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INTRODUÇÃO 

No Centro de Saúde Primeiro de Maio, o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde, PET-Saúde, tem 

como prioridade a Saúde da Mulher. Dentro desta 

proposta, o grupo PET identificou um alto índice de 

adolescentes grávidas no bairro. Assim, o Grupo de 

Planejamento Familiar se iniciou para informar as pessoas 

sobre os métodos de contracepção oferecidos pelo SUS, 

contribuindo para o planejamento das famílias, 

aconselhando sobre saúde sexual e reprodutiva, 

promovendo comportamentos saudáveis face à 

sexualidade, reduzindo a incidência de infecções de 

transmissão sexual e gravidez não planejada. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse grupo foram realizados 07 

encontros sobre ações educativas em Planejamento 

Familiar, com periodicidade semanal e duração de 60 

minutos. No período de julho à agosto, atingimos um total 

de 25 participantes, sendo 15 mulheres e 10 homens. As 

questões abordadas foram  sobre ações relativas à 

sexualidade, ao conhecimento do corpo e à informações 

acerca dos métodos contraceptivos ofertados 

gratuitamente no Centro de Saúde.  Foram utilizados 

recursos científicos e técnicos, por exemplo, fotos 

ilustrativas, medicamentos e palestra informativa, a fim de 

orientar acerca das vantagens e desvantagens de cada 

método oferecido, sendo estes: a pílula hormonal, o 

hormônio injetável mensal ou trimestral, a pílula do dia 

seguinte, o preservativo masculino, o dispositivo intra-

uterino, a laqueadura de trompas e a vasectomia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados obtidos e da satisfação dos 

usuários que passaram pelo Grupo de Planejamento 

Familiar, conclui-se que o trabalho ofertado é de 

grande importância para o bem-estar físico, mental e 

social, para a segurança e a saúde das pessoas. Sendo 

assim, decidimos por estender os encontros 

atendendo a demanda da população, focando em 

adolescentes que engravidam cada vez mais cedo. 
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Vasectomia: 07 homens já realizaram, 01 faltou 

no dia agendado e 02 aguardam na fila de espera. 

Laqueadura: 02 mulheres realizaram, 03 

aguardam a emissão da autorização de internação 

hospitalar (AIH) e 2 estão pendentes.  

DIU: As 04 mulheres realizaram o procedimento.  

Hormônios: 02 mulheres pelo hormônio injetável 

mensal e 01 pela pílula hormonal. Por fim, a 

paciente indecisa escolheu a laqueadura e aguarda 

a marcação do procedimento. 

 

RESULTADOS 

Ao final dos encontros, os participantes  

interessados escolhiam os métodos apresentados:  


