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RESUMO 
 
Embora o dispositivo intrauterino (DIU) seja pouco usado no Brasil, ele é o método 
contraceptivo reversível mais usado no mundo. Trata-se de um método seguro, 
altamente eficaz e com resultados positivos na saúde das populações. Por meio da 
prevenção de gestações não planejadas, atua na redução da morbidade e mortalidade 
materna, mortalidade infantil e abortos inseguros. Pesquisas recentes, contudo, 
mostram que o acesso ao DIU nos serviços de Atenção Básica à Saúde nem sempre 
é facilitado, sendo permeado por barreiras organizacionais que contribuem para sua 
subutilização. Tais barreiras podem restringir o pleno exercício dos direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres brasileiras. Objetivo: Identificar barreiras organizacionais 
para disponibilização do DIU nos serviços de Atenção Básica à Saúde e elaborar, 
como produto desta dissertação, uma síntese destas barreiras, destinada aos 
gestores de saúde, com suas implicações e recomendações. Método: Estudo 
quantitativo, descritivo. A coleta de dados foi realizada por meio do preenchimento de 
um instrumento estruturado, online, pelos 79 profissionais responsáveis pela área 
técnica de Saúde da Mulher. O cenário do estudo foi a macrorregião Sul de Minas 
Gerais. A análise dos dados foi realizada por meio do software Stata, versão 14.0, e 
descrita por meio de número absoluto e proporções. Resultados: A maioria dos 
municípios possui protocolo de atenção à saúde da mulher (55,7%). Destes, 77,3% 
elaboraram seu próprio protocolo, mas 29,6% não treinaram a equipe de saúde para 
usá-lo. Dentre todos os municípios participantes, 15,2% não disponibilizam DIU, 
sendo que alguns também não referenciam a mulher para outros serviços (8,3%). 
Dentre aqueles que disponibilizam o DIU, a grande maioria não possui protocolo 
específico (68,7%); uma parcela não adota a gravidez como condição impossibilitante 
da inserção do DIU (10,5%) e, por outro lado, adotam condições menos relevantes 
como infecção vaginal (80,6%). Como critério para acesso ao DIU, 86,5% referiram 
prescrição médica, 71,6% realização de exames, 44,6% idade acima de 18 anos e 
24,4% participação em grupos. Como exames necessários, foi citado o Papanicolaou 
(94,7%), teste de gravidez (63,2%) e exame de sangue (29,8%). Quanto ao local de 
disponibilização, 83,7% não o disponibilizam nas Unidades Básicas de Saúde. Como 
profissional que insere o DIU, 97,0% referiram médico e nenhum citou o enfermeiro. 
Quanto aos grupos de planejamento reprodutivo, 43,0% dos municípios não os 
realizam. Por fim, 86,1% dos trabalhadores reportaram não haver dificuldades para 
obtenção do DIU. Conclusão: Foram identificadas barreiras organizacionais que 
dizem respeito ao uso de protocolos, também barreiras relacionadas à 
disponibilização e inserção do DIU, e barreiras relativas aos grupos de planejamento 
reprodutivo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Dispositivo intrauterino; Planejamento familiar; Saúde sexual e 

reprodutiva; Atenção primária à saúde.  

  



  



Gonzaga VAS. Organizational barriers to providing the intrauterine device in Primary 
Health Attention services (macro-region in the southern of Minas Gerais) [dissertation]. 
São Paulo (SP), Brasil: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2016.  
 

ABSTRACT 

 
Introduction: Although the intrauterine device (IUD) is little used in Brazil, it is the 

most used reversible contraceptive method in the world. It is about a safe method, 

highly effective and with positive results in the health of populations. By means of 

preventing unplanned pregnancies, it works to reduce maternal morbidity and 

mortality, infant mortality and unsafe abortions. Recent research, however, show that 

access to IUD in Primary Health Attention services is not always facilitated, being 

permeated by organizational barriers that contribute to their underutilization. Such 

barriers may restrict the full exercise of sexual and reproductive rights of Brazilian 

women. Objective: To identify organizational barriers for providing IUD in the Primary 

Health Attention services and elaborate, as a product of this dissertation, a summary 

of these barriers, which is intended for health managers, with their implications and 

recommendations. Method: Qualitative, descriptive study. Data collection was 

performed by completing, online, a structured instrument, by 79 professionals 

responsible for the technical field of Women’s Health. The study setting was the macro-

region in the southern of Minas Gerais. Data analysis was performed using Stata 

software, version 14.0, and described by absolute number and proportions. Results: 

Most municipalities have attention protocol to women’s health (55.7%). Of these, 

77.3% developed its own protocol, but 29.6% did not train health staff to use it. Among 

all participating municipalities, 15.2% do not offer IUD, and some did not refer women 

to other services (8.3%). Among those, which provide the IUD, the vast majority do not 

have specific protocol (68.7%); a portion does not adopt pregnancy as an impeditive 

condition of insertion of the IUD (10.5%) and, on the other hand, adopt less relevant 

conditions such as vaginal infection (80.6%). As a criterion for accessing the IUD, 

86.5% reported prescription, 71.6% exams, 44.6% aged over 18 years old and 24.4% 

participation in groups. As required exams, it was quoted the Pap smear (94.7%), 

pregnancy test (63,2%) and blood tests (29,8%). As a place of availability, 83.7% do 

not provide in the Basic Health Units.  As a professional to insert the IUD, 97.0% 

reported the doctor and none cited the nurse. Municipalities do not realize reproductive 

planning group at 43.0%. Finally, 86.1% of workers reported not having difficulties in 

obtaining the IUD. Conclusion: Organizational barriers were identified concerning the 

use of protocols, also barriers related to the availability and IUD insertion, and barriers 

related to the reproductive planning groups.  

KEYWORDS: Intrauterine device; Family planning; Sexual and reproductive health; 

Primary Health Attention.  
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Apresentação 31 

APRESENTAÇÃO 

 

Nos 26 anos de trajetória profissional como enfermeira, tive a oportunidade de 

trabalhar, basicamente, na área da saúde coletiva. Em 1994, fui selecionada para o 

então Programa de Saúde da Família (PSF) de Camaragibe (PE). Na época, o 

programa estava começando no Brasil como proposta de reorganização do modelo 

vigente de assistência. Fazer parte deste processo, que objetivava mudanças para a 

consolidação do nosso Sistema Único de Saúde (SUS), era motivo de grande orgulho 

para mim. Considero essa experiência muito significativa para minha carreira, 

assemelhando-se a uma grande escola de saúde coletiva. Nesse período, me 

especializei em Saúde Pública pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das 

Graças (FENSG) da Universidade de Pernambuco (UPE). 

Em 1998, fui morar no município de Belo Horizonte (MG), para acompanhar meu 

esposo, que havia sido transferido. Lá, não tive dificuldades para me inserir no 

mercado de trabalho, pois o PSF, em muitos municípios da região, estava sendo 

estruturado. Comecei, por conta disso, uma nova história profissional, também muito 

motivadora, em Ibirité (MG), município da região metropolitana de BH, onde pude 

atuar como coordenadora municipal do PSF e do PACS (Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde). Nessa fase, fiz especialização em Saúde da Família, pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no programa de pós-graduação 

Veredas de Minas. 

Em 2001, interessei-me por uma proposta de trabalho em Brumadinho (MG), visto 

que aquele município apresentava, por meio de seus gestores, vontade política para 

uma efetiva transformação do modelo assistencial vigente. Integrei-me à equipe e tive 

a oportunidade de trabalhar no PSF da zona rural, ampliando meus conhecimentos 

na área.  

Em 2002, mudei-me para Guaratinguetá (SP) e, em 2003, fui aprovada no 

processo seletivo para a Estratégia Saúde da Família (ESF) de Itajubá (MG), minha 

cidade natal, próxima à Guaratinguetá. Iniciei minhas atividades em 2004, em uma 

comunidade com muitas necessidades de saúde, bastante pobre e violenta. Lá, a 

experiência também foi muito rica, principalmente pela oportunidade de conviver com 

alunos de graduação de uma escola de enfermagem da cidade, que estagiavam na 

Unidade de Saúde da Família, na qual eu atuava. Em 2006, fui convidada para 
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participar de um processo seletivo daquela escola, para o cargo de professor. 

Comecei, então, um novo desafio: a docência, que me motivou para o mestrado. 

Atualmente, sou aluna do curso de Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção 

Primária em Saúde no Sistema Único de Saúde, da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (USP).   

A experiência na ESF me ajudou a elencar diversos problemas que poderiam ser 

objeto de pesquisa científica, porém ao ser vinculada à Profa. Ana Luíza Vilela Borges 

fui atraída pelas questões do Planejamento Familiar, dos Métodos Contraceptivos e, 

mais especificamente, pelo Dispositivo Intrauterino (DIU). No decorrer da minha 

prática profissional, me deparei, com frequência, com situações em que as pessoas 

desejavam evitar a gravidez, porém não usavam qualquer método contraceptivo ou, 

quando usavam, era de forma incorreta, não era o método de sua preferência ou o 

mais adequado para si, o que poderia resultar, muitas vezes, em gravidez indesejada, 

não planejada, abortos, morte materna e outras gravidades. Tal situação pode ser 

justificada pelas barreiras organizacionais e individuais para acesso ao método 

contraceptivo pela população. 

Assim, pareceu-me importante identificar quais são as barreiras organizacionais 

encontradas pelas mulheres para acesso ao DIU nos serviços de Atenção Básica à 

Saúde. Considero que a disponibilização oportuna de métodos contraceptivos, 

especialmente do DIU, e seu adequado aconselhamento são ações imprescindíveis 

para a garantia do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos dos indivíduos no país. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo toma como objeto o processo de disponibilização do dispositivo 

intrauterino (DIU) na Atenção Básica à Saúde dos municípios da macrorregião Sul de 

Minas Gerais, vislumbrado na perspectiva do quadro teórico da Saúde Sexual e 

Reprodutiva.  

 

1.1 SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

 

No final da segunda metade do século XX, a realização de importantes 

conferências mundiais sobre população, desenvolvimento e mulher contribuiu para o 

reconhecimento e a promoção dos direitos individuais, especialmente da mulher, em 

todo o mundo. Dentre elas, destacam-se a Conferência Internacional sobre População 

e Desenvolvimento (CIPD), mais conhecida como Conferência do Cairo, realizada em 

setembro de 1994, e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, que aconteceu na 

cidade de Pequim, em 1995 (Corrêa, Alves, Jannuzzi, 2006). 

A partir dessas conferências, os direitos sexuais e reprodutivos passaram a ser 

reconhecidos como direitos humanos, mudando a forma como o mundo entendia e 

lidava com as questões populacionais. Até então, as iniciativas para erradicação da 

pobreza e das desigualdades sociais eram direcionadas, entre outras, para o controle 

do crescimento da população, sem qualquer tipo de consideração da necessidade de 

um pleno desenvolvimento humano, no qual a promoção dos níveis de saúde e dos 

direitos reprodutivos, da igualdade de gênero e do bem-estar social é o foco (ONU, 

1994). 

Na Conferência do Cairo, princípios foram acordados entre os países visando 

assegurar, por meio de metas, os direitos humanos. Dentre estes, destacam-se os 

direitos sexuais e reprodutivos que constam no 8º princípio: 

 

Toda pessoa tem direito ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física 
e mental. Os estados devem tomar todas as devidas providências para 
assegurar, na base da igualdade de homens e mulheres, o acesso universal 
aos serviços de assistência médica, inclusive os relacionados com saúde 
reprodutiva, que inclui planejamento familiar e saúde sexual. Programas de 
assistência à saúde reprodutiva devem prestar a mais ampla variedade de 
serviços sem qualquer forma de coerção. Todo casal e indivíduo têm o direito 
básico de decidir livre e responsavelmente sobre o número e o espaçamento 
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de seus filhos e ter informação, educação e meios de o fazer (ONU, 1994, p. 
43). 

 

Na Conferência de Pequim, análises sobre os avanços das conferências 

anteriores e sobre os obstáculos a serem enfrentados pelas mulheres para exercerem 

seus direitos possibilitaram a elaboração de um conjunto de objetivos estratégicos que 

serviriam como guia para os governos na formulação de políticas e na implementação 

de programas com a mesma finalidade: assegurar os direitos humanos (ONU, 1995). 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) (Brasil, 2009), os direitos humanos 

são direitos fundamentais e essenciais da pessoa humana, determinantes para a 

qualidade de vida dos indivíduos. Como parte destes direitos, estão os direitos sexuais 

e reprodutivos, com as seguintes definições: 

 

Direitos Reprodutivos: Direito das pessoas de decidirem, de forma livre e 
responsável, se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em 
que momento de suas vidas. Direito a informações, meios, métodos e 
técnicas para ter ou não ter filhos. Direito de exercer a sexualidade e a 
reprodução livre de discriminação, imposição e violência (Brasil, 2009, p. 4). 
 
Direitos sexuais: Direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem 
violência, discriminações e imposições e com respeito pleno pelo corpo do(a) 
parceiro(a).Direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual. Direito de viver 
plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças. 
Direito de viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou 
condição física. Direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual. 
Direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, 
homossexualidade, bissexualidade, entre outras. Direito de ter relação sexual 
independente da reprodução. Direito ao sexo seguro para prevenção da 
gravidez indesejada e de DST/HIV/AIDS. Direito a serviços de saúde que 
garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e sem 
discriminação. Direito à informação e à educação sexual e reprodutiva (Brasil, 
2009, p. 4). 

 

De acordo com a CIPD e a Conferência de Pequim, o conceito de saúde 

reprodutiva não se baseia apenas na ausência de doenças ou enfermidades 

relacionadas aos aspectos reprodutivos, suas funções e processos, mas em um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, incluindo a saúde sexual 

satisfatória e sem riscos, além da capacidade e liberdade de procriação (ONU, 1994, 

1995). 

A saúde sexual apresenta-se como a habilidade dos indivíduos para usufruir e 

expressar sua sexualidade sem constrangimento. Sua definição é ambivalente, 

podendo ser vista como uma questão subordinada à reprodução ou como uma 
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questão independente, sem ligação com a concepção e a contracepção (Corrêa, 

Alves, Jannuzzi, 2006; Carvalho, Lemos, Cerqueira, 2010). 

Segundo o Programa de Ação do Cairo, todos os países devem dedicar-se à 

atenção à saúde sexual e reprodutiva dos indivíduos, tornando acessíveis atividades 

como aconselhamento, informação, educação e comunicação sobre sexualidade, 

reprodução humana e paternidade responsável; serviços de planejamento familiar, de 

assistência pré-natal, de parto seguro e de assistência pós-natal. O Programa inclui, 

também, a prevenção e o devido tratamento da esterilidade, do aborto e de suas 

sequelas, assim como o tratamento de infecções do aparelho reprodutivo (ONU, 

1994). 

Passados mais de 20 anos da realização dessas conferências, são observados 

inegáveis avanços nos indicadores de saúde sexual e reprodutiva no Brasil. No 

entanto, algumas lacunas persistem, como a elevada taxa de mortalidade materna, 

da ordem de 63,7 óbitos por 100.000 nascidos vivos (Painel de Monitoramento da 

Mortalidade Materna, 2015); a realização de inúmeros abortamentos inseguros (Brasil, 

2011); a persistente desigualdade entre homens e mulheres nas relações sociais, de 

trabalho e pessoais; as dificuldades no acesso aos meios para o planejamento da 

fecundidade, dentre outros, apontando para a deficiência da promoção e da proteção 

dos direitos sexuais e reprodutivos (ONU, 1994; Dias, Spindola, 2007; Casarin, 

Siqueira, 2010; Brasil, 2010, 2011; Morse et al., 2011; Painel de Monitoramento da 

Mortalidade Materna, 2015). 

Especificamente no que se refere ao planejamento da fecundidade, é plenamente 

reconhecido o direito inalienável do indivíduo e do casal de ter acesso ao 

planejamento familiar, às orientações para a escolha do método contraceptivo 

pretendido, bem como ao método que melhor se adapte as suas condições atuais de 

saúde, por meio de estratégias individuais e coletivas (Brasil, 2002; Andrade, Silva, 

2009; Casarin, Siqueira, 2010; Figueiredo, Castro Filho, Kalckmann, 2014). 

 

1.2 PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

O planejamento familiar é direito básico de cidadania previsto na Constituição 

Federal de 1988. Este programa de saúde tem como principais objetivos assegurar às 

mulheres, aos homens e ao casal o direito de decidir se desejam ou não ter filhos, o 

número e o momento que pretendem tê-los; contribuir para a redução da gravidez 
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indesejada, da morbidade e da mortalidade materna e infantil resultantes de 

abortamento inseguro ou de gestação de alto risco; além de promover a amamentação 

(ONU, 1994; Brasil, 2002; Andrade, Silva, 2009; Casarin, Siqueira, 2010). 

De acordo com Cleland et al. (2012), a contribuição do planejamento familiar para 

a saúde e o desenvolvimento social é inquestionável, tendo em vista que o programa 

possibilita o atendimento das necessidades contraceptivas, podendo evitar mortes 

maternas e melhorar os resultados perinatais e a sobrevivência da criança. Os autores 

mencionam que o aumento do uso de contraceptivos nos países em desenvolvimento 

reduziu o número de mortes maternas em 40%, ao longo dos últimos 20 anos, apenas 

por reduzir o número de gravidezes não desejadas e impedir gestações de alto risco. 

Além disto, a escolha reprodutiva pode libertar as mulheres de um ciclo incessante de 

gravidez, amamentação e cuidados infantis, representando enorme passo no sentido 

de maior igualdade de gênero. 

Porém, nem sempre o acesso ao planejamento familiar foi priorizado. A partir dos 

anos 1970, as políticas de saúde da mulher evoluíram, passando de uma abordagem 

da mulher como simples reprodutora até as políticas atuais que preconizam a 

integralidade como princípio da assistência. Neste contexto, em 1974, foi criado o 

Programa Materno Infantil (PMI), cujo enfoque priorizava a gestação, o parto, o 

puerpério, a criança e o adolescente (Coelho, Lucena, Silva, 2000; Demarqui, Gouvêa, 

2009). Em 1983, baseado na pressão dos movimentos feministas, que reivindicavam 

o atendimento de outras necessidades da população feminina, além das 

necessidades reprodutivas, surgiu o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), que contemplava a assistência à mulher de forma integral, inclusive 

abordando os assuntos da sexualidade e da reprodução (Andrade, Silva, 2009). 

O PAISM tornou explícito que o planejamento familiar deveria ser implementado 

em todo país, com a oferta dos métodos contraceptivos, orientações e 

acompanhamento de seu uso, mediante ações de atendimento integral. Este 

programa é considerado um marco histórico, pois, além de propor a atenção que vai 

adiante do ciclo gravídico-puerperal, possui amplo significado social, uma vez que 

provocou debates bastante importantes naquele momento, principalmente sobre a 

autonomia das mulheres nas questões reprodutivas (Osis, 1998; Coelho, Lucena, 

Silva, 2000; Demarqui, Gouvêa, 2009; Costa, 2009; Figueiredo, Castro Filho, 

Kalckmann, 2014). 
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Em 1996, foi sancionada a Lei 9.263/96 sobre o planejamento familiar, que o 

estabelece como direito de todo cidadão e obriga todas as instâncias gestoras do 

SUS, em todos os seus níveis, a garantir assistência à concepção e à contracepção, 

dentro da visão de atendimento global e integral à saúde. Nesta lei, em seu art. 2º, o 

planejamento familiar é entendido como conjunto de ações de regulação da 

fecundidade, que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da 

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Brasil, 1996). 

O Programa de Planejamento Familiar prevê que a atuação dos profissionais em 

anticoncepção deve estar pautada no art. 226, parágrafo 7, da Constituição Federal, 

no princípio da paternidade responsável e no direito de livre escolha dos indivíduos 

e/ou casais (Brasil, 2002), cuja competência profissional deve contemplar 

conhecimentos técnicos, científicos e culturais atualizados, além de habilidade para 

orientar, informar, comunicar e decidir, junto ao indivíduo, pela escolha do método 

contraceptivo a ser utilizado, direcionados ao atendimento e ao acolhimento das 

necessidades de saúde sexual e reprodutiva (Nicolau et al., 2011). 

Apesar dos avanços possibilitados pelo PAISM e pela ampliação da cobertura da 

Atenção Básica – que é o nível de atenção em que muitas das ações do PAISM e, 

mais especificamente, de planejamento familiar, devem ocorrer – o que se observa 

em relação às práticas contraceptivas é o descolamento do que preconiza a legislação 

sobre planejamento familiar. Estudos têm evidenciado, na verdade, um cenário 

incongruente, com oferta insuficiente de insumos contraceptivos; existência de 

lacunas nas ações educativas no planejamento familiar e ausência desta atividade em 

ESF de diversas regiões do país, além de ações realizadas em horários de trabalho 

dos interessados; a realização de orientações que não resultam em mudança de 

comportamento do usuário frente à prática da atividade sexual segura; falta de 

profissionais capacitados para aconselhamento contraceptivo; e falta de definição de 

fluxos e protocolos para atender as necessidades sexuais e reprodutivas dos 

indivíduos, garantindo o exercício dos seus direitos (Brasil, 2002; Dias, Spindola, 

2007; Heilborn et al., 2009; Andrade, Silva, 2009; Wartcow, 2010; Nicolau et al., 2011; 

Figueiredo, Castro Filho, Kalckmann, 2014). 

