar-se por ações preventivas e 

educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e 

técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Engloba também o direito à 

assistência à concepção; ao pré-natal, parto e nascimento; ao controle de infecções 

sexualmente transmissíveis e do câncer de colo de útero, mama, próstata e pênis 

(BRASIL, 1996; BRASIL, 2002).  
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1.2 PLANEJAMENTO REPRODUTIVO 

 

 

Diversos métodos podem ser utilizados com o objetivo de prevenir uma 

gravidez, dentre eles as pílulas de uso oral, anticoncepcionais injetáveis, adesivos, 

anel vaginal, diafragma, esponjas, espermicidas, preservativos, dispositivos 

intrauterinos (DIU) e implantes, além de métodos comportamentais como a tabelinha 

e o coito interrompido. Há também a opção de métodos cirúrgicos de esterilização 

como a laqueadura tubária e a vasectomia (WHO, 2015).  

Há grande variação entre os continentes e países quanto ao uso desses 

métodos, mas os mais usados no mundo, dentre as mulheres que usam algum 

método, são a esterilização feminina (24%), o preservativo masculino (21%) e o DIU 

(17%) (UN, 2019). Comparando os dados das Nações Unidas de 1994 a 2019, 

observa-se que o uso da esterilização, tanto feminina quanto masculina, tem 

diminuído e o uso do preservativo masculino mais que dobrou, de 4,5% para 10% 

(UN, 2019). 

Entre as mulheres em idade reprodutiva no mundo (entre 15 e 49 anos - 1,9 

bilhões) estima-se que a maior parte – 842 milhões (44%) – use métodos 

contraceptivos modernos1 para evitar a gravidez. Ainda assim, 190 milhões de 

mulheres (10%) têm necessidades não atendidas em contracepção, ou seja, desejam 

evitar a gravidez, mas não usam método contraceptivo (UN, 2019). Uma explicação 

possível para isso pode estar relacionada ao acesso limitado aos métodos 

contraceptivos, baixa qualidade dos serviços disponíveis, temor de efeitos colaterais, 

oposições culturais ou religiosas, pouco ou nenhum apoio dos parceiros, dentre outros 

(WHO, 2018a). 

Segundo BEARAK et al. (2018), estima-se que 44% das gestações ocorridas 

no mundo, entre os anos de 2010-2014, foram não intencionais2. Considerando o 

aumento populacional e as diferenças significativas entre os 105 países analisados, 

 
1 Métodos Contraceptivos Modernos incluem esterilização masculina e feminina, pílula, dispositivo 
intrauterino, preservativo masculino e feminino, hormonal injetável, implantes, diafragma, adesivo, anel 
vaginal e contracepção de emergência (UN, 2015). 
2 Entende-se por gravidez não intencional aquela em que a mulher refere que não tinha a intenção de 

engravidar naquele momento ou que não queria ter (mais) filhos (SANTELLI, 2003).  
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os autores concluíram que essa proporção se manteve estável em relação ao período 

de 1990-1994. Enquanto os países de alta renda tiveram uma redução de 30% na 

comparação com o período anterior, nos países de média e baixa renda a redução foi 

de 16%, sendo que, na América Latina e Caribe, houve um aumento de 10%, única 

região do mundo em que isso foi observado.  

Assim como BEARAK et al. (2018) observaram em relação à América Latina, 

dados da pesquisa “Nascer no Brasil” indicaram que 55,4% das gestações ocorridas 

em 2011 e 2012 não foram intencionais (THEME-FILHA et al., 2016). Segundo 

PARKS et al. (2016), a principal razão para a ocorrência de uma gravidez não 

intencional é a falta de acesso ou a baixa adesão a métodos contraceptivos, o que 

inclui a não utilização, o uso inconsistente, incorreto ou descontínuo. Quanto mais o 

método depende da lembrança ou de alguma ação de quem o usa, maiores as 

chances de que sua eficácia3 possa estar comprometida (TRUSSEL, 2011).  

O Brasil está entre os países com as mais altas taxas de prevalência 

contraceptiva. A porcentagem de mulheres que usa métodos contraceptivos 

modernos no país é maior que 70% (UN, 2019). Dados da Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS 2006) mostraram que os métodos 

contraceptivos mais utilizados no Brasil eram a pílula, a esterilização feminina e a 

camisinha masculina – na maioria métodos de curta duração, que estão mais sujeitos 

a falhas e tem menores taxas de continuidade4. Apenas 1,6% das mulheres usavam 

métodos de longa duração no período do estudo, sendo que 1,5% usavam o DIU e 

0,1% usavam implantes (BRASIL, 2008). Um estudo recente analisou dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e observou que mais de 80% das mulheres 

brasileiras entre 18 e 49 anos, que menstruavam e eram sexualmente ativas, usavam 

método contraceptivo, mantendo-se praticamente o ranking de métodos observados 

na PNDS 2006 (embora tenha-se usado metodologia diferente para coleta das 

informações): contraceptivos orais (34,2%), esterilizações (25,9%) e preservativos 

(14,5%). O uso de métodos de longa duração foi reportado por 2% das mulheres 

(TRINDADE et al., 2019).  

 
3 Usa-se o termo eficácia e efetividade de forma geral para se referir às taxas de gravidez ou às 

probabilidades de gravidez durante o uso do método, o que pode ser diretamente mensurável 
(TRUSSELL, 2011). 
4 A taxa de continuidade de um método contraceptivo é medida pela porcentagem de mulheres ou 

casais que mantiveram o uso do método sem interrupção por 12 meses. A interrupção pode acontecer 
por abandono do método, troca por outro método ou falha, quando se engravida mesmo em uso do 
método (BRADLEY, 2009). 
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1.3 MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DE LONGA DURAÇÃO 

 

 

Métodos contraceptivos de longa duração (ou Long Acting Reversible 

Contraceptives - LARC) são aqueles que exigem menos de uma administração 

mensal e que oferecem proteção por, ao menos, três anos, com uma única 

intervenção. São eles o DIU com cobre, o DIU com hormônio e os implantes 

subdérmicos (WHO, 2015). 

 Os LARC também são chamados de métodos “esquecíveis” (forgettable), pois 

não necessitam de nenhuma intervenção da usuária para garantia do efeito 

contraceptivo desejado, o que resulta em maior eficácia, já que as taxas de falha para 

o “uso perfeito” e para o “uso típico” são praticamente as mesmas: menos que 1% no 

primeiro ano de uso. “Uso perfeito” é a forma de uso correta para o método, de acordo 

com o estabelecido pelo fabricante ou bula. “Uso típico” é o uso em condições reais, 

considerando aspectos inerentes ao cotidiano, como esquecimentos, uso incorreto, 

uso inconsistente, dificuldades no acesso e na negociação com o parceiro etc. A taxa 

de falha dos LARC é similar à taxa de falha dos métodos de esterilização (laqueadura 

e vasectomia), com a vantagem de serem métodos reversíveis, permitindo à mulher 

que interrompa o uso a qualquer momento e por qualquer motivo, se assim desejar 

(TRUSSEL, 2011). 

Ainda em relação à eficácia, os LARC são considerados métodos de primeira 

linha. Um estudo de coorte realizado em 2012 com mulheres norte-americanas 

mostrou que o risco de engravidar era 17 a 20 vezes menor entre as usuárias de DIU 

e implantes do que entre as que usavam pílula, adesivo ou anel vaginal (WINNER et 

al., 2012). Da mesma forma, um estudo britânico realizado pelo National Collaborating 

Centre for Women’s and Children’s Health mostrou que o uso de LARC é mais efetivo 

para evitar gestações do que o uso dos demais métodos, além de apresentarem uma 

melhor relação custo-benefício (NICE, 2005). Também apresentaram taxas de 

continuidade maiores em relação aos demais métodos (86% versus 55%), 

independentemente da idade da mulher, em estudo realizado nos Estados Unidos 

(PEIPERT et al., 2011). 
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LARC são recomendados para mulheres em qualquer idade e história 

reprodutiva, inclusive para adolescentes, para inserção no pós-parto e no pós-aborto. 

Segundo a Academia Americana de Pediatria, deveriam ser ofertados como métodos 

de primeira escolha às adolescentes, dada sua alta eficácia e segurança (AAP, 2014). 

O fato de não protegerem contra infecções sexualmente transmissíveis (IST) pode ser 

considerado uma desvantagem, cabendo então aos profissionais de saúde 

aconselharem as mulheres e os casais sobre a importância dessa prevenção (NICE, 

2005).  

Apesar dos LARC serem métodos seguros e práticos para as mulheres, são 

pouco utilizados em diversos países. Dados recentes das Nações Unidas – 

Contraceptive use by method 2019 – mostraram que o uso de LARC no mundo 

apresenta enorme variação, sendo mais usado na Ásia (11,2% das mulheres em idade 

reprodutiva). O uso também difere de acordo com a situação conjugal. Entre mulheres 

casadas ou em união com idade entre 15 e 49 anos e que usam método contraceptivo, 

22% usam LARC, principalmente o DIU. Já entre as mulheres solteiras ou sem união, 

o uso de LARC é de apenas 9%, sendo o preservativo masculino o método mais usado 

por essas mulheres (33%) (UN, 2019). Aparentemente, o uso não é maior nos países 

de alta renda. Estados Unidos e Reino Unido têm taxas de, aproximadamente, 10%, 

na França, alcança 16% e, no Japão, apenas 0,4% (UN, 2019).  

Estudo realizado em 23 países da América Latina e Caribe mostrou que o uso 

de LARC é baixo, sendo que em 17 países o uso é inferior a 10%. Cuba apresentou 

a maior taxa (25%). Nos demais países, apenas Colômbia, México, Equador, Paraguai 

e Trinidade e Tobago apresentaram taxas maiores que 10%. No Brasil, o estudo em 

questão utilizou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, que 

apontou o uso de LARC por apenas 2% das mulheres (LEON et al., 2019). Tal 

variação pode ser explicada por políticas públicas de incentivo ao uso, que resultaram 

em iniciativas que facilitaram o acesso e a oferta dos métodos. A articulação entre as 

instâncias governamentais, não-governamentais e o setor privado, a gratuidade ou 

redução dos custos para aquisição do método e, principalmente, o aconselhamento 

contraceptivo sobre a ação, duração, eficácia e efeitos adversos têm sido apontados 

como aspectos determinantes da ampliação e manutenção do uso de LARC em nível 

populacional (BLUMENTHAL et al., 2010; UN, 2014; BAHAMONDES et al., 2014; 

PARKS et al., 2016; BAHAMONDES et al., 2018).  
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No caso brasileiro, barreiras são enfrentadas pelas mulheres para o acesso aos 

diversos métodos contraceptivos, influenciando diretamente na escolha do método a 

ser usado. Os grupos de planejamento reprodutivo conduzidos em Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), considerados pré-requisito para a obtenção dos métodos na atenção 

básica, muitas vezes são executados de forma isolada e não prioritária frente aos 

demais programas executados pelos serviços, como, por exemplo, a atenção à 

gestante. Muitos profissionais afirmam não se sentirem suficientemente capacitados 

para prestarem tal atendimento à população, o que pode levar a equívocos nas 

orientações, e, não raro, há indisponibilidade constante ou intermitente dos insumos. 

O acesso ao DIU com cobre pode ser considerado um desafio ainda maior, na medida 

em que se somam a essas dificuldades o fato de haver poucos profissionais 

capacitados para a inserção na atenção básica, vagas limitadas para o procedimento, 

encaminhamento das mulheres para outras unidades de saúde e de ser frequente a 

adoção de critérios clínicos sem respaldo em evidências científicas, tais como 

presença de infecção vaginal ou estar amamentando (OSIS et al., 2006; MOURA et 

al., 2007; HEILBORN et al., 2009; BORGES et al., 2017; GONZAGA et al., 2017).  

 

 

1.4 DISPOSITIVO INTRAUTERINO  

 

 

O DIU é um pequeno e flexível dispositivo de polietileno podendo conter cobre 

ou hormônio que, quando inserido na cavidade uterina, tem efeito contraceptivo 

(WHO, 2018b). 

O DIU com cobre TCu 380 A, modelo disponibilizado no Brasil pelo SUS, tem 

o formato de T e é revestido com 314 mm2 de cobre na haste vertical e dois anéis de 

33 mm2 de cobre em cada haste horizontal. Após inserido na cavidade uterina, os íons 

de cobre tornam o muco cervical mais espesso e causam uma ação inflamatória do 

endométrio, além de serem tóxicos para os espermatozoides. Dessa forma, interferem 

na motilidade e na qualidade espermática, fazendo com que os espermatozoides não 
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consigam ascender até as tubas uterinas, impedindo a fecundação. Trata-se de um 

método com duração de 10 anos e alta taxa de eficácia - 0,4% de falha no primeiro 

ano de uso (WHO, 2015; BRASIL, 2018a; WHO, 2018b). 

O DIU com hormônio é um dispositivo semelhante ao DIU com cobre, mas que 

libera um produto similar ao hormônio progesterona – o Levonorgestrel – que provoca 

o espessamento do muco cervical, o que dificulta o acesso dos espermatozoides ao 

óvulo, e torna o endométrio mais fino, o que dificulta a implantação do ovo. Também 

afeta a viabilidade e mobilidade dos espermatozoides. Tem duração de 5 anos e taxa 

de falha de 0,2% no primeiro ano de uso (WHO, 2015; WHO, 2018b).  

Tanto o DIU com cobre quanto o hormonal são métodos práticos e seguros, 

com altas taxas de continuidade (PEIPERT et al., 2011; ESPEY, 2011). Podem ser 

usados por mulheres que desejam contracepção de longa duração, sejam 

adolescentes, jovens ou na perimenopausa. Também podem ser usados por 

nulíparas, mulheres com cesarianas prévias, cistos ovarianos ou que estejam 

amamentando (WHO, 2015). Por sua vez, são contraindicados para mulheres com 

anormalidades uterinas ou miomas que causem distorção da cavidade endometrial, 

impossibilitando o posicionamento adequado do dispositivo dentro do útero. Da 

mesma forma, mulheres com sangramento vaginal não especificado, IST, doença 

inflamatória pélvica, endometrite, cervicite purulenta, tuberculose pélvica ou com 

câncer de colo uterino, ovário ou endométrio podem usá-lo apenas após o tratamento 

adequado (WHO, 2015; BRASIL, 2018a; WHO, 2018b). 

Efeitos colaterais esperados podem variar em razão do tipo de DIU utilizado. 

Usuárias do DIU com cobre podem sofrer alterações no padrão de menstruação, 

podendo haver aumento do fluxo menstrual, principalmente nos três primeiros meses 

de uso. Entre o primeiro e o sexto mês após a inserção, pode ocorrer aparecimento 

ou piora das cólicas menstruais. Usuárias do DIU com hormônio também podem sofrer 

alterações no padrão de menstruação, mas com maior frequência ocorre redução ou 

ausência da menstruação e melhora das cólicas menstruais. Perfuração uterina 

durante a inserção e expulsão espontânea são eventos raros (WHO, 2015; BRASIL, 

2018a; WHO, 2018b). 

Dados sobre o uso do DIU no mundo não discriminam os dois tipos ao 

considerarem as taxas de uso na população de cada país. Sendo assim, as taxas 

podem se referir a ambos os dispositivos conjuntamente, a apenas um deles ou até 
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mesmo incluir outros tipos de dispositivo, como o dispositivo de aço inoxidável, 

comumente usado na China (BUHLING et al., 2014; UN, 2019). 

Segundo as Nações Unidas, a prevalência estimada do uso de contraceptivos 

entre mulheres em idade reprodutiva aponta a seguinte distribuição do uso do DIU no 

mundo: 10,7% de usuárias na Ásia; 8,1% na Europa; 7,6% na América do Norte; 4,6% 

na América Latina e Caribe; 3,4% na Oceania e 2,6% na África (UN, 2019). Atualmente 

o DIU é o segundo método reversível mais usado no mundo, sendo usado por 17% 

das mulheres em idade reprodutiva que usam métodos contraceptivos. Apesar de ter 

perdido a primeira posição – que ocupou até 2015 – para o preservativo masculino, a 

análise indica que seu uso tem se mantido estável nos últimos anos (UN, 2015; UN, 

2019).   

A Ásia continua sendo o continente com maior proporção de uso do DIU no 

mundo, principalmente os países do leste e sudeste asiático. Lidera o ranking a 

República Popular Democrática da Coréia, com taxa de uso de 47% entre as mulheres 

em idade reprodutiva. Destacam-se também o Uzbequistão, Turcomenistão e China, 

com taxas superiores a 30%. Na Europa, os países com maiores taxas são República 

de Moldova (17,9%), França (14,1%) e Noruega (13,5%); Alemanha e Reino Unido 

têm taxas em torno de 7,0%. Na América do Norte, os Estados Unidos apresentam 

taxa de 8,3% e o Canadá 1,6% (UN, 2015; UN, 2019). 

Na América Latina e Caribe, o uso do DIU é baixo. Cuba é o país com maior 

uso, com taxa de 23,3%, destacando-se também Chile e México, com taxas iguais de 

10,2%. Todos os demais países apresentam taxas inferiores a 5%, sendo que, no 

Brasil, a taxa de uso é de 1,4%. Da mesma forma, na Oceania a maior frequência de 

uso se dá na Austrália, com taxa de 4,6%, sendo que os demais países têm taxas 

inferiores a 2,5%. Na África, apenas Egito e Tunísia tem taxas de uso significativas, 

22,1% e 14,7% respectivamente; a maioria dos demais países apresenta taxas 

inferiores a 1% (UN, 2019)  

Em todo o mundo, diversos aspectos estão envolvidos na utilização do DIU 

como método contraceptivo. Segundo dados de revisão sistemática realizada por 

BUHLING et al. (2014), há grande variação entre os continentes e países, mas, no 

geral, políticas públicas de planejamento reprodutivo, a oferta gratuita do método e a 

existência de profissionais habilitados a realizarem o procedimento são aspectos mais 
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relacionados ao uso do que os critérios clínicos de elegibilidade5. Em relação aos 

profissionais de saúde, foi observado, nesse mesmo estudo, que o conhecimento e 

treinamento insuficientes, percepções equivocadas sobre a indicação e eficácia, e a 

exigência de exames prévios são elementos que podem limitar ou restringir o uso. 

Observou-se, também, que a ampliação das categorias de profissionais de saúde 

habilitados a realizar inserções de DIU, principalmente enfermeiros e obstetrizes, foi 

responsável pelo aumento do uso do método em alguns países, como Egito, Sudão e 

Turquia (SPIES et al., 2010; WU et al., 2014; BUHLING et al., 2014). 

No Brasil a situação é semelhante. O DIU com cobre faz parte dos métodos 

contraceptivos ofertados pelo SUS, porém, em diversos serviços de saúde do país, 

constata-se a indisponibilidade do insumo ou a ausência de profissional treinado para 

sua inserção (MOURA et al., 2007; BAHAMONDES et al., 2018). Tais dificuldades 

podem explicar o maior uso do DIU por mulheres com maior escolaridade (12 anos de 

estudo ou mais), maior renda e com plano de saúde (ARAÚJO, 2017; TRINDADE, 

2019). O DIU com hormônio não compõe o rol de contraceptivos ofertados pelo 

sistema público federal, porém a cidade de São Paulo dispõe do método para oferta 

a mulheres segundo alguns critérios, tais como para adolescentes e mulheres com 

patologias uterinas, dentre outros (BRASIL, 2018b; SÃO PAULO, 2020). 

Aspectos relacionados às próprias mulheres também interferem na demanda 

pelo uso do DIU. Apesar de 87,4% das mulheres referirem conhecer o método, o nível 

de conhecimento é baixo, relacionado ao modo de inserção, indicação de uso, 

mecanismo de ação, efeitos colaterais, dentre outros, resultando em concepções 

equivocadas que levam a atitudes negativas e resistências ao uso. As mulheres 

brasileiras referem como motivo de rejeição ao uso do DIU o risco de sangramento 

menstrual aumentado, o temor de que o método seja abortivo, cause câncer ou possa 

falhar ocasionando uma gestação, sendo o bebê gerado no mesmo ambiente que o 

DIU. A crença de que é um procedimento invasivo e doloroso, bem como a 

dependência de profissional de saúde para a interrupção do uso, também foram 

aspectos mencionados nos estudos para justificar a resistência ao uso. Observa-se 

que tal panorama persiste por mais de uma década, o que pode indicar que o 

 
5 Critérios clínicos de elegibilidade para métodos contraceptivos diz respeito à segurança do uso de 

cada método, levando em consideração as condições e características de saúde de quem irá usá-lo, 
garantindo que não trará agravo ou risco à saúde. Envolve a avaliação de fatores que possam reduzir 
a efetividade do método, considerando a segurança em relação ao benefício de prevenção da gravidez 
não intencional (WHO, 2015).    
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conhecimento adequado sobre o método está intrinsecamente relacionado às atitudes 

positivas sobre ele, que poderiam facilitar a opção pelo uso, ressaltando a 

necessidade de ampliação das ações de aconselhamento contraceptivo (SCHOR et 

al., 2000; MOURA et al., 2007; GONZAGA et al., 2016; ARAÚJO, 2017). 

Há evidências de que o baixo nível de conhecimento sobre o método entre os 

profissionais resulta em equívocos na indicação e na exigência de exames e de 

participação em grupos educativos para acesso ao DIU com cobre, tornando o 

processo moroso ou mesmo inatingível para muitas mulheres. A concepção 

equivocada de que há contraindicação ao uso por nulíparas e adolescentes, bem 

como de que a inserção é feita somente por profissional médico6, também aparecem 

como agravantes que restringem o acesso ao método (MOURA et al., 2007; SECURA 

et al., 2010; GONZAGA et al., 2017).  

