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A orientação em planejamento familiar é uma prática de
essencial importância para qualquer pessoa, proporcionando in-
formações corretas que levem em conta o seu papel sexual, sua
história de vida, crenças e valores. A tomada de consciência da
responsabilidade da procriação é fundamental para que o indiví-
duo, independente do fato de apresentar ou não alguma defici-
ência, venha a ter uma vida sexual saudável.

No caso específico das pessoas com deficiência intelectual,
é extensa a discussão ética sobre o direito ou não destes terem
filhos. Glat e Freitas (1996) observam que a esterilização em ho-
mens ou mulheres relativamente jovens, ainda que tenham defi-
ciência, deve ser analisada com muito cuidado.

Deve ser levado em conta que há diversos níveis de defici-
ência mental e em muitos casos o déficit intelectual não impede
a conversa sobre o assunto, às vezes com o auxílio do médico
ou do terapeuta.

O desconhecimento dos métodos contraceptivos pode con-
duzir a uma gravidez não-planejada, muitas vezes resolvida com
a solução não-desejada do aborto ou levando a problemas na
aceitação da criança nascida nestas circunstâncias.

Métodos contraceptivos e suas
características
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determinar a duração do seu ciclo menstrual, marcando
os dias do início da menstruação por cerca de 12 meses. O
método apresenta menos erros em mulheres com ciclos
regulares. Para quem não deseja engravidar, os dia mais
seguros são:

A prevenção da gravidez indesejada realiza-se pela aplica-
ção dos métodos de controle de natalidade, reversíveis ou
irreversíveis, mostrados a seguir. É também apresentado o índice
de falha dos métodos, de acordo com Bello e col. (1985) e
Cavalcanti (1992).

MÉTODOS REVERSÍVEIS (NÃO-DEFINITIVOS)

    Tabelinha
*   Método natural que consiste em evitar relações sexuais
durante o período fértil, isto é, o período do mês em que
ocorre a ovulação. Para evitar gravidez, o período pode
ser calculado com o uso da tabelinha, considerando que
o ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação
e termina no último dia antes da próxima menstruação.
No caso de ciclo de 28 dias, contando-se 10 dias a partir
do início da menstruação (por exemplo, dia 2), e 10 dias
para trás do dia da próxima menstruação (dia 29), é
delimitado o período fértil.
* MODO DE USAR: não ter relações sexuais com
penetração vaginal no período fértil.
*  ÍNDICE DE FALHA: entre 14 – 47%
*  OBSERVAÇÃO: para utilizar este método, a mulher deve
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Método da ovulação ou do muco cervical (método
billings)
* Observar a variação do muco vaginal conforme o período
fértil.Cerca de 2 a 3 dias após a menstruação, não se verifica
a presença de muco. Com o início do período fértil, o muco
aparece. Na ovulação, o muco torna-se ralo, semelhante
à clara de ovo. Depois da ovulação, o muco deixa de ser
verificado.
*  MODO DE USAR: não ter relações sexuais nos dias com
muco (molhados).
*  ÍNDICE DE FALHA: 2 a 25%
*   OBSERVAÇÃO: este método não pode ser usado quando
a mulher está com corrimento ou infecção vaginal.

 - Os dias da menstruação.
 - 3 dias depois da menstruação.
 - 7 dias antes da próxima menstruação.
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Temperatura (Método de Ogino-Knauss)
*  A temperatura normal do corpo varia de 36 a 36,5ºC.
Pela medida diária da temperatura da mulher, antes de
levantar, verifica-se que diminui um pouco, um dia antes
da ovulação, para depois subir, no dia da ovulação.
*  MODO DE USAR: medir a temperatura e evitar ter relação
com penetração quatro dias antes e quatro dias após o
dia em que a temperatura sobe.
*  ÍNDICE DE FALHA: variável. Como o anterior, depende da
motivação do casal, além do fato que a temperatura do
corpo pode variar por outros fatores.
*  OBSERVAÇÃO: o método pode ser utilizado em conjunto
com a tabela e o muco (métodos denominados naturais),
aumentando a sua eficiência.