Para a plena efetivação da atenção em planejamento familiar, no Brasil, é 

fundamental assegurar aos indivíduos o direito de escolha do método contraceptivo a 

ser utilizado, mediante conhecimento sobre todos os métodos e acesso universal, 
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simples e rápido a eles (Andrade, Silva, 2009; Figueiredo, Castro Filho, Kalckmann, 

2014). 

 

1.2.1 O uso de métodos contraceptivos 

 

Segundo o relatório The World’s Women and Girls (Population Reference Bureau, 

2011), 62% das mulheres unidas, no mundo, utilizam algum método contraceptivo, 

sendo que, nos países mais desenvolvidos, a taxa é de 71% e, nos menos 

desenvolvidos, 60%. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), de 2006, 

mostrou que aproximadamente 80% das mulheres brasileiras unidas usavam algum 

tipo de método contraceptivo. Porém, apesar desse alto percentual, dentre os 

nascimentos ocorridos no país nos cinco anos anteriores à PNDS (2006), 45,8% 

totalizaram gravidezes que ocorreram em momentos diferentes do que era desejado 

pelas mulheres (Brasil, 2006). 

Dados da PNDS (de 1996 e 2006), quando comparados, mostram que houve 

desconcentração do tipo de métodos contraceptivos utilizados pelas mulheres unidas 

de 15 a 49 anos de idade no Brasil. Eles evidenciam diminuição importante do 

percentual da laqueadura tubária, de 40,1% (1996) para 29,1% (2006), e aumento do 

percentual do uso da pílula, de 20,7% (1996) para 24,7% (2006). As Pesquisas 

também revelam aumento da participação dos homens na contracepção, por meio do 

preservativo masculino. Evidencia-se, ainda, aumento significativo no uso dos 

métodos contraceptivos de longa duração, como o dispositivo intrauterino (DIU) e os 

injetáveis. No entanto, no que concerne ao DIU, seu percentual de uso ainda é baixo 

no país, sendo relatado por apenas 1,5% das mulheres (Brasil, 2006; Caetano 2010). 

Embora seu uso seja pouco frequente no Brasil, o DIU é o método contraceptivo 

reversível mais usado no mundo (Kaneshiro, Aeby, 2010; Cleland et al., 2012), porém 

ainda permanece subutilizado na América do Norte, Sul da Ásia, Oceania e África 

subsaariana (Muller, 2004; Holanda et al., 2013; Wu, Pickle, 2013).Trata-se de um 

método seguro, altamente eficaz e com resultados positivos na saúde das populações, 

pois atua na redução da morbidade e da mortalidade materna, da mortalidade infantil 

e dos abortos inseguros (Bergin et al., 2012; Bahamondes et al., 2014). 

Pesquisas recentes mostram, contudo, que o acesso ao DIU nem sempre é 

facilitado, sendo, inúmeras vezes, permeado por barreiras, tanto de ordem 

organizacional, quanto de ordem individual. As barreiras organizacionais são 
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instituídas na organização dos serviços e nos critérios para disponibilização 

estabelecidos por eles, como a oferta insuficiente e descontínua do método, o 

condicionamento à participação em grupos educativos para o seu acesso, o 

conhecimento inadequado de profissionais de saúde sobre o método, a falta de 

profissionais habilitados para a sua inserção, a atribuição exclusiva da tarefa de 

inserção do DIU ao profissional médico e a ausência de protocolos com fluxos 

simplificados para sua inserção (Hayashi, Nogueira, 2007; Heilborn et al., 2009; 

Secura et. al., 2010; Nicolau et al., 2011; Bergin, 2012). 

Por sua vez, as barreiras individuais ao uso do DIU são aquelas estabelecidas 

pelo usuário propriamente dito, como o baixo nível de conhecimento sobre o método; 

os mitos e os tabus que cercam o método, como a crença na possibilidade de provocar 

câncer, de ser abortivo e de ser pouco eficaz; o receio dos efeitos colaterais, como o 

aumento do fluxo menstrual, tanto em número de dias como em volume; e a crença 

de que não é apropriado para as mulheres nulíparas, jovens ou solteiras (Brasil, 2002; 

Moura, Silva, 2004; Carvalho, Schor, 2005; Brasil, 2006; Dias, Spindola, 2007; 

Andrade, Silva, 2009; Casarin, Siqueira, 2010; Secura et. al., 2010; Nicolau et al., 

2011; Kittur et al., 2011; Bergin, 2012). 

Tais barreiras são frequentemente vivenciadas nos serviços de Atenção Básica à 

Saúde no Brasil (Heilborn et al., 2009), dificultando o acesso ao DIU e contribuindo 

para a baixa frequência de seu uso. Por constituir-se em entrave ao acesso ao DIU, 

entre mulheres que querem usá-lo ou que poderiam usá-lo e se beneficiar de sua alta 

eficácia, esse conjunto de barreiras pode ser considerado uma restrição ao pleno 

exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras (Heilborn et al., 

2009). 

 

1.3 DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

 

O DIU é uma pequena estrutura sólida, de plástico flexível, com a forma da letra 

T, que deve ser posicionado na cavidade endometrial, por um profissional de saúde 

devidamente treinado, com o objetivo de evitar a gravidez. O dispositivo atua 

provocando uma reação inflamatória uterina, desencadeando alterações bioquímicas 

que interferem no trânsito dos espermatozoides no aparelho genital feminino, além de 

alterarem os óvulos e espermatozoides impedindo a fecundação. Sua inserção pode 
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ocorrer a qualquer momento durante o ciclo menstrual, desde que se tenha a certeza 

de que a mulher não esteja grávida, não existam sinais de infecções e não tenha 

malformação uterina. No Brasil estão disponíveis atualmente dispositivos com cobre 

(TCu 380A e multiload Cu 375) ou com levonorgestrel (LNG) (Curitiba, 2005; OMS, 

2007; Penna, Brito, 2015) (Apêndice A - Detalhes técnicos sobre o método DIU).  

De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia (Poli et al., 2009), os critérios e as condições clínicas para a inserção do 

DIU são:  

a) a mulher deve estar saudável, sendo essencial exame ginecológico normal e 

colpocitologia oncótica dentro da normalidade;  

b) ausência de vaginites, de cervicites infecciosas, de doença inflamatória pélvica 

(DIP) aguda ou crônica, de malformações uterinas, de tumores pélvicos ou câncer 

genital;  

c) ausência de cardiopatias, de doenças hematológicas, especialmente as 

hemorrágicas, de deficiências imunológicas;  

d) a mulher não deve estar grávida.  

No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2007) propõe protocolo 

mais simplificado, em que as mulheres podem começar a utilizar o DIU, mediante uso 

dos Critérios Médicos de Elegibilidade (Anexo 3), que ajudam a verificar se há sinais 

de problemas que poderiam excluir a possibilidade de colocação de um DIU. Se a 

resposta a todas as questões for “não”, então a mulher poderá colocar um DIU, não 

sendo necessários testes para Doença Sexualmente Transmissível (DST), testes de 

detecção do HIV, quaisquer exames de sangue ou outros testes laboratoriais de 

rotina, testes preventivos para câncer cervical ou exame das mamas. 

Para a OMS (2007), a maioria das mulheres pode usar DIU com segurança e 

eficácia, incluindo mulheres que tenham ou não tido filhos; não sejam casadas; de 

qualquer idade, inclusive adolescentes e mulheres acima de 40 anos; que tenham 

passado por aborto espontâneo ou induzido, sem evidência de infecção; estejam 

amamentando; executem trabalhos físicos pesados; tenham tido gravidez ectópica; 

tenham tido DIP; tenham infecções vaginais; tenham anemia; estejam infectadas com 

o HIV ou estejam em terapia antirretroviral e bem de saúde. 

Quanto ao protocolo adotado pelo MS (Brasil, 2002), nele é proposto o uso de 

Critérios Clínicos de Elegibilidade para uso de DIU (Anexo 2 e 3), cujas condições 

clínicas que podem impossibilitar a inserção do DIU são apresentadas por categorias 
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tais como: Categoria 1: condições clínicas onde o DIU pode ser usado sem restrições; 

Categoria 2: condições clínicas onde o DIU pode ser usado com restrições; Categoria 

3: condições clínicas onde o DIU é o método de última escolha. Os riscos possíveis e 

comprovados superam os benefícios do DIU, sendo necessário acompanhamento 

rigoroso; e Categoria 4: o DIU não deve ser usado. 

Na mesma direção do MS (2002) e da OMS (2007), Bergin (2012) menciona que 

os serviços de saúde deveriam utilizar protocolos de visita única, para evitar que a 

mulher necessite comparecer ao serviço mais de uma vez para colocar o DIU. Para 

este autor, protocolos que exigem duas ou mais visitas ao serviço para a obtenção do 

método podem ser onerosos e representar uma oportunidade perdida. Secura et al. 

(2010) também mencionaram sobre a importância da utilização de protocolos mais 

simplificados, pois encontraram associação entre a possibilidade de inserção do DIU 

no mesmo dia da consulta e o aumento da opção por usá-lo. 

No Brasil, o DIU é um método disponível, conhecido e demandado pelas 

mulheres, porém, quando elas optam por esse método, encontram barreiras, o que as 

leva a desistir do DIU e optar pela pílula ou pela esterilização cirúrgica (Heilborn et al., 

2009). Para Figueiredo, Castro Filho e Kalckmann (2014), a disponibilidade e o acesso 

ao DIU necessitam ser aperfeiçoados, tendo em vista que não é disponibilizado e nem 

inserido em todas as unidades de saúde (UBS e ESF). Na verdade, somente 63,2% 

das UBS pesquisadas no município de São Paulo realizavam a inserção do DIU; 

31,4% encaminhavam para outros serviços; e 4,7% não inseriam e nem 

encaminhavam. O acesso parece ser ainda mais restrito em ESF, pois os médicos 

generalistas nem sempre são capacitados para realizar tal procedimento. 

Segundo MS (2002), OMS (2007) e Poli et al. (2009), a inserção do DIU requer 

um profissional de saúde devidamente habilitado e treinado, mas não há especificação 

em relação à formação desse profissional. Para Polus et al. (2015), a inserção de DIU 

pode ser executada, com o mesmo nível de habilidade, por enfermeiros e obstetrizes. 

Isso sugere que a mudança ou a ampliação da competência legal do enfermeiro – 

neste caso, para a disponibilização/inserção do DIU – pode ser uma intervenção eficaz 

e segura para aumentar o acesso aos métodos contraceptivos (WHO, 2012). Essa 

competência já foi reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no  
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PARECER 17/2010/COFEN/CTLN1: “o enfermeiro está apto a realizar consulta clínica 

e a prescrever e inserir o DIU, como ações intraconsulta”, e pela Câmara Técnica do 

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, por meio da orientação 

fundamentada 060/2016 (COREN/SP, 2016).  

De acordo com Figueiredo, Castro Filho e Kalckmann (2014), dispor do método 

contraceptivo no serviço de saúde não significa necessariamente que o indivíduo 

tenha acesso universal, simples e rápido a ele. Para esses autores, é necessário 

analisar os fluxos e os critérios estabelecidos pelos serviços, com vistas a verificar se 

neles existem elementos que possam se constituir como barreiras para a sua 

utilização. Diante do exposto, observa-se que há evidências de que os fluxos e a 

organização dos serviços de atenção à saúde sexual e reprodutiva no Brasil são 

falhos, pois apresentam barreiras organizacionais na disponibilização do DIU, 

contribuindo para a baixa frequência de seu uso. Nesse sentido, nossa pergunta de 

pesquisa é a seguinte: quais são as barreiras organizacionais para disponibilização 

do DIU nos serviços de Atenção Básica à Saúde? 

                                                           
1O Parecer17/2010/COFEN/CTLN trata-se de uma solicitação do Ministério da Saúde ao COFEN para 
análise e emissão de parecer sobre a “viabilidade dos Enfermeiros realizarem procedimentos com 
Medicamentos e Insumos para Planejamento Familiar Reprodutivo”. A consulta solicita esclarecimentos 
acerca da viabilidade técnica, em consonância com a Lei do Exercício Profissional, de os enfermeiros, 
que atuam nos serviços públicos de saúde, inserir DIU, com o objetivo de ampliar a oferta deste método 
às usuárias do SUS. A consulta do Ministério da Saúde pode ter sido originada pelo fato de o texto do 
Manual Técnico “Assistência em Planejamento Familiar” (4ª Edição, 2002), elaborado pelo Ministério 
da Saúde / Secretaria de Política de Saúde / Área Técnica de Saúde da Mulher, se referir, de modo 
abrangente, à possibilidade de profissionais de saúde realizar tal procedimento. 
http://www.cofen.gov.br/parecer-n-172010-cofen-ctln_6148.html 
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2 OBJETIVOS 

 

Identificar barreiras organizacionais para disponibilização do DIU nos serviços de 

Atenção Básica à Saúde 

 

Elaborar uma síntese das barreiras organizacionais identificadas, destinada aos 

gestores de saúde, como produto desta dissertação, com as respectivas implicações 

e recomendações.  



 



 

3 MÉTODO 
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3 MÉTODO 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Para ser coerente com as características do objeto de estudo e com o objetivo 

proposto, foi realizado um estudo quantitativo, de natureza descritiva (Gil, 2008). 

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O estudo foi conduzido nas coordenadorias da área técnica de Saúde da Mulher 

das Secretarias de Saúde dos municípios das Superintendências Regionais de Saúde 

(SRS) da macrorregião Sul de Minas Gerais. A escolha por esta macrorregião deve-

se ao fato de a pesquisadora ser natural do Sul de Minas Gerais e desejar colaborar, 

por meio da pesquisa, com os serviços de saúde da referida área, na árdua tarefa de 

oferecer atendimento de qualidade e promover a saúde das pessoas. 

O estado de Minas Gerais adota um sistema de regionalização da saúde desde a 

década de 1960, cujo objetivo inicial era criar pontos descentralizados de supervisão 

dos serviços de atenção primária. A partir da Constituição de 1988, foram introduzidos 

novos métodos de gestão, levando à reestruturação dos serviços assistenciais. A 

Secretaria Estadual de Saúde passou a empregar um plano de regionalização, de 

acordo com níveis crescentes de complexidade tecnológica, objetivando orientar a 

estruturação em redes de atendimento. A regionalização passou, assim, a ser uma 

importante ferramenta na estruturação dos serviços de saúde no estado, tendo em 

vista que ela define bases geográficas e populacionais, importantes para a alocação 

de recursos. Desde sua implantação, a regionalização da saúde no estado passou por 

diversas alterações (Silva, Ramires, 2010). Atualmente, o estado de Minas Gerais é 

dividido em treze macrorregiões (853 municípios), conforme mapa apresentado na 

Figura 1. 
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Figura 1- Mapa da Divisão do território de Minas Gerais em macrorregiões, adotado oficialmente 

pelo governo estadual (MG, 2015). 

 

Fonte: www.saude.mg.gov.br 

 

A macrorregião Sul, que é o cenário deste estudo, tem extensão territorial de 

53.766,3 Km² (Minas Gerais, 2014) e população estimada de 2.641.132 habitantes, 

sendo 710.673 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) (DATASUS, 2012). Esta 

macrorregião faz fronteira com as macrorregiões Sudeste, Centro Sul, Oeste, 

Triângulo do Sul e com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A caracterização 

da macrorregião Sul é apresentada no Apêndice B. Esta macrorregião possui quatro 

SRS: Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha, que atendem a 152 municípios 

(Figura 2). A relação das SRS e dos seus respectivos municípios é mostrada no 

Apêndice C.   

Dentre todos os municípios da macrorregião, 12 são considerados microrregiões 

responsáveis pelo segundo nível de complexidade. As microrregiões são: 

Alfenas/Machado, Guaxupé, Itajubá, Lavras, Passos/Piumhi, Poços de Caldas, Pouso 

Alegre, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Três Corações, Três Pontas e 

Varginha. 
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Figura 2 - Mapa da divisão administrativa de saúde da Macrorregião Sul de Minas Gerais. 

 

Fonte: Adaptado de www.saude.mg.gov.br 

 

3.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido com os trabalhadores responsáveis pela área técnica 

de saúde da mulher das secretarias de saúde dos municípios das SRS da 

macrorregião Sul de Minas Gerais, eleitos pelo critério de serem os responsáveis (ou 

que sabiam responder) pelas práticas de disponibilização do DIU no município. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Antes da coleta de dados propriamente dita, foi solicitado, por ofício, aos 

Superintendentes Regionais de Saúde das quatro regionais, autorização para 

realização da pesquisa (Apêndice E). Somente a SRS de Alfenas solicitou 

apresentação do projeto de pesquisa pessoalmente, que foi devidamente realizada no 

dia 27 de agosto de 2015, na reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR) de 

Alfenas. Apesar de as respostas dos superintendentes terem sido positivas, foi 

requerido que a pesquisadora também fizesse contato com os gestores de saúde de 

cada município, para que os mesmos tomassem conhecimento sobre a pesquisa e 

concedessem a autorização.  
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Tal requerimento foi atendido pela pesquisadora, que encaminhou ofícios de 

solicitação de autorização para coleta de dados a todos os gestores de saúde dos 

municípios da macrorregião (Apêndice F). Conforme apresentado na Tabela 1, do total 

de municípios (n=153), 86 deles autorizaram a coleta de dados, o equivalente a 

56,2%. No entanto, 64 municípios não responderam ao ofício (41,8%) e 3 negaram a 

solicitação (2,0%), alegando reestruturação do serviço e não disponibilização do DIU. 

Dentre os que autorizaram (n=86), 82,5% o fizeram por e-mail e 17,5% autorizaram 

por telefone. 

 

Tabela 1 - Municípios que autorizaram a coleta de dados, segundo as SRS. Macrorregião Sul de 

Minas Gerais, 2016. 

SRS 

Nº de 

municípios 

Solicitação autorizada 

Solicitação 

negada 

Solicitação 

não 

respondida e-mail Telefone Total 

n % n % n % n % n % 

Alfenas 26 15 100,0 - - 15 57,7 - - 10 38,5 

Passos 24 09 75,0 03 25,0 12 50,0 - - 12 50,0 

Pouso Alegre 53 21 65,6 11 34,4 32 60,4 02 3,8 19 35,8 

Varginha 50 26 96,3 01 3,7 27 54,0 01 2,0 22 44,0 

Total 153 71 82,5 15 17,5 86 56,2 03 2,0 64 41,8 

 

De posse das autorizações, a pesquisadora entrou em contato por telefone com 

os trabalhadores de cada município e esclareceu sobre o estudo. Além disto, também 

solicitou o endereço eletrônico de cada trabalhador (e sua autorização) para o envio 

do questionário a ser respondido. 

Dentre os municípios que autorizaram a pesquisa (n=86), foram obtidas 80 

respostas, o que corresponde a 93% do total de autorizações. Porém, uma resposta 

foi excluída, pois foram recebidas duas respostas do Município de Pouso Alto. Neste 

caso, foi considerada a resposta do coordenador da área técnica de Saúde da Mulher 

do município, totalizando 79 respostas.  

A coleta de dados foi realizada de março a maio de 2016, por meio de instrumento 

autopreenchível, desenvolvido pela própria pesquisadora, e enviado juntamente com 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes do estudo 

por e-mail. Seu preenchimento ocorreu logo depois do aceite do TCLE pelos 

participantes, online.   
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3.5 INSTRUMENTO 

 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi desenvolvido pela própria 

pesquisadora, no período de setembro 2015 a fevereiro de 2016 (Apêndice D). Para 

sua elaboração, foi utilizado o aplicativo Forms do Google, tendo como base os 

documentos: “Assistência em Planejamento Familiar – Manual Técnico” (Brasil, 2002), 

“Selected Practice For Contraceptive Use” (WHO, 2004), “Planejamento Familiar – um 

Manual Global para Profissionais de Saúde” (OMS, 2007) e WHO Recommendations 

– Optimizing health worker roles to improve access to key maternal and newborn 

health interventions through task Shifting (WHO, 2012). 

Após elaboração, foi realizado o pré-teste, que aconteceu em março de 2016 e 

contou com a participação de alunos do Programa de Mestrado Profissional em 

Enfermagem na Atenção Primária em Saúde, Mestrado e Doutorado em Enfermagem 

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.  

O instrumento consistiu de cinco blocos de informação: 

 

Bloco 1: refere-se às características das SRS, como: 

 Nome;  

 Número de municípios; 

 Número total de unidades de saúde; 

 

Bloco 2: refere-se ao perfil do profissional responsável pela área técnica de saúde da 

mulher, ou seja, o participante da pesquisa, como:  

 Profissão;  

 Sexo;  

 Idade; 

 Grau de escolaridade;  

 Tipo de especialização; 

 Tempo de atuação no cargo. 
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Bloco 3: refere-se às atividades de atenção à saúde da mulher, como:  

 Utilização e elaboração de protocolos; 

 Treinamento e capacitação dos profissionais de saúde para aplicação do 

protocolo; 

 Disponibilização do DIU; 

 Critérios para disponibilização do DIU;  

 Condições para inserção do DIU; 

 Disponibilização de outros métodos contraceptivos; 

 Local para aquisição do DIU e outros contraceptivos; 

 Profissional que insere o DIU.  