O DIU com cobre pode ser inserido imediatamente após o parto ou 

abortamento, porém trata-se de uma prática recente, estabelecida a partir da portaria 

3.265/2017, sendo ainda pouco frequente nos serviços hospitalares brasileiros 

(BRASIL, 2017; BRASIL, 2018a). Os períodos pós-parto e pós-abortamento são 

momentos em que a mulher pode estar fortemente motivada a prevenir uma próxima 

gestação e, mesmo que a inserção não ocorra durante a internação hospitalar, pode 

ser realizada seis semanas após o parto, na UBS (GRIMES et al., 2010; PASHA et 

al., 2015). Apesar disso, um estudo que avaliou a concordância entre o método 

escolhido por gestantes e o método em uso seis meses após o parto mostrou que 

nenhuma das mulheres que pretendia usar o DIU (10,9% do total de entrevistadas) 

estava, de fato, usando-o. Os motivos para isso são os mesmos abordados 

anteriormente, especialmente relacionados às diversas condições impostas pelos 

serviços públicos de saúde para a obtenção do DIU (BORGES et al., 2018). Vale 

destacar que, nesse mesmo estudo, nenhuma mulher manifestou a intenção de usar 

implantes, possivelmente pelo método não ser oferecido pelo SUS no momento da 

pesquisa. Ainda assim, esse dado é relevante, pois o estudo não pôde compreender 

se não houve interesse no uso do implante, ou se o interesse está pautado na 

limitação do acesso ao método, o que poderia resultar em escolhas por métodos que 

 
6 Segundo o Parecer 17/2010 do Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro treinado e capacitado 

tem competência legal para inserir e retirar DIU, podendo realizar consulta clínica, prescrição de 
medicamentos e solicitação de exames complementares e de rotina. O Manual Técnico para 
Profissionais de Saúde: DIU com Cobre TCu 380 A - elaborado em 2018, contempla esta determinação 
(COFEN, 2017; BRASIL, 2018). 
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estão mais facilmente disponíveis e não necessariamente em uma escolha livre, 

baseada no real desejo da mulher (BORGES et al., 2018).  

 

 

1.5 IMPLANTE SUBDÉRMICO HORMONAL 

 

 

Os implantes subdérmicos hormonais são bastonetes de plástico, 

aproximadamente do tamanho de um palito de dente, que são inseridos sob a pele do 

antebraço e liberam um hormônio semelhante à progesterona, podendo ser o 

levonorgestrel (2 bastonetes com duração de 4 ou 5 anos, de acordo com a dosagem 

e marca do produto) ou o etonogestrel (1 bastonete com duração de 3 anos). Age, 

principalmente, suprimindo a ovulação e, secundariamente, espessando o muco 

cervical, o que dificulta a mobilidade dos espermatozoides, semelhante ao efeito da 

pílula anticoncepcional (WHO, 2018b).   

Em razão da liberação do hormônio diretamente na corrente sanguínea, é o 

método que possui a mais alta taxa de eficácia, ocorrendo falha em menos de um 

caso em 1.000 mulheres no primeiro ano de uso. É um método reversível e o retorno 

à fertilidade após a remoção é rápido. Assim como os outros LARC, não oferece 

proteção contra IST (WHO, 2018b).  

Para a inserção e remoção do implante, é necessário o uso de anestésico local. 

O procedimento deve ser realizado por profissional treinado, de acordo com a 

legislação de cada país. Pode ser usado por praticamente todas as mulheres, 

inclusive adolescentes, portadoras de HIV, que estejam amamentando ou sejam 

maiores de 40 anos. Pode reduzir o fluxo menstrual, chegando à amenorreia em 

alguns casos, e melhorar as cólicas menstruais. Mulheres com histórico de câncer de 

mama, cirrose ou tumor de fígado, trombose grave ou com sangramento vaginal não 

especificado estão contraindicadas a usarem o método (WHO, 2015; WHO, 2018b).  

Os efeitos colaterais mais comuns relacionam-se a alterações no padrão 

menstrual, levando a irregularidades, aumento, diminuição ou ausência da 
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menstruação. Pode ocorrer também cefaleia, acne, dor abdominal, dor nas mamas, 

náuseas, ganho de peso, cistos ovarianos ou alterações de humor (BLUMENTHAL et 

al., 2008; WHO, 2018b). Alterações no padrão da menstruação são o principal motivo 

para interrupção do uso, mas, ainda assim, a taxa de continuidade é alta, superior a 

79% no primeiro ano de uso (BLUMENTHAL et al., 2008; PEIPERT et al., 2011).  

Segundo dados das Nações Unidas, implantes são usados por apenas 2% das 

mulheres em idade reprodutiva que usam métodos contraceptivos, sendo mais usados 

em países de baixa renda, apesar do uso estar aumentando em todas as regiões (UN, 

2019). A África é o continente com maior uso: 3,7% de prevalência entre mulheres em 

idade reprodutiva, com destaque para o Quênia (14,9%), Burquina Faso (12,4%), 

Malawi (9,3%) e Zimbábue (8,3%). O continente tem apresentado aumento no uso ao 

longo dos últimos anos em decorrência de políticas públicas e de organizações não 

governamentais que ofertam o método gratuitamente ou a baixo custo aos países, 

intensificando as ações de aconselhamento e ampliando a competência legal para a 

inserção por outras categorias profissionais, dentre outras ações para facilitação da 

oferta do método (JACOBSTEIN et al., 2013; DUVALL et al., 2014; BAHAMONDES et 

al., 2019; UN, 2019). 

A Oceania, que têm prevalência de uso igual a 3,1%, é o segundo continente 

com maior uso, destacando-se a Austrália com taxa de 4,3%. A América do Norte 

aparece em terceiro lugar com 2,4% de uso, sendo os Estados Unidos o país com 

maior uso (2,7%); América Latina e Caribe estão em quarto lugar com 1,5% de uso, 

destacando-se Colômbia (4,9%), Equador (4,8%), México (3,5%) e Belize (2,1%).  

Ásia e Europa estão nas últimas posições com taxas de uso de 0,5% e 0,4% 

respectivamente. Indonésia com taxa de 3,9% é o país da Ásia com maior uso; na 

Europa, os países com maior uso são Noruega (1,9%), Suíça (1,8%), França (1,7%) 

e Reino Unido (1,6%) (UN, 2019).  

No Brasil, a prevalência de uso do implante é de 0,1% (BRASIL, 2008; UN, 

2019) e o único produto aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) é o Implanon®, registrado em 2000 sob número 101710088, que tem como 

princípio ativo 68mg de etonogestrel (ANVISA, 2000). Não compõe o rol de 

contraceptivos ofertados pelo SUS, pois, após análise da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) em 2015, foi encaminhado para 

consulta pública e teve decisão contrária à sua incorporação, em razão do alto custo 

para aquisição e de poucas evidências da maior eficácia do implante frente aos 
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demais métodos já ofertados pelo SUS (BRASIL, 2016; BRASIL, 2018b). Apesar 

disso, alguns governos estaduais e municipais realizaram a compra do produto, dentre 

eles o município de São Paulo (SP), estabelecendo critérios para a oferta no serviço 

público, em geral em razão de situações de vulnerabilidade social, como, por exemplo, 

uso de drogas ilícitas, mulheres em situação de rua e adolescentes (JARDIM, 2009; 

ALMEIDA, 2018). Segundo informações do fabricante, até julho de 2019, 29 cidades 

de oito Estados incluíram o produto na oferta de contraceptivos da rede pública7. 

Especificamente no caso do município de São Paulo, cenário deste estudo, o 

implante subdérmico de etonogestrel passou a ser oferecido no sistema público a 

partir da Portaria 760/2016, que disponibilizou o uso para mulheres usuárias de drogas 

ilícitas ou que viviam em situação de rua, sendo o insumo destinado para UBS e 

hospitais (SÃO PAULO, 2016). Em janeiro de 2018, houve a promulgação da Lei 

Municipal 16.806, que estendeu a oferta para mulheres vulneráveis na cidade de São 

Paulo, a qual foi posteriormente regulamentada pelo Decreto 58.693, de abril de 2019, 

que especificou as situações de vulnerabilidade a serem contempladas - mulheres 

dependentes químicas, em situação de rua e adolescentes de regiões com 

vulnerabilidade social muito alta. A lei não esclarece sobre o conceito de 

vulnerabilidade a que se refere e considera a oferta a outros casos, além dos 

explicitados acima, mediante avaliação de equipe multidisciplinar (SÃO PAULO, 2018; 

SÃO PAULO, 2019).  

Dessa forma, por se tratar de uma prática recente, existem poucos estudos 

sobre o uso do implante de etonogestrel na cidade de São Paulo ou mesmo no Brasil. 

Uma rápida busca realizada em outubro de 2019, com as palavras-chave 

“contracepção” e “implante”, obteve como resposta seis artigos no repositório 

SCIELO, que tratavam de aspectos referentes ao uso de implantes. Apenas um 

estudo referia-se especificamente ao implante de etonogestrel, e era uma revisão de 

literatura com o objetivo de fomentar a prática de médicos ginecologistas e obstetras 

sobre LARC, abordando as características, indicação e manejo clínico de efeitos 

colaterais (MACHADO et al., 2017). Dois estudos referiam-se ao implante Norplant®, 

que atualmente não é comercializado no Brasil (BARBOSA et al., 1998; PIMENTEL et 

al., 2017). Os demais estudos analisavam o uso de métodos contraceptivos, sendo 

 
7 Shering-Plough Indústria farmacêutica LTDA – CNPJ 03.560.974/0001-18. 
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mencionado o implante, mas sem ser este o objeto de estudo (ALVES et al., 2007; 

DUARTE et al., 2011; BRANDÃO et al., 2019). 

 Na base de dados LILACS, com os mesmos descritores, havia apenas 10 

estudos na América do Sul, sendo cinco brasileiros. Três deles eram os mesmos 

observados na pesquisa no repositório SCIELO (BARBOSA et al., 1998; DUARTE et 

al., 2011; BRANDÃO et al., 2019). Um deles abordava especificamente os efeitos 

colaterais (MORAES et al., 2015) e o outro analisava a oferta do implante a mulheres 

usuárias de drogas, observando a eficácia na prevenção de gestações não 

intencionais (SAKAMOTO et al., 2015). 

Em nenhum dos estudos consultados, a satisfação das mulheres brasileiras 

com o uso do implante foi objeto de estudo. Mesmo em estudos internacionais, a 

satisfação com o uso dos LARC, em geral, é frequentemente avaliada como proxy da 

eficácia ou da continuidade de uso do método. 

 

 

1.6 SATISFAÇÃO COM O USO DE LARC 

 

 

No campo da saúde sexual e reprodutiva, é relevante investigar a satisfação 

com o uso do método contraceptivo, pois há evidências de que está intimamente 

relacionada às taxas de continuidade de uso que, por sua vez, influenciam as taxas 

de eficácia (OSIS et al., 2004; NICE, 2005; TRUSSEL, 2011; PEIPERT et al., 2011; 

BORGES et al., 2017).  

Estudos derivados do projeto CHOICE constataram que, após um ano de uso, 

as mulheres que optaram por usar LARC estavam mais satisfeitas do que as que 

optaram por métodos de curta duração (84% versus 53%), esses considerando a 

pílula, o acetato de medroxiprogesterona injetável, adesivos e anel vaginal. Os autores 

concluíram que o fato dos LARC não necessitarem de atenção ou ação constante da 

usuária (por exemplo, atenção ao horário de tomada, ida à farmácia ou serviço de 

saúde para retirada ou compra do método, entre outros) e nem de controle médico 
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frequente (por exemplo, necessidade periódica de renovação da receita) contribuíram 

para que fosse relatada alta satisfação (SECURA et al., 2010; PEIPERT et al., 2011).  

Analogamente, alguns pesquisadores sugeriram que os possíveis efeitos 

colaterais são mais bem suportados entre usuárias dos LARC do que entre usuárias 

de métodos de curta duração, no sentido de que os benefícios relacionados à 

praticidade e eficácia poderiam se sobrepor aos efeitos indesejados, o que poderia 

significar que os efeitos colaterais dos LARC não ocasionariam interrupção do uso do 

método (WONG et al., 2009; SECURA et al., 2010; PEIPERT et al., 2011; ESPEY, 

2011; FERREIRA et al., 2014). Isso também poderia explicar o fato dos métodos 

hormonais de curta duração apresentarem menor taxa de satisfação, o que não é 

observado da mesma forma em relação aos LARC hormonais (DIU hormonal e 

implante) (WONG et al., 2009; SECURA et al., 2010; PEIPERT et al., 2011; ESPEY, 

2011; FERREIRA et al., 2014). Parece, então, que a satisfação com o uso do método 

contraceptivo envolve não apenas aspectos positivos na experiência com o uso do 

método, mas também a ponderação entre os aspectos positivos (tais como eficácia e 

praticidade) e negativos (tais como os efeitos colaterais ou a dependência de 

profissional capacitado para inserção e remoção) (SAULTZ e ALBEDAIWI, 2004; 

ESPERIDIÃO e TRAD, 2006). 

Especificamente em relação ao uso do DIU, estudos americanos mostraram 

que mais de 80% das usuárias estavam satisfeitas com o método, sendo o maior 

índice entre os métodos avaliados, sem diferença significativa entre o DIU de cobre e 

o hormonal (SECURA et al., 2010; PEIPERT et al., 2011). Um estudo multicêntrico, 

realizado com pacientes de seis países europeus, analisou a satisfação com o uso do 

DIU hormonal, e obteve o mesmo índice, com aumento da satisfação ao longo do 

tempo de uso (80,2% após seis meses de uso e 85,6% após 12 meses de uso) 

(APTER et al., 2016). 

Resultados similares também foram observados em estudos nacionais, sendo 

o DIU o método que gerou maior satisfação entre as usuárias (OSIS et al., 2004; 

FERREIRA et al., 2013; BORGES et al., 2017). A eficácia foi o principal motivo para a 

escolha do método, sendo também a principal razão para a satisfação com ele. As 

ações de aconselhamento contraceptivo para esclarecimentos de dúvidas e 

acompanhamento de efeitos colaterais também foram mencionadas como 

determinantes para a satisfação com o método (OSIS et al., 2004; FERREIRA et al., 
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2013; BORGES et al., 2017), assim como a oportunidade de escolher livremente o 

método desejado (OSIS et al., 2004).  

Em relação ao implante, estudos realizados nos Estados Unidos, Malásia, 

Espanha e Austrália mostraram que a maioria das usuárias estava satisfeita com o 

método, com taxas superiores a 70% de satisfação. Entretanto, as razões que levaram 

à satisfação não foram descritas nesses estudos. As usuárias que optaram pela 

interrupção do uso do método foram consideradas insatisfeitas e a principal razão para 

descontinuar o uso foram alterações no padrão de menstruação (PEIPERT et al., 

2011; ÚBEDA et al., 2011; WAHAB et al., 2016; GRIFFITHS et al., 2016).  

Estudo realizado na Cidade do México obteve resultados similares quanto à 

boa aceitação do implante de etonogestrel por usuárias, analisada, também, a partir 

da continuidade de uso do método. Um dado interessante nessa pesquisa foi o fato 

de que a maior aceitação ao método ocorreu entre mulheres cujo implante foi inserido 

no período pós-parto, quando avaliadas no terceiro ano de uso (72% contra 61% das 

que inseriram em outro momento), o que parece indicar que a inserção nesse período 

representa importante oportunidade para as ações de aconselhamento contraceptivo, 

na medida em que se trata de um momento em que a mulher está mais motivada a 

prevenir uma nova gravidez (FLORES et al., 2005), assim como mencionado por 

GRIMES et al. (2010) em relação à inserção do DIU no pós-parto. 

A comparação dos níveis de satisfação entre usuárias do DIU e do implante 

entre mulheres australianas, após seis meses de uso, mostrou que as usuárias do 

DIU estavam mais satisfeitas que as usuárias do implante, sem diferença significativa 

entre os tipos de DIU (com cobre ou hormônio) (74,3% para o DIU e 57,5% para o 

implante) (WONG et al., 2009). A satisfação foi autorreferida pelas mulheres e 

relacionada, pelos autores, à tolerância aos efeitos colaterais, sendo que, apesar da 

alta prevalência dos mesmos, principalmente sangramento anormal, não levaram à 

opção por interromper o uso, mesmo resultado observado por PEIPERT et al. (2011) 

entre mulheres norte-americanas. Analogamente, estudo europeu que comparou 

usuárias do DIU hormonal e do implante após um ano de uso observou maiores taxas 

de satisfação com o DIU de hormônio (86,5% para o DIU e 75,9% para o implante), 

relacionando a satisfação à opção de continuar o uso do método e à menor 

prevalência de efeitos colaterais (APTER et al., 2016). 
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No Brasil, há poucos estudos sobre a satisfação com o uso de LARC, 

especialmente com o uso do implante de etonogestrel, como já mencionado. 

GUAZZELLI et al. (2010) avaliaram o uso do implante entre puérperas adolescentes 

e observaram taxa de continuidade de 100% após um ano de uso, sem nenhuma 

falha, ou seja, gravidez, enquanto usavam o método. Frente a tais resultados, os 

autores consideraram que houve boa tolerância a efeitos colaterais e alta satisfação 

com o método, embora não tenham avaliado a satisfação diretamente. Outro estudo 

brasileiro considerou apenas mulheres no pós-parto e observou taxa de satisfação de 

90% após um ano de uso, sem diferença entre as que inseriram 48 horas ou seis 

semanas após o parto (VIEIRA et al., 2019). Da mesma forma que observado em 

outros estudos internacionais, os estudos brasileiros sobre satisfação com o uso de 

LARC não se aprofundam nos motivos que levam as mulheres a se considerarem 

satisfeitas (ou não) com o uso desses métodos e têm como perspectiva que a 

satisfação é proxy da continuidade, tendo em vista que, teoricamente, continuar 

usando o método contraceptivo pode indicar que a mulher está satisfeita com ele 

(MATSUKUMA e HERNANDEZ, 2006; MOUREAU et al., 2007; FERREIRA et al., 

2014; VIEIRA et al., 2019). Por outro lado, considerar continuidade e satisfação como 

conceitos análogos pode levar a imprecisões conceituais, uma vez que diversos 

aspectos podem estar associados à continuidade de uso de um método contraceptivo 

com o qual a mulher possa não estar satisfeita, tais como não conseguir remover o 

método. 

O grau de satisfação com o método contraceptivo é obtido por meio do 

questionamento direto à mulher “se está satisfeita com o método”, na maior parte dos 

estudos consultados. Alguns estudos consideram duas respostas possíveis, sendo a 

satisfação expressa por polos antagônicos – “satisfeita” ou “insatisfeita” (OSIS et al., 

2004; BORGES et al., 2017). Outros analisam a satisfação em três níveis, 

considerando o meio termo – “muito satisfeita”, “insatisfeita”, “um pouco satisfeita” / 

“indecisa” (WONG et al., 2009; PEIPERT et al., 2011). Há, ainda, estudos que 

consideram cinco possibilidades com gradação de respostas, de “muito satisfeita” a 

“muito insatisfeita” (VIEIRA et al., 2019). O uso de escalas de satisfação do tipo face 
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scale8 ou likert scale9, como usado por VIEIRA et al. (2019), não foi observado em 

nenhum outro dentre os estudos consultados.  

No entanto, dentre os estudos consultados que mensuraram o grau de 

satisfação com o método contraceptivo em uso, nenhum apresenta o conceito de 

satisfação ou a perspectiva teórica que subsidiou a elaboração das perguntas sobre 

satisfação. Dessa forma, para definir o conceito de satisfação com o uso do método 

contraceptivo, foi antes necessário recorrer ao dicionário Aurélio, cuja primeira 

definição é “ato ou efeito de satisfazer(-se); contentamento, prazer advindo da 

realização do que se espera, do que se deseja” (FERREIRA, 1999). Em decorrência 

disso, muitos estudos, tanto da área da saúde quanto da área de marketing e gestão, 

relacionam a satisfação com a expectativa que a pessoa tem em relação ao produto 

ou serviço, sendo assim, um evento subjetivo (TURRIS, 2005).   

Os modelos teórico-conceituais mais utilizados para mensurar a satisfação 

derivam da psicologia social e da área de marketing. Tais modelos destacam os 

aspectos psicológicos que determinam a satisfação, levando em consideração os 

valores, crenças, percepções e expectativas, buscando compreender os 

comportamentos que levam à procura de um produto ou serviço e garantem o retorno 

a ele (LINDER-PELZ, 1982; ZASTOWNY et al., 1989; MATSUKUMA e HERNANDEZ, 

2006). Realizando um paralelo com a área da saúde, é possível compreender que o 

conceito de satisfação está relacionado à forma como um indivíduo percebe sua 

experiência com o serviço/produto e o que espera dele (expectativa relacionada à 

efetividade na resolução de um problema), aspectos que resultarão ou não na adesão 

e continuidade do uso/tratamento (WARTMAN et al., 1983; TURRIS, 2005). 

Assim como nos estudos que avaliam a satisfação com produtos e serviços na 

área de marketing, não há consenso na literatura sobre a melhor forma de mensurá-

la, mas os estudos consultados mostraram que a percepção sobre a experiência vivida 

pautada na expectativa quanto ao serviço/produto antes de usá-lo, a efetividade (ou 

 
8 Face scale ou Smiling Face scale é um tipo de escala pictórica que consiste em uma série equilibrada 
de expressões faciais que são frequentemente usadas para obter índices de satisfação ou sentimentos, 
como por exemplo satisfação com o atendimento, satisfação com o trabalho, grau de sensação de dor 
etc (MCDOWELL, 1996). 
9 Likert scale é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários, 
muito usada em pesquisas de opinião. O modelo padrão é composto de cinco variações de resposta 
para uma afirmação – discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente 
e concordo totalmente – mas pode ter variações de 4 a 7 possibilidades de resposta (MCDOWELL, 
1996). 
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eficácia) na resolução do problema e a intenção de continuar a usar o produto/serviço 

são os atributos mais frequentemente usados para mensurar a satisfação. Tais 

atributos, quando frequentemente relatados, estão relacionados à fidelização do 

consumidor (e recomendação do produto) ou à adesão do usuário ao serviço de saúde 

ou ao tratamento proposto (LINDER-PELZ, 1982; WARTMAN et al., 1983; 

ZASTOWNY et al., 1989; TURRIS, 2005; MATSUKUMA e HERNANDEZ, 2006). 

Fazendo um paralelo com a satisfação com o uso do método contraceptivo, pode-se 

tomar como atributos que compõem a satisfação: 

• a expectativa em relação ao método (o que esperava antes de usá-lo e se 

a expectativa foi atendida) 

• a experiência com o método (aspectos positivos e negativos vivenciados 

com o uso) 

• a efetividade do método (segurança em relação à eficácia em prevenir a 

gravidez) 

•    a continuidade (uso contínuo ou a intenção de continuar usando o método) 

Como nenhum dos estudos que avaliam a satisfação com LARC referenciados 

nesta pesquisa abordam a satisfação levando em consideração tais atributos, o 

presente estudo pode vir a preencher esta lacuna de conhecimento no campo da 

saúde reprodutiva, em especial, do planejamento reprodutivo. Sendo assim, a 

satisfação das mulheres em relação ao método contraceptivo será mensurada a partir 

dos atributos acima referidos e as perguntas de pesquisa são:  

• Qual o perfil sociodemográfico e reprodutivo das mulheres que usam 

LARC? 

• As mulheres que usam LARC estão satisfeitas com o método? 

• Quais são os fatores associados à satisfação com o uso de LARC?  

