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DIRETRIZES: DIRETRIZES: 

Assegurar aos usuAssegurar aos usuáários e usurios e usuáárias SUS o direito  de planejar rias SUS o direito  de planejar 
livremente o nlivremente o núúmero de filhos que desejam ter e o intervalo demero de filhos que desejam ter e o intervalo de
tempo entre eles.tempo entre eles.
Assegurar o direito Assegurar o direito àà privacidade e liberdade de escolha do privacidade e liberdade de escolha do 
mméétodo contraceptivo, com acesso todo contraceptivo, com acesso àà informainformaçção correta e ão correta e 
completa e ao mcompleta e ao méétodo escolhido.todo escolhido.
Assegurar o direito Assegurar o direito àà assistência e acompanhamento em relaassistência e acompanhamento em relaççãoão
ao(s) mao(s) méétodo(s) escolhido(s).todo(s) escolhido(s).



DIREITOS REPRODUTIVOS

lO direito de decidir livre e responsavelmente sobre o número, 
o espaçamento e a oportunidade de ter filhos;

lO direito de ter acesso à informações e aos meios para decidir;

lO direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de dis-

criminação, coerção ou violências.

MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA USUMULHERES EM IDADE REPRODUTIVA USUÁÁRIAS SUSRIAS SUS
no municno municíípio de São Paulopio de São Paulo

2.008 : cerca de 2 milhões de mulheres em idade f2.008 : cerca de 2 milhões de mulheres em idade féértil.rtil.
70% são potencialmente usu70% são potencialmente usuáárias de contraceptivos, o que rias de contraceptivos, o que 
corresponde a uma populacorresponde a uma populaçção de 1.464.829 mulheres.ão de 1.464.829 mulheres.



TAXAS DE FECUNDIDADE no BrasilTAXAS DE FECUNDIDADE no BrasilTAXAS DE FECUNDIDADE no Brasil

Fecundidade de mulheres de baixa renda caiu pela metade e renda 
continua baixa.

No Brasil, a Taxa de Fecundidade Total passou  de 2,5 filhos/mulher

no período 1.993-1.996 para 1,95 filhos/mulher em 2.007.

(Fonte: PNAD - IBGE 2.007)

No Brasil,desde 1970 vem decrescendo em todas as idades,

exceto entre adolescentes.

Maior aumento na região Sudeste do país: 28,8%

- Áreas Urbanas

- Jovens Negras

- Mais pobres e com menor escolaridade



MINISTÉRIO DA SAÚDE:

Nascidos mortos entre mulheres com: 

- menos de 4 anos de estudo: 93 natimortos/1.000 nascidos 
vivos    

- mais de  8 anos de estudo: 29,7 natimortos/1.000 nascidos 
vivos

-13% dos natimortos na faixa etária de 10 a 14 anos

-adolescentes c/ 5 ou mais anos de estudo = risco                          

58%  menor de engravidar que c/ menos de 5 anos

DADOS EPIDEMIOLÓGICOSDADOS EPIDEMIOLDADOS EPIDEMIOLÓÓGICOSGICOS



DADOS EPIDEMIOLÓGICOSDADOS EPIDEMIOLDADOS EPIDEMIOLÓÓGICOSGICOS

NASCIDOS VIVOS DE MÃES ADOLESCENTES

No Brasil, elevação de 1.994 a 2.000, queda a partir de 2.001

Entre 93 e 98 aumento de 31% em partos de mães entre 10- 14 anos

Fonte: SINASC

No Município de S.Paulo:

Nascidos vivos de  mães adolescentes 

(entre 10 e 19 anos) =  14,4% do total de nascidos vivos (2.007)