 

Bloco 4: refere-se às atividades educativas, como: 

 Operacionalização de grupos educativos de planejamento familiar.  

 

Bloco 5: refere-se às considerações dos respondentes a respeito da existência de 

dificuldades e facilidades para as mulheres obterem o DIU.  

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O banco de dados foi originado a partir do Google forms, com todas as variáveis 

em formato string. O banco foi convertido em códigos numéricos e lançado no 

programa Excel, no período de junho a julho de 2016. A análise estatística foi realizada 

por meio do software Stata, versão 14.0, e descrita por meio de número absoluto e 

proporções. A análise foi realizada em 3 etapas: 

 

Etapa 1 - Caracterização do cenário do estudo e dos profissionais entrevistados: 

 

Realizou-se a análise das características das SRS segundo: 

 Número total de municípios por SRS; 

 Número médio de unidades públicas de saúde por município; 

 Número e proporção de municípios participantes da pesquisa.  
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Quanto à caracterização dos profissionais entrevistados, a análise se deu por 

meio das seguintes variáveis: 

 Idade (anos completos); 

 Sexo (masculino ou feminino); 

 Grau de escolaridade (ensino médio, superior, especialização, mestrado e 

doutorado); 

 Tipo de especialização, incluindo mestrado e doutorado, na área de Atenção à 

Saúde da Mulher (não ou sim); 

 Profissão (médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, odontólogo e outro); 

 Tempo de atuação no cargo (menos de 1 ano, de 1 a 5 anos, de 6 a 10 anos, e 

mais de 10 anos).  

 

Etapa 2 – Caracterização da Atenção à Disponibilização/Inserção do DIU: 

 

A análise dos dados nesta etapa caracterizou a Atenção à 

Disponibilização/Inserção do DIU. Para tanto, se utilizaram as seguintes variáveis: 

 

Variáveis relacionadas ao Protocolo de Atenção à Saúde da Mulher:  

 Existência de protocolo para atendimento da mulher (não ou sim); 

 Elaboração do protocolo (não ou sim); 

 Existência de protocolo específico para disponibilização do DIU; 

 Treinamento dos profissionais de saúde para aplicação do protocolo (não ou sim). 

 

Variáveis relacionadas à disponibilização/inserção do DIU:  

 Disponibilização do DIU (não ou sim);  

 Existência de protocolo específico para disponibilização do DIU (não ou sim);  

 Condições que podem impossibilitar a inserção do DIU (anemia, HIV, infecção 

vaginal, aborto espontâneo ou induzido recente, história anterior de DIP, gravidez, 

história anterior de gravidez ectópica, estar amamentando, diabetes, hipertensão, 

execução de trabalho físico pesado e outro); 

 Profissional que insere o DIU (médico ginecologista/obstetra, médico generalista, 

enfermeiro obstetra, enfermeiro generalista e outro);  

 Agendamento para inserção do DIU (não ou sim);  
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 Tempo médio esperado pela mulher, entre o dia da consulta ou o dia que ela 

comunica seu interesse em usar o DIU até a sua inserção (menos de 1 semana, 

entre 1 e 4 semanas ou mais de 1 mês);  

 Encaminhamento da mulher, no caso de o município não disponibilizar o DIU (não 

encaminha, encaminha para outro município ou outro);  

 Local para aquisição do DIU (UBS/ESF, ambulatório de especialidade, farmácia 

central, hospital, setor de saúde da mulher, secretaria de saúde, outro município 

e outro); 

 Critérios necessários para a mulher ter acesso ao DIU (não há critérios, ter 

prescrição somente do ginecologista, ter prescrição somente de médico, ter 

prescrição somente de enfermeiro, com prescrição de ginecologista, médico ou 

enfermeiro, realizar exames, ser casada, ter idade acima de 18 anos, participar 

previamente de grupo educativo ou outro);  

 Tipos de exames necessários para ter acesso ao DIU (preventivo para câncer 

cervical, exame de mamas, de sangue, teste HIV, teste de gravidez e outro);  

 Agendamento de consultas (agendada somente por iniciativa da mulher, 

agendada somente por encaminhamento do agente comunitário de saúde, 

agendada somente por encaminhamento de outro profissional, agendada por 

iniciativa da mulher ou por encaminhamento do agente comunitário de saúde ou 

por encaminhamento de outro profissional e outro). 

 

Variáveis relacionadas à disponibilização de outros métodos contraceptivos:  

 Disponibilização de outros métodos contraceptivos (pílula oral, preservativo 

masculino, preservativo feminino, injetável, pílula de emergência, diafragma, 

laqueadura tubária, vasectomia e outro);  

 Local para aquisição de outros métodos contraceptivos (UBS/ESF, ambulatório de 

especialidade, farmácia central, hospital, setor de saúde da mulher, secretaria de 

saúde, outro município e outro).  

 

Variáveis relacionadas aos grupos educativos de planejamento reprodutivo:  

 Realização de grupos de planejamento reprodutivo (não ou sim, algumas 

unidades ou sim, todas as unidades);  
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 Coordenação do grupo de planejamento reprodutivo (médico, enfermeiro, auxiliar 

de enfermagem, agente comunitário de saúde, assistente social, odontólogo, 

psicólogo ou outro);  

 Participantes do grupo de planejamento reprodutivo (mulheres e homens em geral 

de todas as idades, apenas mulheres de todas as idades, apenas mulheres exceto 

as adolescentes, apenas adolescentes ou outro);  

 Inscrição para participar do grupo de planejamento reprodutivo (iniciativa das 

pessoas, encaminhamento do agente comunitário de saúde, encaminhamento por 

algum outro profissional de saúde, todas as alternativas anteriores ou outro); 

 Local de realização do grupo de planejamento reprodutivo (UBS/ESF, espaços na 

comunidade – garagens, quadras, espaços da comunidade – escolas, 

associações e igrejas, fora da comunidade e outro); 

 Período do dia que são realizados os grupos de planejamento reprodutivo 

(somente no período da manhã, somente no período da tarde, somente no período 

da noite, sempre manhã, tarde e noite, horários variados ou outro); 

 Frequência de realização dos grupos de planejamento reprodutivo (1 vez por 

semana, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, esporádica ou outro). 

 

Etapa 3 – Considerações dos respondentes: 

 

Esta etapa considerou as seguintes variáveis para analisar os dados: 

 

Varáveis relacionadas às considerações dos respondentes: 

 Existência de dificuldades para as mulheres obterem o DIU (não ou sim); 

 Existência de facilidades para as mulheres obterem o DIU (não ou sim). 

 

3.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo (Número do Parecer: 1.212.779), 

assim como foi solicitada autorização às SRS e às secretarias de saúde dos 

municípios da macrorregião Sul de Minas Gerais para realização deste estudo (Anexo 

1, Apêndice E, Apêndice F, respectivamente). 
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Em observância às determinações da Resolução 466/12, do Conselho Nacional 

de Saúde, que regulamenta a ética em pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, 

foi respeitada a confiabilidade e o sigilo sobre as informações obtidas nesta pesquisa, 

bem como a garantia da liberdade do participante de retirar-se da pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo, punição ou atitude preconceituosa.  

A adesão e a participação dos profissionais foram de livre iniciativa. Os 

profissionais foram convidados a participar do estudo por meio do TCLE, que 

apresentou o objetivo do estudo e foi enviado via e-mail. A inclusão dos participantes 

na pesquisa foi mediante aceite do TCLE (Apêndice G).  

Os resultados da pesquisa ficarão disponíveis para consulta pública após defesa 

da dissertação e serão apresentados aos participantes do estudo. 



 

4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 CENÁRIO DO ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

ENTREVISTADOS 

  

As características das Superintendências Regionais de Saúde (SRS), segundo 

número total de municípios, número médio de unidades públicas de saúde por 

município e número e proporção de municípios participantes da pesquisa, estão 

apresentadas na Tabela 2.   

O maior número de municípios participantes foi da SRS Pouso Alegre (n=29), ao 

passo que a SRS Passos teve apenas 11 municípios. No entanto, a proporção dos 

municípios participantes dentre todos os municípios da SRS foi semelhante, ao redor 

de 50%. A média de unidades de saúde por município também foi similar dentre as 

SRS. 

 

Tabela 2 - Características das Superintendências Regionais de Saúde. Macrorregião Sul de Minas 

Gerais, 2016. 

SRS* 
Nº. total de 

municípios 

Nº. de 

municípios 

participantes 

% 

Nº. médio de 

unidades 

públicas de 

saúde/município 

Alfenas 26 15 57,7 06 

Pouso Alegre 53 29 54,7 07 

Varginha 50 24 48,0 07 

Passos 24 11 45,8 08 

TOTAL 153 79 51,6 - 

*Superintendência Regional de Saúde  

 

Nas SRS, foram entrevistados os trabalhadores responsáveis pela área técnica 

de Saúde da Mulher de cada município. Na Tabela 3, é apresentada a caracterização 

desses trabalhadores. Observou-se que mais da metade dos trabalhadores apresenta 

idade entre 24 e 34 anos, caracterizando-os como adultos jovens. Além disso, a maior 

parte foi composta por enfermeiros (89,9%) e indivíduos do sexo feminino (97,5%). 

Verificou-se, ainda, que a maioria apresentou tempo de atuação no cargo entre 1 e 5 
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anos (59,5%) e formação em nível de especialização (62,0%). Dentre os 

trabalhadores com especialização, incluindo mestrado e doutorado (n=52), apenas 

26,9% eram na área de Saúde da Mulher. 

 

Tabela 3 - Caracterização dos trabalhadores de saúde responsáveis pela área técnica de Saúde da 

Mulher das secretarias municipais de saúde. Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016.  

Variáveis n % 

Idade   

24 a 34 anos 40 50,6 

35 a 49 anos 30 38,0 

50 anos e mais 09 11,4 

Sexo   

Feminino 77 97,5 

Masculino 02 2,5 

Escolaridade   

Superior 27 34,2 

Especialização 49 62,0 

Mestrado 02 2,5 

Doutorado 01 1,3 

Profissão   

Enfermeiro 71 89,9 

Médico 05 6,3 

Farmacêutico 02 2,5 

Assistente Social 01 1,3 

Especialização na área de Saúde da Mulher*   

Não 38 73,1 

Sim 14 26,9 

Tempo no Cargo   

1 a 5 anos 47 59,5 

6 a 10 anos 15 18,9 

Mais de 10 anos 10 12,7 

Menos de 1 ano 07 8,9 

TOTAL 79 100,0 

*n=52, pois não inclui aqueles que têm apenas nível superior. 

 

Os trabalhadores de saúde fizeram considerações sobre a existência de 

dificuldades e facilidades para as mulheres obterem o DIU, conforme apresentado na 

Tabela 4. A grande maioria deles reportou não haver dificuldades e haver facilidades 
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para obtenção do DIU (86,1%). Foi verificado que a taxa de municípios que reportaram 

dificuldades é maior nos municípios que não disponibilizam o DIU (66,6%). O inverso 

acontece com relação às facilidades, ou seja, foi reportado mais facilidades entre os 

municípios que disponibilizam DIU (94,0%).  

 

Tabela 4 - Considerações de trabalhadores de saúde responsáveis pela área técnica de Saúde da 

Mulher que reportaram haver dificuldades ou facilidades para as mulheres obterem o DIU. 

Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016. 

Considerações dos respondentes sobre a 

existência de dificuldades ou facilidades para 

obtenção do DIU 

O município disponibiliza DIU 

 Não Sim TOTAL 

 n % n % n % 

Existem dificuldades 
Não 04 33,4 64 95,5 68 86,1 

Sim 08 66,6 03 4,5 11 13,9 

Existem facilidades 
Não 07 58,4 04 6,0 11 13,9 

Sim 05 41,6 63 94,0 68 86,1 

 

4.2 ATENÇÃO À DISPONIBILIZAÇÃO/INSERÇÃO DO DIU 

4.2.1 Aspectos relacionados aos protocolos 

 

Considerando a importância dos protocolos para ordenar o acesso às ações e aos 

serviços de saúde, foi questionado, aos trabalhadores de saúde, se no município 

existe algum protocolo para atendimento da mulher. Na Figura 3, verifica-se que 

pouco mais da metade afirmou possuir algum tipo de protocolo (55,7%). Dentre estes, 

foi observado que a maior parte elaborou seu próprio protocolo (77,3%). Além disso, 

observou-se também que quase um terço dos municípios que possuem algum 

protocolo e um quarto dos municípios que elaboraram seu próprio protocolo não 

treinou a equipe de saúde para a utilização dos mesmos. Chama a atenção também 

o fato de que, dentre os municípios que não possuem protocolo para atendimento da 

mulher, 5,7% possuem protocolo específico para disponibilização do DIU.  
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Figura 3 - Diagrama de protocolo de atenção à Saúde da Mulher. Macrorregião Sul de Minas Gerais, 

2016. 

 

 

Na Figura 4, é apresentado o resultado sobre a disponibilização do DIU pelos 

serviços de saúde dos municípios. Verificou-se que a grande maioria dos municípios 

afirmou disponibilizá-lo (84,8%). No caso dos municípios que não disponibilizam o DIU 

(n=12), observou-se que a maioria encaminha ou referencia as mulheres para outro 

município (58,4%). Também são significativas outras formas de encaminhamentos, 

como para rede particular, para especialista ou para o Centro Viva Vida (Programa de 

Redução da Mortalidade Infantil e Materna do Governo de Minas Gerais), que, 

somados, totalizam 33,3%. Entretanto, alguns municípios, além de não 

disponibilizarem DIU, também não encaminham as mulheres que possuem interesse 

em usá-lo (8,3%). 

Municípios participantes
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44,3%

(n=35)

Possui 
protocolo para 
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5,7%

(N=2)
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(n=44)

Possui 
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disponibilização 
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43,2% 

(n=19)

O município 
elaborou o 

próprio 
protocolo
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22,7%

(n=10)
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77,3%

(n=34)

O município realizou 
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elaborado
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20,6%

(n=7)
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79,4%
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O município 
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saúde sobre o 
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utilizado

Não

29,6%

(n=13)

Sim

70,4%

(n=31)
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Ademais, visando observar se os municípios que disponibilizam o DIU (n=67) 

possuem algum protocolo que direcione a disponibilização do dispositivo, verificou-se 

(Figura 4) que a grande maioria não possui protocolo específico (68,6%) (Figura 4).  

 

Figura 4 - Diagrama de disponibilização do DIU. Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016. 

 

 

4.2.2 Aspectos relacionados à disponibilização do DIU 

 

Os aspectos relacionados à disponibilização do DIU dizem respeito à oferta do 

método e aos critérios estabelecidos pelos serviços de saúde para disponibilizá-lo, 

como prescrição médica, realização de exames, idade mínima de 18 anos, 

participação em grupos educativos de planejamento reprodutivo e local centralizado 

para disponibilização do método. 

Quanto aos critérios estabelecidos pelos serviços de saúde para disponibilização 

do DIU, verificou-se que, no geral, os municípios requerem prescrição médica 

Municípios participantes 

(n=79)

O município disponibiliza DIU

Não

15,2%

(n=12)

O município encaminha ou 
referencia a mulher

Não

8,3%

(n=1)

Sim

91,7%

(n=11)

Encaminha para outro município 

58,4% 

(n=7)

Encaminha para rede particular, 
centro Viva-vida e/ou especialista 

33,3% 

(n=4)

Sim

84,8%

(n=67)

O município possui protocolo para 
disponibilização do DIU

Não 

68,6% 

(n=46)

Sim 

31,4% 

(n=21)
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(ginecologistas ou generalistas) (86,5%) e realização de exames para disponibilizar o 

dispositivo (71,6%). Além disso, foi possível notar que quase metade dos municípios 

não disponibiliza DIU para adolescentes (44,8%). Em um quarto dos munícipios que 

disponibilizam, é necessário participar de grupo educativo para obter o DIU (44,8%), 

conforme apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Critérios estabelecidos pelos serviços de saúde para disponibilização do DIU, dentre os 

municípios que o disponibilizam. Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016 

 

*Ser casada, ter ao menos um filho, estar menstruada, preventivo atual de seis meses. 

 

Aos municípios que referiram a realização de exames como critério, foi 

questionado qual tipo de exame é necessário realizar para se ter acesso ao DIU. 

Houve respostas de tal questionamento (n=48) oriundas de todos os municípios, 

porém, também de alguns municípios que não haviam referido realização de exames 

como critério (n=9) – o que, somado, totalizou n=57. A Figura 6 apresenta os 

resultados obtidos. Dentre estes municípios, quase todos citaram o preventivo, mais 

da metade referiu teste de gravidez e um terço mencionou o exame de sangue como 

exames necessários. Além disso, os achados mostraram também que uma pequena 

parcela referiu necessidade de outros exames (14,9%), dentre os quais a 

ultrassonografia transvaginal. 
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Figura 6 - Tipos de exames necessários para disponibilização do DIU, dentre os municípios que 

declararam realização de exames como critério. Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016.  

 

*Ultrassonografia transvaginal, avaliação ginecológica, avaliação pelo ginecologista, exame de urina 
tipo I, cultura vaginal. 
  

 

A Figura 7 mostra os resultados quanto às formas de agendamento de consulta, 

caso ela seja necessária, quando a mulher tem interesse em usar o DIU. O estudo 

mostrou que, na grande maioria dos municípios, as consultas são agendadas tanto 

por iniciativa da mulher, como por encaminhamento do agente comunitário de saúde 

ou por encaminhamento de outro profissional de saúde (77,2%). No entanto, foi 

verificado que, para uma parte dos municípios, o agendamento é realizado somente 

por iniciativa da mulher.  

 
Figura 7 - Formas de agendamento de consulta, caso a mulher tenha interesse em usar o DIU, dentre 

os critérios dos municípios. Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016.  

 
*Agendada pelo enfermeiro, agendada por médico ou enfermeiro da ESF, por encaminhamento de 
outro profissional.  
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Em relação aos locais onde as mulheres podem adquirir o DIU, verificou-se que a 

grande maioria dos municípios referiu não disponibilizar o DIU nas UBS/ESF (79,2%). 

Notou-se ainda que, alguns municípios citaram que a disponibilização do DIU 

acontece em locais de atenção secundária, como ambulatório de especialidade e 

hospital (Figura 8). 

 

Figura 8 - Locais de disponibilização do DIU, dentre os municípios que o disponibilizam. 

Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016. 

 

*Farmácia central, Setor Saúde da Mulher, Ambulatório de especialidades, Secretaria de Saúde e 
Hospital.  
**Casa de apoio à gestante e à puérpera, Centro Viva Vida. 
 

4.2.3 Aspectos relacionados à inserção do DIU 

 

Os resultados a seguir dizem respeito às rotinas que permeiam a inserção do DIU, 

como o tipo de profissional que insere o dispositivo e a necessidade de agendamento 

para sua inserção, assim como a adoção de determinadas condições clínicas da 

mulher – que podem impossibilitar o uso do DIU. 

Observou-se que, em todos os municípios que disponibilizam o DIU, sua inserção 

é realizada pelo médico (ginecologista e obstetra 97,0% e médico 3,0%). Destaca-se, 

ainda, que nenhum município referenciou o enfermeiro como profissional que insere 

o DIU. Além disso, verificou-se também que quase todos os municípios têm como 

rotina o agendamento prévio para inserção do DIU (Tabela 5).  

A Tabela 5 também mostra o tempo médio esperado pela mulher para ter o DIU 

inserido. Foi observado que as mulheres, na grande maioria dos municípios, esperam 

79,2%

46,3%

4,5%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Outras Unidades de
Saúde*

UBS/ESF Outro**



Resultados 71 

de uma a quatro semanas (62,7%), mas, em quase um terço dos municípios, o tempo 

ultrapassa um mês (28,4%). 

 

Tabela 5 - Rotinas para inserção do DIU, segundo a existência de protocolo de disponibilização do 

DIU do município. Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016. 

Rotinas para inserção do DIU 

Existência de protocolo de disponibilização 

do DIU no Município Total  

Sim Não 

n % n % n % 

Profissional que insere o DIU       

Médico ginecologista e obstetra 20 95,2 45 97,8 65 97,0 

Médico generalista 01 4,8 01 2,2 02 3,0 

Enfermeiro - - - - - - 

Necessidade de agendamento 

prévio para a inserção 
      

Sim 19 90,5 41 89,1 60 89,6 

Não 02 9,5 05 10,9 07 10,4 

Tempo de espera para a inserção       

1 a 4 semanas 18 85,7 24 52,2 42 62,7 

Mais de 1 mês 03 14,3 16 34,8 19 28,4 

Menos de 1 semana - - 06 13,0 06 8,9 

  

No que se refere às condições clínicas da mulher que podem impossibilitar a 

inserção do DIU, verificou-se que a maioria adota principalmente gravidez (89,5%) e 

infecção vaginal (80,6%) como condições impossibilitadoras, conforme apresentado 

na Tabela 6. Além disso, outras condições, como história anterior de DIP e aborto 

espontâneo ou induzido recente, também foram citadas por quase metade dos 

municípios (40,3%). Do mesmo modo, foi observado que um terço dos municípios 

referiu anemia e história anterior de gravidez ectópica como condições que podem 

impossibilitar a inserção do DIU (29,8%).  