• Quais são os motivos relatados pelas mulheres para se sentirem satisfeitas 

ou insatisfeitas com o uso de LARC?  

Em razão da oferta de DIU com hormônio ter se iniciado na cidade de São 

Paulo em 2019, resultando em poucas inserções no período contemplado por esta 

pesquisa, a satisfação das usuárias com esse método não foi objeto deste estudo. 

Assim, os LARC considerados para a análise da satisfação foram o implante 

contraceptivo e o DIU com cobre. 
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2.         OBJETIVOS 

  

 

2.1      OBJETIVO GERAL 

  

 

Analisar a satisfação com o método contraceptivo entre mulheres usuárias de 

implante contraceptivo ou DIU com cobre, inseridos em um hospital público da cidade 

de São Paulo. 

 

 

2.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 

• Descrever o perfil sociodemográfico e reprodutivo das mulheres que usam 

implante ou DIU com cobre. 

• Mensurar o nível de satisfação com o uso do implante e do DIU com cobre 

por meio da pergunta direta (satisfação autorreferida) e por meio da análise 

conjunta dos atributos expectativa, experiência, efetividade e continuidade 

(satisfação completa). 

• Identificar as variáveis associadas à satisfação com o uso do implante e do 

DIU com cobre. 

• Descrever os motivos relacionados à satisfação ou insatisfação com o uso 

do implante e do DIU com cobre. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

  

 

Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo transversal, que foi conduzido com 

todas as mulheres que passaram por inserção do implante subdérmico hormonal de 

etonogestrel ou do DIU com cobre em um hospital municipal da cidade de São 

Paulo/SP, no período de 2016 a 2019. 

  

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

  

 

O estudo foi realizado em um hospital municipal da cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, que atendia majoritariamente moradores das regiões de Pirituba 

e Perus, zona norte da cidade. Atualmente, estima-se que o município de São Paulo 

tenha 12,25 milhões de habitantes, sendo o município mais populoso do Brasil (IBGE, 

2019). Sua rede de atenção à saúde divide-se em seis Coordenadorias Regionais de 

Saúde (CRS) (Centro, Oeste, Leste, Norte, Sudeste e Sul), como pode ser observado 

na Figura 1. 
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Figura 1 – Coordenadorias Regionais de Saúde e Supervisões de Saúde 

do município de São Paulo*, 2021. 

 

* Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/divisao_de_planejamento_de

_pessoal/movimentacao_de_pessoal/index.php?p=214443 

 

A Coordenadoria Regional de Saúde Norte engloba seis Supervisões Técnicas 

de Saúde (STS): Casa Verde / Cachoeirinha, Freguesia do Ó / Brasilândia, Pirituba, 

Perus, Santana / Jaçanã e Vila Maria / Vila Guilherme. É na área de abrangência da 

STS Pirituba que o hospital cenário deste estudo se localiza (Figura 2) (SÃO PAULO, 

2018). 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/divisao_de_planejamento_de_pessoal/movimentacao_de_pessoal/index.php?p=214443
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/divisao_de_planejamento_de_pessoal/movimentacao_de_pessoal/index.php?p=214443
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Figura 2 – Distritos Administrativos da Coordenadoria Regional de Saúde 

Norte com a localização do hospital cenário do estudo*. São Paulo, 2021. 

 

* Disponível em:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/organizacao/index.php?p=5406#NO 

 

A STS de Pirituba acompanha e supervisiona as ações de saúde dos distritos 

administrativos de Pirituba, Jaraguá e São Domingos. A região possui 22 UBS, seis 

delas com Assistência Médica Ambulatorial (AMA). Além de um hospital municipal, 

cenário deste estudo, conta com outros dois hospitais de gestão estadual. Já a STS 

de Perus é responsável pelos distritos administrativos de Perus e Anhanguera e conta 

com sete UBS, sendo duas com AMA. A região não possui hospitais, apenas um 

pronto socorro de gestão municipal. Tanto em Pirituba quanto em Perus, há 

ambulatórios de especialidades e unidades de reabilitação e saúde mental (SÃO 

PAULO, 2018).  

Segundo dados de 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) da cidade de São Paulo é considerado muito alto (0,805), porém há grande 

diferença entre os distritos. Enquanto o distrito de São Domingos tem índice maior que 

o municipal e considerado muito alto (0,854), Perus, Anhanguera e Jaraguá estão 

entre os 20 piores IDHM, com índices considerados de médio desenvolvimento 

humano (0,772; 0,774 e 0,791 respectivamente) (SÃO PAULO, 2010). Em 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/organizacao/index.php?p=5406#NO
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concordância, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) também é pior nesta 

mesma região, sendo que nos distritos de Anhanguera e Perus há grupos vivendo em 

vulnerabilidade muito alta, enquanto em Pirituba e São Domingos predominam grupos 

em vulnerabilidade muito baixa (SÃO PAULO, 2018). Destacam-se também os 

distritos de Anhanguera e Jaraguá como regiões de alto crescimento populacional, 

estando entre as dez maiores taxas da cidade, com índice de +5,54% (segunda maior 

do município) e +2,39%, respectivamente, muito superiores à taxa municipal (+0,76%) 

(SÃO PAULO, 2012). 

Até março de 202010, o hospital cenário deste estudo era um hospital geral com 

maternidade, que oferecia atendimento de urgência e internação em média 

complexidade, com demanda espontânea. Possuía 103 leitos de internação em clínica 

médica, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, neonatologia, psiquiatria e 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para adultos. A maternidade contava com 12 

leitos de alojamento conjunto e a ginecologia possuía dois leitos. O pronto-socorro de 

ginecologia e obstetrícia possuía três leitos de pré-parto e observação, além de contar 

com dois médicos ginecologistas, três enfermeiras obstetras e cinco técnicos de 

enfermagem por plantão de 12 horas11. 

O setor de Planejamento Reprodutivo era composto por uma coordenadora 

(médica ginecologista), uma psicóloga (autora desta pesquisa), uma assistente social 

(que havia iniciado no setor em 2019) e uma secretária. Foi criado em 2003, a partir 

do credenciamento do hospital para a realização de cirurgias de esterilização 

(laqueaduras e vasectomias), como parte do programa de Planejamento Familiar 

realizado nas UBS. Inicialmente o hospital era referência apenas para seis unidades 

e ao longo do tempo passou a atender usuários provenientes de 17 UBS das regiões 

de Pirituba e Perus. Eram realizadas, em média, 130 laqueaduras por ano, por dois 

médicos ginecologistas, e 200 vasectomias, por um cirurgião geral. 

Já os métodos reversíveis de longa duração – DIU com cobre e implante – 

passaram a ser ofertados a partir de 2016, com o estabelecimento de leis e portarias 

que objetivavam promover o uso de métodos de longa duração também no âmbito 

hospitalar (SÃO PAULO, 2016; BRASIL, 2017; BRASIL, 2018a; SÃO PAULO, 2018, 

 
10 Frente a pandemia de Covid-19, o hospital passou a atender exclusivamente pacientes portadores 
de Covid, interrompendo os serviços de ginecologia e obstetrícia. 
11 Dados obtidos através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), disponível em 
http://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=3550302077450. Acessado em 
23 de dezembro de 2019. 

http://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=3550302077450


44  
 

SÃO PAULO, 2019). O DIU com hormônio começou a ser disponibilizado pela SMS 

somente em 2019, sendo regulamentada a indicação de seu uso em 2020 por meio 

de uma Nota Técnica (SÃO PAULO, 2020). A partir de 2016, as equipes do 

Planejamento Reprodutivo e do pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia passaram 

a fornecer orientações sobre contracepção às mulheres, tanto na passagem pelo 

pronto-socorro quanto na internação hospitalar, com foco na oferta de LARC, como 

pode ser observado na Figura 3.  

 

Figura 3 - Fluxograma do atendimento em Planejamento Reprodutivo. 

São Paulo, 2021. 
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Conforme os protocolos mais recentes, o DIU pode ser inserido imediatamente, 

ou em até 48h após o parto ou abortamento, e a inserção pode ser realizada por 

médico ou enfermeiro, a qualquer mulher que deseje usar o método (BRASIL, 2018a). 

No hospital, quando a opção ocorria depois de passado esse prazo, as mulheres eram 

orientadas a retornarem em aproximadamente 40 dias após o parto ou abortamento, 

para realizarem a inserção diretamente no pronto-socorro de ginecologia. O implante 

também pode ser inserido nesses momentos (nessa instituição, a inserção era 

procedimento exclusivo de profissional médico), para as mulheres que estejam dentro 

dos critérios estabelecidos pelo Decreto 58.693/19 (SÂO PAULO, 2019). 

Adolescentes, mulheres usuárias de drogas, com moradia em área de invasão ou 

comunidade, imigrantes, indígenas e grandes multíparas (mulheres com cinco filhos 

ou mais) eram incluídas no critério de vulnerabilidade social e compunham a maior 

parte das inserções realizadas. Da mesma forma que acontecia com o DIU, caso o 

implante não fosse inserido durante a internação, por decisão da mulher ou falta de 

profissional capacitado para o procedimento, a inserção ocorria posteriormente, no 

pronto-socorro de ginecologia.  

Eventualmente, algumas mulheres procuravam espontaneamente o setor de 

Planejamento Reprodutivo em busca de métodos de longa duração, em geral após 

enfrentarem dificuldades para obterem esses métodos na UBS, ou por indicação de 

amigas ou parentes que foram atendidas no hospital. Frente à análise multidisciplinar 

de cada caso, podiam ser contempladas e as avaliações e inserções ocorriam no 

pronto-socorro de ginecologia. 

Todas as mulheres que passavam por inserção de LARC eram acompanhadas 

pelo setor de Planejamento Reprodutivo, e podiam recorrer à equipe a qualquer 

momento e por qualquer motivo, mesmo após a alta hospitalar. Desde o início da 

oferta, em 2016, a opção por DIU com cobre e implante aumentou consideravelmente, 

sendo que, no ano de 2019, foram realizadas aproximadamente 200 inserções de 

cada método. A oferta de DIU com cobre poderia ter sido o dobro deste quantitativo 

se não houvesse desabastecimento do insumo no município de São Paulo durante o 

segundo semestre de 2019, com retorno apenas em fevereiro de 2020.  
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3.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO  

 

 

A população de estudo foi constituída pelas mulheres entre 15 e 49 anos, que 

optaram pelo uso do implante ou do DIU com cobre e tiveram o método inserido no 

hospital, desde o início da oferta, em agosto de 2016, até dezembro de 2019. Ao todo, 

293 mulheres iniciaram o uso do implante e 546 do DIU com cobre, totalizando 839 

usuárias. 

 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados ocorreu em duas etapas: 1) coleta de dados a partir de 

informações do setor de Planejamento Reprodutivo; 2) entrevista com as mulheres 

por meio de instrumento estruturado via contato telefônico. 

Etapa 1: Os números de telefones, os dados pessoais (nome, data de 

nascimento, idade e paridade), assim como informações sobre o método inserido, 

data de inserção, profissional e momento de inserção (até 90 dias pós-parto, até 90 

dias pós-abortamento e em outro momento) foram obtidos a partir dos registros de 

atendimentos do setor de Planejamento Reprodutivo do hospital. 

Etapa 2: As entrevistas foram realizadas via contato telefônico, utilizando um 

instrumento estruturado. Foram feitas pela própria pesquisadora ou por outro 

integrante do setor de Planejamento Reprodutivo, entre 9h e 20h de segunda à sexta-

feira, e entre 9h e 12h aos sábados. Quando obtinha sucesso no contato, a 

pesquisadora se apresentava, explicava como obteve o telefone da usuária e 

perguntava se ela poderia falar ao telefone naquele momento. Em caso negativo, 

perguntava qual o melhor horário para receber telefonemas e retornava na data e 
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horário informados pela usuária. Em caso positivo, lia o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), com os objetivos da pesquisa e, caso ela 

concordasse em participar, considerava o consentimento verbal da entrevistada.  

As adolescentes menores de 18 anos foram incluídas no estudo e o 

consentimento, para esses casos, foi feito por meio da leitura do Termo de 

Assentimento (TA) (Apêndice 2). Com a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), entendeu-se que, como a adolescente teve autonomia para optar pelo método 

contraceptivo sem a necessidade de consentimento de responsável, também teria 

autonomia para decidir se desejava participar de pesquisa que avaliaria o uso desse 

método e, sendo assim, não foi solicitado TCLE para responsáveis. 

O TCLE e o TA também foram enviados por aplicativo de mensagens para as 

usuárias que possuíam esse serviço, nos casos em que o contato telefônico não 

obteve sucesso após três tentativas, em dias da semana e horários diferentes. As 

usuárias cujos contatos via mensagem também não resultaram em resposta foram 

excluídas da pesquisa, tendo sido consideradas perdas.  

Cada entrevista teve duração aproximada de 15 minutos. Ao final de cada 

entrevista, foi perguntado às participantes se restavam dúvidas ou se desejavam 

comentar algo, procedendo ao registro das observações e agradecendo a participação 

na pesquisa.  

 

 

3.5 INSTRUMENTO 

 

 

Para a Etapa 2 da coleta de dados (Entrevista) foi desenvolvido um instrumento 

estruturado pela própria pesquisadora com base em estudos na área de contracepção 

(WONG et al., 2009; PEIPERT et al., 2011; BORGES et al., 2017; ARAÚJO, 2017; 

VIEIRA et al., 2019) (Apêndice 3). O preenchimento foi feito diretamente em tablet ou 

desktop por meio da plataforma Google Forms, um aplicativo gratuito para coleta, 

gerenciamento e disseminação de dados de pesquisa, que permite a coleta de dados 
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de forma segura e a transmissão das respostas diretamente para o banco de dados, 

minimizando os erros com a digitação posterior. 

O instrumento foi composto por cinco seções. A primeira seção foi respondida 

por todas as entrevistadas e teve o intuito de obter informações sobre as 

características pessoais, sociodemográficas e socioeconômicas. A segunda seção 

também foi respondida por todas e contemplava a história reprodutiva e de 

contracepção. As demais seções eram específicas para o método em uso, implante 

ou DIU com cobre. A terceira seção teve o objetivo de descrever o uso dos métodos 

segundo a expectativa anterior, experiência de uso, segurança quanto à efetividade e 

intenção de continuidade. A quarta seção visou avaliar o nível de satisfação com o 

método em uso e a quinta seção teve o objetivo de descrever os motivos relacionados 

à satisfação ou insatisfação. 

Com o intuito de avaliar a adequação dos termos e a compreensão das 

questões pelas entrevistadas, o instrumento foi pré-testado com oito usuárias, que 

não foram sujeitos da pesquisa, tendo sido cinco funcionárias do hospital e três 

usuárias que inseriram os métodos em outros serviços. O pré-teste ocorreu no próprio 

hospital, por meio de entrevista pessoal com as participantes e resultou na melhor 

formulação e ordenação das perguntas.  

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise dos dados foi conduzida no software R (R Development Core Team), 

versão 3.5. 12 

 

 

12 R Development Core Team. R: a language and environment for statistical computing. R Foundation 

for Statistical Computing: Vienna, Austria, 2015. Disponível em:<http://www.R project.org>.  
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A análise ocorreu em quatro fases: 1) análise descritiva do perfil 

sociodemográfico e reprodutivo; 2) descrição do uso dos métodos – implante e DIU 

com cobre; 3) análise da satisfação com o método contraceptivo; 4) descrição dos 

motivos relacionados à satisfação ou insatisfação com o uso do método. 

 

 Fase 1: Análise descritiva do perfil sociodemográfico e reprodutivo das usuárias 

de implante e DIU com cobre (Quadro 1). As variáveis foram analisadas por meio de 

números absolutos, proporções, médias e desvios-padrão. 

 

 Quadro 1 – Variáveis para caracterização do perfil das participantes. 

Seção 1 – Características da entrevistada 

Variável Categorias 

Idade 
o 15 a 24 anos 
o 25 a 34 anos 
o 35 anos ou mais 

Cor  
o Branca 
o negra (preta e parda) 
o outra (amarela ou indígena) 

Escolaridade 
o ensino fundamental 
o ensino médio 
o ensino superior 

Religião  

o nenhuma 
o católica 
o evangélica 
o outra (espírita, afro-brasileira ou outra) 

Exerce trabalho remunerado não ou sim 

Condições de moradia 

o mora em imóvel próprio 
o mora em imóvel alugado 
o mora em comunidade ou área de invasão 
o outro tipo de moradia 

Uso de substâncias 

o tabaco 
o álcool 
o drogas ilícitas 
o medicamentos psiquiátricos 

Renda média familiar 

o até 999 reais 
o entre 1.000 e 1.999 reais 
o entre 2.000 e 4.999 reais 
o igual ou superior a 5.000 reais 

Seção 2 – História reprodutiva e contracepção 

Variável Categorias 

Idade na menarca Anos 

Idade na iniciação sexual Anos 

  
continua 
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continuação 

União conjugal não ou sim 

Gravidez atual não, sim ou não sabe 

Gravidez anterior não ou sim 

Idade na primeira gravidez Anos 

Número de filhos vivos número absoluto 

Intenção de ter filhos não, sim ou não sabe 

Métodos contraceptivos que já 

usou 

o anticoncepcional oral    
o anticoncepcional injetável   
o preservativo masculino   
o preservativo feminino   
o DIU      
o tabelinha     
o coito interrompido    
o contracepção de emergência  
o implante     
o adesivo      
o anel vaginal 
o outro (diafragma, adesivo, anel vaginal ou outro)  

 

 Fase 2: Descrição do uso dos métodos - implante e DIU com cobre - envolvendo 

as expectativas anteriores, a experiência com o uso, a segurança quanto à eficácia e 

a intenção de continuidade. As variáveis referentes a esses aspectos (Quadros 2 e 3 

para o implante e o DIU com cobre, respectivamente) foram analisadas por meio de 

números absolutos, proporções, médias e desvios-padrão. 

 

 Quadro 2 – Descrição do uso do implante – para usuárias deste método. 

Seção 3 – Descrição do uso do implante  

Expectativa 

Variável Categorias 

Expetativas sobre o implante 

antes de usar 

o não tinha expectativas 
o tinha medo de usar  
o que a inserção seria um procedimento doloroso 
o que aumentaria o fluxo menstrual 
o que teria mais cólicas 
o que poderia ficar mais irritada 
o que poderia sentir dores de cabeça 
o que poderia causar algum mal à saúde 
o que não era seguro para evitar a gravidez 
o que poderia ficar infértil 
o tinha o desejo de usar 
o que a inserção seria um procedimento simples 

 
                                                            continua 
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continuação 
 

o que teria diminuição no fluxo menstrual 
o que melhoraria as cólicas 
o que não causaria nenhum mal à saúde 
o que seria um método seguro 
o que seria um método prático para o casal 
o que teria menos efeitos colaterais que com outros 

métodos hormonais 
o que poderia engravidar quando retirasse 
o outra 

Experiência 

Variável Categorias 

Momento de inserção o até 90dias pós-parto 
o até 90dias pós-abortamento  
o em outro momento não relacionado a parto ou 

abortamento 

Tentou inserir anteriormente em 

algum serviço de saúde 
não ou sim 

Conseguiu realizar a inserção não ou sim 

Recebeu orientações sobre 

como o implante funciona 
não, sim ou não se lembra 

Recebeu orientações sobre as 

vantagens do implante 
não, sim ou não se lembra 

Recebeu orientações sobre as 

desvantagens do implante 
não, sim ou não se lembra 

Esclareceu suas dúvidas não, sim ou não se lembra 

Presença de efeitos colaterais 

o irregularidade menstrual  
o sangramento menstrual mais intenso 
o sangramento menstrual prolongado 
o sangramento menstrual menos intenso 
o ausência de menstruação  
o aumento das cólicas menstruais  
o melhora das cólicas menstruais 
o dores de cabeça 
o irritabilidade 
o dores nas mamas 
o alterações de pele / acne 
o ganho de peso 
o diminuição do desejo sexual 
o outro 

Padrão de efeitos colaterais ao 

longo do tempo 

o permaneceram iguais 
o eram piores no início e melhoraram ao longo do 

tempo 
o pioraram ao longo do tempo 

 continua 
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 continuação 

Mudanças percebidas após o 

uso 

o sente-se mais feliz 
o sente-se mais tranquila 
o melhorou a relação com o parceiro  
o melhorou a relação sexual 
o melhorou o relacionamento com familiares 
o sente-se infeliz ou doente 
o sente-se mais irritada ou nervosa 
o piorou a relação com o parceiro 
o piorou a relação sexual 
o piorou o relacionamento com familiares 
o outra 

Considera ter sido uma boa 

decisão 
não, sim, em termos ou não sabe 

Experiência x Expectativa com o 

uso do implante 

o melhor do que esperava 
o de acordo com o que esperava 
o pior do que esperava 
o outra 

Efetividade 

Variável Categorias 

Conhecimento sobre a taxa de 

eficácia 
não, sim ou não se lembra 

Sente segurança quanto à 

eficácia do implante 
não, sim, em termos ou não sabe 

Continuidade 

Variável Categorias 

Tempo de uso do implante Anos 

Tentou retirar o implante em 

algum serviço de saúde 
não ou sim 

Conseguiu realizar a remoção não ou sim 

Mantém o uso do implante não ou sim 

Deseja retirar o implante não, sim, talvez ou não sabe 

Principal razão para interromper 

o uso do implante 

o presença de infecção 
o engravidou com o método 
o efeitos colaterais 
o desejo de engravidar 
o outro 

Deseja usar o implante 

novamente 
não, sim, talvez ou não sabe 
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 Quadro 3 – Descrição do uso do DIU com cobre – para usuárias deste método. 