Fonte: SINASC – CEInfo - SMS



DADOS EPIDEMIOLÓGICOSDADOS EPIDEMIOLDADOS EPIDEMIOLÓÓGICOSGICOS

NASCIDOS VIVOS DE MÃES ADOLESCENTES

No Estado de São Paulo

389.06223,5791.68788.1393.5482002

395.41624,2095.70092.1793.5212001

406.88824,70100.49496.6693.8252000

430.25424,85106.915103.0143.9011999

438.04424,74108.393104.1824.2111998

451.31224,69111.443106.9514.4921997

461.84024,01110.888106.5024.3861996

489.38723,01112.612108.5604.0521995

505.05121,78109.997106.1453.8521994

508.82021,01106.897103.3293.5681993

Total Partos%10-19 a15-19 a10-14 aAno

Fonte: F. SEADE



DADOS EPIDEMIOLÓGICOSDADOS EPIDEMIOLDADOS EPIDEMIOLÓÓGICOSGICOS

Gráfico - Evolução das condições de nascimento no município de São Paulo, 2001 a 2007
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Quedas nas Taxas de Fecundidade Geral- 2.002-2.006

Maiores reduMaiores reduçções ões 
Taxas de fecundidade Taxas de fecundidade 
2.000 2.000 -- 2.006:2.006:

Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes 
JaJaççanãanã--TremembTremembéé
GuaianazesGuaianazes
Itaim PaulistaItaim Paulista
São MiguelSão Miguel
SocorroSocorro
ParelheirosParelheiros
PerusPerus

Fonte: CEInfo



Nascidos vivos de mães residentes no Estado de São Paulo excluindo 
Município de São Paulo por qüinqüênio

Fontes: fundação SEADE e DATASUS
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Nascidos vivos munic S.Paulo
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PORTARIA NPORTARIA Nºº 295/2004 Publicada em 295/2004 Publicada em 

DiDiáário Oficial do Municrio Oficial do Municíípio de 18/05/04pio de 18/05/04

Protocolo de contraceptivos reversíveis

ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGOS  DE  ÉTICA:  AUTONOMIA
PRIVACIDADE BENEFICÊNCIA
SIGILO NÃO MALEFICÊNCIA

PRESCRIÇÃO POR ENFERMEIRO: 
Contracepção de emergência
prazo mínimo para uso: 30 dias 
receita válida p/dispensação dentro da UBS
encaminhar usuária p/ ação educativa sempre

Medição e Aferição de Diafragmas
( não é necessário medidor e geléia espermicida)



PORTARIA NPORTARIA Nºº 497/2006, Publicada em 497/2006, Publicada em 
DiDiáário Oficial do Municrio Oficial do Municíípio de 25/03/06pio de 25/03/06

Trabalho em Equipe:Trabalho em Equipe: usuusuáário tem direito rio tem direito àà privacidade e liberdade de privacidade e liberdade de 
escolha, com acesso escolha, com acesso àà informainformaçção correta e completa e ao mão correta e completa e ao méétodo todo 
escolhido + direito escolhido + direito àà assistência e acompanhamentoassistência e acompanhamento

1 Profissional respons1 Profissional responsáável na unidade vel na unidade 

AAçções educativasões educativas: Importância da inser: Importância da inserçção de todos ( mão de todos ( méédico, dico, 
enfermeiro, assist. social, psicenfermeiro, assist. social, psicóólogo, auxiliar ou tlogo, auxiliar ou téécnico de enfermacnico de enferma--

gemgem e agente de sae agente de saúúde). Atravde). Atravéés de Grupos educativos e Orientas de Grupos educativos e Orienta--

ççãoão individual ou ao casal.individual ou ao casal.

AAçções assistenciais: ões assistenciais: Enfermeiro,A. Social, PsicEnfermeiro,A. Social, Psicóólogo,Aux.Enf., ACS                                     logo,Aux.Enf., ACS                                     

Fluxo Fluxo na unidade na unidade 

Consulta de enfermagem:Consulta de enfermagem: colher Papanicolaou, contracepcolher Papanicolaou, contracepçção de ão de 
emergência, mediemergência, mediçção diafragmaão diafragma

Consulta mConsulta méédica:dica: prescriprescriçção,  inserir ou revisar DIUão,  inserir ou revisar DIU



PERFIL DAS USUÁRIASPERFIL DAS USUPERFIL DAS USUÁÁRIASRIAS

Distribuição heterogênea: em determinadas regiões 
as mulheres têm início  precoce da vida sexual e 
reprodutiva

Faixa etária de laqueaduras em 2 hospitais municipais

de regiões da periferia ( jan. a dez. 2.005):