Na comparação entre as condições da mulher que podem impossibilitar a inserção 

do DIU, observou-se que os municípios que utilizam protocolo adotam mais condições 

do que os que não utilizam, com exceção das condições gravidez e HIV (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Condições que podem impossibilitar a inserção do DIU, segundo protocolo de 

disponibilização do DIU. Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016. 

Condições que podem 

impossibilitar a inserção do DIU 

Presença de protocolo de disponibilização 

do DIU no município Total  

Sim Não 

n % n % n % 

Gravidez 18 85,7 42 91,3 60 89,5 

Infecção vaginal 20 95,2 34 73,9 54 80,6 

Aborto espontâneo ou induzido recente 09 42,9 18 39,1 27 40,3 

História anterior de DIP 09 42,9 18 39,1 27 40,3 

Anemia 08 38,1 12 26,1 20 29.8 

História anterior de gravidez ectópica 10 47,6 10 21,7 20 29,8 

HIV 05 23,8 13 28,3 18 26,9 

Outro* 02 9,5 07 15,2 09 13,4 

Estar amamentando 01 4,8 02 4,4 03 4,5 

Execução de trabalho físico pesado 02 9,5 01 2,2 03 4,5 

Diabetes 02 9,5 - - 02 3,0 

Hipertensão 02 9,5 - - 02 3,0 

*Malformação uterina, fluxo sanguíneo excessivo, sangramento vaginal sem causa definida, tumores 
uterinos, múltiplos parceiros, colo do útero invertido, nuliparidade, espessamento endometrial, 
presença ou suspeita de câncer do colo do útero e contraindicação médica. 

 

4.2.4 Aspectos relacionados aos grupos educativos de planejamento 

reprodutivo 

 

Na Figura 9, é apresentada a proporção de municípios que referiram realizar 

grupos de planejamento reprodutivo nas unidades de saúde. Surpreendentemente, 

quase metade dos municípios afirmou não realizá-los (43,0%). 

 

Figura 9 - Municípios que realizam grupos educativos de planejamento reprodutivo. Macrorregião Sul 

de Minas Gerais, 2016. 
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A Tabela 7 apresenta a caracterização dos grupos de planejamento reprodutivo 

dos municípios quanto a sua organização. Foi verificado que os enfermeiros se 

destacaram como coordenadores (84,4%) e que nesses grupos existe maior 

ocorrência de mulheres de todas as idades como participantes (55,6%). Os grupos 

são realizados preferencialmente nas UBS/ESF (88,9%), em horários variados 

(62,2%) e com frequência esporádica (51,1%). Porém, em uma parcela de municípios, 

a realização dos grupos acontece somente no período da manhã ou somente no 

período da tarde. 

 

Tabela 7 - Organização dos grupos educativos de planejamento reprodutivo. Macrorregião Sul de 

Minas Gerais, 2016.  

(continua) 

Organização dos grupos n % 

Coordenação 

Enfermeiro 

Médico 

Assistente social 

Psicólogo 

NASF* 

 

38 

04 

01 

01 

01 

 

84,4 

8,9 

2,2 

2,2 

2,2 

Participantes 

Apenas mulheres (todas as idades) 

Mulheres/ homens (todas as idades) 

Apenas mulheres (exceto adolescentes) 

Apenas adolescentes 

 

25 

17 

02 

01 

 

55,6 

37,8 

4,4 

2,2 

Inscrição 

Iniciativa das pessoas, enc. ACS, enc. outro profissional de 

saúde.  

Iniciativa das pessoas 

Enc. por outro profissional de saúde 

 

33 

05 

03 

02 

 

73,3 

11,1 

6,7 

4,4 

Enc. pelo ACS 

Outro** 

  

02 4,4 

Local 

UBS/ESF 

Outro*** 

Espaços da comunidade (escolas, associações e igrejas) 

 

04 

04 

01 

 

88,9 

8,9 

2,2 
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(continuação) 
Organização dos grupos n %  

Período 

Horários variados 

Somente manhã 

Somente tarde 

Outro**** 

Somente noite 

Manhã, tarde e noite 

 

28 

06 

06 

03 

01 

01 

 

62,2 

13,3 

13,3 

6,7 

2,2 

2,2 

 

Frequência 

Esporádica 

1 a 2 vezes /semana 

1 a 2 vezes / mês 

2 a 4 vezes / ano 

- 

23 

05 

15 

02 

- 

51,1 

11,0 

33,0 

4,4 

 

(conclusão) 

*Núcleo de Apoio à saúde da Família;  
** Convite e palestras;  
*** Casa de apoio à gestante e puérpera, centro de atendimento à mulher e à criança, hospital local, 
não existe local específico; 
**** Manhã e tarde. 

 

4.2.5 Aspectos relacionados à disponibilização de outros métodos 

contraceptivos 

 

Quanto à disponibilização de outros métodos contraceptivos, foi observado que 

praticamente todos os municípios mencionaram disponibilizar a pílula oral, o 

preservativo masculino e o método injetável. Os demais métodos apresentaram 

valores iguais ou inferiores a 50%. A disponibilização de preservativo feminino se 

revelou muito superior nos municípios que disponibilizam DIU (26,9%), em relação 

àqueles que não o disponibilizam (8,3%). Chama a atenção que apenas um quarto 

dos municípios disponibiliza a pílula de emergência (26,7%), taxa considerada baixa, 

se comparada com a disponibilização de outros métodos, independentemente da sua 

situação quanto à disponibilização do DIU (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Disponibilização de outros métodos contraceptivos, segundo disponibilização do DIU. 

Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016. 

Outros métodos 

contraceptivos 

disponibilizados 

Município disponibiliza DIU 
Total 

Sim Não 

n % n % n % 

Pílula oral 66 98,5 12 100,0 78 98,7 

Preservativo 

masculino 
67 100,0 11 91,7 78 98,7 

Injetável 62 92,5 11 91,7 73 92,4 

Laqueadura tubária 34 50,8 05 41,7 39 49,4 

Vasectomia 32 47,8 06 50,0 38 48,1 

Pílula de emergência 19 28,4 03 25,0 22 27,8 

Preservativo feminino 18 26,9 01 8,3 19 24,0 

Outro* 03 4,5 - - 03 3,8 

Diafragma 01 1,5 - - 01 1,3 

*Vasectomia apenas para pessoas com maior vulnerabilidade social e risco, vasectomia em 

campanhas ou via assistente social, orientações e métodos naturais. 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados quanto aos locais de disponibilização dos 

métodos contraceptivos, que se encontra concentrada na farmácia central (75,9%) e 

nas UBS/ESF (68,4%).   

 

Tabela 9 - Locais de disponibilização de outros métodos contraceptivos, segundo disponibilização do 

DIU. Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016.  

Local de 

disponibilização de 

outros métodos 

contraceptivos 

Município disponibiliza DIU Total 

Sim Não   

n % n % n % 

Farmácia central 49 73,1 11 91,7 60 75,9 

UBS/ESF 45 67,2 09 75,0 54 68,4 

Ambulatório de 

especialidade 
16 23,9 03 25,0 19 24,0 

Secretaria de Saúde 13 19,4 03 25,0 16 20,2 

Setor de Saúde da 

Mulher 
10 14,9 01 8,3 11 13,9 

Hospital 04 6,0 02 16,7 06 7,6 

Outro* 05 7,5 01 8,3 06 7,6 

Outro município - - 02 16,7 02 2,5 

*Epidemiologia, farmácia particular ou comercial, setor DST/AIDS. 
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Dessa forma, os achados mostraram que as barreiras organizacionais 

identificadas dizem respeito ao uso de protocolos, no que se refere à ausência ou não 

utilização destes, assim como a sua utilização incorreta ou, ainda, a utilização de 

protocolos elaborados com equívocos nas orientações. Também foram identificadas 

outras barreiras, que estão relacionadas à disponibilização do DIU, como a falta do 

método ou o excesso dos critérios estabelecidos pelos serviços de saúde para 

disponibilizá-lo. Ademais, foram identificadas barreiras associadas à inserção do DIU, 

tais como limitação da atuação do enfermeiro na inserção do DIU e agendamento 

prévio para realização do procedimento, assim como a adoção de determinadas 

condições clínicas da mulher que podem impossibilitar a inserção do DIU. Enfim, 

também foi observada a existência de barreiras organizacionais ligadas à organização 

dos grupos educativos de planejamento reprodutivo, como ausência de grupos ou o 

condicionamento do acesso ao DIU à participação nos grupos (Quadro 1). 

  

Quadro 1 - Síntese das Barreiras Organizacionais para Disponibilização do DIU Identificadas nos 

Serviços de Atenção Básica à Saúde em Municípios da Macrorregião Sul de Minas Gerais. 

Macrorregião Sul de Minas Gerais, 2016.  

(continua) 

Barreiras relacionadas ao uso de Protocolos 
Barreiras 

(% observada no estudo) 
Implicações Recomendações Evidências 

 
Uso de protocolo de 
atenção à saúde da 
mulher sem capacitação 
prévia dos profissionais 
de saúde 
(77,8%) 
 
Ausência ou não uso de 
protocolo específico para 
disponibilização do DIU 
(68,7%) 
 
Ausência ou não uso de 
protocolo para atenção à 
saúde da mulher 
(44,3%) 
 
Uso de protocolo com 
equívocos nas 
recomendações 
(10,5%) 
 

 
A falta ou não uso de 
protocolo, o uso sem 
capacitação, ou ainda, o uso 
de protocolo com equívocos 
nas orientações, podem 
provocar: 
 
Desencontro de informações 

 
Variabilidade das condutas 
clínicas 

 
Processo de trabalho 
desorganizado 

 
Processo de trabalho sem 
respaldo legal 

 
Exercício profissional 
negligente 

 
Ausência de sistematização 
da assistência 
 
Descontinuidade e 
inadequação das ações de 
saúde 

 
Danos à população 

 
É recomendado: 
 
Adoção do uso de protocolo 
para disponibilização do DIU 
do Ministério da Saúde ou 
da Organização Mundial da 
Saúde 
 
No caso da elaboração do 
próprio protocolo, atenção 
às recomendações de 
construção de protocolos ou 
aos princípios da prática 
baseada em evidências 
científicas 
 
Realizar capacitação da 
equipe de saúde sobre o 
protocolo a ser utilizado 
 
Divulgação do protocolo 
utilizado para os 
profissionais de saúde do 
município 

 
Constante atualização, 
baseada em evidências 
científicas, do protocolo 
utilizado 
 

 
O uso de protocolos: 
 
Subsidia a conduta dos 
profissionais 

 
Estabelece padrões de 
condutas clínicas 

 
Protege a população 
atendida de procedimentos 
inapropriados 

 
Confere direcionalidade, 
atualidade e adequação às 
ações de saúde 
 
Favorece o trabalho 
interprofissional 
 
Diferencia a competência 
legal de cada membro da 
equipe 

 
Otimização do processo de 
trabalho 

 
Credibilidade dos serviços 
de saúde pela sociedade 
 
Minimiza barreiras ao 
acesso ao DIU 

.  
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Barreiras relacionadas aos grupos educativos de planejamento reprodutivo 
Barreiras 

(% observada no estudo) 
Implicações Recomendações Evidências 

 
Não realização de grupos 
educativos de 
planejamento reprodutivo 
(43%) 
 
Condicionamento do 
acesso ao DIU à 
participação nos grupos 
de planejamento 
reprodutivo 
(25,4%) 

 
A ausência de grupos 
educativos ou o 
condicionamento do acesso 
ao DIU à participação nos 
mesmos: 
 
Diminui a autonomia das 
mulheres para a escolha do 
método 

 
Contribui para que a mulher 
não seja orientada sobre o 
DIU e, provavelmente, não o 
conhecerá suficientemente 
para optar por ele 
 
Exclui muitas mulheres de 
usar o DIU, por falta de 
disponibilidade de 
participação nos grupos 

 

 
É recomendado: 
 
Não condicionar o acesso 
ao DIU à participação em 
grupo de planejamento 
reprodutivo, principalmente 
porque as orientações sobre 
o DIU podem ser individuais 
 
Realizar grupos educativos 
de planejamento reprodutivo 
sistematicamente, com 
várias opções de dias e 
horários 
 
Desmistificar crenças e 
tabus sobre o DIU sempre 
que houver oportunidade, 
seja em grupo, consulta, 
acolhimento ou visita 
domiciliar 

 
A participação em grupo 
educativo de planejamento 
reprodutivo proporciona 
maior autonomia e 
segurança às mulheres, 
homens e casais, para a 
escolha do método 
contraceptivo mais 
adequado às suas 
necessidades 
  
Há evidências que 
orientação sobre 
planejamento reprodutivo e 
doença sexualmente 
transmissível fornecida 
durante grupos educativos 
pode aumentar a prática da 
atividade sexual segura 

 
O conhecimento inadequado 
sobre qualquer método 
contraceptivo pode ser um 
fator de resistência à 
aceitabilidade e uso do 
contraceptivo 
 
O condicionamento do 
acesso ao DIU à 
participação em grupos 
pode acarretar importantes 
perdas de mulheres que 
desejam usá-lo, pois nem 
todas as mulheres têm 
disponibilidade para 
participar nos dias e 
horários definidos pelos 
serviços de saúde 

 
A utilização do DIU deve ser 
incentivada e desmistificada, 
pois representa o melhor 
custo-benefício para o 
planejamento familiar geral, 
em especial no grupo de 
vulneráveis 
 

Barreiras relacionadas à Disponibilização do DIU 
Barreiras 

(% observada no estudo) 
Implicações Recomendações Evidências 

 
Falta do DIU ou oferta 
descontínua 
(15,2%) 

 
A falta do DIU ou sua oferta 
descontínua: 
 
Limita a autonomia das 
mulheres no controle da 
fecundidade 

 
Limita a escolha da mulher 
pelo contraceptivo que 
melhor se adapte a ela 

 
Favorece a opção da mulher 
por outro contraceptivo 

 
Aumenta o risco de gravidez 
não planejada 

 
É recomendado: 
 
Ofertar o DIU continuamente 
 

 
A falta do DIU não se 
justifica: 
 
Segundo a Lei 9.263/96 em 
seu art. 9º, que dispõe sobre 
o planejamento familiar, 
todos os métodos 
cientificamente aceitos 
deverão ser oferecidos à 
população 

 
Segundo a Portaria 1.555 de 
30/07/2013, o financiamento, 
aquisição e distribuição do 
DIU cabem ao Ministério da 
Saúde 
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Barreiras 

(% observada no estudo) 
Implicações Recomendações Evidências 

    
A oferta de todos os 
contraceptivos seguros 
disponíveis no país garante 
às pessoas liberdade de 
opção para a escolha 
 

 
Estabelecimento de 
critérios desnecessários 
para acesso ao DIU: 
 
Necessidade de prescrição 
médica e/ou agendamento 
de consulta 
(86,5%) 
 
Não disponibilização do DIU 
nas Unidades Básicas de 
Saúde e Estratégias Saúde 
da Família 
(83,7%) 
 
Necessidade de realização 
de exames complementares 
como de sangue, de 
mamas, Papanicolaou, HIV 
e ultrassonografia 
transvaginal 
(71,6%)  
 
Delimitação etária (mais de 
18 anos de idade ou menos 
de 40 anos de idade)  
(44,8%) 
 
 

 
O estabelecimento de 
critérios desnecessários 
para acesso ao DIU: 
 
Limita o acesso das 
mulheres ao DIU 

 
Favorece a demora e 
burocratização, que pode 
levar a mulher a optar por 
outro contraceptivo ou 
enfrentar gravidez não 
planejada, inclusive as 
adolescentes 

 
 

 
É recomendado: 
 
O DIU pode ser inserido 
imediatamente durante a 
consulta médica ou de 
enfermagem, caso a mulher 
se encaixe nos critérios de 
elegibilidade e mencione 
seu interesse por usá-lo 
 
Não vincular o acesso ao 
DIU à consulta com 
especialista ou à realização 
de exames complementares  
 
Não é necessária realização 
de exames, inclusive 
ultrassonografia, como 
rotina para inserção do DIU 
 
Utilizar o teste rápido de 
gravidez, ou a Lista de 
Verificação de Gravidez 
para afastar a possibilidade 
de gravidez 
 
Realizar o exame clínico 
ginecológico para 
determinar o tamanho e 
posição do útero, ausência 
de gravidez, ou sinal de 
cervicite ou doença 
inflamatória pélvica  
 
Utilizar os procedimentos 
preconizados na abordagem 
sindrômica das doenças 
sexualmente transmissíveis 
do Manual  
de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis do  
 
Ministério da Saúde para 
identificação de infecções  
 
Disponibilizar o DIU para 
adolescentes e para 
mulheres acima de 40 anos 
 
Disponibilizar e inserir o  
DIU nas Unidades Básicas 
de Saúde e Estratégia 
Saúde da Família  
 
 
 
 
 
 

 
Dificuldades 
organizacionais, como 
horários para atendimento e 
lentidão na realização de 
exames, limitam o acesso 
das mulheres ao DIU 

 
O DIU pode ser usado com 
segurança e eficácia pela 
maioria das mulheres, sem 
quaisquer exames de 
sangue ou testes 
preventivos para câncer 
cervical, bastando o uso dos 
Critérios Médicos de 
Elegibilidade 

 
O Ministério da Saúde 
recomenda o uso dos 
Critérios Clínicos de 
Elegibilidade para uso de 
DIU 
 
O Ministério da Saúde 
recomenda atenção especial 
no exame clínico 
ginecológico de forma a 
determinar o tamanho e 
posição do útero, assim 
como ausência de gravidez 
ou sinais de doença 
inflamatória pélvica 

 
O Ministério da Saúde não 
recomenda a realização de 
ultrassonografia transvaginal 
antes e depois da inserção 
do DIU como rotina 
 
Não há qualquer 
contraindicação da inserção 
do DIU em adolescentes e 
em mulheres acima de 40 
anos de idade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

  



Resultados 79 

(continuação) 

Barreiras relacionadas à inserção do DIU 
Barreiras 

(% observada no estudo) 
Implicações Recomendações Evidências 

 
DIU é inserido apenas pelo 
profissional médico 
(100%) 
 

 
A inserção do DIU como ato 
privativo do médico pode 
provocar: 
 
Dificuldade para 
agendamentos de consultas 
médicas 
 
Barreira no acesso ao DIU 
pelas mulheres 

 
 
 
 

 
É recomendado: 
 
Considerar o respaldo legal 
de que o enfermeiro 
treinado e capacitado pode 
inserir e retirar o DIU  
 
Ampliar a atuação do 
enfermeiro na inserção do 
DIU 
 
Realizar treinamento e 
capacitação do enfermeiro e 
médico para inserir e retirar 
o DIU 
 
Promover, no município, 
discussões para resolução 
do impasse legal da 
prescrição, disponibilização 
e inserção do DIU por 
enfermeiros  
 
 
 

 
O Ministério da Saúde e a 
Organização Mundial da 
Saúde afirmam, de modo 
abrangente, que 
profissionais de saúde 
treinados e capacitados 
podem inserir e retirar o DIU 

 

Segundo recomendações do 
Task Shifting da 
Organização Mundial da 
Saúde, o enfermeiro 
treinado e capacitado pode 
inserir e retirar o DIU 

 

A inserção do DIU por 
enfermeiros é uma 
intervenção eficaz que pode 
melhorar o acesso e 
diminuir desigualdades 

 
No Brasil, o enfermeiro 
treinado e capacitado tem 
competência legal para 
inserir e retirar o DIU 

 
Inexiste impedimento legal 
para que o enfermeiro 
capacitado realize a 
inserção do DIU 

 

 
Agendamento prévio para 
inserção do DIU 
(89,6%) 
 

 
O agendamento prévio para 
inserção do DIU:  
 
Pode ocorrer gravidez não 
planejada  no período entre 
o desejo de usar o DIU e 
sua efetiva inserção 
 
Existe a possibilidade de o 
agendamento prévio 
configurar-se em 
oportunidade perdida para 
inserção do DIU, pois a 
mulher pode não voltar 

 

 
É recomendado: 
 
Inserir o DIU no mesmo dia 
em que a mulher mencionar 
seu interesse por usá-lo, se 
a mulher estiver dentro dos 
critérios de elegibilidade 
para o uso 
 

 
A inserção do DIU deve 
ocorrer durante a consulta 
médica ou de enfermagem, 
pois o requerimento de 
vários retornos à unidade de 
saúde para obtenção do DIU 
diminui o uso do mesmo 

 
Existe associação entre a 
diminuição de barreiras ao 
acesso do DIU (como o 
requerimento de vários 
retornos para obtê-lo) e o 
aumento do uso do mesmo 
 
 
 
 
 
 
 

Barreiras relacionadas às condições clínicas da mulher, que podem ou não impossibilitar a 
inserção do DIU 