Seção 3 – Descrição do uso do DIU com cobre 

Expectativa 

Variável Categorias 

Expetativas sobre o DIU antes 

de usar 

o não tinha expectativas 
o tinha medo de usar  
o que a inserção seria um procedimento dolorido 
o que aumentaria o fluxo menstrual 
o que causaria muitas cólicas 
o que poderia causar algum mal à saúde 
o que não era seguro para evitar a gravidez 
o que o parceiro iria sentir o dispositivo 
o que poderia ficar infértil 
o tinha o desejo de usar 
o que a inserção seria um procedimento simples 
o que não teria alterações no fluxo menstrual 
o que não teria alterações nas cólicas 
o que não causaria mal à saúde 
o que seria um método seguro 
o que seria um método prático para o casal 
o que teria menos efeitos colaterais que com o uso 

dos hormônios 
o outra 

Experiência 

Variável Categorias 

Momento de inserção o até 90dias pós-parto 
o até 90dias pós-abortamento  
o em outro momento não relacionado a parto ou 

abortamento 

Tentou inserir anteriormente em 

algum serviço de saúde 
não ou sim 

Conseguiu realizar a inserção não ou sim 

Recebeu orientações sobre 

como o DIU funciona 
não, sim ou não se lembra 

Recebeu orientações sobre as 

vantagens do DIU  
não, sim ou não se lembra 

Recebeu orientações sobre as 

desvantagens do DIU 
não, sim ou não se lembra 

Esclareceu suas dúvidas não, sim ou não se lembra 

Presença de efeitos colaterais 

o irregularidade menstrual  
o sangramento menstrual mais intenso 
o sangramento menstrual prolongado  
o aumento das cólicas menstruais  
o dores pélvicas ou abdominais 
o outro                                                             

                                  continua 
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 continuação 

Padrão de efeitos colaterais ao 

longo do tempo 

o permaneceram iguais 
o eram piores no início e melhoraram ao longo do 

tempo 
o pioraram ao longo do tempo 

Mudanças percebidas após o 

uso 

o sente-se mais feliz 
o sente-se mais tranquila 
o melhorou a relação com o parceiro  
o melhorou a relação sexual 
o melhorou o relacionamento com familiares 
o sente-se infeliz ou doente 
o sente-se mais irritada ou nervosa 
o piorou a relação com o parceiro 
o piorou a relação sexual 
o piorou o relacionamento com familiares 
o outra 

Considera ter sido uma boa 

decisão 
não, sim, em termos ou não sabe 

Experiência x Expectativa com o 

uso do DIU 

o melhor do que esperava 
o de acordo com o que esperava 
o pior do que esperava 
o outra 

Efetividade 

Variável Categorias 

Conhecimento sobre a taxa de 

eficácia 
não, sim ou não se lembra 

Sente segurança quanto à 

eficácia do DIU 
não, sim, em termos ou não sabe 

Continuidade 

Variável Categorias 

Tempo de uso do DIU Meses 

Tentou retirar o DIU em algum 

serviço de saúde 
não ou sim 

Conseguiu realizar a remoção não ou sim 

Mantém o uso do DIU não ou sim 

Deseja retirar o do DIU não, sim, talvez ou não sabe 

Principal razão para interromper 

o uso do DIU 

o expeliu espontaneamente e não quis recolocar 
o expeliu espontaneamente e não conseguiu 

recolocar por dificuldades no serviço de saúde 
o necessitou retirar por mau posicionamento e não 

quis recolocar 
o necessitou retirar por mau posicionamento e não 

conseguiu recolocar por dificuldades no serviço de 
saúde 

o presença de infecção 
continua 
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continuação 
o perfuração uterina 
o engravidou com o método 
o efeitos colaterais 
o desejo de engravidar 
o outro 

Deseja usar o DIU novamente não, sim, talvez ou não sabe 

 

Fase 3: Análise da satisfação com o método contraceptivo, que foi realizada 

por meio da criação de duas variáveis. A primeira variável foi a “satisfação 

autorreferida”, que foi elaborada a partir da resposta à pergunta “Qual é ou foi o seu 

nível de satisfação com o método?”. Mulheres que responderam “satisfeita” e “muito 

satisfeita” foram classificadas como estando satisfeitas e mulheres que responderam 

“pouco satisfeita” e “insatisfeita” foram classificadas como estando insatisfeitas com o 

método. Foi também descrita a comparação da satisfação com o método 

contraceptivo usado anteriormente e a nota para a satisfação com o uso do implante 

ou do DIU com cobre (de zero a dez). As variáveis utilizadas para a análise da 

satisfação autorreferida – por meio de números absolutos, proporções, médias e 

desvios-padrão – podem ser observadas no Quadro 4. 

 

 Quadro 4 – Avaliação da satisfação autorreferida com o implante ou o DIU com cobre. 

Seção 4 – Satisfação com o uso do implante ou do DIU com cobre 

Variável Categorias 

Comparativo da satisfação com 

o método x método anterior 

o menos satisfeita  
o tão satisfeita quanto 
o mais satisfeita 

Nota para a satisfação com o 

método 

número absoluto, de zero a dez  

Nível de satisfação com o 

método 

o insatisfeita 
o pouco satisfeita 
o satisfeita 
o muito satisfeita 

  

 A análise da satisfação completa foi realizada a partir das respostas às quatro 

perguntas-chave, cada uma referente a um dos atributos (Quadro 5). Foram 

consideradas mulheres com satisfação completa com o uso do implante ou do DIU 

com cobre as que responderam simultaneamente que a experiência com o uso do 

método contraceptivo foi melhor do que esperavam (atributo expectativa), que 

relataram que a opção pelo método foi uma boa decisão (atributo experiência), que se 
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sentiam seguras em relação à eficácia do método (atributo efetividade) e que 

pretendiam usar o método novamente, se pudessem (atributo continuidade).   

 
Quadro 5 – Perguntas-chave por atributo e resposta considerada na composição da 
variável satisfação completa. 

Atributo Pergunta Categorias 

Expectativa 
Sua experiência com o uso do 
método é / foi 

o melhor do que esperava 
o de acordo com o que esperava 
o pior do que esperava 
o outra 

Experiência Você avalia que ter optado pelo 
método foi uma boa decisão 

o não 
o sim 
o em termos 
o não sabe 

Efetividade Você se sente segura em 
relação à eficácia do método em 
prevenir a gravidez? 

o Não 
o sim 
o em termos 
o não sabe 

Continuidade Você pretende usar o método 
novamente, se puder? 

o Não 
o sim 
o talvez 
o não sabe 

 

Para analisar se houve diferença significativa entre o grupo de mulheres que 

se considerou satisfeita pela forma autorreferida versus a classificação pela forma 

completa, foi realizado teste de diferença entre duas proporções pelo Qui-quadrado. 

As variáveis associadas tanto à satisfação autorreferida quanto à satisfação completa 

com o uso do implante e do DIU com cobre foram analisadas por meio do teste de 

diferença entre duas proporções pelo Qui-quadrado, considerando como variáveis 

independentes a idade, cor, escolaridade, religião, trabalho remunerado, renda média 

familiar, união conjugal, gestação atual, número de filhos vivos, intenção de ter filhos 

e padrão de efeitos colaterais ao longo do tempo.  

 

Fase 4: Descrição dos motivos relacionados à satisfação ou insatisfação com 

o uso do método. Quando questionadas sobre “Qual é ou foi seu nível de satisfação 

com o método?”, as entrevistadas que responderam estarem satisfeitas ou muito 

satisfeitas foram também questionadas sobre os motivos para a satisfação com o 

método. Da mesma forma, para as que declararam estarem pouco satisfeitas ou 

insatisfeitas, foram questionadas sobre os motivos para a insatisfação com o método. 
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As variáveis, descritas no Quadro 6, foram analisadas por meio de números absolutos 

e proporções. 

 

 Quadro 6 – Motivos relacionados à satisfação e insatisfação com o método. 

Seção 5 – Motivos para a satisfação ou insatisfação com o implante ou o DIU com cobre 

Variável Categorias 

Satisfação com os serviços de 

saúde 
não ou sim 

Motivos para satisfação com os 

serviços de saúde 

o rapidez para a inserção do método 
o facilidade em esclarecer dúvidas sobre o método ou 

efeitos colaterais 
o facilidade em realizar o acompanhamento médico 
o facilidade em realizar ultrassonografia de controle 

(apenas para usuárias de DIU) 
o praticidade por não necessitar de consultas ou 

exames frequentes 
o outro 

Satisfação por segurança 

quanto à eficácia 
não ou sim 

Motivos para satisfação por 

segurança quanto à eficácia 

o confia que o método é seguro em prevenir a 
gravidez 

o sente-se segura de que o método não lhe causará 
mal  

o sente-se segura de que poderá engravidar quando 
interromper o uso 

o tem a aprovação do parceiro 
o outro 

Satisfação pela ausência ou boa 

tolerância a efeitos colaterais 
não ou sim 

Insatisfação com os serviços de 

saúde 
não ou sim 

Motivos para insatisfação com 

os serviços de saúde 

o demora para a inserção do método 
o dificuldades em esclarecer dúvidas sobre o método 

ou efeitos colaterais 
o dificuldades em realizar o acompanhamento médico 
o dificuldades em realizar ultrassonografia de controle 

(apenas para usuárias de DIU) 
o outro 

Insatisfação por insegurança 

quanto à eficácia 

não ou sim                               
 

              

 

 
continua 
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 continuação 

Motivos para insatisfação por 

insegurança quanto à eficácia 

o teme que o método possa falhar, ocasionando 
gravidez 

o teme que o método possa lhe causar algum mal 
o teme que não consiga engravidar após interromper 

o uso 
o teme que o parceiro não aprove o método (apenas 

para usuárias de implante) 
o teme que o parceiro sinta o dispositivo ou o fio 

(apenas pra usuárias de DIU) 
o outro 

Insatisfação pela presença de 

efeitos colaterais 
não ou sim 

 

 

3.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Parecer n° 3.982.533/2020 – Anexo 1) 

e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 

(Parecer n° 4.007.322/2020 – Anexo 2), com a ciência e autorização da Autarquia 

Hospitalar Municipal (Anexo 3) e a anuência da unidade hospitalar onde ocorreu o 

estudo (Anexo 4). 

As mulheres foram convidadas a participar da pesquisa por meio da leitura do 

TCLE, que explicava o objetivo do estudo e as etapas da entrevista; o título da 

pesquisa foi omitido intencionalmente para que não influenciasse nas respostas. O 

contato telefônico foi realizado pela pesquisadora, ou outro profissional do setor de 

Planejamento Reprodutivo, tomando-se o cuidado para que a pessoa que faria a 

entrevista não fosse o mesmo profissional que prestou o atendimento à usuária no 

momento da opção pelo método. A entrevista foi realizada em local reservado e foi 

solicitado à entrevistada que estivesse em ambiente onde se sentisse à vontade para 

responder às questões. Foi enfatizado que as perguntas eram de cunho pessoal e 

íntimo, e que, por isso, a participação era voluntária e não remunerada, não havendo 
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nenhum prejuízo no caso de recusa. As entrevistadas tiveram assegurada a sua 

privacidade quanto ao sigilo dos relatos e respeitados os valores socioculturais, 

garantindo a não-discriminação ou a não-estigmatização dos indivíduos envolvidos na 

pesquisa. 

Os benefícios da participação na pesquisa foram relacionados ao fornecimento 

de orientações sobre contracepção e esclarecimento de dúvidas, sempre ao final da 

entrevista para que não interferisse nas respostas espontâneas. Os riscos envolvidos 

relacionaram-se ao possível desconforto em responder perguntas de cunho íntimo, 

deixando claro às mulheres que poderiam interromper a participação na pesquisa a 

qualquer momento, sem necessidade de expressarem o motivo. 

Conforme mencionado anteriormente, de acordo com a aprovação do CEP, a 

participação de usuárias menores de 18 anos ocorreu mediante o assentimento da 

adolescente (Apêndice 2), sem a necessidade de autorização de seu responsável, da 

mesma forma que ocorre o atendimento em saúde de adolescentes, tanto na atenção 

básica quanto na atenção hospitalar. Esta conduta está embasada pelas seguintes 

leis e normativas: 

• Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), o qual estabelece que 

adolescentes de 12 a 18 anos são reconhecidos como sujeitos de direitos, devendo 

ser assegurado a eles o acesso universal e igualitário às ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1990); 

• Lei do Planejamento Familiar (Lei 9.263/96) que estabelece que o 

planejamento familiar é direito de todo o cidadão, cabendo ao Estado promover 

condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que 

assegurem o seu livre exercício (BRASIL, 1996); 

• Marco Teórico e Referencial Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de 

adolescentes e jovens, que ressalta o direito à educação sexual e ao sigilo sobre sua 

atividade sexual, bem como ao acesso à orientação sobre todos os métodos 

anticoncepcionais, com liberdade de escolha da opção contraceptiva (BRASIL, 2007); 

• Protocolo de orientação para atenção integral em saúde sexual e 

reprodutiva de adolescentes, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo, com diretrizes para o atendimento de adolescentes, entre elas a não exigência 

da presença de responsável ou acompanhante para a realização de consulta 

ginecológica, exames para detecção ou confirmação de diagnóstico de infecções ou 

teste de gravidez (SÃO PAULO, 2017). 
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Aliado a estas diretrizes, o hospital cenário deste estudo não solicitava o 

consentimento de responsável por usuária menor de 18 anos para a realização de 

qualquer atendimento, seja para assistência ao parto, seja para a opção por método 

contraceptivo. A equipe do setor de Planejamento Reprodutivo orientava igualmente 

todas as adolescentes, resguardando a elas o direito ao sigilo, à livre opção pelo 

método desejado, bem como à participação nesta pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

   

 

4.1 PERFIL DAS PARTICIPANTES 

 

 

Observa-se na Figura 4 que, dentre as 839 mulheres que tiveram o implante ou 

DIU com cobre inseridos na instituição desde 2016 (293 usuárias de implante e 546 

usuárias de DIU com cobre), obteve-se sucesso no contato telefônico com 334. 

Nenhuma mensagem via aplicativo resultou em retorno e três usuárias de DIU com 

cobre se recusaram a participar da entrevista, totalizando 331 entrevistas completas 

(39,5% do total previsto), sendo 105 entrevistas realizadas com usuárias de implante 

e 226 entrevistas realizadas com usuárias de DIU com cobre. 

 

Figura 4 - Fluxograma da coleta de dados. São Paulo, 2021.
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As características sociodemográficas e reprodutivas das participantes podem 

ser observadas na Tabela 1. As usuárias de implante eram jovens (22,4 anos em 

média, dp=7,0), a maior parte com idade entre 15 e 24 anos (69,5%), de cor negra 

(66,7%) e escolaridade condizente com o ensino médio. A religião predominante foi a 

evangélica (40,0%), embora houvesse uma grande porcentagem de entrevistadas 

sem religião (36,2%). A maioria não exercia atividade remunerada, morava em imóvel 

próprio e possuía renda mensal familiar de até 999 reais. 

As usuárias de DIU com cobre tinham idade média de 29,9 anos (dp=7,3), 

sendo que 42,9% tinham entre 25 e 34 anos de idade; a maior parte classificou-se 

como negra (55,8%) e tinha escolaridade de nível médio. A religião evangélica 

também predominou entre essas usuárias (39,4%). Quase metade delas exercia 

alguma atividade remunerada, a maioria morava em imóvel alugado e tinha faixa de 

renda familiar entre 1.000 e 1.999 reais.  

Em relação à história reprodutiva e contracepção, as usuárias de implante 

tiveram a primeira menstruação aos 12 anos, em média (dp=1,7), e a primeira relação 

sexual ocorreu em média aos 14,5 anos (dp=3,0) (dados não apresentados em 

tabela). Pouco mais da metade declarou estar casada ou em união (51,4%). Apenas 

1,9% estavam grávidas no momento da entrevista, embora 89,5% já haviam 

engravidado anteriormente. A maior parte tinha um filho vivo e não desejava ter (mais) 

filhos (58,1%). A idade média na primeira gestação foi 17,2 anos (dp=2,9) (dado não 

apresentado em tabela).  

Dentre as usuárias de DIU, a idade média da menarca foi 12,4 anos (dp=1,8) e 

a iniciação sexual aos 16,4 anos em média (dp=2,5) (dados não apresentados em 

tabela). A maior parte declarou estar casada ou em união (74,3%). Apenas 2,7% 

estavam grávidas no momento da entrevista e 97,8% já haviam engravidado 

anteriormente. A maioria das mulheres tinha dois filhos vivos e não desejava ter (mais) 

filhos (76,6%). A idade média na primeira gestação foi 19,9 anos (dp=4,6) (dado não 

apresentado em tabela).  

Com exceção das variáveis cor, gravidez atual e idade da menarca (valores 

p=0,158, p=0,725 e p=0,062, respectivamente), as usuárias de implante e de DIU com 

cobre foram estatisticamente diferentes em relação a todas as demais variáveis, ao 

nível de significância de 5%. 
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  Tabela 1 – Perfil sociodemográfico e reprodutivo das usuárias de implante e DIU 
com cobre, total e por método. São Paulo, 2021. 

 

Variável    Total      Implante       DIU p 
 n % n % n %  

Idade       <0,001 

   15 a 24 anos 132 39,9 73  69,5 59  26,1  

   25 a 34 anos 120 36,3 23  21,9 97  42,9  

   35 anos ou mais 79 23,9 9  8,6 70  31,0  

Cor       0,158 

   Branca 129  39,0 33  31,4 96  42,5  

   Negra 196  59,2 70  66,7 126  55,8  

   outra* 6  1,8 2  1,9 4  1,8  

Escolaridade       <0,001 

   ensino fundamental  66 19,9 30 28,6 36 15,9  

   ensino médio 209 63,1 71 67,6 138 61,1  

   ensino superior 56 16,9 4 3,8 52 23,0  

Religião       <0,001 

   Nenhuma 77 23,3 38 36,2 39 17,3  

   Católica 103 31,1 18 17,1 85 37,6  

   Evangélica 131 39,6 42 40,0 89 39,4  

   outra** 20 6,0 7 6,7 13 5,8  

Atividade remunerada       <0,001 

   Não 194  58,6 79  75,2 115  50,9  

   Sim 137  41,4 26  24,8 111  49,1  

Condições de moradia       0,004 

   imóvel próprio 132  39,9 47  44,8 85  37,6  

   imóvel alugado 125  37,8 28  26,7 97  42,9  

   comunidade ou área de invasão 49  14,8 24  22,9 25  11,1  

   Outra 25  7,6 6  5,7 19  8,4  

Renda média familiar       0,001 

   até 999 reais 110  38,4 34  51,4 73  32,3  

   entre 1.000 e 1.999 reais 137  41,4 41  39,1 96  42,5  

   entre 2.000 e 4.999 reais 52  15,7 7  6,7 45  19,9  

   igual ou superior a 5.000 reais 15  4,5 3  2,9 12  5,3  

União conjugal       <0,001 

   Não 109  32,9 51  48,6 58  25,7  

   Sim 222  67,1 54  51,4 168  74,3  

Gravidez atual       0,725 

   não ou não sabe 323  97,6 103  98,1 220  97,3  

   Sim 8  2,4 2  1,9 6  2,7  

Gravidez anterior       0,003 

   não  16  4,8 11  10,5 5  2,2  

   Sim 315  95,2 94  89,5 221  97,8  

Número de filhos vivos       0,001 

   0 24 7,3 16 15,2 8 3,5  

   1 119 36,0 55 52,4 64 28,3  

   2 111 33,5 15 14,3 96 42,5  

   3 ou mais 77 23,3 19 18,1 58 25,7  

       continua 
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Variável    Total      Implante       DIU p 
 n % n % n %  

continuação 

Intenção de ter filhos       0,002 

   Não 234  70,7 61  58,1 173  76,6  

   Sim 79  23,9 35  33,3 44  19,5  

   não sabe 18 5,4 9  8,6 9  4,0  

Total 331 100,0 105 100,0 226 100,0  

       Nota: * amarela ou indígena; ** espírita, afro-brasileira ou outra. 

 

Em relação ao uso de substâncias lícitas e ilícitas, foi maior entre as usuárias 

do implante, sobretudo para as drogas ilícitas (18,1% versus 4,9% das usuárias de 

DIU, p<0,001). Em ambos os grupos, mais de 40% das mulheres consumiam álcool 

(dado não apresentado em tabela). 

Quanto aos métodos contraceptivos reversíveis já usados, houve diferença 

significativa entre os grupos de mulheres que usavam implante e DIU (p<0,001). O 

mais citado pelas participantes foi o preservativo masculino (89,5% e 90,7% para as 

usuárias de implante e DIU, respectivamente). Em seguida foi reportada a 

contracepção de emergência (69,5%) e o coito interrompido (66,7%), para as usuárias 

do implante; e o anticoncepcional oral (86,3%) e a contracepção de emergência 

(70,4%), para as usuárias de DIU, como pode ser observado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Uso anterior de métodos contraceptivos por usuárias de implante 
e DIU com cobre. São Paulo, 2021. 
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4.2 EXPERIÊNCIA COM O USO DO IMPLANTE E DO DIU COM 
COBRE 

 

  

A experiência das usuárias com o uso do implante e do DIU com cobre envolveu 

questões relativas às expectativas anteriores ao uso, à experiência com o uso, 

propriamente dita, à segurança quanto à eficácia e à intenção de continuar usando o 

método. 

A pergunta “Quais eram suas expectativas sobre o método, antes de usá-lo?” 

tinha por objetivo elencar as expectativas mais frequentes entre as usuárias de cada 

método, não sendo possível comparar os grupos de usuárias de implante com as de 

DIU com cobre porque as opções de resposta eram diferentes para cada tipo de 

método. Independentemente do método de uso, foram poucas as mulheres que não 

possuíam expectativas antes de usá-los (cerca de 7%). Dentre as usuárias de DIU, 

61,1% já tinham o desejo de usar o método e 27,4% relataram que tinham medo de 

usar. Entre as usuárias do implante, as porcentagens caem para 23,8% e 17,1%, para 

o desejo de usar e o medo de usar, respectivamente. As expectativas mais relatadas 

para cada método podem ser observadas no Gráfico 2, destacando-se que, para 

ambos os métodos, a segurança em prevenir a gravidez foi a mais mencionada pelas 

participantes (59,1% das usuárias de implante e 44,7% para as usuárias de DIU). 
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Gráfico 2 – Expectativas anteriores ao uso do implante e do DIU com cobre. 
São Paulo, 2021. 

   

As perguntas relativas à experiência com o uso do implante e do DIU com cobre 

pretendiam obter dados sobre a vivência com o método contraceptivo, especialmente 

relacionada ao atendimento recebido, efeitos colaterais e desdobramentos do uso do 

método na vida das usuárias.  

A maior parte das usuárias, de ambos os métodos, realizou a inserção no 

período até 90 dias pós-parto (73,4% das usuárias de implante e 64,2% das usuárias 

de DIU, p<0,001). Embora poucas mulheres tenham tentado inserir o método 

anteriormente em outro serviço de saúde, a porcentagem foi menor entre as usuárias 

do implante (2,9% versus 10,2% das usuárias de DIU), sendo observada diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (p=0,037). Em ambos os grupos, a 

maioria das mulheres que tentou acessar o método anteriormente em algum serviço 

de saúde não obteve sucesso (66,8% das usuárias de implante e 78,3% das usuárias 

de DIU) (dados não apresentados em tabela).  