6 % entre 21 e 24 anos

63 % entre 25 e 34 anos 

30% acima de 35 anos



PERFIL DAS USUÁRIAS  Faixa etáriaPERFIL DAS USUPERFIL DAS USUÁÁRIAS  RIAS  Faixa etFaixa etááriaria

laqueaduras hospitais gestão 
SMS 15_19a

20_24a
25_29a

30_34a

35_39a
40_44a

45_49a
50_54a

Anos de 2.006 e 2.007

Fonte:TABWIN _ CEInfo



PERFIL DAS USUÁRIAS   Faixa etáriaPERFIL DAS USUPERFIL DAS USUÁÁRIAS   RIAS   Faixa etFaixa etááriaria

laqueaduras hospt gestão SES
15_19a

20_24a

25_29a

30_34a

35_39a

40_44a

45_49a

50_54a

Anos de 2.006 e 2.007

Fonte:TABWIN _ CEInfo



-Preservativo Masculino ou Feminino 
+Pílula combinada ou 
+Injetável Mensal 

-Nos casos de falha de um dos   anteriores:
-Pílula do Dia Seguinte (contracepção de emergência)

CONTRACEPCONTRACEPÇÇÃO APÃO APÓÓS ABORTOS ABORTO
O retorno O retorno àà fertilidade fertilidade éé quase imediatoquase imediato
Orientar e encaminhar para UBSOrientar e encaminhar para UBS

CONTRACEPÇÃO NA ADOLESCÊNCIA

“DUPLA PROTEÇÃO”

CONTRACEPCONTRACEPÇÇÃO NA ADOLESCÊNCIAÃO NA ADOLESCÊNCIA

““DUPLA PROTEDUPLA PROTEÇÇÃOÃO””



Grupos educativos em P.F. realizadosGrupos educativos em P.F. realizados
em 2.007em 2.007

Grupos educativos em Planejamento
Familiar (Planejamento Reprodutivo)
(fonte: Coordenações Regionais de Saúde) :

760 grupos , 6.680 pessoas por mês,
que corresponde a 9.123 grupos e 

80.160 pessoas por ano



MMéétodos todos sempresempre muito eficazes (OMS):muito eficazes (OMS):

PPíílula combinada:lula combinada:assoc. levonorgestrel 0,15 mg + etinilesassoc. levonorgestrel 0,15 mg + etiniles--
Tradiol 0,03mgTradiol 0,03mg
InjetInjetáável mensalvel mensal :assoc. enantato de noretisterona 50 mg +:assoc. enantato de noretisterona 50 mg +
valerato de estradiol 5 mg valerato de estradiol 5 mg 

InjetInjetáável trimestral:vel trimestral:acetato de medroxiprogesterona 150 mgacetato de medroxiprogesterona 150 mg
MinipMinipíílula lula : acetato de noretisterona 0,35 mg (associada : acetato de noretisterona 0,35 mg (associada àà
LactaLactaçção)ão)
DIU T de cobreDIU T de cobre
LaqueaduraLaqueadura
VasectomiaVasectomia

Outros mOutros méétodos(+eficazes conforme uso adequado):todos(+eficazes conforme uso adequado):
Preservativo masculino ou femininoPreservativo masculino ou feminino
DiafragmaDiafragma

MMÉÉTODOS OFERECIDOS POR SMSTODOS OFERECIDOS POR SMS



Contraceptivos reversContraceptivos reversííveis distribuveis distribuíídos em 2.007dos em 2.007

PPíílula combinada :  lula combinada :  1.220.194 estojos1.220.194 estojos
InjetInjetáável mensal:    vel mensal:    262.594 ampolas262.594 ampolas

InjetInjetáável trimestral:  vel trimestral:  134.862 ampolas134.862 ampolas

DIU T de cobre: DIU T de cobre: 5.284 unidades

Preservativos femininos: Preservativos femininos: 18.850 unidades

Contraceptivo de emergência:  Contraceptivo de emergência:  45.823 45.823 estojosestojos

MiniMini--ppíílula (ac. de noretisterona 0,35mg): lula (ac. de noretisterona 0,35mg): 179.718 179.718 estojosestojos

Preservativos masculinos:   Preservativos masculinos:   38.086.513 38.086.513 unidadesunidades
(Dados fornecidos por Coord. Suprimentos (Dados fornecidos por Coord. Suprimentos –– SMS)SMS)



Contracepção cirúrgica no município de S.PauloContracepContracepçção cirão cirúúrgica no municrgica no municíípio de S.Paulopio de S.Paulo

Porta de entradaPorta de entrada :  427 Unidades de Sa:  427 Unidades de Saúúde(de(UBS+UBS+AmbAmb.).)