Barreiras 
(% observada no estudo) 

Recomendações Evidências 

 
Adotar a infecção vaginal como 
condição que impossibilita a inserção 
do DIU 
(80,6%) 
 

 
Não adotar a infecção vaginal como 
condição que impossibilita a inserção 
do DIU, a menos que a mulher tenha 
cervicite purulenta  
 

 
A maioria das mulheres pode usar o 
DIU com segurança e eficácia, 
incluindo-se, entre elas, mulheres que 
tenham infecção vaginal 

 
O DIU pode ser usado com restrição 
em mulheres que tenham vaginites 
sem cervicite purulenta 
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Barreiras 

(% observada no estudo) 
Recomendações Evidências 

 
Adotar aborto espontâneo ou induzido 
recente como condição que 
impossibilita a inserção do DIU 
(40,3%) 
 

 
Não adotar o aborto espontâneo ou 
induzido recente como condição que 
impossibilita a inserção do DIU, a 
menos que a mulher tenha infecção 
provocada pelo aborto 
 
 

 
O DIU pode ser usado sem restrição 
no pós-abortamento primeiro trimestre 

 
O DIU pode ser usado com restrição 
no pós-abortamento que ocorre no 
segundo trimestre, pois pode ocorrer 
expulsão do DIU  
 
Na ausência de infecção provocada 
pelo aborto, o DIU pode ser inserido 
imediatamente após o abortamento 

 
Na presença de infecção provocada 
pelo aborto, tratar e orientar outro 
método de apoio. Após tratamento 
reavaliar a possibilidade de inserção 
do DIU  
 

 
Adotar história anterior de doença 
inflamatória pélvica como condição que 
impossibilita a inserção do DIU 
(40,3%) 
 

 
Não adotar história anterior de doença 
inflamatória pélvica como condição que 
impossibilita a inserção do DIU, a 
menos que a mulher tenha fatores de 
risco elevados para doença 
sexualmente transmissível 
 

 
A maioria das mulheres pode usar o 
DIU com segurança e eficácia, 
incluindo-se entre elas mulheres que 
tenham história anterior de doença 
inflamatória pélvica 

O DIU pode ser usado sem restrição 
em mulheres que tenham história de 
doença inflamatória pélvica, sem 
fatores de risco para doenças 
sexualmente transmissíveis, com 
gravidez subsequente 

 
O DIU pode ser usado com restrição 
em mulheres que tenham história de 
doença inflamatória pélvica, sem 
fatores de risco para doenças 
sexualmente transmissíveis, sem 
gravidez subsequente 

 
O DIU não deve ser usado por 
mulheres que apresentam risco 
individual muito elevado de gonorreia 
ou clamídia no momento da inserção 
 

 
Adotar anemia como condição que 
impossibilita a inserção do DIU 
(29,8%) 
 

 
Não adotar anemia como condição que 
impossibilita a inserção do DIU 
 

 
A maioria das mulheres pode usar o 
DIU com segurança e eficácia, 
incluindo-se, entre elas, mulheres que 
tenham anemia 
 

 
Adotar história anterior de gravidez 
ectópica como condição que 
impossibilita a inserção do DIU 
(29,8%) 

 
Não adotar história anterior de 
gravidez ectópica como condição que 
impossibilita a inserção do DIU 
 

 
A maioria das mulheres pode usar o 
DIU com segurança e eficácia, 
incluindo-se, entre elas, mulheres que 
tenham história anterior de gravidez 
ectópica 

 
Adotar HIV como condição que 
impossibilita a inserção do DIU 
(26,9%) 
 

 
Não adotar HIV como condição que 
impossibilita a inserção do DIU, a 
menos que a mulher tenha AIDS e não 
esteja em terapia antirretroviral ou 
clinicamente bem  
 
 

 
Mulheres infectadas com HIV podem, 
com segurança, colocar um DIU 

 
O DIU não deve ser inserido em 
mulheres que tenham Aids mas não 
estejam em terapia antirretroviral ou 
que não estejam clinicamente bem 
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(continuação) 
Barreiras 

(% observada no estudo) 
Recomendações Evidências 

 
Não adotar a gravidez como condição 
que impossibilita a inserção do DIU 
(10,5%) 

 
Adotar a gravidez como condição que 
impossibilita a inserção do DIU  
 

 
O DIU somente pode ser inserido 
mediante certeza de que a mulher não 
esteja grávida 
 
 

 
Adotar amamentação atual como 
condição que impossibilita a inserção 
do DIU 
(4,5%) 
 

 
Não adotar amamentação atual como 
condição que impossibilita a inserção 
do DIU, caso a mulher esteja 
menstruando 
 
Atenção: caso a amamentação não 
seja exclusiva e a menstruação não 
tenha retornado, avaliar possibilidade 
de gravidez 
 

 
O DIU pode ser inserido com restrição 
até 48 horas após o parto, pois há 
aumento do risco de expulsão do DIU 

 
O DIU não deve ser inserido entre 48 
horas e 4 semanas após o parto, pois 
aumenta o risco de perfuração uterina 
 
A maioria das mulheres pode usar o 
DIU com segurança e eficácia, 
incluindo-se, entre elas, mulheres que 
estejam amamentando e menstruando 

 
Se a mulher estiver amamentando 
exclusivamente e sua menstruação 
não tiver retornado, ela poderá colocar 
o DIU a qualquer momento entre 4 
semanas e 6 meses após o parto 
 

 
Adotar execução de trabalho físico 
pesado como condição que 
impossibilita a inserção do DIU (4,5%) 
 

 
Não adotar execução de trabalho físico 
pesado como condição que 
impossibilita a inserção do DIU 

 
A maioria das mulheres pode usar o 
DIU com segurança e eficácia, 
incluindo-se, entre elas, mulheres que 
executam trabalho físico pesado 

 
Adotar diabetes e/ou hipertensão como 
condições que impossibilitam a 
inserção do DIU 
(3,0%) 

 
Não adotar diabetes e/ou hipertensão 
como condições que impossibilitam a 
inserção do DIU 
 

 
O DIU de cobre pode ser usado sem 
restrição 

 
O DIU com levonorgestrel pode ser 
usado com restrições em mulheres 
com história de hipertensão onde não 
é possível aferir a pressão arterial 

 

(conclusão) 
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5 DISCUSSÃO 

 

Este estudo permitiu identificar barreiras organizacionais para a disponibilização 

do DIU nos serviços de Atenção Básica à Saúde dos municípios da macrorregião Sul 

de Minas Gerais.  

Primeiramente, foram identificadas barreiras organizacionais que dizem respeito 

ao uso de protocolos. A ausência ou a não utilização destes, assim como a sua 

utilização incorreta ou, ainda, a utilização de protocolos elaborados com equívocos 

nas orientações podem impor obstáculos à disponibilização do DIU. Outras barreiras 

organizacionais que também foram identificadas estão relacionadas à disponibilização 

do DIU, no que se refere à sua oferta e aos critérios adotados pelos serviços de saúde 

para disponibilizá-lo. A falta do DIU ou o excesso dos critérios estabelecidos pelos 

serviços de saúde podem se constituir como barreiras. Também foi observada a 

existência de barreiras organizacionais associadas à inserção do DIU. Aspectos como 

limitação da atuação do enfermeiro na inserção do DIU e agendamento prévio para 

realização do procedimento, assim como a adoção de determinadas condições 

clínicas da mulher que podem impossibilitar a inserção do DIU, também podem se 

constituir em barreiras. Por fim, igualmente, foram observadas barreiras instituídas 

pelos serviços de saúde para disponibilização do DIU na organização dos grupos 

educativos de planejamento reprodutivo. A ausência de grupos ou, ao contrário, o 

condicionamento do acesso ao DIU à participação em grupos pode dificultar o acesso 

das mulheres ao método. 

Neste trabalho, para efeito didático, as barreiras organizacionais identificadas na 

oferta do DIU, na inserção do DIU e na organização dos grupos de planejamento 

reprodutivo foram tratadas separadamente da questão dos protocolos, apesar destes 

últimos, muitas vezes, tratarem também dos mesmos assuntos. Além disto, ainda para 

efeito didático, convém esclarecer as terminologias utilizadas “condição clínica” e 

“critério”, que, por algum momento, podem causar alguma dificuldade. A “condição 

clínica” é aqui utilizada para se referir às condições de saúde da mulher. Já “critério” 

é utilizado para outras exigências que não sejam as condições de saúde, como 

realização de exames, prescrição médica, consultas, idade mínima para uso do DIU, 

participação em grupos educativos de planejamento reprodutivo e outros. 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE 

ENTREVISTADOS 

 

Quanto à caracterização dos trabalhadores respondentes, foi verificado que eles 

se caracterizam como adultos jovens, do sexo feminino e enfermeiros. Chama a 

atenção mais de um terço deles não possuir especialização e, dentre os que possuem, 

poucos serem especializados na área de saúde da mulher – o que seria recomendável 

para o exercício deste cargo. É importante considerar que o atendimento à saúde da 

mulher deve ir além das estruturas organizativas, sendo necessário que os 

trabalhadores, principalmente aqueles que estão à frente do processo de trabalho, 

estejam sensibilizados e capacitados para atender as necessidades da mulher.  

A respeito das considerações dos trabalhadores sobre a existência de dificuldades 

e facilidades para mulheres obterem o DIU, o estudo mostrou que, 

surpreendentemente, a grande maioria reportou não haver dificuldades para as 

mulheres obterem o DIU. Constata-se que a opinião dos trabalhadores responsáveis 

pela área técnica de Saúde da Mulher não condiz com os resultados desta pesquisa. 

Neste ponto, a seguinte inflexão se faz necessária: se não há dificuldades para 

obtenção do DIU, por que é tão baixa a sua utilização? Pesquisas recentes, citadas 

nesta dissertação, mostram que o acesso ao DIU é permeado por barreiras 

organizacionais. Além disso, a aparente divergência entre os dados pode ser 

explicada pelas barreiras identificadas neste estudo, conforme discutidas a seguir.  

 

5.2 BARREIRAS ORGANIZACIONAIS QUE DIZEM RESPEITO AO USO DE 

PROTOCOLOS 

 

O atendimento em saúde estruturado na forma de protocolos organizacionais, 

clínicos e diretrizes terapêuticas tem sido muito utilizado, nos serviços, para auxiliar 

os trabalhadores de saúde na tomada de decisões. Os protocolos orientam fluxos, 

condutas e procedimentos, além de conferirem direcionalidade, atualidade e 

adequação às ações cotidianas de saúde (Araújo, 2011). Segundo Dombrowski, 

Pontes e Assis (2013), o protocolo é amplamente usado também no Reino Unido, na 

Austrália e na Nova Zelândia, além do Brasil. De acordo com o Guia para Construção 
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de Protocolos Assistenciais de Enfermagem (COREN/SP, 2015), os protocolos 

protegem a população atendida dos procedimentos inapropriados.   

As secretarias de saúde dos municípios brasileiros vêm, na última década, 

utilizando protocolos para a organização e a regulamentação das ações do enfermeiro 

no atendimento básico à saúde (Rodrigues, Nascimento, Araújo, 2011). No que se 

refere ao uso de protocolos para atendimento da mulher ou para a disponibilização do 

DIU, a normatização de procedimentos com embasamento científico pode favorecer 

e subsidiar a conduta dos profissionais, pois legitima e homogeneíza as ações de 

saúde, minimizando as barreiras que as mulheres possam encontrar no acesso aos 

serviços de saúde (Araújo, 2011; Peres, 2012; COREN/SP, 2015). 

Os achados deste estudo possibilitam observar que quase metade dos municípios 

não possui um protocolo para atendimento à saúde da mulher. Tal fato provoca certa 

preocupação, pois a falta ou a não utilização de um protocolo com detalhes 

operacionais pode causar desencontro de informações e variabilidade das ações entre 

os profissionais, ou entre os profissionais de saúde e a mulher, provocando um 

processo de trabalho desorganizado e sem respaldo legal (COREN/SP, 2015). 

Segundo Peres (2012), a heterogeneidade das ações e a ausência de sistematização 

da assistência são geradas devido à falta de orientações atuais e de discussões mais 

aprofundadas sobre as ações e os serviços de planejamento familiar entre gestores e 

profissionais. Além disso, a não utilização de protocolo também favorece o exercício 

profissional negligente, podendo causar danos à população, problemas legais e éticos 

aos profissionais e falta de credibilidade dos serviços de saúde pela sociedade 

(COREN/SP, 2015).  

No que diz respeito à utilização de protocolos específicos para disponibilização do 

DIU, também foi verificado que a grande maioria dos municípios não os possui. Essa 

situação sugere que os serviços de saúde não estão organizados para a 

disponibilização do DIU.  Desta maneira, parece que o processo de trabalho nos 

municípios está sendo realizado de acordo com o que “pensa” cada profissional de 

saúde (Araújo, 2011). É importante considerar que a existência ou a utilização de 

protocolo não fere a autonomia e nem desconsidera a responsabilidade do 

profissional. Quando o profissional decide não usar o protocolo institucional, ele 

responde individualmente por sua conduta. Por outro lado, quando ele o utiliza, tem o 

respaldo da instituição (COREN/SP, 2005).  
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Sabe-se que a simples existência de protocolo no município não garante, por si 

só, que os trabalhadores de saúde o apliquem adequadamente no seu dia a dia, como 

também não garante a qualidade no atendimento das mulheres. Porém, é de suma 

importância a utilização correta dos protocolos, tendo em vista seu custo-benefício.  

A construção dos protocolos é onerosa e trabalhosa, pois exige recursos humanos 

e financeiros, além de extensas revisões dos artigos publicados e atualização 

constante das evidências (WHO, 2004). Araújo (2011) menciona que, para haver 

efetivamente uma organização do serviço de saúde, por meio de protocolos, são 

necessários a adesão da equipe de saúde e o treinamento sobre o protocolo, assim 

como sua divulgação. 

Diante do exposto, depreende-se a importância do treinamento na correta 

aplicação das condutas preditas nos protocolos. No entanto, este estudo mostrou que 

grande parte dos municípios que utilizam algum tipo de protocolo, bem como daqueles 

que elaboraram seu próprio protocolo, não realiza qualquer treinamento dos 

profissionais sobre sua utilização – o que nos faz refletir que, em muitos municípios, 

os protocolos podem não estar sendo utilizados corretamente, haja vista que a equipe 

de saúde não recebeu treinamento sobre os mesmos, propiciando a constituição de 

barreiras. 

Sobre a utilização de protocolos elaborados com equívocos nas orientações, vale 

mencionar que a sua aplicação é bastante preocupante, pois as orientações neles 

contidas podem ser vagas ou inadequadas. Geralmente, esses protocolos são 

concebidos sem a atenção necessária às recomendações de construção de 

protocolos ou aos princípios da prática baseada em evidências.  

Achados deste estudo sugerem que alguns protocolos de disponibilização do DIU 

foram elaborados com equívocos nas orientações, tendo em vista que neles não estão 

contidas algumas condições clínicas relevantes que podem impossibilitar a inserção 

do DIU e/ou, por outro lado, foram adotadas algumas condições clínicas irrelevantes.  

Neste sentido, apesar de as condições clínicas que podem impossibilitar a 

inserção do DIU serem discutidas mais adiante, faz-se necessário comentar aqui 

alguns destes achados que confirmam tal suspeita.  

Foi verificado, por exemplo, que uma parcela dos protocolos específicos para 

disponibilização do DIU não adota a gravidez como critério e que, por outro lado, 

quase metade adota história anterior de gravidez ectópica como condição clínica que 

pode impossibilitar a inserção do DIU. Para o MS (2002) e a OMS (2007), a gravidez 
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é uma condição clínica que impossibilita a inserção do DIU, ao passo que a história 

anterior de gravidez ectópica não exclui a mulher de usá-lo. Isso nos faz refletir que a 

utilização destes protocolos, além de impor barreiras às mulheres, pode ocasionar 

danos à população e à atuação do profissional que os utiliza, já que profissionais com 

capacitação deficiente, pouca experiência ou desatualizados podem se apoiar 

integralmente neles (COREN/SP, 2005).  

 

5.3 BARREIRAS ORGANIZACIONAIS RELACIONADAS À 

DISPONIBILIZAÇÃO DO DIU  

 

Os achados permitiram identificar barreiras na disponibilização do DIU, no que se 

refere à oferta do método e aos critérios adotados pelos serviços de saúde para 

disponibilizá-lo, pois a falta do DIU e o excesso ou rigor dos critérios utilizados para 

sua disponibilização podem se constituir em barreiras para o acesso das mulheres ao 

dispositivo.  

 

5.3.1 Oferta do DIU 

 

De acordo com o Manual Técnico de Assistência em Planejamento Familiar do 

MS (2002), a assistência em contracepção prevê a oferta de todas as alternativas de 

métodos contraceptivos, garantindo à mulher a escolha por aquele que melhor se 

adapte a ela (Brasil, 2002). Segundo a Lei 9.263/96, que trata do planejamento 

familiar, em seu art. 9º, todos os métodos cientificamente aceitos deverão ser 

oferecidos, garantindo às pessoas a liberdade de opção (Brasil, 1996). Além do mais, 

segundo a Portaria 1.555, de 30 de julho de 2013, em seu art. 6º, cabem ao MS o 

cabem ao MS o financiamento, a compra e a distribuição de métodos contraceptivos. 

Esta mesma portaria dispõe que aos municípios com população acima de 500.000 

habitantes a entrega dos contraceptivos será direta, enquanto que, aos municípios 

que não se enquadrarem neste critério, os contraceptivos serão entregues às 

secretarias estaduais de saúde para posterior distribuição aos municípios. 

Diante disso, a falta do DIU, por qualquer que seja o motivo (burocrático, logístico 

ou por falta de decisão do município em disponibilizá-lo), não se justifica. No entanto, 

este estudo permitiu observar que uma pequena parcela dos municípios não 
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disponibiliza o DIU. Embora não seja expressivo numericamente, a falta do insumo 

constitui-se em barreira, muitas vezes, intransponível às mulheres. No projeto 

CHOICE2, Secura et al. (2010), entenderam isto e quebraram a barreira financeira, 

oferecendo o DIU sem nenhum custo às mulheres norte-americanas. Como resultado, 

estes autores perceberam que houve aumento da taxa de uso do DIU, que passou de 

3% para 56% - o que mostra que, quando se tem o DIU para ser oferecido, seu uso 

pode ser ampliado. Soma-se a isto que, para Heilborn et al. (2009), os 

constrangimentos institucionais, como, por exemplo, a falta de métodos, limitam a 

autonomia das mulheres no controle da fecundidade. Além disso, é preocupante o 

achado que ratifica outra barreira: além da não disponibilização do DIU, em alguns 

municípios, não há qualquer opção de referência das mulheres a outros serviços, o 

que confirma a inexistência de fluxo de referenciamento para colocação do DIU e 

evidencia falha na implementação dos direitos sexuais e reprodutivos no país. 

 

5.3.2 Critérios para disponibilização do DIU 

 

Em relação aos critérios adotados pelos serviços de saúde dos municípios para 

disponibilização do DIU, chama atenção que a necessidade de prescrição de médica 

(ginecologista ou generalista) foi o mais citado, seguido pela necessidade de 

realização de exames. Tais achados são relevantes, pois, em muitos municípios, o 

acesso a exames e consultas não é tão simples – e nem tão rápido.  

Desta forma, a vinculação do acesso ao DIU à consulta com especialista e à 

realização de exames, muitas vezes desnecessários, implica em barreiras 

organizacionais. A literatura mostra que as dificuldades e os contratempos 

organizacionais, como horários para atendimento e lentidão nos resultados de 

exames, limitam sobremaneira o acesso das mulheres ao DIU (Heilborn et al., 2009). 

Sendo assim, a demora e a burocratização são elementos obstaculizadores, que 

podem levar a mulher a optar por outro método contraceptivo ou enfrentar uma 

gravidez não planejada ou indesejada.  

                                                           
2O Projeto CHOICE de contracepção é uma coorte prospectiva desenvolvido na região de St. Louis - 
Estados Unidos como resposta à subutilização de contraceptivo reversível de longa duração, 
representados pelo DIU e Implante subcutâneo, no país (3%). Com o objetivo de promover o uso de 
tais contraceptivos, o CHOICE quebrou barreiras de uso como o custo, o conhecimento e as práticas e 
concluiu que houve significativo aumento do uso de tais contraceptivos (67%, sendo 56% DIU e 11% 
implante). 
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Dentre os tipos de exames necessários para disponibilização do DIU, os achados 

mostraram que o mais referido foi o exame preventivo para câncer do colo do útero, 

depois do teste de gravidez, seguidos pelo exame de sangue. Em menor proporção, 

também foi citada a necessidade de realização de ultrassonografia transvaginal 

(USG).  

No Manual Global sobre Planejamento Familiar para Profissionais e Serviços de 

Saúde da OMS (2007), não há nenhuma orientação específica sobre a realização de 

exames para uso do DIU. O mesmo manual orienta que o DIU pode ser usado com 

segurança e eficácia pela maioria das mulheres, sem quaisquer exames de sangue 

ou testes preventivos para câncer cervical, bastando o uso dos Critérios Médicos de 

Elegibilidade (OMS, 2007) (Anexo 3). Esses critérios constituem-se em um conjunto 

de perguntas que são feitas às mulheres para identificar problemas clínicos que 

podem excluí-las de usar o DIU. Em alguns casos, mesmo com a identificação de 

problemas, o DIU poderá ser inserido.  