Antes da inserção na instituição que é cenário deste estudo, a grande maioria 

das mulheres – mais de 90% para ambos os métodos – recebeu orientações sobre o 

mecanismo de ação; sobre suas vantagens, tais como eficácia, longa duração, não 

requererem controles frequentes, dentre outras; sobre suas desvantagens, tais como 

possibilidade de efeitos colaterais, necessidade de profissional capacitado para 
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inserção e retirada, dentre outras; e puderam esclarecer suas dúvidas (dados não 

apresentados em tabela). 

Em relação aos efeitos colaterais, como pode ser observado no Gráfico 3, as 

usuárias de implante referiram um rol maior de efeitos colaterais, sendo os mais 

frequentes ausência de menstruação (65,7%), irregularidade menstrual (59,1%), 

dores de cabeça (55,2%), irritabilidade (46,7%) e melhora das cólicas menstruais 

(41,9%). Já as usuárias de DIU relataram, com mais frequência, o sangramento 

menstrual mais intenso (62,8%), o aumento das cólicas menstruais (60,6%) e o 

sangramento menstrual prolongado (49,6%). Da mesma forma que em relação às 

expectativas com o método, a comparação entre os grupos de usuárias não foi 

possível em virtude das diferentes opções de resposta para cada tipo de método. 

 

Gráfico 3 – Efeitos colaterais relatados por usuárias de implante e DIU com 
cobre. São Paulo, 2021. 
 

 

Ainda que a presença de ao menos um efeito colateral tenha sido mencionada 

por 92,2% das entrevistadas (99,1% das usuárias de implante e 88,9% das usuárias 

de DIU), poucas mulheres manifestaram que a intensidade ou a frequência dos efeitos 

pioraram ao longo do tempo de uso (15,2% das usuárias de implante e 15,5% das 

usuárias de DIU).  O restante se dividiu quase igualmente entre as que referiram que 

os efeitos colaterais permaneceram iguais e as que referiram que melhoraram ao 
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longo do tempo, como pode ser observado nos Gráficos 4 e 5. Não houve associação 

entre os métodos, ao nível de significância de 5%. 

 
Gráfico 4 – Padrão dos efeitos colaterais ao longo do tempo de uso, 
relatados por usuárias de implante. São Paulo, 2021. 

 

 

Gráfico 5 – Padrão dos efeitos colaterais ao longo do tempo de uso, 
relatados por usuárias de DIU com cobre. São Paulo, 2021. 
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utilizado. Além da tranquilidade, as respostas mais frequentes dentre as usuárias de 

implante foram “sente-se mais feliz” (50,5%) e “melhorou o relacionamento com 

familiares” (45,7%). Para as usuárias de DIU, as respostas mais mencionadas foram 

“melhorou a relação com o parceiro” (35,4%) e “melhorou a relação sexual” (32,3%). 

 

Tabela 2 – Mudanças na vida trazidas pelo uso do implante e do DIU com 
cobre, por método. São Paulo, 2021. 

 

Variável      Implante       DIU p 

 n % n %  

Mudanças trazidas pelo uso do método     <0,001 

   sente-se mais tranquila 84 80,0 174  77,0  

   sente-se mais feliz 53  50,5 72  31,9  

   melhorou a relação com o parceiro 45  42,9 80  35,4  

   melhorou a relação sexual 45  42,9 73  32,3  

   melhorou a relação com familiares 48 45,7 22  9,7  

   sente-se mais nervosa ou irritada 18  17,1 17  7,5  

   sente-se infeliz ou doente 3 2,9 10 4,4  

   piorou a relação com o parceiro 9 8,6 18 8,0  

   piorou a relação sexual 11 10,5 22 9,7  

   piorou a relação com familiares 2 1,9 4 1,8  

   outra 1 1,0 19 8,4  

 

Para avaliar a decisão pela opção do método e comparar a expectativa anterior 

com a experiência de uso foram feitas duas perguntas às mulheres. A primeira, “Você 

avalia que ter optado pelo método foi uma boa decisão?”, obteve como resposta que 

a opção foi uma boa decisão (90,5% das usuárias de implante e 86,3% das usuárias 

de DIU, p=0,362). A segunda pergunta, “Sua experiência com o uso é ou foi:”, obteve 

como resultado majoritário que a experiência com o uso foi melhor do que esperavam 

(54,3% das usuárias de implante e 46,5% das usuárias de DIU, p=0,253), sendo 

poucas as que consideraram a experiência pior do que esperavam (6,7% e 10,2% das 

usuárias de implante e DIU, respectivamente) (dados não apresentados em tabela). 

Quanto à efetividade do método em prevenir a gravidez, a maior parte das 

mulheres referiu conhecer a taxa de eficácia do método (57,1% das usuárias de 

implante e 54,9% das usuárias de DIU, com p<0,001) e respondeu que se sentia 

segura com o método (84,8% e 73,0% das usuárias de implante e DIU, 

respectivamente, p=0,131) (dados não apresentados em tabela). 
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O tempo médio de utilização do método até a entrevista ou até sua remoção foi 

13,5 meses (dp=7,1) para as usuárias de implante e 15,5 meses (dp=8,2) para as 

usuárias de DIU (p<0,001). Em relação à continuidade de uso do método, a maior 

parte continuava usando o mesmo método (95,2% das usuárias de implante e 78,3% 

das usuárias de DIU, p<0,001) e, dentre essas, 92,0% das usuárias de implante e 

86,4% das usuárias de DIU não desejavam retirá-lo (dados não apresentados em 

tabela). 

Poucas mulheres tentaram retirar o método em algum serviço de saúde (n=48 

ou 14,5%), sendo a frequência maior entre as usuárias de DIU (19,9% versus 4,8% 

das usuárias de implante). Entre as que tentaram, a maior parte conseguiu realizar a 

remoção (60,0% das usuárias de implante e 86,1% das usuárias de DIU) (dados não 

apresentados em tabela). Dentre as mulheres que interromperam o uso (n=54) ou 

desejavam retirar o método (n=32), observa-se no Gráfico 6 os principais motivos, 

destacando-se a presença de efeitos colaterais como o de maior importância (76,9% 

das usuárias de implante e 26,0% das usuárias de DIU). Os motivos foram mais 

variados para as usuárias de DIU, sendo registrado um caso de remoção do método 

em razão de gravidez.  

 
Gráfico 6 – Principal motivo para interromper ou desejar interromper o uso do 
implante e do DIU com cobre, por método. São Paulo, 2021. 
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usuárias de implante (88,6% versus 73,9% para as usuárias de DIU, p=0,018) (dado 

não apresentado em tabela).  

 

 

4.3 SATISFAÇÃO COM O USO DO IMPLANTE E DO DIU COM 
COBRE 

 

 

A análise da satisfação com o método contraceptivo foi realizada de duas 

formas: por meio das respostas às perguntas de forma direta (sendo a “satisfação 

autorreferida” determinada pela variável “nível de satisfação”) e por meio da análise 

conjunta dos quatro atributos – expectativa, experiência, efetividade e continuidade, 

sendo esta considerada “satisfação completa”.  

Para a análise da satisfação autorreferida, além do questionamento sobre o 

nível de satisfação, foi também solicitado às mulheres que comparassem a satisfação 

com o implante ou o DIU com cobre em relação ao método que usavam anteriormente 

e que atribuíssem uma nota (de zero a dez) à satisfação com o método. Observa-se 

na Tabela 3 que, houve alta proporção de mulheres satisfeitas e/ou muito satisfeitas, 

totalizando 92,4% entre as usuárias do implante e 87,6% entre as usuárias do DIU 

com cobre. Na comparação com o método que usava anteriormente, a maior parte 

referiu ter ficado mais satisfeita com o implante (85,7%) ou com o DIU (71,7%) 

(p=0,007). 
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Tabela 3 – Satisfação autorreferida com o implante e o DIU com cobre, total e 

por método. São Paulo, 2021. 

Variável        Total        Implante        DIU p 

 n % n % n %  

Nível de satisfação com o 
método 

      
0,115 

   Insatisfeita 11 3,3 2 1,9 9 4,0  

   pouco satisfeita 25 7,6 6 5,7 19 8,4  

   Satisfeita 109 32,9 28 26,7 81 35,8  

   muito satisfeita 186 56,2 69 65,7 117 51,8  

Comparação da satisfação 
com o método atual versus 
método anterior 

      
0,007 

   menos satisfeita 26 7,9 2 1,9 24 10,6  

   tão satisfeita quanto 53 16,0 13 12,4 40 17,7  

   mais satisfeita 252 76,1 90 85,7 162 71,7  

Total 331 100,0 105 100,0 226 100,0  

 

A nota atribuída para a satisfação com o implante foi 9,3 pontos, em média 

(dp=1,5) e a atribuída ao DIU foi 8,8, em média (dp=1,9) (p=0,001) (dado não 

apresentado em tabela). 

Por sua vez, a análise das variáveis que compuseram a variável satisfação 

completa com o uso do implante ou do DIU com cobre pode ser observada na Tabela 

4. Ao se agrupar as mulheres que responderam que consideravam o método atual 

melhor do que esperavam, que consideraram ter tomado uma boa decisão, que 

sentiam segurança quanto à eficácia e que desejavam usar o método novamente, 

obteve-se um grupo de 46 mulheres completamente satisfeitas com o uso do implante 

e 70 mulheres completamente satisfeitas com o uso do DIU com cobre (ver Tabela 5). 

 

Tabela 4 – Distribuição das usuárias de implante e DIU com cobre segundo as 
variáveis consideradas para estabelecer o grupo de satisfação completa com o 
método. São Paulo, 2021.  
 

Variável        Total        Implante        DIU 
 n % n % n % 

Atributo Expectativa:       

Experiência x Expectativa com o método       

   melhor do que esperava 162  48,9 57  54,3 105  46,5 

   de acordo com o que esperava 129  39,0 40  38,1 89  39,4 

   pior do que esperava 30  9,1 7  6,7 23  10,2 

   Outra 10  3,0 1  1,0 9  4,0 

Atributo Experiência:       

Considera ter sido uma boa decisão       

   não ou não sabe 20  6,1 6  5,7 14  6,2 

      continua 
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Variável        Total        Implante        DIU 
 n % n % n % 

      continuação 

   Sim 290  87,6 95  90,5 195  86,3 

   em termos 21  6,3 4  3,8 17  7,5 

Atributo Efetividade:       

Sente segurança quanto à eficácia        

   não ou não sabe 17 5,1 4 3,8 13 5,8 

   Sim 254 76,7 89 84,8 165 73,0 

   em termos 60 18,1 12 11,4 48 21,2 

Atributo Continuidade:       

Deseja usar o método novamente        

   não ou não sabe 50 15,1 10 9,5 40 17,7 

   Sim 260 78,6 93 88,6 167 73,9 

   Talvez 21 6,3 2 1,9 19 8,4 

Total 331 100,0 105 100,0 226 100,0 

 

Para esse grupo de mulheres completamente satisfeitas, observou-se que a 

nota média para a satisfação com o método foi 9,9 pontos para o implante (dp=0,3) e 

9,6 pontos para o DIU com cobre (dp=0,7) (dado não apresentado em tabela). Houve 

maior proporção de mulheres mais satisfeitas com o implante ou o DIU com cobre em 

comparação com o método que usavam anteriormente (95,7% e 88,6% 

respectivamente), apesar de representarem uma parcela menor de satisfeitas em 

comparação às que se declararam satisfeitas pela forma autorreferida (43,8% das 

usuárias de implante e 31,0% das usuárias de DIU), como pode ser observado na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Satisfação com o implante e o DIU com cobre entre o grupo de 

completamente satisfeitas, total e por método. São Paulo, 2021. 
 

Variável        Total        Implante        DIU p 

 n % n % N %  

Nível de satisfação com o 
método 

      
0,332 

   Satisfeita 20 17,2 6 13,0 14 20,0  

   muito satisfeita 96 82,8 40 87,0 56 80,0  

Comparação da satisfação 
com o método atual versus 
método anterior 

      
0,377 

   menos satisfeita 1 0,9 0 0,0 1 1,4  

   tão satisfeita quanto 9 7,8 2 4,4 7 10,0  

   mais satisfeita 106 91,4 44 95,7 62 88,6  

Total 116 100,0 46 100,0 70 100,0  
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As tabelas 6 e 7 mostram a distribuição das usuárias de implante e DIU com 

cobre, respectivamente, em relação à satisfação autorreferida versus satisfação 

completa. Pode-se observar que houve diferença estatisticamente significativa entre 

a proporção de mulheres que mostrou estar satisfeita por uma ou outra forma de 

mensuração, ao nível de significância de 5%. 

 

Tabela 6 – Usuárias de implante por modalidade de mensuração – 

satisfação autorreferida versus satisfação completa. São Paulo, 2021. 
 

Satisfação completa 

Satisfação autorreferida Implante* 
 Não % Sim % 

Não (n=8) 8 13,6 0 0,0 

Sim (n= 97) 51 86,4 46 100,0 

Total 59 100,0 46 100,0 

   * p = 0,0259 

 

Tabela 7 – Usuárias de DIU com cobre por modalidade de mensuração 

– satisfação autorreferida versus satisfação completa. São Paulo, 2021. 
 

Satisfação completa 

Satisfação autorreferida DIU* 
 Não % Sim % 

Não (n=28) 28 17,9 0 0,0 

Sim (n= 198) 128 82,1 70 100,0 

Total 156 100,0 70 100,0 

             * p < 0,001 

 

As variáveis associadas à satisfação autorreferida com o uso do implante e do 

DIU com cobre podem ser observadas nas Tabelas 8 e 9, respectivamente. Entre as 

usuárias do implante, observou-se que idade (p=0,010), escolaridade (p=0,001) e 

padrão de efeitos colaterais ao longo do tempo (p=0,012) foram associadas à 

satisfação autorreferida. Por sua vez, entre as usuárias do DIU com cobre, observou-

se que atividade remunerada (p=0,034), gestação atual (p<0,001) e padrão de efeitos 

colaterais ao longo do tempo (p<0,001) foram associadas à satisfação autorreferida.   
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Tabela 8 – Variáveis associadas ao relato de satisfação autorreferida 

com o uso do implante. São Paulo, 2021. 
 

Variável 

Satisfação autorreferida 
Implante 

 

      Não   Sim          p 

n % n %  

Idade    
 

0,010 

   15 a 24 anos 2 25,0 71 73,2  

   25 a 34 anos 5 62,5 18 18,6  

   35 anos ou mais 1 12,5 8 8,2  

Cor    
 

0,062 

   branca 3 37,5 30 30,9  

   negra 4 50,0 66 68,0  

   outra* 1 12,5 1 1,0  

Escolaridade    
 

0,001 

   ensino fundamental  4 50,0 26 26,8  

   ensino médio 2 25,0 69 71,1  

   ensino superior 2 25,0 2 2,1  

Religião     0,785 

   nenhuma 2 25,0 36 37,1  

   católica 1 12,5 17 17,5  

   evangélica 4 50,0 38 39,2  

   outra** 1 12,5 6 6,2  

Atividade remunerada    
 

0,682 

   não 7 87,5 72 74,2  

   sim 1 12,5 25 25,8  

Renda média familiar    
 

0,257 

   até 999 reais 5 62,5 49 50,5  

   entre 1.000 e 1.999 reais 2 25,0 39 40,2  

   entre 2.000 e 4.999 reais 0 0,0 7 7,2  

   igual ou superior a 5.000 reais 1 12,5 2 2,1  

União conjugal    
 

0,777 

   não 3 37,5 48 49,5  

   sim 5 62,5 49 50,5  

Gestação atual     0,350 

   não ou não sabe 7 87,5 96 99,0  

   sim 1 12,5 1 1,0  

Número de filhos vivos    
 

0,369 

   0 0 0,0 5 5,2  

   1 4 50,0 51 52,6  

   2 1 12,5 14 14,4  

   3 ou mais 3 37,5 16 16,5  

Intenção de ter filhos    
 

0,091 

   não ou não sabe 8 100,0 62 63,9  

   sim 0 0,0 35 36,1  

      

     continua 
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Variável 

Satisfação autorreferida 
Implante 

 

      Não   Sim          p 

n % n %  

     continuação 

Padrão de efeitos colaterais ao 
longo do tempo 

   
 

0,012 

   permaneceram iguais 3 37,5 41 42,3  

   melhoraram ao longo do tempo 1 12,5 44 45,4  

   pioraram ao longo do tempo 4 50,0 12 12,4  

Total 8 100,0 97 100,0  

        Nota: * amarela ou indígena; ** espírita, afro-brasileira ou outra. 

 

Tabela 9 – Variáveis associadas ao relato de satisfação autorreferida 
com o uso do DIU com cobre. São Paulo, 2021. 
 

Variável 

Satisfação autorreferida 
DIU 

 

      Não   Sim         p 

n % n %  

Idade    
 

0,158 

   15 a 24 anos 5 17,9 54 27,3  

   25 a 34 anos 10 35,7 87 43,9  

   35 anos ou mais 13 46,4 57 28,8  

Cor    
 

0,585 

   Branca 10 35,7 86 43,4  

   Negra 17 60,7 109 55,1  

   outra** 1 3,6 3 1,5  

Escolaridade    
 

0,093 

   ensino fundamental  7 25,0 29 14,6  

   ensino médio 12 42,9 127 64,1  

   ensino superior 9 32,1 42 21,2  

Religião     0,431 

   Nenhuma 4 14,3 35 17,7  

   Católica 8 28,6 77 38,9  

   evangélica 15 53,6 74 37,4  

   outra* 1 3,6 12 6,1  

Atividade remunerada    
 

0,034 

   Não 20 71,4 95 48,0  

   Sim 8 28,6 103 52,0  

Renda média familiar    
 

0,913 

   até 999 reais 8 28,6 65 32,8  

   entre 1.000 e 1.999 reais 13 46,4 83 41,9  

   entre 2.000 e 4.999 reais 5 17,9 40 20,2  

   igual ou superior a 5.000 reais 2 7,1 10 5,1  

União conjugal    
 

0,126 

   Não 11 39,3 47 23,7  

   Sim 17 60,7 151 76,3  

      

     continua 
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Variável 

Satisfação autorreferida 
DIU 

 

      Não   Sim         p 

n % n %  

     continuação 

Gestação atual     <0,001 

   não ou não sabe 23 82,1 197 99,5  

   Sim 5 17,9 1 0,5  

Número de filhos vivos    
 

0,599 

   0  1 3,6 2 1,0  

   1 5 17,9 59 29,8  

   2 13 46,4 83 41,9  

   3 ou mais 9 32,1 49 24,7  

Intenção de ter filhos    
 

0,120 

   não ou não sabe 19 67,9 163 82,3  

   Sim 9 32,1 35 17,7  

Padrão de efeitos colaterais ao 
longo do tempo 

   
 

<0,001 

   permaneceram iguais 16 57,1 83 41,9  

   melhoraram ao longo do tempo 2 7,1 90 45,5  

   pioraram ao longo do tempo 10 35,7 25 12,6  

Total 28 100,0 198 100,0  

        Nota: * amarela ou indígena; ** espírita, afro-brasileira ou outra. 

 

Em relação às variáveis associadas à satisfação completa, nenhuma das 

elencadas apresentou associação, seja entre mulheres que usavam o implante ou 

mulheres que usavam o DIU com cobre, como pode ser observado nas Tabelas 10 e 

11, respectivamente.  

 

Tabela 10 – Variáveis associadas ao relato de satisfação completa 
com o uso do implante. São Paulo, 2021. 
 

Variável 

Satisfação completa 
Implante 

 

      Não   Sim         p 

n % n %  

Idade     0,516 

   15 a 24 anos 40 67,8 33 71,7  

   25 a 34 anos 15 25,4 8 17,4  

   35 anos ou mais 4 6,8 5 10,9  

Cor     0,449 

   branca 18 30,5 15 32,6  

   negra 39 66,1 31 67,4  

   outra* 2 3,4 0 0,0  

      

     continua 
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Variável 

Satisfação completa 
Implante 

 

      Não   Sim         p 

n % n %  

     continuação 

Escolaridade     0,732 

   ensino fundamental  17 28,2 13 28,3  

   ensino médio 39 66,1 32 69,6  

   ensino superior 3 5,1 1 2,2  

Religião     0,276 

   nenhuma 18 30,5 20 43,5  

   católica 10 17,0 8 17,4  

   evangélica 25 42,4 17 37,0  

   outra** 6 10,2 1 2,2  

Atividade remunerada     0,188 

   não 41 69,5 38 82,6  

   sim 18 30,5 8 17,4  

Renda média familiar     0,170 

   até 999 reais 29 49,2 25 54,4  

   entre 1.000 e 1.999 reais 25 42,4 16 34,8  

   entre 2.000 e 4.999 reais 2 3,4 5 10,9  

   igual ou superior a 5.000 reais 3 5,1 0 0,0  

União conjugal     0,740 

   não 30 50,9 21 45,7  

   sim 29 49,2 25 54,4  

Gestação atual     0,588 

   não ou não sabe 57 96,6 46 100,0  

   sim 2 3,4 0 0,0  

Número de filhos vivos     0,278 

   0  12 20,3 4 8,7  

   1 27 45,8 28 60,9  

   2 8 13,6 7 15,2  

   3 ou mais 12 20,3 7 15,2  

Intenção de ter filhos     0,237 

   não ou não sabe 36 61,0 34 73,9  

   sim 23 39,0 12 26,1  

Padrão de efeitos colaterais ao 
longo do tempo 

 
 

  0,089 

   Permaneceram iguais 23 39,0 21 45,7  

   Melhoraram ao longo do tempo 23 39,0 22 47,8  

   Pioraram ao longo do tempo 13 22,0 3 6,5  

Total 59 100,0 46 100,0  

        Nota: * amarela ou indígena; ** espírita, afro-brasileira ou outra. 
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Tabela 11 – Variáveis associadas ao relato de satisfação completa 

com o uso do DIU com cobre. São Paulo, 2021. 
 