+ A.M.A. ( + A.M.A. ( contracepcontracepçção de emergência)ão de emergência)

ServiServiçços de referência para L.T. e Vasecos de referência para L.T. e Vasec.: .: 
25 hospitais da rede SUS25 hospitais da rede SUS

15 ambulat15 ambulatóórios municipaisrios municipais

Em 2.007( na rede SUS): Em 2.007( na rede SUS): 
5.700 laqueaduras tub5.700 laqueaduras tubááreas reas 
6.500 vasectomias6.500 vasectomias



ContracepContracepçção cirão cirúúrgica no municrgica no municíípio de S.Paulopio de S.Paulo

Laqueadura tubárea no período de parto 
Além das iterativas ( 2 ou mais cesáreas),
Quando a exposição a outro ato cirúrgico ou anestésico    
representar risco maior a sua saúde.
Assinado por dois médicos.
Doenças de base:

• -Varizes intensas ou antec. de tromboembolismo
• -Colagenoses com repercussões viscerais
• - Renal crônica grave em terapia dialítica
• - Hipertensão arterial grave ou controle insatisfatório
• - Pneumopatias graves irreversíveis com restrição à

capacidade   vital
• - Neoplasias malignas com prognóstico reservado
• - Diabetes melitus insulino-dependente
• - Cardiopatias graves
• - Antecedentes de malformação fetal e/ou anomalia      

cromossômica
Fontes: M.S. - Manual Técnico de P.F. /1.998

CREMESP – Consulta nº67.890/97 –22/10/1997



INDICADORES DE IMPACTOINDICADORES DE IMPACTO
Quedas nas Taxas de Fecundidade Geral- 2.002-2.006

Maiores reduMaiores reduçções ões 
Taxas de fecundidade Taxas de fecundidade 
2.000 2.000 -- 2.006:2.006:

Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes 
JaJaççanãanã--TremembTremembéé
GuaianazesGuaianazes
Itaim PaulistaItaim Paulista
São MiguelSão Miguel
SocorroSocorro
ParelheirosParelheiros
PerusPerus

Fonte: CEInfo



INDICADORES DE IMPACTOINDICADORES DE IMPACTO
Nascidos vivos de mães residentes município de São Paulo por quinquênio

Nascidos vivos munic S.Paulo
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INDICADORES DE IMPACTOINDICADORES DE IMPACTO

Razão de Mortalidade materna por complicaRazão de Mortalidade materna por complicaçções de aborto:ões de aborto:
MMéédia dia 1.993 a 1.996: 7,121.993 a 1.996: 7,12/ 100mil nascidos vivos/ 100mil nascidos vivos
MMéédia dia 2.004 a 2.007: 5,37/2.004 a 2.007: 5,37/ 100mil nascidos vivos:  100mil nascidos vivos:  

= redu= reduçção de 24,58%ão de 24,58%

Porcentagem de N.V. de mães adolescentes:Porcentagem de N.V. de mães adolescentes:
Em 2.002 : Em 2.002 : 16%16%
Em 2.007 : Em 2.007 : 14,4%14,4%

= redu= reduçção de 10%ão de 10%

Fonte: CEInfo



CODEPPSCODEPPS--SMS SMS -- ÁÁrea Trea Téécnica de Sacnica de Saúúde da Mulherde da Mulher

Telefone : 3397Telefone : 3397-- 22262226

EE--mail: jmcastro@ prefeitura.sp.gov.brmail: jmcastro@ prefeitura.sp.gov.br
saudedamulher@prefeitura.sp.gov.brsaudedamulher@prefeitura.sp.gov.br

PPáágina no portal:gina no portal:
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/mulherhttp://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/mulher