O Manual do MS (2002) também não faz nenhuma orientação específica sobre a 

realização de exames para colocação do DIU. Este manual orienta o uso dos Critérios 

Clínicos de Elegibilidade para o uso de DIU, cujas condições clínicas, que podem 

impossibilitar a inserção do mesmo, são apresentadas por categorias (Anexo 2). Ele 

aconselha atenção especial no exame ginecológico, de forma a identificar infecções 

vaginais, cervicais e pélvicas. Para isso, é sugerido o uso do Manual de DST do 

Ministério da Saúde, 3ª edição (1999), e o uso dos procedimentos preconizados na 

Abordagem Sindrômica das DST. Além disso, também orienta que, antes da inserção 

do DIU, o profissional de saúde deve fazer toque vaginal para determinar o tamanho 

(histerometria) e posição do útero, assim como ausência de gravidez ou sinais de DIP, 

não sendo necessária a realização de USG, antes e após a inserção do DIU como 

rotina, e que a mulher deve ser orientada sobre a maneira de verificar se o DIU está 

no lugar correto (Brasil, 2002).   

No tocante ao teste de gravidez, este estudo mostrou que um terço dos municípios 

não considera necessária sua realização. Todavia, este estudo não observou quais 

os critérios utilizados para afastar a possibilidade de gravidez, tendo em vista que a 

inserção do DIU somente é realizada em mulheres que não estejam grávidas. 

Portanto, para estes municípios, ou para aqueles que desejarem, deve ser 

recomendado a utilização do teste rápido de gravidez, disponível em todo o país ou, 
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na ausência deste, a utilização da Lista de Verificação de Gravidez proposta pela OMS 

(2007) (Anexo 4).  

Outro critério também referido em alguns municípios foi a idade mínima de 18 

anos. Os achados mostraram que metade dos municípios adota este critério para 

disponibilizar o DIU. Isso nos faz concluir que muitas adolescentes dessa 

macrorregião não têm acesso ao DIU, o que se constitui em uma barreira 

organizacional. Situação semelhante foi observada no estudo realizado por 

Figueiredo, Castro Filho e Kalckmann (2014), no qual consta que apenas um terço 

das UBS de São Paulo referiu colocação de DIU em adolescentes. Para Sorpreso, 

Soares Júnior e Baracat (2015), as adolescentes são vulneráveis à gravidez não 

planejada e/ou indesejada, com repercussões negativas para sua saúde. Estes 

mesmos autores mencionaram que o emprego de um método contraceptivo de alta 

eficácia, como o DIU, deve ser considerado, inclusive, como política de saúde pública. 

Penna e Brito (2015) relataram que as gravidezes indesejadas são mais frequentes 

em mulheres adolescentes, com baixa escolaridade e baixo nível socioeconômico – 

para as quais o acesso aos métodos contraceptivos continua a ser uma grande 

preocupação para corrigir as desigualdades. Ademais, a Sociedade Americana de 

Pediatria também recomenda o emprego do DIU como opção para reduzir a taxa de 

gestações não planejadas na adolescência (American Academy of Pediatrics, 2014).  

Em relação ao local de disponibilização do DIU, este estudo mostrou que a grande 

maioria dos municípios referiu não disponibilizar o DIU nas UBS/ESF, sendo 

geralmente centralizada a sua disponibilização. Além disso, em alguns municípios, a 

disponibilização acontece na atenção secundária, como ambulatório de especialidade 

e hospital. Peres (2012) menciona que a organização da atenção em contracepção 

deve se dar, inicialmente, pela UBS e que a colocação do DIU é um procedimento 

totalmente praticável no nível primário da atenção. Além disso, um dos fundamentos 

da Política Nacional de Atenção Básica, de 2006, é “possibilitar o acesso universal e 

contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta 

de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito permitindo o 

planejamento e a programação descentralizada” (Brasil, 2006). É preciso reconhecer 

que a disponibilização do DIU, quando suceder em qualquer outro lugar que não seja 

o mais próximo possível das residências das mulheres, pode representar uma barreira 

ao acesso, pois distância e burocracia podem se constituir como elementos 

obstaculizadores. No estudo de Bergin (2012), cuja amostra se constituiu de mulheres 
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urbanas com alto risco de gravidez indesejada e baixa renda, foi demonstrado que a 

distância da clínica pode representar uma barreira adicional para cuidados 

contraceptivos.  

Embora o estudo tenha captado inúmeras barreiras organizacionais na 

disponibilização do DIU, há também aspectos positivos que merecem ser 

evidenciados. A grande maioria dos municípios realiza o agendamento das consultas 

de diversas maneiras, não apenas por iniciativa da mulher, mas também por 

encaminhamento do agente comunitário de saúde ou de outro profissional. Acredita-

se que essa forma de agendamento melhora a captação e o encaminhamento de 

mulheres pelos serviços de saúde e pode favorecer seu acesso ao DIU.  

 

5.4 BARREIRAS ORGANIZACIONAIS ASSOCIADAS À INSERÇÃO DO DIU 

 

Os aspectos relevantes quanto à inserção do DIU referem-se à limitação da 

atuação do enfermeiro na inserção do DIU, à necessidade de agendamento prévio 

para realização do procedimento e à adoção de determinadas condições clínicas da 

mulher que podem impossibilitar a inserção do DIU.  

Os achados confirmaram que tal procedimento tem sido tarefa exclusiva do 

médico. Destaca-se que, na pesquisa, o enfermeiro não foi referido por nenhum 

município como profissional que insere o DIU, mesmo tendo competência legal para 

execução de tal prática (PARECER 17/2010/COFEN/CTLN; COREN/SP, 2016). 

Segundo recomendações do Task Shifting (WHO, 2012), o enfermeiro treinado e 

capacitado pode inserir e retirar o DIU, pois é uma intervenção eficaz que pode 

melhorar o acesso e diminuir desigualdades. Peres (2012) menciona que a difusão do 

DIU no Brasil é limitada, devido sua inserção ser considerada ato privativo do médico, 

e sugere uma necessária discussão sobre a atuação do enfermeiro nos programas de 

saúde pública. Soma-se a isto o estudo de Dombrowski, Pontes, Assis (2013), que 

sustenta que a resolução do impasse legal quanto à prescrição de contraceptivos 

merece uma tomada de decisão urgente, pois configura barreira de acesso aos 

métodos contraceptivos, além de gerar transtorno legal e ético ao profissional.   

Apesar de a inserção do DIU no Brasil ser considerada tarefa exclusiva do médico 

em muitos serviços (Peres, 2012), em São Paulo, por exemplo, estes profissionais 

nem sempre inserem o DIU, como relatado por Figueiredo, Castro Filho, Kalckmann 

(2014). Para estes autores, a inserção do DIU tem sua oferta ainda mais restrita na 
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ESF, pois médicos generalistas não realizam tal procedimento, que o associam à 

ginecologia.  

Segundo o MS (2002) e a OMS (2007), a inserção do DIU não é ato privativo do 

médico, tampouco do médico ginecologista. Essas instituições afirmam, de modo 

abrangente, que profissionais de saúde treinados e capacitados podem realizar tal 

procedimento. Além disso, Polus et al. (2015) relatam evidências sobre a eficácia e a 

segurança da disponibilização de contraceptivos por meio de Task Shifting, pois os 

resultados de estudos sobre a inserção do DIU por enfermeiros e obstetrizes sugerem 

haver pouca ou nenhuma diferença em comparação com o desempenho de médicos.  

Constata-se, assim, que a ampliação da atuação do enfermeiro na 

disponibilização/inserção do DIU pode representar uma ação eficaz e segura para 

diminuir barreiras ao DIU e aumentar o acesso das mulheres ao método.  

O estudo também mostrou que quase todos os municípios têm, como rotina, o 

agendamento prévio para inserção do DIU. O trabalho organizado dessa maneira nos 

faz refletir sobre alguns riscos, como, por exemplo, de gravidez não planejada ou 

indesejada e de oportunidade perdida para colocação do DIU. É importante ressaltar 

que, até a data da consulta subsequente para colocação do DIU, a mulher pode 

engravidar ou encontrar diversas dificuldades que a impossibilite de voltar. A literatura 

mostra que a inserção do DIU deveria ocorrer durante a consulta médica ou de 

enfermagem, pois o requerimento de vários retornos das mulheres para obtenção do 

DIU diminui as possibilidades de adesão ao método (Bergin, 2012). Segundo Secura 

et al. (2010), existe associação entre a diminuição de barreiras e o aumento do uso 

do DIU. Nesse sentido, o projeto CHOICE melhorou o acesso ao método, por meio da 

inserção imediata do DIU, quebrando a barreira do tempo de espera (Secura et al., 

2010), e verificou aumento do uso do método. Tal processo de trabalho é considerado 

factível no Brasil, tendo em vista a cobertura da população pela ESF (64,6%) (DAB, 

2016) e o contingente de profissionais de saúde espalhados pelo país.   

No tocante à adoção de condições que podem impossibilitar a inserção do DIU, o 

estudo mostrou que alguns municípios têm adotado restrições em demasia, o que 

pode ser justificado pelo excesso de zelo para com a mulher ou por insegurança da 

equipe de saúde. É importante destacar que as condições clínicas estabelecidas pelos 

serviços de saúde, que podem impossibilitar a inserção do DIU, não devem ser 

utilizadas simplesmente como barreiras, mas como referência de avaliação da mulher.  
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Os achados mostram que condições clínicas relevantes, como a gravidez, 

deixaram de ser citadas por uma pequena parcela de municípios. Tal situação é 

preocupante, pois, nesses municípios, corre-se o risco de inserir o DIU em mulheres 

grávidas. É relevante mencionar que o DIU pode ser inserido na maioria das mulheres, 

desde que se tenha certeza de que a mulher não esteja grávida (Brasil, 2002; OMS, 

2007; Poli et al., 2009).  

Ainda sobre as condições que podem impossibilitar a inserção do DIU, a infecção 

vaginal foi a segunda mais referida, depois da gravidez. Porém, é preciso destacar 

que, segundo o MS (2002), o DIU pode ser inserido em mulheres com vaginites sem 

cervicite purulenta. Soma-se a isso que, para OMS (2007), a condição infecção 

vaginal, por si só, não se constitui como impossibilitante para inserção do DIU, sendo 

necessária uma avaliação da mulher antes de impedi-la de usar o DIU. Este mesmo 

órgão cita que as infecções que merecem maior atenção, quando da colocação do 

DIU, são a gonorreia e a clamídia, pois podem aumentar o risco de DIP. Se a mulher 

não apresentar sinais e sintomas destas infecções, recomenda-se o uso da avaliação 

de mulheres quanto ao risco de doenças sexualmente transmissíveis, sendo 

impossibilitado o uso do DIU somente no caso de risco individual muito elevado (OMS, 

2007).  

Sobre a condição “estar amamentando”, a mulher deve ser avaliada com cuidado 

antes de impossibilitar a mulher que amamenta de usar o DIU. Estar amamentando, 

por si só, não é uma condição que impossibilita a inserção do dispositivo (OMS, 2007), 

mas sim a possibilidade de gravidez, tendo em vista que a mulher que amamenta 

pode ter ausência de menstruação. No entanto, alguns municípios que participaram 

da pesquisa referiram adotar “estar amamentando” como condição que impossibilita 

a inserção do DIU. Isso nos faz refletir que, a mulher que amamenta, mas não de 

maneira exclusiva, pode estar menstruando e tem indicação para uso do DIU, caso 

ela tenha interesse no método.  

 

5.5 BARREIRAS ORGANIZACIONAIS RELATIVAS AOS GRUPOS DE 

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO 

 

Os serviços de saúde organizam grupos de planejamento reprodutivo como 

estratégia que proporciona orientação e informação às mulheres, aos homens e aos 
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casais, para maior autonomia e segurança na escolha do método contraceptivo mais 

adequado às suas necessidades (Brasil, 2002). A literatura reforça os resultados 

positivos dos grupos educativos de planejamento reprodutivo. Casarin e Siqueira 

(2010), por exemplo, mencionaram que, nas publicações analisadas sobre 

enfermagem e educação em saúde no planejamento reprodutivo, o trabalho em grupo 

foi considerado um método eficiente para orientação sobre planejamento reprodutivo 

e DST, pois pode trazer como impacto, a mudança no comportamento frente à prática 

da atividade sexual segura. Desse modo, a realização dos grupos tem suma 

importância para instrumentalizar as pessoas na escolha do método. Dombrowski, 

Pontes e Assis (2013) acrescentaram que o conhecimento inadequado sobre qualquer 

método contraceptivo pode ser um aspecto de resistência à aceitabilidade e uso do 

método, o que pode ser minimizado com a realização regular de grupos educativos.  

No entanto, na organização dos grupos de planejamento reprodutivo, barreiras ao 

DIU também podem ser estabelecidas. Na direção oposta ao que é preconizado, este 

estudo observou que quase metade dos municípios não realiza grupos de 

planejamento reprodutivo e, dentre os que realizam, metade o faz apenas 

esporadicamente. Foi verificado, também, que, em alguns municípios, as reuniões 

acontecem somente no período da manhã, ao passo que, em outros, somente no 

período da tarde, o que pode impedir a participação das mulheres que trabalham 

durante o dia. Soma-se a isso o fato que um quarto dos municípios adota como critério 

a exigência de participação nos grupos educativos para disponibilização do DIU. Esse 

contexto nos permite concluir que a organização dos grupos de planejamento 

reprodutivo nesses municípios é falha, o que se constitui em barreiras para acesso 

das mulheres ao DIU.  

Segundo Heilborn et al. (2010), o condicionamento do acesso ao DIU à 

participação em grupos educativos pode acarretar importantes perdas de mulheres 

que desejam usar o método, tendo em vista que nem todas as mulheres têm 

disponibilidade para participar dos grupos nos dias e horários definidos pelos serviços. 

Ademais, se o município não realiza o grupo, ou realiza de maneira esporádica, 

entende-se que as pessoas não estão sendo orientadas sobre contracepção e saúde 

sexual ou reprodutiva, a menos que a orientação esteja sendo feita individualmente, 

o que não foi mensurado neste estudo.  

É importante mencionar que a operacionalização de grupos educativos como 

imposição de barreiras não é uma exclusividade da macrorregião Sul de Minas Gerais. 



Discussão 97 

Peres (2012) também identificou problemas similares no Distrito Federal, mostrando 

que as UBS não estão preparadas para organizar os grupos educativos e continuam 

agindo da maneira mais prática e conveniente. 

Apesar da vontade expressa da mulher em usar o DIU, é muito importante que ela 

tenha a oportunidade de conhecer e escolher a opção contraceptiva que melhor 

atenda às suas necessidades. Neste sentido, no caso da impossibilidade do uso de 

DIU ou da escolha por outro método, considerou-se relevante questionar aos 

municípios, independentemente se eles disponibilizam ou não o DIU, sobre a oferta 

de outros métodos contraceptivos à população. Verificou-se que a pílula oral e o 

preservativo masculino são os contraceptivos mais disponibilizados, sugerindo que 

outros métodos contraceptivos, como o DIU, não têm sido incentivados ou 

desmistificados. Outra consideração diz respeito à contracepção de emergência. 

Observou-se que é disponibilizada por apenas um quarto dos municípios, 

independentemente da sua situação quanto à disponibilização do DIU. Este dado 

mostra que, além do DIU, a contracepção de emergência também enfrenta barreiras 

organizacionais – o que pode corroborar a pesquisa de Santos (2014), que buscou 

identificar as razões para o seu não uso quando indicada e concluiu que são as 

barreiras impostas pelas UBS. 

 

5.6 LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES DO ESTUDO 

 

Como se trata de um estudo exploratório, uma das limitações do estudo é que não 

foi possível responder perguntas como:  

 Quanto à elaboração dos protocolos: o que seria ideal? Cada município elaborar 

seu próprio protocolo ou seguir um modelo do MS/OMS? Qual material foi utilizado 

como referência na elaboração do protocolo? As evidências são fortes? O 

protocolo foi validado?  

 Quanto ao uso do protocolo: em que medida o treinamento contribui para o uso 

de protocolos; os profissionais de saúde destes municípios estariam realmente 

utilizando os protocolos no seu cotidiano? Eles têm conhecimento da existência 

dos protocolos? Estariam aplicando adequadamente as condutas previstas nos 

protocolos? 
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Neste sentido, considera-se que as respostas a estas questões podem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento de ações de atenção em contracepção 

com qualidade.  

Convém sobrelevar que a proporção de municípios participantes foi ao redor de 

50% do total de municípios da macrorregião Sul de Minas Gerais, portanto, a amostra 

não é representativa e não é possível generalizar os achados. Contudo, os resultados 

obtidos poderiam ser utilizados para reflexão e avaliação dos serviços prestados, a 

fim de melhorar e ampliar a atenção à saúde da mulher em quaisquer outros 

municípios brasileiros. 

Este estudo tem grande potencial para influenciar positivamente os serviços e as 

políticas públicas de saúde a oferecerem atendimento de qualidade às mulheres, 

garantindo-lhes o exercício pleno dos seus direitos sexuais e reprodutivos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A identificação de barreiras organizacionais para disponibilização do DIU nos 

serviços de Atenção Básica à Saúde é fundamental para a ampliação do acesso ao 

dispositivo e para os avanços na atenção à saúde da mulher.  

Este estudo atingiu plenamente seus objetivos, pois identificou barreiras 

organizacionais para disponibilização do DIU nos serviços de Atenção Básica à Saúde 

da macrorregião Sul de Minas Gerais. Além disso, foi elaborada uma síntese de tais 

barreiras, destinada aos gestores de saúde, com as devidas recomendações. Este 

estudo também corroborou os achados de outros estudos que investigaram as 

barreiras que as mulheres encontram no acesso ao DIU ou outros contraceptivos, em 

outras localidades do país.  

As barreiras identificadas dizem respeito ao uso de protocolos, considerando que 

a sua ausência ou a sua não utilização, assim como sua utilização incorreta ou, ainda, 

a utilização de protocolos elaborados com equívocos nas orientações, determinam 

obstáculos à disponibilização do DIU. 

Também foram identificadas barreiras que estão relacionadas à disponibilização 

do DIU, que se referem à oferta do dispositivo e aos critérios estabelecidos pelos 

serviços de saúde para disponibilizá-lo. Certamente, a indisponibilidade do DIU e/ou 

o excesso dos critérios adotados instauram barreiras.  

Do mesmo modo, foi observada a existência de barreiras organizacionais 

associadas à inserção do DIU. Aspectos como limitação da atuação do enfermeiro na 

inserção do DIU e agendamento prévio para realização do procedimento, assim como 

a adoção de determinadas condições clínicas da mulher como impossibilitantes do 

uso de DIU, dificultam o acesso ao método pelas mulheres. 

Na organização dos grupos de planejamento reprodutivo, barreiras são 

igualmente instituídas, no que se relaciona à ausência de grupos ou ao 

condicionamento do acesso ao DIU à participação nesses grupos, pois nem todas as 

mulheres têm disponibilidade para participar dos grupos nos dias e horários definidos 

pelos serviços.  

Destaca-se que o Ministério da Saúde tem interesse em difundir e viabilizar o uso 

do DIU, promovendo uma escolha contraceptiva não hormonal e, com isto, 

desestimulando as laqueaduras precoces (Peres, 2012). A utilização do DIU deve ser 
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incentivada e desmistificada, pois representa o melhor custo-benefício para o 

planejamento familiar geral, em especial no grupo de vulneráveis (Penna, Brito, 2015).  

As barreiras organizacionais são um dos muitos motivos para o não uso do DIU. 

As barreiras individuais e a preferência dos profissionais de saúde que atuam nesta 

área por certos métodos contraceptivos em detrimento dos demais podem ser outros 

motivos. Porém, sugere-se, com urgência, investimento em capacitação dos 

trabalhadores de saúde sobre o DIU e assuntos correlatos, além do ensino durante a 

graduação, e discussões para reafirmação da competência legal do enfermeiro, a fim 

de que mais mulheres e a população possam usufruir dos benefícios deste método.   
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Apêndice A – DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

 

Existem vários modelos de DIU, sendo que alguns deles já foram abandonados, 

como é o caso da alça de Lippes, dando lugar aos mais modernos, com qualidade 

superior e com menores riscos associados. No Brasil, estão disponíveis dois tipos: 

aqueles que contêm cobre, podendo-se citar o TCu 380A e o Multiload 375 

(MLCu375), e aqueles que contêm hormônio (progesterona ou levonorgestrel - LNG). 

Em outros países, existem outras variedades, chamadas de frame less, de inserção 

na musculatura uterina (Nivia, 2007; OMS, 2007; Poli et al., 2009). 