Variável 

Satisfação completa  
DIU 

 

      Não   Sim p 
n % n %  

Idade     0,057 

   15 a 24 anos 48 30,8 11 15,7  

   25 a 34 anos 62 39,7 35 50,0  

   35 anos ou mais 46 29,5 24 34,3  

Cor     0,791 

   branca 64 41,0 32 45,7  

   negra 89 57,1 37 52,9  

   outra* 3 1,9 1 1,4  

Escolaridade     0,935 

   ensino fundamental  24 15,4 12 17,1  

   ensino médio 97 62,2 42 60,0  

   ensino superior 35 22,4 16 22,9  

Religião     0,884 

   nenhuma 28 17,9 11 15,7  

   católica 58 37,2 27 38,6  

   evangélica 60 38,5 29 41,4  

   outra** 10 6,4 3 4,3  

Atividade remunerada     0,236 

   não 84 53,8 31 44,3  

   sim 72 46,2 39 55,7  

Renda média familiar     0,578 

   até 999 reais 46 29,5 27 38,6  

   entre 1.000 e 1.999 reais 68 43,6 28 40,0  

   entre 2.000 e 4.999 reais 33 21,2 12 17,1  

   igual ou superior a 5.000 reais 9 5,8 3 4,3  

União conjugal     0,878 

   não 41 26,3 17 24,3  

   sim 115 73,7 53 75,7  

Gestação atual     0,198 

   não ou não sabe 150 96,2 70 100,0  

   Sim 6 3,8 0 0,0  

Número de filhos vivos     0,519 

   0  7 4,5 1 1,4  

   1 46 29,5 18 25,7  

   2 66 42,3 30 42,9  

   3 ou mais 37 23,7 21 30,0  

Intenção de ter filhos     0,256 

   não ou não sabe 122 78,2 60 85,7  

   sim 34 21,8 10 14,3  

      

     continua 
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Variável 

Satisfação completa  
DIU 

 

      Não   Sim p 
n % n %  

     continuação 

Padrão de efeitos colaterais ao 
longo do tempo 

 
 

  0,083 

   Permaneceram iguais 73 46,8 26 37,1  

   Melhoraram ao longo do tempo 56 35,9 36 51,4  

   Pioraram ao longo do tempo 27 17,3 8 11,4  

Total 156 100,0 70 100,0  

        Nota: * amarela ou indígena; ** espírita, afro-brasileira ou outra. 

 

 

4.4 MOTIVOS PARA SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO COM O USO 

DO IMPLANTE E DO DIU COM COBRE 

 

 

As perguntas relacionadas aos motivos relatados pelas mulheres para 

justificarem a satisfação com o método contraceptivo foram feitas às que responderam 

estar “satisfeita” ou “muito satisfeita” na questão “Qual é ou foi o seu nível de 

satisfação com o método” (ver Tabela 2). Pode-se observar na Tabela 12 que, para 

ambos os métodos, a maior parte das entrevistadas relatou como igualmente 

importantes motivos relacionados ao atendimento nos serviços de saúde, à segurança 

do método e à ausência de efeitos colaterais ou a boa tolerância a eles. 

 

Tabela 12 – Motivos para a satisfação autorreferida com o implante e o 

DIU com cobre, por método. São Paulo, 2021. 
 

Variável        Total        Implante        DIU p 
 n % n % n %  

Atendimento recebido 
no serviço de saúde 

      
0,828 

   não 18 6,1 5 5,2 13 6,6  

   sim 277 93,9 92 94,9 185 93,4  

Segurança do método       1,000 

   não 16 5,4 5 5,2 11 5,6  

   sim 279 94,6 92 94,9 187 94,4  

       continua 
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Variável        Total        Implante        DIU p 
 n % n % n %  

       continuação 

Ausência ou boa 
tolerância a efeitos 
colaterais 

      
0,098 

   não 25 8,5 4 4,1 21 10,6  

   sim 270 91,5 93 95,9 177 89,4  

Total 295 100,0 97 100,0 198 100,0  

 

 Em relação aos motivos relacionados ao atendimento recebido no serviço de 

saúde, os aspectos mais mencionados foram a rapidez para inserção do método e a 

facilidade para esclarecer dúvidas sobre ele ou sobre efeitos colaterais (100% e 98,9% 

das respostas de usuárias de implante, respectivamente, e 99,5% e 96,8% das 

respostas de usuárias de DIU, respectivamente), como pode ser observado no Gráfico 

7. A praticidade do método, que implica em não necessitar de consultas e exames 

frequentes, também teve destaque com 96,7% das respostas de usuárias de implante 

e 87,6% das respostas de usuárias de DIU. Já a facilidade em realizar 

acompanhamento médico e ultrassonografia de controle, para as usuárias de DIU, foi 

menos mencionada (63,2% e 62,2% das respostas, respectivamente).   

 

Gráfico 7 – Motivos para a satisfação relacionados ao atendimento no serviço 
de saúde, relatados por usuárias do implante e do DIU com cobre, por método. 
São Paulo, 2021. 
 

* Nota: Realização de ultrassom de controle não se aplica a usuárias de implante. 
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Quanto aos motivos relacionados à segurança do método, observa-se no 

Gráfico 8 que a confiança de que ele era seguro para prevenir a gravidez foi o aspecto 

mais referido como motivo para a satisfação: 96,7% das respostas de usuárias de 

implante e 97,3% das respostas de usuárias de DIU. A confiança que o método não 

causaria mal à saúde e que poderiam engravidar quando interrompessem o uso foram 

motivos mencionados mais frequentemente entre as usuárias de implante (83,1% e 

82,9% versus 76,6% e 79,2% para as usuárias de DIU, respectivamente). Já a 

aprovação do parceiro foi mais mencionada pelas usuárias de DIU (69,0% versus 

55,2% para as usuárias de implante).   

 

Gráfico 8 – Motivos para a satisfação relacionados à segurança do método, 
relatados por usuárias do implante e do DIU com cobre, por método. São Paulo, 
2021.   

 

As perguntas relacionadas aos motivos para a insatisfação foram feitas às 

entrevistadas que responderam estar ou ter estado insatisfeitas ou pouco satisfeitas, 

representando um total de 36 mulheres (10,9%), sendo 8 usuárias de implante (7,6%) 

e 28 usuárias de DIU (12,4%) (ver Tabela 2). Ao contrário do observado em relação 
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aos motivos para a satisfação, a maior parte das usuárias não apontou aspectos 

relacionados ao atendimento nos serviços de saúde ou à preocupação com a 

segurança do método, sendo a presença ou a intensidade de efeitos colaterais o 

motivo determinante para a insatisfação (100,0% para as usuárias de implante e 

67,9% para as usuárias de DIU). Ainda assim, vale destacar que a dificuldade em 

realizar o acompanhamento médico, dentre os motivos relacionados ao atendimento 

nos serviços de saúde, e o temor de que o método pudesse falhar ocasionando 

gravidez, relacionado à segurança do método, foram os aspectos mais mencionados 

entre as usuárias de DIU (80,0% e 100,0% respectivamente) (dados não 

apresentados em tabela). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo analisou a satisfação com o uso do implante e do DIU com cobre 

por mulheres que tiveram o método inserido em um serviço público da cidade de São 

Paulo. Também descreveu a experiência das mulheres com o uso desses métodos 

contraceptivos, analisando tanto as variáveis associadas quanto os motivos 

relacionados à satisfação. Uma das potencialidades deste estudo é que a satisfação 

foi analisada da forma tradicional, a partir de uma pergunta direta às mulheres sobre 

seu nível de satisfação (tendo como opções de resposta muito satisfeita, satisfeita, 

pouco satisfeita e insatisfeita), aqui nomeada como “satisfação autorreferida”, mas 

também a partir de quatro atributos (expectativa, experiência, efetividade e 

continuidade) que, conforme a literatura, seriam pilares para a satisfação, neste caso 

com os métodos contraceptivos, o que aqui chamou-se de “satisfação completa” 

(LINDER-PELZ, 1982; WARTMAN et al., 1983; ZASTOWNY et al., 1989; TURRIS, 

2005; MATSUKUMA e HERNANDEZ, 2006).  

Os resultados mostraram que a satisfação com o uso do implante e o DIU com 

cobre foi alta, pela forma de mensuração autorreferida, e o principal motivo para isso 

foi a sensação de segurança de que o método seria eficaz para evitar a gravidez. A 

análise das variáveis associadas à satisfação mostrou que satisfação autorreferida e 

satisfação completa parecem se constituir em estratégias diferentes de mensuração 

da satisfação, ou seja, não são equivalentes. Ainda não foi identificado nenhum 

aspecto que tenha tido associação estatística com a satisfação completa, mas 

algumas variáveis mostraram associação com a satisfação autorreferida, sendo a 

melhora dos efeitos colaterais ao longo do tempo a única comum entre usuárias do 

implante e do DIU com cobre.  

As participantes do estudo eram mulheres que passaram por inserção dos 

métodos em um hospital público da região de Pirituba, zona norte do município de 

São Paulo. A análise das características sociodemográficas mostrou diferenças entre 

as usuárias dos dois métodos, implante e DIU com cobre. Primeiramente, as usuárias 

de implante eram mais jovens, o que pode ser explicado pelo fato de a oferta deste 
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método no município de São Paulo ser regulamentada por uma legislação que prioriza 

o uso por adolescentes e restringe sua oferta a mulheres mais velhas que não estejam 

em situação de vulnerabilidade social (SÃO PAULO, 2019). Demais critérios para a 

oferta do implante, além da faixa etária, podem ter contribuído também para que o 

perfil das suas usuárias fosse de mulheres que não exerciam nenhuma atividade 

remunerada e tinham renda familiar média inferior, comparado ao das usuárias de 

DIU. Analogamente, este grupo apresentou uma porcentagem maior de mulheres que 

morava em comunidade ou área de invasão e que usava drogas ilícitas. 

Observou-se a predominância de mulheres negras e de religião evangélica, em 

ambos os grupos. Ainda que mais jovens, as usuárias de implante tinham o mesmo 

nível de escolaridade que as usuárias do DIU, compatível com o ensino médio, o que 

mostra que o acesso ao ensino superior é um evento raro para esta população. Tais 

resultados (cor, religião e escolaridade) foram condizentes com o perfil das mulheres 

brasileiras, em geral. (IBGE, 2020).  

Quanto ao perfil reprodutivo, as usuárias de implante iniciaram a vida sexual e 

engravidaram pela primeira vez mais cedo que as usuárias de DIU, destacando-se 

que a idade na primeira gestação foi aproximadamente quatro anos inferior à média 

nacional (21 anos) (IBGE, 2015). A diferença da faixa etária predominante entre os 

dois grupos pode explicar o fato de as usuárias de implante terem um número menor 

de filhos que as usuárias de DIU e de haver entre elas uma parcela maior de mulheres 

fora de união estável e que pretendia ter mais filhos.  

O uso de métodos contraceptivos previamente à inserção do implante ou do 

DIU com cobre também expressa a diferença no perfil das usuárias dos dois métodos 

estudados. Enquanto as usuárias de DIU haviam usado com maior frequência o 

preservativo masculino e o anticoncepcional oral, condizente com o observado na 

pesquisa “Nascer no Brasil” (LEAL, 2014), embora em ordem inversa, as usuárias de 

implante haviam usado o preservativo masculino e o coito interrompido, métodos que 

apresentam menor eficácia por conta da necessidade de uma ação do casal no 

momento do ato sexual (WHO, 2015; TRUSSEL, 2011). Isso parece sugerir que as 

mulheres mais jovens, neste estudo, usuárias de implante, podiam estar mais 

vulneráveis a uma gravidez não intencional, pois usavam métodos de baixa eficácia 

em maior proporção.  

Um aspecto positivo relacionado ao amplo rol de métodos contraceptivos 

referidos pelas mulheres mostra que houve, em algum momento, acesso a eles, 
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embora este estudo não tenha se proposto a analisar como se deu a dispensação dos 

métodos, se pela rede pública ou privada, nem se os métodos foram realmente uma 

escolha da própria mulher.  

A satisfação autorreferida com o implante e o DIU com cobre foi alta, superior 

a 90% para as usuárias de implante e superior a 85% para usuárias de DIU, sendo 

que a maior parte das mulheres se consideraram “muito satisfeitas” e “mais satisfeitas 

que com o método anterior”. A nota atribuída para a satisfação com o método - 9,3 

para a satisfação com o implante e 8,8 para a satisfação com o DIU - confirmou a 

avaliação positiva de quase a totalidade das usuárias. Os dados superaram os valores 

observados em estudos internacionais (FLORES et al., 2005; GRIMES et al., 2010; 

PEIPERT et al., 2011; ÚBEDA et al., 2011; WAHAB et al., 2016; GRIFFITHS et al., 

2016; VIEIRA et al., 2019) e divergem ao indicarem uma maior satisfação entre as 

usuárias de implante do que entre as usuárias de DIU com cobre (WONG et al., 2009; 

PEIPERT et al., 2011, APTER et al., 2016). Uma possível explicação para a maior 

satisfação com o implante pode estar relacionada ao critério legal para sua oferta 

(SÃO PAULO, 2019), que privilegia adolescentes. Com isso, pode-se supor que, 

dentre as usuárias de DIU, houvesse mulheres que gostariam de ter optado pelo 

implante, mas não se enquadravam nos critérios. Dessa forma, as mulheres mais 

jovens tiveram mais opções de escolha do método contraceptivo que gostariam de 

usar, o que pode ter influenciado na satisfação com o método e ser considerado um 

viés deste estudo (OSIS et al., 2004; BORGES et al., 2018).  

Confirmou-se, a partir da análise dos atributos, que a satisfação estava 

relacionada à expectativa de que o método fosse seguro para a prevenção da 

gravidez; à experiência ter sido melhor que o esperado, proporcionando a sensação 

de tranquilidade em razão da segurança; à efetividade do método em prevenir a 

gravidez e à continuidade no uso indicando adesão ao método. 

As expectativas anteriores ao uso dos métodos mostraram que a maior parte 

das entrevistadas desejava um método seguro para a prevenção da gravidez. As 

respostas dadas pelas usuárias de DIU sugerem que a maior parte das mulheres 

conhecia o método, tanto que já tinha o desejo de usá-lo, principalmente buscando a 

redução de efeitos colaterais causados por métodos hormonais, e tinha preocupações 

em relação aos efeitos colaterais popularmente mais conhecidos (aumento do fluxo 

menstrual e das cólicas), conhecimentos e atitudes compatíveis com o observado por 

outros autores (SPIES et al., 2010; ARAÚJO, 2017; SORPRESO et.al, 2018). Por 
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outro lado, as usuárias de implante manifestaram um menor número de respostas 

sobre suas expectativas e elas se concentraram no quesito segurança, podendo 

indicar um menor conhecimento (ou mesmo o desconhecimento) sobre este método 

antes de usá-lo, o que é compreensível em razão do implante estar disponível em 

alguns serviços públicos de saúde há menos tempo que o DIU com cobre (SÃO 

PAULO, 2016). 

A experiência com o uso do implante e do DIU com cobre foi analisada 

considerando o momento de inserção, o qual ocorreu até 90 dias pós-parto para a 

maior parte das usuárias de ambos os métodos, sendo este um momento crucial para 

o aconselhamento contraceptivo e opção pelo método anticoncepcional, podendo ter 

influenciado na alta satisfação, em concordância com o observado em estudos 

anteriores (FLORES et al., 2005; GRIMES et al., 2010; VIEIRA et al., 2019). O 

momento de inserção também pode ser uma possível explicação para a maior 

satisfação ter sido entre as usuárias de implante, já que as usuárias de DIU estiveram 

mais sujeitas à expulsão ou mau posicionamento do dispositivo (decorrentes do 

processo fisiológico de involução uterina que ocorre após o parto) e a maior parte das 

mulheres que enfrentaram esses efeitos adversos teve dificuldade em obter 

acompanhamento na atenção básica, para consultas ou exames. Assim, é 

compreensível que, com isto, essas usuárias tivessem referido menor segurança na 

eficácia do método em prevenir a gravidez. 

A maioria das entrevistadas relatou mudanças positivas na vida com o uso dos 

métodos, com destaque para a sensação de tranquilidade em razão da segurança de 

não engravidar, podendo levar à melhora nos relacionamentos familiares (para as 

usuárias de implante) e com o parceiro sexual (para as usuárias de DIU com cobre). 

Para a maioria das usuárias de ambos os métodos, a experiência com o uso do 

método foi condizente ou melhor que o esperado, o que pode ser compreendido por 

dois aspectos: os métodos em questão serem, de fato, seguros – expectativa mais 

recorrente – e a inserção e os efeitos colaterais não terem sido tão dolorosos ou 

intensos como esperado. Em relação à dor no momento da inserção, um estudo 

nacional avaliou a intensidade da dor no momento de inserção do DIU hormonal e 

concluiu que, apesar da totalidade das participantes ter referido dor moderada no 

momento da inserção, mais de 90% delas se submeteriam ao procedimento 

novamente (SANTOS, 2012), resultado semelhante ao observado em outros estudos 

(HUBACHER et al., 2006; BROCKMEYER et al., 2008). 
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Quanto à presença de efeitos colaterais, foram mais relatados por usuárias de 

implante. Os efeitos mais relatados foram alterações no padrão menstrual e dor de 

cabeça, como observado na literatura (BLUMENTHAL et al., 2008; WHO, 2018b). Um 

estudo recente realizado no Quênia concluiu que as usuárias de implante que tiveram 

tanto efeitos colaterais relacionados ao padrão menstrual (como sangramento mais 

intenso) quanto não relacionados (como dor de cabeça) foram as que expressaram 

mais avaliações negativas sobre o método, sugerindo que a somatória de efeitos 

colaterais (e não apenas sua presença) pode estar mais relacionada com a 

interrupção do uso (ODWE et al., 2020). Este detalhamento não pôde ser observado 

na presente pesquisa, pois o número de efeitos colaterais manifestado por cada 

entrevistada não foi analisado. 

 Sangramento menstrual mais intenso e aumento das cólicas foram os efeitos 

colaterais mais recorrentes entre as usuárias de DIU, condizente com o que foi 

descrito em outros estudos (PEIPERT et al., 2011; WONG et al., 2009; WHO, 2018b). 

Ainda assim, a maior parte das mulheres referiu que os efeitos colaterais não pioraram 

com o tempo, mesmo resultado observado entre as usuárias de implante, o que 

confirma resultados de outros estudos que observaram maior tolerância aos efeitos 

colaterais dos LARC, principalmente em razão dos benefícios da praticidade e eficácia 

(SECURA et al., 2010; PEIPERT et al., 2011; WONG et al., 2009; ESPEY, 2011). 

A efetividade foi determinante para a satisfação à medida em que os métodos 

mostraram ser seguros na prevenção da gravidez (apenas uma falha acarretando 

gravidez com o uso do DIU com cobre), objetivo principal para a escolha dos métodos. 

A segurança na efetividade do método foi a expectativa mais frequente e o motivo 

mais relatado pelas mulheres para estarem satisfeitas, confirmando ser a ponderação 

(expectativa versus experiência) um elemento determinante para a satisfação, aliada 

à confiabilidade de que o método será eficaz em prevenir a gravidez (WARTMAN et 

al., 1983; TURRIS, 2005).  

A continuidade no uso foi maior entre as usuárias de implante, sendo que mais 

de 95% delas continuavam a usar o método no momento da entrevista. Obteve-se boa 

adesão das usuárias ao método contraceptivo à medida em que mais de dois terços 

pretendiam usar o método novamente, condizendo com outros estudos (WONG et al., 

2009; GUAZZELLI et al., 2010; PEIPERT et al., 2011; APTER et al., 2016). Este 

resultado também foi maior entre as usuárias de implante, o que se mostrou 

compatível com a maior satisfação observada entre as usuárias do método.  
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Entre as mulheres que interromperam ou desejavam interromper o uso do 

método contraceptivo, o principal motivo foi a presença de efeitos colaterais, relatado 

principalmente entre as usuárias de implante, conforme observado em estudos 

internacionais (PEIPERT et al., 2011; ÚBEDA et al., 2011; WAHAB et al., 2016; 

GRIFFITHS et al., 2016). Ainda que, para a maioria das entrevistadas, a presença de 

efeitos colaterais não tenha levado à interrupção do método, mais uma vez a reação 

aos efeitos negativos causados pelo uso do contraceptivo mostrou ser determinante 

para a satisfação e adesão ao método, ressaltando a importância da orientação e 

manejo adequados (OSIS et al., 2004; FERREIRA et al., 2014; BORGES et al., 2017).  

O tempo médio de uso dos métodos pelas mulheres entrevistadas foi de pouco 

mais de um ano, podendo ser considerado um período curto já que foram contatadas 

mulheres que inseriram os métodos entre 2016 e 2019. Porém, constatou-se muitas 

perdas em razão de alterações nos números de telefone, tendo-se obtido sucesso 

com as usuárias mais recentes e que, portanto, haviam inserido o método há menos 

tempo, sendo essa uma limitação deste estudo.  

Não houve associação do subgrupo de satisfeitas completas com as variáveis 

elencadas (idade, cor, escolaridade, religião, atividade remunerada, renda média 

familiar, união conjugal, gravidez atual, número de filhos vivos, intenção de ter filhos 

e padrão de efeitos colaterais ao longo do tempo), o que sugere que a satisfação pode 

estar mais relacionada à ponderação entre vantagens e desvantagens do método 

contraceptivo, do que ao ideal de uma satisfação plena (SAULTZ e ALBEDAIWI, 2004; 

ESPERIDIÃO e TRAD, 2006). 

Ao contrário do que foi observado na mensuração pela forma completa, pela 

forma autorreferida observou-se que a satisfação, para as usuárias de implante, 

estava associada à idade, à escolaridade e à melhora dos efeitos colaterais ao longo 

do tempo. As mais jovens, entre 15 e 24 anos, e as que tinham escolaridade 

compatível com o ensino médio, foram as mais satisfeitas. Não foram encontrados 

estudos nacionais que analisassem os fatores associados à satisfação com o 

implante, e as pesquisas internacionais concentram-se no comparativo da satisfação 

entre os métodos, sem descrever o perfil das mulheres satisfeitas (SECURA et al., 

2010; PEIPERT et al., 2011; ESPEY, 2011; ÚBEDA et al., 2011; WAHAB et al., 2016; 

GRIFFITHS et al., 2016). 

Para as usuárias de DIU, a associação com a satisfação autorreferida foi 

observada apenas em relação à gestação atual, à realização de atividade remunerada 
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e ao padrão de efeitos colaterais, ou seja, as mais satisfeitas não estavam gestantes 

(indicando a importância da efetividade do método para a satisfação), realizavam 

algum trabalho remunerado e os efeitos colaterais melhoraram com o tempo. Não 

houve associação da satisfação com as demais variáveis do perfil sociodemográfico, 

resultado similar ao observado por Borges et al. (2017). 

Em relação à associação da satisfação autorreferida com a melhora dos efeitos 

colaterais ao longo do tempo, observada para ambos os métodos em estudo, o 

resultado reforça a importância da orientação adequada sobre as alterações que o 

método contraceptivo pode acarretar no corpo da mulher, assim como do acolhimento 

e manejo das queixas pelos profissionais de saúde, como apontado em outras 

pesquisas (OSIS et al., 2004; FERREIRA et al., 2013; BORGES et al., 2017). 