 O método de colocação de um dispositivo no útero, a fim de evitar a gravidez, 

é antigo, tendo seu início há dois milênios (Chein, Brito L, Brito H, 2000). Naquela 

época, durante as longas travessias nos desertos, eram colocadas pedras nos úteros 

de camelas para prevenção da prenhez. O primeiro DIU fabricado exclusivamente 

como anticoncepcional humano foi desenvolvido por Richard Richter, ginecologista 

alemão, em 1909. Ele elaborou um anel flexível, de 27 mm de diâmetro, feito do 

intestino do bicho de seda, enrolado com fio de alumínio e bronze. Posteriormente, 

em 1931, surgiu o anel de prata desenvolvido pelo pesquisador alemão Ernest 

Grafenberg, que, porém, apresentou grandes taxas de expulsão. Tal problema foi 

resolvido por Ota, no Japão, em 1934, que adicionou um suporte chapeado em ouro 

ou prata ao centro de seu anel. Inicialmente, se acreditava que o dispositivo era 

abortivo, porém, em 1969, Zipper demonstrou que a prata alemã continha mais de 

30% de cobre, cuja ação é espermicida (Chein, Brito L, Brito H, 2000; Muller, 2004).  

 A partir da década de 1960, foram empregados os plásticos biologicamente 

ativos e seguros na produção dos DIU, surgindo os modelos flexíveis, que diminuíram 

as dores e os sangramentos, aumentando a sua aceitabilidade e a sua popularidade. 

Além disso, começou também a se empregar, nos DIU de plástico, sulfato de bário 

para promover a sua visibilidade aos raios X (Nivia, 2007). Em 1962, Jack Lippes, 

professor da Universidade de Nova York, desenvolveu o dispositivo conhecido como 

Alça de Lippes. Este dispositivo foi considerado padrão-ouro para avaliar outros DIU 

nos 30 anos seguintes e foi amplamente aceito por sua eficácia e seu conforto, tanto 

para a paciente quanto para seu parceiro sexual. Em 1968, Howard J. Tatum 
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desenvolveu o DIU em forma de T e, no mesmo ano, o professor Jaime Zipper 

Abragan, da Universidade do Chile, criou dispositivos com liberação de íons de cobre 

no interior da cavidade uterina, aumentando a eficiência do dispositivo 

anticoncepcional. Nessa época, surgiu o primeiro DIU impregnado com progesterona, 

cujo objetivo era diminuir o sangramento menstrual (Nivia, 2007). 

O mecanismo de ação do DIU não está completamente esclarecido, mas evita 

a gravidez por meio de alterações químicas, que interferem na migração dos 

espermatozoides, impedindo a fertilização do óvulo. Ele tem taxas de falhas 

extremamente baixas, de 1 por 100 mulheres no primeiro ano de uso, semelhante à 

taxa observada na esterilização cirúrgica feminina. Quanto às indicações e 

contraindicações, devem-se observar os Critérios Médicos de Elegibilidade para uso 

de DIU da OMS (2007), que estabeleceu um conjunto de perguntas que ajuda a 

verificar se há sinais de problemas que podem excluir a colocação de DIU, e os 

Critérios Clínicos de Elegibilidade para uso de DIU do MS (Brasil, 2002) que 

estabeleceu as seguintes categorias: categoria 1, o DIU pode ser usado sem 

restrições; categoria 2, o DIU pode ser usado com restrições; categoria 3, o DIU é o 

método de última escolha. Os riscos possíveis e comprovados superam os benefícios 

do método, sendo necessário acompanhamento rigoroso; categoria 4, o DIU não pode 

ser usado (OMS, 2007; Poli et al., 2009; Holanda et al., 2013; Bahamondes, 2014).  

A inserção do DIU pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo menstrual, 

desde que se tenha certeza de que a mulher não esteja grávida, ou em até 12 dias 

após o início da menstruação, desde que não existam sinais de infecção ou de 

malformação uterina. O dispositivo deve ser inserido, de preferência, durante a 

menstruação, pois afasta a possibilidade de gravidez. Soma-se a isto que, neste 

período, o orifício cervical fica dilatado, facilitando a inserção e provocando menos 

dor, além do fato de qualquer sangramento causado pela inserção não incomodar 

tanto a mulher. Após o parto, ele pode ser inserido, porém, o momento mais indicado 

é logo após a expulsão da placenta ou até 48 horas após o parto; caso contrário, 

devem-se esperar quatro semanas para a sua colocação. Depois de aborto 

espontâneo ou provocado, têm-se demonstrado que o DIU é mais eficiente, por não 

haver o risco de esquecimento do uso, e sua inserção deve ocorrer imediatamente, 

no fim do esvaziamento uterino, se não houver infecção, ou dentro dos primeiros 15 

dias pós-abortamento ou logo depois da primeira menstruação, após o esvaziamento 
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(Brasil, 2002; OMS, 2007; Brasil, 2011). Como rotina, não é necessário realizar 

ultrassonografia após a inserção (Brasil, 2002, Poli et al., 2009).  

Quanto à remoção do DIU, se a mulher manifestar o desejo de retirá-lo, seja 

qual for o motivo, não se deve recusar ou adiar sem necessidade. Porém, se a mulher 

não solicitar, o mesmo deve ser removido de acordo com o período de validade. Se 

for o TCu 380A, deve ser removido após 10 anos da sua inserção, enquanto o 

MLCu375 após 5 anos e o LNG após 5 a 7 anos. A remoção antes do período de 

validade deve ocorrer nos casos de DIP, gravidez, sangramento vaginal anormal, 

perfuração do útero e expulsão parcial do DIU. O retorno da fertilidade após a remoção 

do DIU é imediato. Quanto à proteção contra o contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), a eficácia é nula (Brasil, 2002; OMS, 2007). 
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APÊNDICE B - CARACTERIZAÇÃO DA MACRORREGIÃO SUL DE 

MINAS GERAIS 

 

Para a realização da caracterização da macrorregião Sul de Minas Gerais, 

apresentada a seguir, se utilizou do Caderno Regional do Sul de Minas (Minas Gerais, 

2014).  

Segundo o Caderno, a maioria da área do Sul de Minas localiza-se na bacia 

hidrográfica do rio Grande, que nasce na Serra da Mantiqueira. Esta macrorregião 

apresenta oito circuitos turísticos: Águas, Caminhos do Sul de Minas, Caminhos 

Gerais, Malhas do Sul de Minas, Nascentes das Gerais, Serras Verdes do Sul de 

Minas, Terras Altas da Mantiqueira e Vale Verde Quedas D’água.  

Dentre as atividades econômicas desenvolvidas na macrorregião Sul de Minas, 

destacam-se pecuária leiteira, metalurgia-alumínio, mineração, agroindústria, 

eletroeletrônicos, helicópteros, autopeças, bebidas, têxteis e turismo. Segundo o IBGE 

(2010), esta macrorregião é responsável por 12,7% do Produto Interno Bruto de Minas 

Gerais.  

A média de moradores por domicílio foi de 3,3, valor inferior ao registrado para 

Minas Gerais em 2010. Além disto, a grande maioria dos municípios usufrui de um 

bom serviço de saneamento, possuindo os melhores índices do estado.   

Em 2011, a macrorregião Sul de Minas, em comparação com a população do 

Estado, apresenta uma estrutura etária mais envelhecida. Ainda em comparação ao 

Estado, o atendimento pela ESF, o acompanhamento da gestante, os exames 

preventivos e de mamografia são superiores. Já a educação apresenta uma 

escolaridade média da população de 15 anos ou mais, semelhante à do Estado (7 

anos completos). Vale salientar que esta macrorregião possui 55 instituições de 

ensino superior (IES), sendo que 51 (92,7%) são privadas e 4 (7,3%) são públicas 

federais. Não há IES pública estadual ou municipal. No que se refere à criminalidade, 

o nível é inferior ao observado para o Estado, assim como a renda per capita da 

população. 

  



Apêndices 119 

  

APÊNDICE C- SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE (SRS) DA 

MACRORREGIÃO SUL DE MINAS GERAIS E RESPECTIVOS MUNICÍPIOS 

 
(continua) 

SRS da macrorregião Sul de Minas Gerais e respectivos municípios 

SRS Alfenas SRS Passos SRS Pouso Alegre SRS Varginha 

Município Pop. Município Pop. Município Pop. Município Pop. 

1. Alfenas 74.804 1. Alpinópolis 18.709 1. Albertina 2.924 1. Aiuruoca 6.116 

2. Alterosa 13.829 
2. Bom Jesus da 
Penha 

3.942 2. Andradas 37.920 2. Alagoa 2.696 

3. Arceburgo 9.732 3. Capetinga 7.039 3. Bom Repouso 10.449 3. Baependi 18.426 

4. Areado 13.958 4. Capitólio 8.251 4. Borda da Mata 17.523 4. Boa Esperança 38.734 

5. Bandeira do 
Sul 

5.405 5. Cássia 17.433 5. Brasópolis 14.585 5. Cambuquira 12.612 

6. Botelhos 14.893 6. Claraval 4.588 6. Bueno Brandão 10.886 6. Campanha 15.635 

7. Cabo Verde 13.838 7. Delfinópolis 6.869 
7. Cachoeira de 
Minas 

11.107 
7. Carmo da 
Cachoeira 

11.872 

8. Campestre 20.707 8. Doresópolis 1.454 8. Caldas 13.764 
8. Carmo de 
Minas 

13.932 

9. Campo do 
Meio 

11.483 
9. Fortaleza de 
Minas 

4.150 9. Camanducaia 21.162 9. Carrancas 3.958 

10. Campos 
Gerais 

27.760 10. Guapé 13.911 10. Cambuí 27.020 10. Carvalhos 4.530 

11. Carmo do Rio 
Claro 

20.531 11. Ibiraci 12.470 11. Careaçu 6.372 11. Caxambu 21.641 

12. Carvalhópolis 3.380 12. Itamogi 11.293 
12. Conceição das 
Pedras 

2.755 
12. Conceição do 
Rio Verde 

13.052 

13. Conceição da 
Aparecida 

9.888 
13. Itaú de 
Minas 

15.135 
13. Conceição dos 
Ouros 

10.609 13. Coqueiral 9.241 

14. Divisa Nova 5.797 14. Jacuí 7.429 14. Congonhal 10.732 14. Cordislândia 3.447 

15. Fama 2.350 
15. Monte Santo 
de Minas 

21.238 15. Consolação 1.732 15. Cristina 10191 

16. Guaranésia 18.727 16. Passos 107.661 
16. Córrego do 
Bom Jesus 

3.716 16. Cruzília 14.716 

17. Guaxupé 49.792 17. Piumhi 32.352 17. Delfim Moreira 7.962 17. Dom Viçoso 2.988 

18. Juruaia 9.474 18. Pratápolis 8.746 
18. Espírito Santo 
do Dourado 

4.470 18. Elói Mendes 25.715 

19. Machado 39.264 
19. São João 
Batista do Glória 

6.981 19. Estiva 10.918 19. Ijaci 5.980 

20. Monte Belo 13.049 
20. São José da 
Barra 

6.888 20. Extrema 30.016 20. Ilicínea 11.633 

21. Muzambinho 20.406 
21. São Roque 
de Minas 

6.741 21. Gonçalves 4.235 21. Ingaí 2.650 

22. Nova 
Resende 

15.599 
22. São 
Sebastião do 
Paraíso 

65.984 22. Heliodora 6.192 22. Itamonte 14.276 

23. Paraguaçu 20.442 
23. São Tomás 
de Aquino 

7.062 
23. Ibitiúra de 
Minas 

3.395 23. Itanhandu 14.366 

24. Poço Fundo 16.082 
24. Vargem 
Bonita 

2.156 24. Inconfidentes 6.973 24. Itumirim 6.101 

25. São Pedro da 
União 

4.953   25. Ipuiúna 9.607 25. Itutinga 3.879 

26. Serrania 7.548   26. Itajubá 91.643 26. Jesuânia 4.760 

    27. Itapeva 8.861 27. Lambari 19.752 

    28. Jacutinga 23.341 28. Lavras 94.228 

    29. Maria da Fé 14.157 29. Luminárias 5.413 

    30. Marmelópolis 2.919 30. Minduri 3.841 

    31. Monte Sião 21.658 
31. Monsenhor 
Paulo 

8.244 

    32. Munhoz 6.197 32. Nepomuceno 25.871 

      . 
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(continuação) 

SRS Alfenas SRS Passos SRS Pouso Alegre SRS Varginha 

Município Pop. Município Pop. Município Pop. Município Pop. 

    33. Natércia 4.661 
33. Olímpio 
Noronha 

2.577 

    34. Ouro Fino 31.893 34. Passa Quatro 15.692 

    35. Paraisópolis 19.664 35. Perdões 20.292 

    36. Pedralva 11.386 36. Pouso Alto 6.145 

    37. Piranguçu 5.254 
37. Ribeirão 
Vermelho 

3.857 

    38. Piranguinho 8.110 
38. Santana da 
Vargem 

7.188 

    
39. Poços de 
Caldas 

154.974 
39. São Bento 
Abade 

4.704 

    40. Pouso Alegre 134.215 
40. São Gonçalo 
do Sapucaí 

24.148 

    
41. Santa Rita de 
Caldas 

8.990 41. São Lourenço 42.372 

    
42. Santa Rita do 
Sapucaí 

38.734 
42. São Sebastião 
do Rio Verde 

2.131 

    
43. São João da 
Mata 

2.728 
43. São Tomé das 
Letras 

6.724 

    
44. São José do 
Alegre 

4.026 44. Seritinga 1.797 

    
45. São Sebastião 
da Bela Vista 

5.045 45. Serranos 1.984 

    46. Sapucaí-Mirim 6.360 
46. Soledade de 
Minas 

5.755 

    
47. Senador 
Amaral 

5.233 47. Três Corações 73.894 

    
48. Senador José 
Bento 

1.793 48. Três Pontas 54.289 

    49. Silvianópolis 6.053 49. Varginha 125.208 

    50. Tocos do Moji 3.970 50. Virgínia 8.612 

    51. Toledo 5.846   

    52. Turvolândia 4.721   

    
53. Wenceslau 
Braz 

2.547   

Total 463.691 Total 397.573 Total 922.003 Total 857.865 

(conclusão) 

Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popMG.def 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 

Projeto de Pesquisa: Barreiras organizacionais para disponibilização do Dispositivo 

Intrauterino nos serviços de Atenção Básica à Saúde (macrorregião Sul de Minas Gerais) 

Pesquisadora: Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga 

 

1. Identificação do Município 

Nome do Município: 

Superintendência Regional de Saúde (SRS) a que pertence: 

 SRS Alfenas  SRS Passos   SRS Pouso Alegre   Varginha 

Quantas unidades de saúde há no município (UBS, ESF e Centro de Especialidades)? 

 

2. Perfil do profissional responsável pela área técnica de saúde da mulher 

Profissão:   Médico   Enfermeiro   Psicólogo   Assistente Social   Odontólogo   Outro 

Sexo:  Masculino   Feminino 

Idade (anos completos): 

Grau de escolaridade: 

 Ensino Médio  Ensino Superior  Especialização  Mestrado  Doutorado 

Possui especialização na área de Saúde da Mulher?  Não  Sim 

Se sim, qual? 

Tempo de atuação no cargo: 

 menos de 1 ano  de 1 a 5 anos  de 6 a 10 anos  mais de 10 anos 

 

3. Atenção à Saúde da Mulher 

No município existe protocolo específico para atendimento à saúde da mulher?  Não  Sim 

Se sim, ele foi elaborado pelo próprio município?  Não  Sim 
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Os profissionais de saúde fizeram treinamento para aplicação do protocolo de atendimento à 

Saúde da Mulher?  Não  Sim 

O Município disponibiliza Dispositivo Intrauterino para as mulheres?  Não  Sim 

Se não, para onde são encaminhadas as mulheres que desejam usar o DIU como método 

contraceptivo? 

 Não encaminhamos  

 Encaminhamos para outro município 

 Outro 

Existe protocolo específico para a disponibilização do DIU?  Não  Sim 

Segundo o Protocolo de disponibilização do DIU ou segundo a rotina do município, quais das 

situações podem impossibilitar a inserção do DIU?  

 Anemia 

 HIV 

 Infecção vaginal 

 Aborto espontâneo ou induzido recente 

 História anterior de DIP 

 Gravidez 

 História anterior de gravidez ectópica 

 Estar amamentando 

 Diabetes 

 Hipertensão 

 Execução de trabalho físico pesado 

 Outro 

Segundo o Protocolo de disponibilização do DIU ou segundo a rotina do município, qual ou 

quais profissionais de saúde inserem o DIU? 

 Médico ginecologista/ obstetra 

 Médico generalista  

 Enfermeiro obstetra  

 Enfermeiro generalista 

 Outro 

Segundo o Protocolo de disponibilização do DIU ou segundo a rotina do município, precisa de 

agendamento para a inserção do DIU? 

 Não  

 Sim 

Qual o tempo médio esperado pela mulher entre o dia da consulta ou o dia que ela comunica 

seu interesse em usar o DIU até a sua inserção? 

 Menos de 1 semana 

 Entre 1 e 4 semanas 

 Mais de 1 mês 
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E quanto aos outros métodos contraceptivos, quais são disponibilizados atualmente pelo 

município? 

 Pílula oral 

 Preservativo masculino 

 Preservativo feminino 

 Injetável 

 Pílula de emergência 

 Diafragma 

 Laqueadura tubária 

 Vasectomia 

 Outro 

Onde as mulheres podem adquirir esses outros contraceptivos? 

 UBS/ESF 

 Ambulatório de especialidade 

 Farmácia Central 

 Hospital 

 Setor de Saúde da Mulher 

 Secretaria de Saúde 

 Outro município 

 Outro 

E o DIU, onde as mulheres podem adquirir? 

 UBS/ESF 

 Ambulatório de especialidade 

 Farmácia Central 

 Hospital 

 Setor de Saúde da Mulher 

 Secretaria de Saúde 

 Outro município 

 Outro 

Que critérios são necessários para a mulher ter acesso ao DIU? 

 Não há critério 

 Ter prescrição somente de ginecologista 

 Ter prescrição somente de médico 

 Ter prescrição somente de enfermeiro 

 Com prescrição de ginecologista, médico ou enfermeiro 

 Realizar exames 

 Ser casada 

 Ter idade acima de 18 anos 

 Participar previamente de grupo educativo 

 Outro 
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Se a realização de exames é um critério para ter acesso ao DIU, quais são eles? 

 Não se aplica 

 Exame preventivo para câncer cervical 

 Exame de mamas 

 Exame de sangue 

 Teste HIV 

 Teste de gravidez 

 Outro 

Caso a mulher tenha interesse no DIU e para isto tenha que passar por consulta, como elas 

são agendadas? 

 Não se aplica 

 Agendada somente por iniciativa da mulher 

 Agendada somente por encaminhamento do Agente Comunitário de Saúde 

 Agendada somente por encaminhamento de ouro profissional 

 Agendada por iniciativa da mulher, por encaminhamento do Agente Comunitário de Saúde 

ou de outro profissional  

 Outro 

 

      4.   Atividades educativas 

As Unidades de Saúde do município realizam grupos de planejamento familiar? 

 Sim, algumas Unidades 

 Sim, todas as Unidades 

 Não  

Em geral, quem coordena os grupos de planejamento familiar? 

 Médico 

 Enfermeiro 

 Auxiliar de Enfermagem 

 Agente Comunitário de Saúde 

 Assistente Social 

 Odontólogo 

 Psicólogo 

 Outro 

Em geral, quem participa dos grupos? 

 Mulheres e homens em geral, de todas as idades 

 Apenas mulheres, de todas as idades 

 Apenas mulheres, exceto as adolescentes 

 Apenas adolescentes 

 Outro 

Em geral, como as pessoas são inscritas no grupo de planejamento familiar? 
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 Iniciativa das pessoas 

 Encaminhamento do Agente Comunitário de Saúde 

 Encaminhamento por algum outro profissional de Saúde 

 Todas as alternativas anteriores 

 Outro 

Em geral, onde são realizadas as oficinas de planejamento familiar? 

 UBS/ESF 

 Espaços na comunidade (garagens, quadras) 

 Espaços da comunidade (escolas, associações e igrejas) 

 Fora da comunidade 

 Outro 

Em geral, qual o período do dia que as oficinas de planejamento familiar são realizadas? 

 Somente no período da manhã 

 Somente no período da tarde 

 Somente no período da noite 

 Sempre de manhã, tarde e noite 

 Horários variados  

 Outro 

Em geral, qual a frequência de realização das oficinas de planejamento familiar? 

 1 vez por semana 

 1 vez por mês 

 2 vezes por mês 

 Esporádica  

 Outro 

 

5.   Considerações dos respondentes 

Você considera que as mulheres enfrentam dificuldades para obterem o DIU? 

 Não 

 Sim 

Quais dificuldades? 

Você considera que as mulheres enfrentam facilidades para obterem o DIU? 

 Não 

 Sim 

Quais facilidades? 
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APÊNDICE E - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

ENVIADA ÀS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE DA 

MACRORREGIÃO SUL DE MINAS GERAIS 

 

São Paulo, junho de 2015. 

 

Ilmo. Sr. Diretor da Superintendência Regional de Saúde (Nome) 

 

Prezado Senhor, 

Eu, Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga, enfermeira, aluna do curso de Mestrado 

Profissional em Enfermagem na Atenção Primária em Saúde, no Sistema Único de Saúde, da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP), solicito sua autorização para 

realizar coleta de dados nos municípios dessa Superintendência Regional de Saúde, para a 

pesquisa intitulada “Barreiras Organizacionais para disponibilização do dispositivo intrauterino 

nos serviços de Atenção Básica à Saúde (macrorregião Sul de Minas Gerais)”, que tem por 

objetivo geral identificar as barreiras para disponibilização do DIU nos serviços de atenção 

básica à saúde.  

A pesquisa pretende ser realizada, por meio de entrevista online, com os coordenadores 

da área técnica de saúde da mulher ou com o trabalhador que saiba responder pelas práticas 

de disponibilização do dispositivo intrauterino nos municípios sob sua jurisdição. Esclareço 

que os trabalhadores serão convidados a participar da pesquisa por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Esclareço ainda que os dados somente serão coletados 

após sua autorização e que o Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.  

As informações obtidas somente serão utilizadas para fins de pesquisa e me comprometo 

a compartilhar os resultados em reunião aberta com convite para todos os trabalhadores 

participantes da pesquisa e outros interessados. 

Aguardo sua resposta e estou disponível para maiores esclarecimentos ou sugestões que 

V. S.ª queira encaminhar. 

 

Atenciosamente, 

Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga 

Mestranda do Programa Pós-Graduação Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária 

em Saúde no Sistema Único de Saúde 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo  
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APÊNDICE F - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

ENVIADA AOS GESTORES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA 

MACRORREGIÃO SUL DE MINAS GERAIS 

 

São Paulo, junho de 2015. 

 

Ilmo. Sr. Secretário de Saúde (Nome) 

 

Prezado Senhor, 

Eu, Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga, enfermeira, aluna do curso de Mestrado 

Profissional em Enfermagem na Atenção Primária em Saúde, no Sistema Único de Saúde, da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP), solicito sua autorização para 

realizar coleta de dados nesse município para a pesquisa intitulada “Barreiras Organizacionais 

para disponibilização do dispositivo intrauterino nos serviços de Atenção Básica à Saúde 

(macrorregião Sul de Minas Gerais)”, que tem por objetivo geral identificar as barreiras para 

disponibilização do DIU nos serviços de atenção básica à saúde.  

A pesquisa pretende ser realizada, por meio de entrevista online, com os coordenadores 

da área técnica de saúde da mulher ou com o trabalhador que saiba responder pelas práticas 

de disponibilização do dispositivo intrauterino nesse município. Esclareço que os 

trabalhadores serão convidados a participar da pesquisa por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Esclareço ainda que os dados somente serão coletados 

após sua autorização e que o Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.  

As informações obtidas somente serão utilizadas para fins de pesquisa e me comprometo 

a compartilhar os resultados em reunião aberta com convite para todos os trabalhadores 

participantes da pesquisa e outros interessados. 

Aguardo sua resposta e estou disponível para maiores esclarecimentos ou sugestões que 

V. S.ª queira encaminhar. 

 

Atenciosamente, 

Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga 

Mestranda do Programa Pós-Graduação Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária 

em Saúde no Sistema Único de Saúde 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo  
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APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Eu, Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga, aluna do curso de Mestrado Profissional em 

Enfermagem na Atenção Primária em Saúde no Sistema Único de Saúde, da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, venho, por meio deste documento, convidá-lo(a) 

a participar do estudo intitulado “Barreiras Organizacionais para disponibilização do 

Dispositivo Intrauterino nos serviços de Atenção Básica à Saúde (macrorregião Sul de Minas 

Gerais)”, que tem por objetivo geral identificar as barreiras para disponibilização do DIU nos 

serviços de Atenção Básica à Saúde.  

Se consentir em participar, você será entrevistado(a) por meio de um instrumento 

(questionário) específico, elaborado pela pesquisadora, e enviado por e-mail. O 

preenchimento do instrumento se dará de forma online e deve durar cerca de quinze minutos. 

As informações obtidas estarão sob sigilo e serão utilizadas somente para fins desta pesquisa. 

Sua participação é voluntária e você pode recusar-se a participar do estudo ou abandoná-lo 

quando desejar. A participação não incorrerá em nenhum tipo de ônus para você ou qualquer 

prejuízo em relação ao seu trabalho, assim como não haverá nenhuma remuneração 

financeira caso participe. Os resultados da pesquisa serão divulgados em eventos de caráter 

científico e por meio de publicação e também serão apresentados em reunião – quando serão 

convidados todos os participantes do estudo. 

Informações a respeito do estudo poderão ser solicitadas a qualquer momento. O(a) 

senhor(a) poderá entrar em contato comigo pelo telefone (12) 98859-0943 ou por e-mail 

vanderlea@usp.br. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________                                                                                 Vanderléa 

Aparecida Silva Gonzaga 

 

Favor, clicar na opção desejada: 0  Não aceito 

1  Aceito 

 

São Paulo, ___ de ______________ 2015. 

Para maiores informações sobre este estudo, entre em contato com: Comitê de Ética em Pesquisa da 
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ANEXO 2 – CRITÉRIOS CLÍNICOS DE ELEGIBILIDADE PARA USO 

DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO COM COBRE (BRASIL, 2002) 

 

Categoria 1 - O método pode ser usado sem restrições 

 

 4 semanas ou mais após o parto. 

 Pós-aborto (primeiro trimestre). 

 Idade de 20 anos ou mais. 

 Fumante (qualquer idade). 

 História de hipertensão se não for possível avaliar a pressão arterial. 

 Hipertensão arterial. 

 História de pré-eclâmpsia. 

 História de diabetes gestacional. 

 Diabetes insulinodependente ou não. 

 Diabetes com lesão vascular ou duração maior que 20 anos. 

 Trombose venosa profunda ou embolia pulmonar atual ou no passado. 

 Cirurgia de grande porte com ou sem imobilização prolongada. 

 Cirurgia de pequeno porte sem imobilização. 

 Varizes. 

 Tromboflebite superficial. 

 Doença cardíaca isquêmica atual ou passada. 

 AVC. 

 Hiperlipidemias. 

 Doença cardíaca valvular complicada ou não. 

 Cefaleia leve. 

 Cefaleia grave, recorrente, incluindo enxaqueca, com ou sem sintomas neurológicos 

focais. 

 Nódulo mamário sem diagnóstico. 

 Doença mamária benigna. 

 Câncer de mama atual ou no passado. 

 História familiar de câncer de mama. 

 Ectopia cervical. 

 Neoplasia intraepitelial cervical. 

 Sangramento vaginal irregular não volumoso. 

 Doença inflamatória pélvica no passado, sem fatores de risco para DST, com gravidez 

subsequente. 
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 Doença biliar sintomática ou assintomática. 

 História de colestase relacionada à gravidez ou ao uso de anticoncepcional oral 

combinado. 

 Hepatite viral aguda. 

 Portador assintomático de hepatite viral. 

 Cirrose hepática compensada ou descompensada. 

 Tumor hepático benigno ou maligno. 

 Antecedente de gravidez ectópica. 

 Obesidade. 

 Tireoidopatias (bócio simples, hipertireoidismo, hipotireoidismo). 

 Epilepsia. 

 Esquistossomose não complicada ou com fibrose hepática. 

 Malária. 

 Uso de rifampicina, griseofulvina e anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, 

barbituratos, primidona). 

 Outros antibióticos. 

 Multiparidade. 

 Tuberculose não pélvica. 

 Tumores ovarianos benignos (inclusive cistos). 

 Cirurgia pélvica no passado. 

 

Categoria 2 - O método pode ser usado com restrições 

 

As vantagens geralmente superam riscos possíveis ou comprovados. Se a mulher 

escolhe esse método, um acompanhamento mais rigoroso pode ser necessário: 

 Menos de 48 horas pós-parto (lactante ou não) – Há aumento do risco para expulsão do 

DIU. 

 Pós-aborto no segundo trimestre – Há alguma preocupação sobre o risco de expulsão 

após aborto no segundo trimestre. 

 Menarca, até os 20 anos – Há aumento do risco de expulsão em mulheres jovens devido 

à nuliparidade. 

 Doença cardíaca valvular complicada (hipertensão pulmonar, risco de fibrilação atrial, 

história de endocardite bacteriana subaguda, uso de anticoagulação) - É aconselhável o 

uso de antibioticoprofilaxia antes da inserção, se a mulher não está usando antibióticos 

regularmente. 
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 Sangramento vaginal inexplicado (para continuação do uso) – Não é necessário remover 

o DIU antes da avaliação. 

 Câncer de colo uterino (aguardando tratamento, para continuação de uso). 

 Câncer de ovário ou de endométrio. 

 Passado de doença inflamatória pélvica, sem fatores de risco atuais para DST e sem 

gravidez subsequente – Risco atual para as DST e o desejo de gravidez são fatores que 

indicam a remoção do método. 

 Vaginite sem cervicite purulenta 

 Mioma uterino – Miomas uterinos pré-existentes podem distorcer a cavidade uterina e 

dificultar o correto posicionamento do DIU. 

 Talassemia – O DIU pode aumentar a perda sanguínea 

 Nuliparidade – Nuliparidade está associada com aumento do risco para expulsão. 

 Alterações anatômicas que não distorcem a cavidade uterina ou não interferem com a 

inserção do DIU (incluindo estenose ou lacerações de colo). 

 Dismenorreia grave – Pode haver aumento da dismenorreia. 

 Endometriose. 

 

Categoria 3 - É o método de última escolha 

 

Os riscos possíveis e comprovados superam os benefícios do método. Caso seja 

escolhido, um acompanhamento rigoroso se faz necessário: 

 48 horas a 4 semanas após o parto – Existe aumento do risco de perfuração uterina. 

 Risco aumentado para DST – Existe aumento do risco para doença inflamatória pélvica. 

HIV positivo ou AIDS – Existe aumento do risco para DST e doença inflamatória pélvica 

devido à supressão da resposta imunológica; além disso, o DIU de cobre aumenta a perda 

sanguínea. 

 Doença trofoblástica gestacional benigna. 

 Sangramento volumoso prolongado. 

 Anemia ferropriva – O DIU pode aumentar perda sanguínea. 

 Anemia falciforme – O DIU pode aumentar perda sanguínea. 

 

Categoria 4 - O método não deve ser usado 

 

 Gravidez. 

 Sepsis puerperal. 

 Após aborto séptico. 
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 Sangramento vaginal inexplicado (para iniciar o uso) – Se há suspeita de gravidez ou 

alguma condição médica subjacente, deve-se investigar e reavaliar a indicação do 

método. 

 Câncer de colo uterino (aguardando tratamento) – Pode aumentar o risco para infecção 

e sangramento durante a inserção; o DIU deve ser removido por ocasião do tratamento. 

 Câncer de ovário ou de endométrio – Pode aumentar o risco para infecção, perfuração e 

sangramento durante a inserção; o DIU deve ser removido por ocasião do tratamento. 

 Doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos 3 meses (para iniciar o uso) – O DIU 

aumenta muito o risco de doença inflamatória pélvica para essas mulheres. 

 Doença sexualmente transmissível atual ou nos últimos 3 meses, incluindo cervicite 

purulenta – O DIU aumenta muito o risco de doença inflamatória pélvica para essas 

mulheres. 

 Doença trofoblástica gestacional maligna – Pode aumentar o risco de perfuração uterina; 

não há dados que associam o DIU à recorrência de malignidade da doença. 

 Alterações anatômicas que distorcem a cavidade uterina – O correto posicionamento do 

DIU na cavidade uterina pode ser impossível. 

 Tuberculose pélvica – Existe aumento do risco para infecção secundária e sangramento. 
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ANEXO 3 - CRITÉRIOS CLÍNICOS DE ELEGIBILIDADE PARA USO DE 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO COM LEVONORGESTREL (BRASIL, 

2002) 

 

Categoria 1 - O método pode ser usado sem restrições 

 

 4 semanas ou mais após o parto. 

 Pós-aborto (primeiro trimestre). 

 Idade de 20 anos ou mais. 

 Fumante (qualquer idade). 

 Hipertensão arterial leve ou moderada: PA 140-159/90-99 e PA 160-179/100-109. 

 História de pré-eclâmpsia. 

 História de diabetes gestacional. 

 Trombose venosa profunda ou embolia pulmonar atual ou no passado. 

 Cirurgia de grande porte com ou sem imobilização prolongada. 

 Cirurgia de pequeno porte sem imobilização. 

 Varizes. 

 Tromboflebite superficial. 

 Doença cardíaca valvular não complicada. 

 Cefaleia leve. 

 Sangramento irregular não volumoso. 

 Sangramento irregular volumoso e prolongado (para iniciar o uso). 

 Doença mamária benigna. 

 História familiar de câncer de mama. 

 Ectopia cervical. 

 Doença inflamatória pélvica no passado, sem fatores de risco para DST, com gravidez 

subsequente. 

 Doença biliar sintomática ou assintomática. 

 História de colestase relacionada à gravidez. 

 Portador assintomático de hepatite viral. 

 Antecedente de gravidez ectópica. 

 Obesidade. 

 Tireoidopatias (bócio simples, hipertireoidismo, hipotireoidismo). 

 Talassemia. 

 Anemia falciforme. 

 Anemia ferropriva. 



Anexos 139 

 Epilepsia. 

 Esquistossomose não complicada ou com fibrose hepática. 

 Malária. 

 Uso de rifampicina, griseofulvina e anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, 

barbituratos, primidona). 

 Outros antibióticos. 

 Multiparidade. 

 Dismenorreia grave. 

 Endometriose. 

 Tuberculose não pélvica. 

 Tumores ovarianos benignos (inclusive cistos). 

 Cirurgia pélvica no passado. 

 

Categoria 2 - O método pode ser usado com restrições 

 

As vantagens geralmente superam riscos possíveis ou comprovados. Se a mulher 

escolhe esse método, um acompanhamento mais rigoroso pode ser necessário: 

 Pós-aborto no segundo trimestre – Há alguma preocupação sobre o risco de expulsão 

após aborto no segundo trimestre. 

 Menarca até 20 anos – Há aumento do risco de expulsão em mulheres jovens devido à 

nuliparidade. 

 História de hipertensão onde não é possível aferir a pressão arterial. 

 Hipertensão arterial grave: 180+/110+ ou com doença vascular – Existe preocupação com 

o risco potencial do efeito hipoestrogênico e a diminuição do HDL-colesterol com o uso 

do DIU-LING. 

 Diabetes insulinodependente ou não. 

 Diabetes com lesão vascular, neuropatia, retinopatia, nefropatia ou duração maior que 20 

anos – O DIU-LING pode alterar o metabolismo lipídico e de carboidratos. 

 Doença cardíaca isquêmica atual ou passada (para iniciar o uso) – Existe preocupação 

com o risco potencial do efeito hipoestrogênico e a diminuição do HDL-colesterol com o 

uso do DIU-LING. 

 AVC – Existe preocupação com o risco potencial do efeito hipoestrogênico e a diminuição 

do HDL-colesterol com o uso do DIU-LING. 

 Hiperlipidemias. 

 Doença cardíaca valvular complicada (hipertensão pulmonar, risco de fibrilação atrial, 

história de endocardite bacteriana subaguda, uso de anticoagulação) – É aconselhável o 
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uso de antibioticoprofilaxia antes da inserção, se a mulher não está usando antibióticos 

regularmente. 

 Cefaleia grave, recorrente, incluindo enxaqueca, com ou sem sintomas neurológicos 

focais – Pode haver piora da cefaleia. 

 Sangramento volumoso e prolongado – O DIU-LING pode provocar sangramento 

irregular, principalmente nos 3-6 primeiros meses de uso; a quantidade da perda 

sanguínea é reduzida. 

 Sangramento vaginal inexplicado (para continuação do uso) – Não é necessário remover 

o DIU antes da avaliação.  

 Nódulo mamário sem diagnóstico. 

 Neoplasia intraepitelial cervical – Existe alguma preocupação sobre a possibilidade de 

progressão do NIC com o uso do DIU-LING. 

 Câncer de colo uterino (aguardando tratamento, para continuação de uso).  

 Câncer de ovário ou de endométrio. 

 Passado de doença inflamatória pélvica, sem fatores de risco atuais e sem gravidez 

subsequente – O risco atual de DST e o desejo de gravidez são fatores relevantes na 

escolha do método. 

 Vaginite sem cervicite purulenta. 

 HIV positivo. 

 História de colestase relacionada ao uso de anticoncepcional oral combinado. 

 Cirrose leve (compensada). 

 Mioma uterino – Miomas uterinos pré-existentes podem distorcer a cavidade uterina e 

dificultar o correto posicionamento do DIU. 

 Nuliparidade – Nuliparidade está associada com aumento do risco para expulsão. 

 Alterações anatômicas que não distorcem a cavidade uterina ou não interferem com a 

inserção do DIU (incluindo estenose ou lacerações de colo). 

 

Categoria 3 - Método de última escolha  

 

Os riscos possíveis e comprovados superam os benefícios do método. Caso seja 

escolhido, um acompanhamento rigoroso se faz necessário: 

 Menos de 48 horas pós-parto (lactante ou não) – Não existem dados sobre os efeitos 

locais desse tipo de DIU sobre a involução uterina; além disso, pode haver risco de 

exposição do recém-nascido aos hormônios esteróides. 
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 48 horas a 4 semanas após o parto – Não existem dados sobre os efeitos locais desse 

tipo de DIU sobre a involução uterina; além disso, pode haver risco de exposição do 

recém-nascido aos hormônios esteróides. 

 Doença cardíaca isquêmica atual ou passada (para continuação de uso) – Pode ocorrer 

redução do HDL-colesterol devido à ação hipoestrogênica. 

 Câncer de mama atual ou no passado e sem evidência de doença nos últimos 5 anos. 

 Risco aumentado para DST – Existe aumento do risco para doença inflamatória pélvica. 

 Doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos 3 meses (para continuação do uso) – 

categoria ¾ – Existe aumento do risco para doença inflamatória pélvica. 

 AIDS – Existe aumento do risco para DST e doença inflamatória pélvica devido à 

supressão da resposta imunológica. 

 Hepatite viral aguda – O LING é metabolizado pelo fígado e seu uso pode agravar uma 

condição pré-existente; além disso, existem dúvidas se o uso de progestogênio aumenta 

o risco para hepatoma. 

 Cirrose grave (descompensada) – O LING é metabolizado pelo fígado e seu uso pode 

agravar uma condição pré-existente; além disso, existem dúvidas se o uso de 

progestogênio aumenta o risco para hepatoma. 

 Tumores hepáticos benignos e malignos – O LING é metabolizado pelo fígado e seu uso 

pode agravar uma condição pré-existente; além disso, existem dúvidas se o uso de 

progestogênio aumenta o risco para hepatoma. 

 Doença trofoblástica gestacional benigna. 

 Tuberculose pélvica (para continuação de uso) – Existe aumento do risco para infecção 

secundária e sangramento. 

 

Categoria 4 - O método não deve ser usado 

 

 Gravidez – Nenhum método é indicado; qualquer risco potencial é considerado 

inaceitável. O uso de DIU durante a gravidez aumenta bastante o risco para abortamento 

espontâneo e aborto séptico. 

 Sepsis puerperal. 

 Após aborto séptico. 

 Sangramento vaginal inexplicado (para iniciar o uso) – Se há suspeita de gravidez ou 

alguma condição médica subjacente, deve-se investigar e reavaliar a indicação do 

método. 
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 Câncer de mama atual (para continuação do uso) – O câncer de mama é um tumor 

sensível aos hormônios; é provável que o risco de progressão da doença seja menor do 

que com os anticoncepcionais orais combinados ou injetáveis. 

 Câncer de colo uterino (aguardando tratamento) – para iniciar o uso – Pode aumentar o 

risco para infecção e sangramento durante a inserção; o DIU deve ser removido por 

ocasião do tratamento. 

 Câncer de ovário ou de endométrio – Pode aumentar o risco para infecção, perfuração e 

sangramento durante a inserção; o DIU deve ser removido por ocasião do tratamento. 

 Doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos 3 meses (para iniciar o uso) – O DIU 

aumenta muito o risco de doença inflamatória pélvica para essas mulheres. 

 Doença sexualmente transmissível atual ou nos últimos 3 meses, incluindo cervicite 

purulenta – O DIU aumenta muito o risco de doença inflamatória pélvica para essas 

mulheres. 

 Doença trofoblástica gestacional maligna – Pode aumentar o risco de perfuração uterina; 

não há dados que associam o DIU à recorrência de malignidade da doença. 

 Alterações anatômicas que distorcem a cavidade uterina – O correto posicionamento do 

DIU na cavidade uterina pode ser impossível. 

 Tuberculose pélvica (para iniciar o uso). 

  



Anexos 143 

ANEXO 4 – CRITÉRIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDADE PARA USO 

DE DIU COM COBRE DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

(OMS, 2007) 
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ANEXO 5 – CRITÉRIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDADE PARA USO 

DE DIU COM LEVONORGESTREL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE (OMS, 2007) 
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ANEXO 6 – LISTA DE VERIFICAÇÃO DE GRAVIDEZ DA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS, 2007) 

 

 

 