Quanto aos motivos apontados pelas mulheres para estarem satisfeitas, a 

confiança na segurança do método em prevenir a gravidez foi o fator mais mencionado 

nas respostas, resultado condizente com os observados em outros estudos nacionais 

que avaliaram a satisfação com o DIU com cobre (OSIS et al., 2004; FERREIRA et 

al., 2013; BORGES et al., 2017). 

No que tange ao atendimento nos serviços de saúde da região de Pirituba e 

Perus, constatou-se que houve dificuldade para o acesso à inserção do implante e do 

DIU com cobre para mais de dois terços das usuárias quando tentaram inserir os 

métodos anteriormente, em outros serviços de saúde. Tais dificuldades já foram 

abordadas em relação ao acesso ao DIU, tanto em estudos internacionais quanto 

nacionais e, especificamente sobre a situação brasileira, sugerem certa manutenção 

das dificuldades até o momento atual (OSIS et al., 2006; MOURA et al., 2007; 

SECURA et al., 2010; BUHLING et al., 2014; BORGES et al., 2017; GONZAGA et al., 

2017). Em relação à inserção do implante, não há estudos nacionais sobre o acesso 

a este método no serviço público e, na presente pesquisa, o número de mulheres que 

tentou usar o implante anteriormente foi muito pequeno, possivelmente por sua oferta 

ser recente no serviço público e limitado a um grupo muito específico de mulheres, 

não permitindo generalização dos resultados e indicando a necessidade de novos 

estudos. 

Um aspecto positivo observado em relação às orientações sobre os métodos 

antes da inserção mostrou que o serviço que foi cenário deste estudo prestou 

assistência contraceptiva adequada às usuárias, esclarecendo sobre o funcionamento 

dos métodos, vantagens e desvantagens, o que pode ter influenciado na alta 
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satisfação, conforme abordado por OSIS et al. (2004). Aspectos relacionados ao 

atendimento no serviço de saúde em questão também foram atribuídos por grande 

parte das mulheres como motivos para a satisfação com o método contraceptivo. A 

rapidez para a inserção e a facilidade em esclarecer dúvidas sobre o método ou sobre 

efeitos colaterais foram os mais mencionados, sendo facilitadores para o uso e para 

a adesão aos métodos contraceptivos, assim como observados em estudos nacionais 

e internacionais (MOURA et al., 2007; SECURA et al., 2010). Vale acrescentar que, 

em razão deste estudo ter sido realizado em um serviço hospitalar, a rapidez para a 

inserção do método foi determinante para a oferta, já que a captação das usuárias se 

deu por meio da passagem pelo pronto socorro ou internação na maternidade, que 

costumeiramente tem alta breve. 

 Foram menos mencionados como motivos para a satisfação os aspectos 

relacionados à facilidade em realizar acompanhamento médico e ultrassonografia de 

controle, para as usuárias de DIU, o que pode sugerir que permanecem existindo 

dificuldades na atenção básica, não apenas para a inserção, mas também para o 

acompanhamento das mulheres que usam este método, como apontado em estudos 

anteriores (MOURA et al., 2007; GONZAGA et al., 2017). 

Poucas usuárias se consideraram insatisfeitas ou pouco satisfeitas com os 

métodos e o principal motivo para a insatisfação foi a presença ou intensidade de 

efeitos colaterais, condizente com o observado na literatura (WONG et al., 2009; 

PEIPERT et al., 2011). Para as usuárias de DIU, o medo do método falhar aparece 

como uma preocupação frequente, assim como observado por ARAÚJO (2017) e 

dificuldades no acompanhamento médico, mais uma vez, apontam para fragilidades 

na atenção em contracepção na atenção básica. 

Este estudo obteve resultados inovadores à medida em que analisou a 

satisfação com o uso do implante e do DIU com cobre por meio de duas estratégias 

de mensuração (autorreferida e completa) que puderam ser comparadas, 

possibilitando ampliar a compreensão sobre os aspectos envolvidos na satisfação das 

usuárias. Constatou-se que houve diferença estatisticamente significativa entre as 

estratégias de mensuração. Não foram usadas metodologias específicas para avaliar 

a validade e a confiabilidade de cada medida, mas pode ser que o relato espontâneo 

do nível de satisfação pela resposta à pergunta direta seja suficiente para analisar a 

satisfação com o método contraceptivo. Isso porque, além de facilitar a comparação 

com outros estudos que usam essa mesma forma de mensuração, não impõe pré-
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condições ou instrumentos específicos para concluir se há ou não satisfação, 

deixando livre a cada mulher a ponderação sobre os elementos que a levaram a se 

considerar satisfeita com o método contraceptivo. 

Ao propor uma estratégia de mensuração da satisfação de forma indireta, 

nomeada como satisfação completa, este estudo buscou obter um subgrupo de 

mulheres que estariam satisfeitas em todos os aspectos (atributos). Constatou-se que 

havia neste grupo uma porcentagem maior de mulheres "muito satisfeitas" e "mais 

satisfeitas que com o método anterior" e que atribuíram nota muito alta (acima de 9,5 

pontos) para a satisfação com o uso do implante ou do DIU com cobre. Porém, por 

esta forma de mensuração, as mulheres consideradas satisfeitas representaram uma 

parcela menor do total de entrevistadas se comparadas ao grupo das satisfeitas pela 

forma autorreferida. 

Portanto, pode-se considerar uma fragilidade da forma de mensuração 

completa justamente o fato de ter pretendido ser completa, homogênea e, assim, ter 

excluído da formação de seu subgrupo mulheres que estariam enquadradas como 

satisfeitas pela forma autorreferida, mas com respostas ambivalentes ou 

aparentemente contraditórias, como por exemplo, mulheres que se consideraram 

satisfeitas, mas não pretendiam usar o método novamente; ou que temiam que o 

método pudesse falhar; ou ainda, que não consideraram a experiência melhor que a 

expectativa, dentre outras possibilidades.  

Ainda que a análise das duas formas de mensuração sugira que a relação entre 

os atributos não ocorre de forma cumulativa, ou seja, a mulher satisfeita não é apenas 

aquela que respondeu positivamente para todos os quatro atributos, a coesão das 

respostas dadas pela maioria das entrevistadas para as questões dos atributos 

possibilitou constatar que, de fato, a análise da expectativa, experiência, efetividade e 

continuidade promovem uma ampliação da compreensão da temática satisfação, 

assim como observado em estudos anteriores (LINDER-PELZ, 1982; WARTMAN et 

al., 1983; ZASTOWNY et al., 1989; TURRIS, 2005; MATSUKUMA e HERNANDEZ, 

2006).  

Por seu caráter subjetivo, o conceito satisfação é de difícil análise. Ainda que 

possa haver imprecisões, o questionamento pela pergunta direta mostrou ser a opção 

que traduz este sentimento com maior liberdade e melhor custo-benefício para 

pesquisas e prática clínica.  
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A análise da satisfação de forma direta – e não indiretamente a partir da 

continuidade, como realizada em grande parte dos estudos sobre métodos 

contraceptivos (MATSUKUMA e HERNANDEZ, 2006; MOUREAU et al., 2007; 

GUAZZELLI et al., 2010; PEIPERT et al., 2011; ÚBEDA et al., 2011; FERREIRA et al., 

2014; WAHAB et al., 2016; GRIFFITHS et al., 2016; VIEIRA et al., 2019) – mostrou 

ser um ponto positivo desta pesquisa. Constatou-se que uma parcela das mulheres 

que continuava usando o implante ou o DIU com cobre não estava satisfeita com o 

método. Assim, ainda que os dois conceitos possam estar relacionados (satisfação e 

continuidade), tomá-los como equivalentes pode levar ao erro na análise e 

interpretação dos resultados.  

Outra contribuição deste estudo foi obter como resultado que a eficácia na 

prevenção da gravidez é o aspecto mais relacionado à satisfação com o método 

contraceptivo, confirmando a superioridade dos LARC, neste quesito, como uma 

forma mais eficaz de prevenção de gestações não intencionais. Ainda que a eficácia 

do método possa se sobrepor aos efeitos negativos causados por ele, observou-se 

que a melhora dos efeitos colaterais ao longo do tempo é determinante para a 

satisfação, ressaltando a importância do acompanhamento adequado na atenção 

básica e de novos estudos para o desenvolvimento de métodos contraceptivos com 

menos efeitos colaterais. 

A alta satisfação obtida para ambos os métodos, implante e DIU com cobre, 

comprova a boa aceitação deles por parte do público estudado e embasa a 

necessidade de ampliação da oferta destes métodos no serviço público a todas as 

mulheres, como garantia dos direitos sexuais e reprodutivos assegurados em lei.   

Este estudo apresentou algumas limitações. No segundo semestre de 2019 não 

houve inserções de DIU com cobre em razão do desabastecimento deste insumo no 

município de São Paulo. Este fato pode explicar ter havido mais perdas no contato 

com as usuárias de DIU do que com as de implante, já que, no geral, obteve-se 

sucesso com as usuárias mais recentes, cujos números de telefone continuavam 

atuais. Outra questão é que os efeitos colaterais analisados foram autorreferidos pelas 

participantes, sendo o relato suscetível a falhas ou imprecisões na nomenclatura dos 

mesmos. Ainda, as entrevistas foram realizadas por profissionais do serviço hospitalar 

onde as mulheres foram atendidas, o que pode ter sido um fator limitante para a 

expressão de opiniões negativas sobre os métodos ou sobre o atendimento recebido.  

De toda forma, são escassos os estudos sobre a satisfação ou a experiência com o 
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uso do implante no Brasil, método de oferta recente no serviço público de algumas 

cidades, como São Paulo, indicando a necessidade de pesquisas sobre esse método.  

 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19, o que dificultou o 

acesso aos serviços de saúde, tanto para orientação sobre métodos contraceptivos 

quanto para o acompanhamento e manejo de efeitos colaterais. Diversas 

entrevistadas relataram uma maior dificuldade para realizar consultas e exames para 

acompanhamento dos métodos de uso, com a justificativa da interrupção ou redução 

das atividades na atenção básica em razão do combate à pandemia, ou mesmo por 

decisão própria de não recorrerem ao serviço por medo de contaminação pelo vírus. 

 Segundo dados das Nações Unidas, 47 milhões de mulheres em 114 países 

de média e baixa renda podem não conseguir acessar métodos contraceptivos, o que 

poderá resultar em 7 milhões de gravidezes não intencionais se o isolamento social 

continuar por seis meses e se houver maiores interrupções dos serviços de saúde 

(UNFPA, 2020). No caso do Brasil, não houve medidas governamentais para 

minimizar esses efeitos ou facilitar o acesso aos métodos de longa duração, mais 

eficazes e de menor controle, como o DIU e o implante. Ao contrário, o Ministério da 

Saúde revogou a Nota Técnica 16/2020, da Coordenação de Saúde das Mulheres, 

que dispunha sobre o acesso à saúde sexual e reprodutiva no contexto da crise 

sanitária (BRASIL, 2020). Mesmo com a redução das atividades presenciais e o 

afastamento de diversos profissionais em razão da contaminação pela Covid-19, a 

cidade de São Paulo apresentou avanços em relação à oferta de LARC, estendendo 

o uso do DIU com hormônio a adolescentes (SÃO PAULO, 2020) e mantendo o 

abastecimento de insumos relacionados à saúde reprodutiva. 

O contexto da pandemia também trouxe limitações para a condução deste 

estudo: a dificuldade de contato com as usuárias indígenas, atendidas pelo hospital, 

que, em sua maioria, não dispunham de telefone próprio, sendo referência o número 

da unidade básica. Em razão da pandemia de Covid-19, a aldeia permaneceu isolada 

para evitar a propagação do vírus, sendo contraindicado o convite às usuárias para 

atenderem ao contato telefônico na UBS.  

É importante acrescentar que, também em razão da pandemia de  

Covid-19, o hospital cenário deste estudo passou a atender exclusivamente 

portadores dessa doença, deixando de prestar assistência em ginecologia e 

obstetrícia para as usuárias das regiões de Pirituba e Perus. Este fato não 
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comprometeu o resultado do estudo, à medida em que a população alvo era de 

usuárias que passaram por inserção dos métodos até dezembro de 2019. Da mesma 

forma, a coleta de dados também não foi comprometida, pois já estava previsto que 

seria realizada por contato telefônico. Ainda assim, vale o registro de que a assistência 

em saúde reprodutiva e saúde da mulher foi interrompida neste serviço, assim como 

em outros, tanto na atenção básica quanto na atenção especializada, representando 

a supressão, temporária ou definitiva, dos direitos sexuais e reprodutivos, podendo 

resultar no aumento de gestações não intencionais, especialmente nas populações 

mais vulneráveis. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

• Dentre as participantes do estudo, as usuárias de implante eram 

adolescentes e mulheres jovens, negras, com ensino médio, que não exerciam 

nenhuma atividade remunerada e tinham renda mensal até 999 reais. Estavam 

casadas ou em união e tinham ao menos um filho. Tiveram a menarca, a primeira 

relação sexual e a primeira gestação mais cedo que as usuárias de DIU com cobre. 

As usuárias de DIU com cobre eram mais velhas, negras, evangélicas, com renda 

mensal superior à das usuárias de implante e quase metade delas exercia alguma 

atividade remunerada. Estavam casadas ou em união e tinham dois filhos, em média. 

A maior parte das usuárias, de ambos os métodos, não desejava ter (mais) filhos. 

• A satisfação com o uso do implante contraceptivo e do DIU com cobre foi 

alta, pela forma de mensuração autorreferida. Segundo a análise por atributos 

(satisfação completa), a satisfação estava relacionada à expectativa de que o método 

fosse seguro para a prevenção da gravidez; à experiência ter sido melhor que o 

esperado, proporcionando a sensação de tranquilidade em razão da segurança; à 

efetividade do método em prevenir a gravidez; e à continuidade no uso indicando 

adesão ao método. As duas formas de mensuração não foram equivalentes. 

• A melhora dos efeitos colaterais ao longo do tempo foi associada à 

satisfação autorreferida, tanto para usuárias do implante quanto para usuárias de DIU. 

Nenhuma variável mostrou estar associada à satisfação completa. 

• O principal motivo para a satisfação com o implante e o DIU com cobre foi 

a sensação de segurança trazida pela efetividade do método em prevenir a gravidez. 

Entre as insatisfeitas, o principal motivo foi a presença ou intensidade de efeitos 

colaterais. 
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ANEXOS / APÊNDICES 
  

 

Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
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Anexo 2 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal da Saúde de São Paulo 
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Anexo 3 – Declaração de ciência e autorização 
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Anexo 4 – Declaração de anuência 
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Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 Meu nome é _______________________________, sou do Planejamento 

Reprodutivo do Hospital de Pirituba e estou realizando uma pesquisa sobre o uso do 

implante contraceptivo e do DIU com cobre, inseridos no hospital entre os anos de 

2016 e 2019. Como você é uma dessas mulheres, gostaria de convidá-la a participar, 

respondendo algumas perguntas sobre você, sua história reprodutiva e o quanto está 

satisfeita com o uso do implante ou do DIU. O tempo estimado para duração da 

entrevista é de 15 minutos, sua participação é voluntária e não remunerada. 

A pesquisa envolve algumas perguntas de cunho pessoal e íntimo, mas você 

pode se recusar a participar da pesquisa inteira ou de qualquer parte dela, a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo. Todas as informações colhidas são sigilosas e você 

não será identificada. Os resultados serão utilizados para divulgação científica, com o 

intuito de melhorar a atenção em contracepção prestada às mulheres. 

 Como benefício da participação na pesquisa você receberá orientações sobre 

contracepção e poderá esclarecer dúvidas. Os riscos envolvidos relacionam-se ao 

possível desconforto em responder perguntas de cunho íntimo. 

Fique à vontade para esclarecer suas dúvidas. 

Você concorda em participar? 

   

 Sim    Não 

 

(Em caso afirmativo considerar o consentimento verbal e prosseguir com a 

leitura do termo. Em caso negativo, agradecer e encerrar o contato.) 

 Esta pesquisa é coordenada pela psicóloga Luciane Vieira Mendes, mestranda 

do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo. Você pode entrar em contato com ela por email (lucianevmendes@usp.br), 

telefone (11-3394-8639) ou endereço (Av. Menotti Laudisio, 100 CEP 02945-000 - São 

Paulo-SP). Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os 

aspectos éticos dessa pesquisa, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisas da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – Rua General Jardim, 

36 - 1° andar. Telefone: (11) 3397-2464 – email: smscep@gmail.com 
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O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo também poderá ser consultado para dúvidas ou denúncias 

relacionadas à ética desta pesquisa e localiza-se na Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira 

César – São Paulo, SP, horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 

12h e das 13h às 15h telefone, (11) 3061-7779. 

Você gostaria de receber uma via desse termo através de aplicativo de 

mensagem ou email? (Em caso afirmativo registrar os dados necessários para o 

envio.)____________________________________________________________ 

 

 

 

Participante     Assinatura     Data 

 

 

 

 

Entrevistador     Assinatura    Data 
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Apêndice 2 – Termo de Assentimento 

 

 

 Meu nome é _______________________________, sou do Planejamento 

Reprodutivo do Hospital de Pirituba e estou realizando uma pesquisa sobre o uso do 

implante contraceptivo e do DIU com cobre, inseridos no hospital entre os anos de 

2016 e 2019. Como você é uma dessas mulheres, gostaria de convidá-la a participar, 

respondendo algumas perguntas sobre você, sua história reprodutiva e o quanto está 

satisfeita com o uso do implante ou do DIU. O tempo estimado para duração da 

entrevista é de 15 minutos, sua participação é voluntária e não remunerada. 

A pesquisa envolve algumas perguntas de cunho pessoal e íntimo, mas você 

pode se recusar a participar da pesquisa inteira ou de qualquer parte dela, a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo. Todas as informações colhidas são sigilosas e você 

não será identificada. Os resultados serão utilizados para divulgação científica, com o 

intuito de melhorar a atenção em contracepção prestada às mulheres. 

 Como benefício da participação na pesquisa você receberá orientações sobre 

contracepção e poderá esclarecer dúvidas. Os riscos envolvidos relacionam-se ao 

possível desconforto em responder perguntas de cunho íntimo. 

Fique à vontade para esclarecer suas dúvidas. 

Você concorda em participar? 

   

 Sim    Não 

 

(Em caso afirmativo considerar o consentimento verbal e prosseguir com a 

leitura do termo. Em caso negativo, agradecer e encerrar o contato.) 

 Esta pesquisa é coordenada pela psicóloga Luciane Vieira Mendes, mestranda 

do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo. Você pode entrar em contato com ela por email (lucianevmendes@usp.br), 

telefone (11-3394-8639) ou endereço (Av. Menotti Laudisio, 100 CEP 02945-000 - São 

Paulo-SP). Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os 

aspectos éticos dessa pesquisa, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisas da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – Rua General Jardim, 

36 - 1° andar. Telefone: (11) 3397-2464 – email: smscep@gmail.com 
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O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo também poderá ser consultado para dúvidas ou denúncias 

relacionadas à ética desta pesquisa e localiza-se na Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira 

César – São Paulo, SP, horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 

12h e das 13h às 15h telefone, (11) 3061-7779. 

Você gostaria de receber uma via desse termo através de aplicativo de 

mensagem ou email? (Em caso afirmativo registrar os dados necessários para o 

envio.)____________________________________________________________ 

 

 

 

Participante     Assinatura     Data 

 

 

 

 

Entrevistador     Assinatura    Data 
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Apêndice 3 - Instrumento 

 

 

PESQUISA SOBRE SATISFAÇÃO COM O USO DO IMPLANTE 

CONTRACEPTIVO E DO DIU COM COBRE - 2020 

 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

 

 

ETAPA 2: Entrevista 
 
 
Vamos iniciar a pesquisa. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre 

suas características pessoais e situação socioeconômica. 
 
 

Seção 1: Características da entrevistada:  
 

 
1. Qual sua idade atual?      ____ anos  

 
2. Qual é a sua religião? 

0 (  ) nenhuma 
1 (  ) católica 
2 (  ) evangélica 
3 (  ) espírita 
4 (  ) afro-brasileira (candomblé, umbanda) 
5 (  ) outra. Citar ____________________ 

 
3. Como você classifica a sua cor? [estimulada] 

1 (  ) branca 
2 (  ) parda 
3 (  ) preta 
4 (  ) amarela 
5 (  ) indígena 

 
4. Qual foi a última série que concluiu com aprovação? ___ anos de 

escolaridade 
 

5. Você exerce alguma atividade remunerada? 
0 (  ) não 
1 (  ) sim 

 
6. Como é sua moradia?  
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0 (  ) não tem moradia fixa 
1 (  ) mora em imóvel próprio 
2 (  ) mora em imóvel alugado 
3 (  ) mora em comunidade ou área de invasão 
4 (  ) outro tipo de moradia. Citar __________________ 
 

7. Quantas pessoas moram com você? [estimulada] 
1 (  ) mora sozinha 
2 (  ) 2 a 4 pessoas 
3 (  ) 5 a 7 pessoas 
4 (  ) 8 a 10 pessoas 
5 (  ) 11 pessoas ou mais 
 

8. Você usa alguma dessas substâncias? 
tabaco      0 (  ) não 1 (  ) sim 
álcool      0 (  ) não 1 (  ) sim 
maconha     0 (  ) não 1 (  ) sim 
cocaína      0 (  ) não 1 (  ) sim 
crack      0 (  ) não 1 (  ) sim 
lança-perfume     0 (  ) não 1 (  ) sim 
heroína      0 (  ) não 1 (  ) sim 
anfetaminas     0 (  ) não 1 (  ) sim 
medicamentos psiquiátricos   0 (  ) não 1 (  ) sim 
outra. Citar _________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 

9. Qual a renda média mensal de sua família?  
0 (  ) não possui rendimento 
1 (  ) até 999 reais 
2 (  ) entre 1.000 e 1.999 reais 
3 (  ) entre 2.000 e 4.999 reais 
4 (  ) entre 5.000 e 9.999 reais 
5 (  ) igual ou superior a 10.000 reais 

 
 
Agora gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua vida sexual e história 

reprodutiva e também conhecer os métodos contraceptivos que usou. 
 
 
Seção 2: História reprodutiva e contracepção:  

 
 

10. Qual idade você tinha quando menstruou pela primeira vez? ___ anos 
 

11. Qual idade tinha quando teve a primeira relação sexual?  ___ anos 
 

12. Quantos parceiros sexuais você teve até hoje? 
1 (  ) 1 a 4 
2 (  ) 5 a 9 
3 (  ) 10 ou mais 
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13. Atualmente está casada ou em união com alguém? 
0 (  ) não    [pular para a questão 17] 
1 (  ) sim    
 

14. Qual a idade de seu marido / parceiro?  ___ anos 
 

15. Estão juntos há quanto tempo?  ___ anos 
 

16. Qual foi a última série que seu marido / parceiro concluiu com aprovação?   
___ anos de escolaridade 

 
17. Você está grávida atualmente? 

0 (  ) não  
1 (  ) sim 
2 (  ) não sabe 
 

18. Você já engravidou alguma vez? 
0 (  ) não [pular para questão 25] 
1 (  ) sim  
 

19. Qual idade você tinha quando engravidou pela primeira vez?  ___ anos 
 

20. Quantas vezes você já engravidou?  ____ 
 
21. Quantos partos vaginais você já teve?  ____ 

 
22. Quantos partos cesárea você já teve?  ____ 

 
23. Quantos abortamentos você já teve?  ____ 

 
24. Quantos filhos vivos você tem?  ____ 

 
25. Você quer ter (mais) filhos? 

0 (  ) não  
1 (  ) sim 
2 (  ) não sabe 

 
26. Quais métodos contraceptivos reversíveis você já usou na sua vida, 

incluindo o método atual? 
anticoncepcional oral    0 (  ) não 1 (  ) sim 
anticoncepcional injetável   0 (  ) não 1 (  ) sim 
preservativo masculino   0 (  ) não 1 (  ) sim 
preservativo feminino   0 (  ) não 1 (  ) sim 
DIU      0 (  ) não 1 (  ) sim 
diafragma     0 (  ) não 1 (  ) sim 
tabelinha     0 (  ) não 1 (  ) sim 
coito interrompido    0 (  ) não 1 (  ) sim 
contracepção de emergência  0 (  ) não 1 (  ) sim 
implante     0 (  ) não 1 (  ) sim 
adesivo      0 (  ) não 1 (  ) sim 
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anel vaginal     0 (  ) não 1 (  ) sim 
outro. Citar _______________  0 (  ) não 1 (  ) sim 

  
 
 

Vamos conversar agora sobre o implante, que foi o método que você 
inseriu em nosso hospital (apenas para usuárias desse método). 
 
 

 Seção 3: Descrição do uso do implante  
  
 

• Atributo expectativa: 
 

27. Quais eram suas expectativa sobre o implante, antes de usá-lo?        
não tinha expectativas     0 (  ) não 1 (  ) sim 
tinha medo de usar       0 (  ) não 1 (  ) sim 
que a inserção seria um procedimento doloroso 0 (  ) não 1 (  ) sim 
que aumentaria o fluxo menstrual    0 (  ) não 1 (  ) sim 
que teria mais cólicas     0 (  ) não 1 (  ) sim 
que poderia ficar mais irritada    0 (  ) não 1 (  ) sim 
que poderia sentir dores de cabeça   0 (  ) não 1 (  ) sim 
que poderia causar algum mal à saúde   0 (  ) não 1 (  ) sim 
que não era seguro para evitar gravidez   0 (  ) não 1 (  ) sim 
que poderia ficar infértil     0 (  ) não 1 (  ) sim 
 
tinha o desejo de usar     0 (  ) não 1 (  ) sim 
que a inserção seria um procedimento simples  0 (  ) não 1 (  ) sim 
que teria diminuição no fluxo menstrual    0 (  ) não 1 (  ) sim 
que melhoraria as cólicas     0 (  ) não 1 (  ) sim 
que não causaria nenhum mal à saúde   0 (  ) não 1 (  ) sim 
que seria um método seguro    0 (  ) não 1 (  ) sim 
que seria um método prático para o casal  0 (  ) não 1 (  ) sim 
que teria menos efeitos colaterais que com outros métodos hormonais 
         0 (  ) não 1 (  ) sim 
que poderia engravidar quando retirasse   0 (  ) não 1 (  ) sim 

 
 outra. Citar ___________________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 

 
 

• Atributo experiência: 
 

28.  Você tentou inserir o implante anteriormente em algum serviço de saúde? 
0 (  ) não  [pular para questão 30] 
1 (  ) sim 
 

29. Você conseguiu realizar a inserção? 
0 (  ) não 
1 (  ) sim 
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30. Antes de inserir o implante, você recebeu orientações sobre como ele 
funciona? 
0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) não se lembra 
 

31. Antes de inserir o implante, você recebeu orientações sobre suas 
vantagens, tais como eficácia, longa duração, não requerer controles 
frequentes, dentre outras? 
0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) não se lembra 
 

32. Antes de inserir o implante, você recebeu orientações sobre suas 
desvantagens, tais como possibilidade de efeitos colaterais, necessidade 
de profissional capacitado para inserção e retirada, dentre outras?  
0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) não se lembra 

 
33. Antes de inserir o implante, você pôde esclarecer suas dúvidas?  

0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) não se lembra 

 
34.   Você teve algum efeito colateral durante o uso do implante? 

irregularidade menstrual   0 (  ) não 1 (  ) sim 
sangramento menstrual mais intenso  0 (  ) não 1 (  ) sim  
sangramento menstrual prolongado 0 (  ) não 1 (  ) sim 
sangramento menstrual menos intenso 0 (  ) não 1 (  ) sim 
ausência da menstruação   0 (  ) não 1 (  ) sim 
aumento das cólicas menstruais  0 (  ) não 1 (  ) sim 
melhora nas cólicas menstruais  0 (  ) não 1 (  ) sim 
dores de cabeça    0 (  ) não 1 (  ) sim 
irritabilidade     0 (  ) não 1 (  ) sim 
dores nas mamas    0 (  ) não 1 (  ) sim 
alterações de pele / acne   0 (  ) não 1 (  ) sim 
ganho de peso    0 (  ) não 1 (  ) sim 
diminuição da libido    0 (  ) não 1 (  ) sim 
outro. Citar _________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 

35.  Ao longo do tempo de uso a intensidade ou frequência dos efeitos 
colaterais se alteraram?   [estimulada] 
0 (  ) não, permaneceram iguais 
1 (  ) sim, eram piores no início e melhoraram ao longo do tempo 
2 (  ) sim, pioraram ao longo do tempo 
  

 36.    Usar este método trouxe alguma mudança em sua vida? 
Sente-se mais feliz     0 (  ) não 1 (  ) sim 
Sente-se mais tranquila    0 (  ) não 1 (  ) sim 
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Melhorou a relação com o parceiro  0 (  ) não 1 (  ) sim 
Melhorou a relação sexual    0 (  ) não 1 (  ) sim 
Melhorou o relacionamento com familiares 0 (  ) não 1 (  ) sim 
 
sente-se infeliz ou doente    0 (  ) não 1 (  ) sim 
sente-se mais irritada ou nervosa   0 (  ) não 1 (  ) sim 
piorou a relação com o parceiro   0 (  ) não 1 (  ) sim 
piorou a relação sexual    0 (  ) não 1 (  ) sim 
piorou o relacionamento com familiares  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 
Outra. Citar ___________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 

37.   Você avalia que ter optado pelo implante foi uma boa decisão? 
0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) em termos 

 3 (  ) não sabe 
 
38.   Sua experiência com o uso do implante é / foi: 

1 (  ) melhor do que você esperava 
2 (  ) de acordo com o que você esperava 
3 (  ) pior do que você esperava 
4 (  ) outra. Citar ___________________________ 
 
 

• Atributo efetividade: 
 

39. Você conhece a taxa de eficácia do implate em prevenir a gravidez? 
 0 (  ) não  
1 (  ) sim. Qual? _________________ 

  2 (  ) não se lembra 
 

40. Você se sente segura em relação à eficácia do implante em prevenir a 
gravidez? 
0 (  ) não  
1 (  ) sim 
2 (  ) em termos 
3 (  ) não sabe 
 
 

• Atributo continuidade: 
 

41. Você está usando ou usou o implante por quanto tempo?  _____ meses 
 
42. Você tentou retirar o implante em algum serviço de saúde? 

0 (  ) não [pular para questão 44]  
1 (  ) sim  
 

43. Você conseguiu realizar a remoção? 
 0 (  ) não  
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 1 (  ) sim  
 
44. Você continua usando o mesmo método? [caso tenha realizado troca 

pelo mesmo método, considerar que sim] 
0 (  ) não [pular para questão 46]  
1 (  ) sim  

 
45. Você deseja retirar o implante? 

0 (  ) não   [pular para questão 47] 
     1 (  ) sim 
     2 (  ) talvez 

3 (  ) não sabe 
 

46. Qual o principal motivo para ter deixado de usar ou querer retirar o 
método? 

1 (  ) presença de infecção 
2 (  ) engravidou com o método 
3 (  ) efeitos colaterais 
4 (  ) desejo de engravidar 
5 (  ) outro. Citar ____________ 
 

47. Você pretende usar o implante novamente, se puder? 
0 (  ) não     
1 (  ) sim 
2 (  ) talvez 
3 (  ) não sabe 
 
 

 Seção 4: Satisfação com o uso do implante  
 

48. Comparando com o último método que você usou antes do implante, 
você considera que está ou esteve: 

1 (  ) menos satisfeita  
2 (  ) tão satisfeita quanto 
3 (  ) mais satisfeita 
 

49.   De zero a dez, sendo zero a menor e dez a maior, qual nota você daria 
para a satisfação que sente ou sentiu ao usar este método?  _____ 
    

50. Considerando sua resposta anterior, qual é ou foi seu nível de 
satisfação com o implante?  

0 (  ) insatisfeita 
1 (  ) pouco satisfeita 
2 (  ) satisfeita  [pular para questão 56]  

   3 (  ) muito satisfeita [pular para questão 56] 
 
 

 Seção 5: Motivos para a satisfação ou insatisfação com o uso do implante  
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51. Você considera como motivo para sua insatisfação algum aspecto 
relacionado ao atendimento nos serviços de saúde?  
0 (  ) não    [pular para questão 53] 
1 (  ) sim  

 
52.  Qual ou quais?  

 demora para a inserção do método  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 dificuldades em esclarecer dúvidas sobre o método ou efeitos colaterais 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
 dificuldades em realizar o acompanhamento médico 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
outra. Citar ___________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 

53. Você considera como motivo para sua insatisfação algum aspecto 
relacionado à preocupação com a segurança do método?  
0 (  ) não    [pular para questão 55] 
1 (  ) sim  

 
54. Qual ou quais?       

teme que o método possa falhar, ocasionando gravidez 
     0 (  ) não 1 (  ) sim 
teme que o método possa lhe causar algum mal  
     0 (  ) não 1 (  ) sim 
teme que não consiga engravidar após interromper o uso 
     0 (  ) não 1 (  ) sim 
teme que o parceiro não aprove o método 0 (  ) não 1 (  ) sim 

 outra. Citar ___________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 

55. Você considera como motivo para sua insatisfação a presença de efeitos 
colaterais?  
0 (  ) não    [pular para questão 61] 
1 (  ) sim   [pular para questão 61] 
 

56. Você considera como motivo para sua satisfação algum aspecto 
relacionado ao atendimento nos serviços de saúde?  
0 (  ) não    [pular para questão 58] 
1 (  ) sim  

 
57.  Qual ou quais?   

 rapidez para a inserção do método  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 facilidade em esclarecer dúvidas sobre o método ou efeitos colaterais 
     0 (  ) não 1 (  ) sim 
 facilidade em realizar o acompanhamento médico 
     0 (  ) não 1 (  ) sim 
 praticidade por não necessitar de consultas ou exames frequentes 
     0 (  ) não 1 (  ) sim 
outra. Citar ___________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 

 
58. Você considera como motivo para sua satisfação algum aspecto 

relacionado à segurança do método?  
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0 (  ) não    [pular para questão 60] 
1 (  ) sim 

 
59. Qual ou quais?             

confia que o método é seguro em prevenir a gravidez 
     0 (  ) não 1 (  ) sim 
sente-se segura de que o método não lhe causará mal  
     0 (  ) não 1 (  ) sim 
sente-se segura de que poderá engravidar quando interromper o uso 
     0 (  ) não 1 (  ) sim 
tem a aprovação do parceiro   0 (  ) não 1 (  ) sim 

 outra. Citar ___________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 

60. Você considera como motivo para sua satisfação a ausência de efeitos 
colaterais ou a boa tolerância a eles, ou seja, não foram presentes ou não 
foram tão intensos?  
0 (  ) não     
1 (  ) sim   

 
 

• Encerramento: 
 

61. Você gostaria de fazer algum comentário? 
0 (  ) não     
1 (  ) sim. Citar _____________________________________  
 

 
 Obrigada por sua participação!  
 

 
 
 
Vamos conversar agora sobre o DIU, que foi o método que você inseriu em 

nosso hospital (apenas para usuárias desse método). 
 
 

 Seção 3: Descrição do uso do DIU com Cobre  
 
 

• Atributo expectativa: 
 

27. Quais eram suas expectativas sobre o DIU, antes de usá-lo?  
não tinha expectativas    0 (  ) não 1 (  ) sim 
tinha medo de usar      0 (  ) não 1 (  ) sim 
que a inserção seria um procedimento dolorido 0 (  ) não 1 (  ) sim 
que aumentaria o fluxo menstrual   0 (  ) não 1 (  ) sim 
que causaria muitas cólicas    0 (  ) não 1 (  ) sim 
que poderia causar algum mal à saúde  0 (  ) não 1 (  ) sim 
que não era seguro para evitar gravidez  0 (  ) não 1 (  ) sim 
que o parceiro iria sentir o dispositivo  0 (  ) não 1 (  ) sim 
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que poderia ficar infértil    0 (  ) não 1 (  ) sim 
 
tinha o desejo de usar    0 (  ) não 1 (  ) sim 
que a inserção seria um procedimento simples 0 (  ) não 1 (  ) sim 
que não teria alterações no fluxo menstrual 0 (  ) não 1 (  ) sim 
que não teria alterações nas cólicas  0 (  ) não 1 (  ) sim 
que não causaria mal à saúde   0 (  ) não 1 (  ) sim 
que seria um método seguro   0 (  ) não 1 (  ) sim 
que seria um método prático para o casal 0 (  ) não 1 (  ) sim 
que teria menos efeitos colaterais que com o uso dos hormônios 
        0 (  ) não 1 (  ) sim 
 
outra. Citar _____________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 
 

• Atributo experiência: 
 

28. Você tentou inserir o DIU anteriormente em algum serviço de saúde? 
0 (  ) não [pular para questão 30] 
1 (  ) sim 
 

29. Você conseguiu realizar a inserção? 
0 (  ) não 
1 (  ) sim 
 

30. Antes de inserir o DIU, você recebeu orientações sobre como ele 
funciona? 
0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) não se lembra 
 

31. Antes de inserir o DIU, você recebeu orientações sobre suas vantagens, 
tais como eficácia, longa duração, não requerer controles frequentes, 
dentre outras? 
0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) não se lembra 
 

32. Antes de inserir o DIU, você recebeu orientações sobre suas 
desvantagens, tais como possibilidade de efeitos colaterais, necessidade 
de profissional capacitado para inserção e retirada, dentre outras?  
0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) não se lembra 

 
33. Antes de inserir o DIU, você pôde esclarecer suas dúvidas?  

0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) não se lembra 
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34. Você teve ou tem algum efeito colateral durante o uso do DIU? 
irregularidade menstrual   0 (  ) não 1 (  ) sim 
sangramento menstrual mais intenso 0 (  ) não 1 (  ) sim 
sangramento menstrual prolongado 0 (  ) não 1 (  ) sim 
aumento das cólicas menstruais  0 (  ) não 1 (  ) sim 
dores pélvicas ou abdominais  0 (  ) não 1 (  ) sim 
outro. Citar ______________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 

35.  Ao longo do tempo de uso a intensidade ou frequência dos efeitos 
colaterais se alteraram? [estimulada] 
0 (  ) não, permaneceram iguais 
1 (  ) sim, eram piores no início e melhoraram ao longo do tempo 
2 (  ) sim, pioraram ao longo do tempo 

 
36. Usar este método trouxe alguma mudança em sua vida?   

sente-se mais feliz     0 (  ) não 1 (  ) sim 
sente-se mais tranquila     0 (  ) não 1 (  ) sim 
melhorou a relação com o parceiro  0 (  ) não 1 (  ) sim 
melhorou a relação sexual    0 (  ) não 1 (  ) sim 
melhorou o relacionamento com familiares 0 (  ) não 1 (  ) sim 
 
sente-se infeliz ou doente    0 (  ) não 1 (  ) sim 
sente-se mais irritada ou nervosa   0 (  ) não 1 (  ) sim 
piorou a relação com o parceiro   0 (  ) não 1 (  ) sim 
piorou a relação sexual    0 (  ) não 1 (  ) sim 
piorou o relacionamento com familiares  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 
Outra. Citar ______________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 

 
37. Você avalia que ter optado pelo DIU foi uma boa decisão? 

0 (  ) não 
1 (  ) sim 
2 (  ) em termos 
3 (  ) não sabe 

 
38. Sua experiência com o uso do DIU é / foi: 

1 (  ) melhor do que você esperava 
2 (  ) de acordo com o que você esperava 
3 (  ) pior do que você esperava 
4 (  ) outra. Citar ___________________________ 
 
 

• Atributo efetividade: 
 

39. Você conhece a taxa de eficácia do DIU em prevenir a gravidez? 
0 (  ) não  
1 (  ) sim. Qual? _________________ 
 2 (  ) não se lembra 
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40. Você se sente segura em relação à eficácia do DIU em prevenir a 
gravidez? 
0 (  ) não  
1 (  ) sim 
2 (  ) em termos 
3 (  ) não sabe 

 
 

• Atributo continuidade: 
 

41. Você está usando ou usou o DIU por quanto tempo?  _____ meses 
 
42. Você tentou retirar o DIU em algum serviço de saúde? 

0 (  ) não [pular para questão 44] 
1 (  ) sim  

  
43. Você conseguiu realizar a remoção? 

0 (  ) não  
1 (  ) sim  

 
44. Você continua usando o mesmo método? [caso tenha realizado troca pelo 

mesmo método, considerar que sim] 
0 (  ) não [pular para questão 46] 
1 (  ) sim  

 
45. Você deseja retirar o DIU? 

0 (  ) não   [pular para questão 47] 
  1 (  ) sim 

2 (  ) talvez 
3 (  ) não sabe 
 

46. Qual o principal motivo para ter deixado de usar ou querer retirar o 
método? 
1 (   )   expeliu espontaneamente e não quis recolocar 
2 ( ) expeliu espontaneamente e não conseguiu recolocar por 
dificuldades no serviço de saúde 
3 (  )  necessitou retirar por mau posicionamento e não quis recolocar 
4 ( ) necessitou retirar por mau posicionamento e não conseguiu 
recolocar por dificuldades no serviço de saúde 
5 (  ) presença de infecção 
6 (  ) perfuração uterina 
7 (  ) engravidou com o método 
8 (  ) efeitos colaterais 
9 (  ) desejo de engravidar 
10 (  ) outro. Citar ____________________________ 
 

47. Você pretende usar o DIU novamente, se puder? 
0 (  ) não     
1 (  ) sim 
2 (  ) talvez 
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  3 (  ) não sabe 
 
 

 Seção 4: Satisfação com o uso do DIU com cobre  
 

48. Comparando com o último método que você usou antes do DIU, você 
considera que está ou esteve: 
1 (  ) menos satisfeita  
2 (  ) tão satisfeita quanto 
3 (  ) mais satisfeita 
 

49. De zero a dez, sendo zero a menor e dez a maior, qual nota você daria 
para a satisfação que sente ou sentiu ao usar este método?  _____ 
    

50. Considerando sua resposta anterior, qual é ou foi seu nível de satisfação 
com o DIU com cobre?  
0 (  ) insatisfeita 
1 (  ) pouco satisfeita 
2 (  ) satisfeita  [pular para questão 56]  
3 (  ) muito satisfeita [pular para questão 56] 
 
 

 Seção 5: Motivos para a satisfação ou insatisfação com o uso do DIU com 
cobre  

 
51. Você considera como motivo para sua insatisfação algum aspecto 

relacionado ao atendimento nos serviços de saúde?  
0 (  ) não    [pular para questão 53] 
1 (  ) sim  

 
52.  Qual ou quais?          

 demora para a inserção do método  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 dificuldades em esclarecer dúvidas sobre o método ou efeitos colaterais 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
 dificuldades em realizar o acompanhamento médico 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
 dificuldades em realizar ultrassonografia de controle 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
outra. Citar ______________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 

53. Você considera como motivo para sua insatisfação algum aspecto 
relacionado à preocupação com a segurança do método?  
0 (  ) não    [pular para questão 55] 
1 (  ) sim  
 

54. Qual ou quais?            
 teme que o método possa falhar, ocasionando gravidez 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 

  teme que o método possa lhe causar algum mal  
         0 (  ) não 1 (  ) sim 
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  teme que não consiga engravidar após interromper o uso 
         0 (  ) não 1 (  ) sim 
 teme que o parceiro sinta o dispositivo ou o fio 0 (  ) não 1 (  ) sim 
          outra. Citar ______________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 

 

55. Você considera como motivo para sua insatisfação a presença ou a 
intensidade de efeitos colaterais?  
0 (  ) não    [pular para questão 61] 
1 (  ) sim   [pular para questão 61] 
 

56. Você considera como motivo para sua satisfação algum aspecto 
relacionado ao atendimento nos serviços de saúde?  
0 (  ) não    [pular para questão 58] 
1 (  ) sim  

 
57. Qual ou quais?   

rapidez para a inserção do método  0 (  ) não 1 (  ) sim 
facilidade em esclarecer dúvidas sobre o método ou efeitos colaterais 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
facilidade em realizar o acompanhamento médico 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
facilidade em realizar ultrassonografia de controle 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
praticidade por não necessitar de consultas ou exames frequentes 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
outra. Citar ______________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 

 
58. Você considera como motivo para sua satisfação algum aspecto 

relacionado à segurança do método?  
0 (  ) não    [pular para questão 60] 
1 (  ) sim 
 

59. Qual ou quais?          
confia que o método é seguro em prevenir a gravidez  
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
sente-se segura de que o método não lhe causará mal  
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
sente-se segura de que poderá engravidar quando interromper o uso 
      0 (  ) não 1 (  ) sim 
tem a aprovação do parceiro   0 (  ) não 1 (  ) sim 

 outra. Citar ______________________  0 (  ) não 1 (  ) sim 
 

60. Você considera como motivo para sua satisfação a ausência de efeitos 
colaterais ou a boa tolerância a eles, ou seja, não foram presentes ou não 
foram tão intensos?  
0 (  ) não     
1 (  ) sim   

 
 

• Encerramento: 



134  
 

 
61. Você gostaria de fazer algum comentário? 

0 (  ) não     
1 (  ) sim. Citar _____________________________________ 
  
 

 Obrigada por sua participação!  
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