    Coito interrompido
* Praticado quando o homem retira o pênis da vagina antes
da ejaculação.
*  ÍNDICE DE FALHA: 3 a 12%
*  OBSERVAÇÃO: método pouco seguro, que depende do
controle masculino. Alguns espermatozóides podem
escapar antes da ejaculação, diminuindo assim a eficiência
do método.

    Camisinha, condom ou preservativo
*  Capa de borracha fina usada pelo homem, que impede
o sêmen de entrar no útero feminino.
*  MODO DE USAR: colocar antes da penetração, com o
pênis em ereção, deixando uma folga na ponta e
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apertando-a para tirar o ar. Desenrolar a camisinha até a
base do pênis (Figura 11). Depois da ejaculação, retirar o
pênis ainda ereto, segurando o preservativo pela borda,
para evitar vazamento do sêmen. Após este procedimento,
descartar a camisinha, que é utilizada apenas uma vez.
*   ÍNDICE DE FALHA: 3 a 12%
*  OBSERVAÇÃO: além de método anticoncepcional
bastante seguro (se utilizado corretamente), apresenta
barreira contra doenças sexualmente transmissíveis.

    Preservativo ou camisinha feminina
*   Bolsa, com forma de tubo, fina e resistente, que é
colocada dentro da vagina, com finalidade contraceptiva.
*   OBSERVAÇÃO: é menos popular que o preservativo
masculino convencional, mas fornece proteção adicional
contra a infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) e o
herpes, ao recobrir a região dos lábios vaginais.

Figura 11 – Modo de utilizar corretamente a camisinha deixando folga na ponta e
colocando-a no pênis ereto
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    Diafragma
*  Pequeno disco de borracha que se coloca dentro da
vagina, e funciona como barreira, impedindo a entrada
dos espermatozóides.
*  MODO DE USAR: colocar o diafragma com o dedo. Para
retirar, esperar 8 horas, que é o tempo que os
espermatozóides podem sobreviver dentro da vagina.
*   ÍNDICE DE FALHA: 3 a 18%
*  OBSERVAÇÃO: exige consulta médica para orientação
quanto ao uso e conservação e também cuidados na sua
utilização. Sendo lavado e conservado seco, pode durar
até 2 anos.

    Diu (dispositivo intra-utrino)
*  Aparelho que, colocado dentro do útero, impede a
ocorrência da gravidez. É um pequeno objeto de plástico
sobre o qual, muitas vezes, é enrolado um fio de cobre
muito fino, e que se apresenta em diversos formatos
(Figura 12).

Espermicidas
*  Geléias, cremes, comprimidos ou óvulos que, quando
aplicados na vagina, destroem os espermatozóides e
evitam a gravidez.
*  MODO DE USAR: deve ser colocado profundamente na
vagina, cerca de 10 a 15 minutos antes da relação sexual.
*  ÍNDICE DE FALHA: 8 a 42%. São mais eficazes quando
utilizados junto com camisinha ou diafragma.
*  OBSERVAÇÃO: algumas mulheres podem apresentar
irritação ou alergia na vagina, devendo, neste caso, mudar
a marca ou deixar de usar o método.
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*  MODO DE USAR: a colocação, que é simples e rápida,
deve ser feita apenas pelo médico. É colocado no útero,
geralmente durante o período menstrual, a fim de eliminar
qualquer risco de gravidez. A sua ação consiste em
provocar uma reação a nível da mucosa uterina, o
endométrio, impedindo a implantação do óvulo
fecundado.
*  ÍNDICE DE FALHA: depende do tipo – Tcu 200, de 1 a 5%,
e Tcu 380ª, de 0,3 a 1%.
*  OBSERVAÇÃO: É um método reversível bastante eficaz,
entretanto, algumas mulheres não se adaptam ao DIU.
Os efeitos colaterais mais freqüentes são cólicas  e
menstruações muito abundantes e prolongadas.

Figura 12 – Diferentes tipos do Dispositivo Intra-uterino (DIU).
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    Pílula anticoncepcional
*  Comprimido composto de hormônios em várias misturas
de estrógenos e progesterona, que impossibilita a liberação
do óvulo pelo ovário, e assim, impede a fecundação. A
minipílula apresenta só um tipo de hormônio –
progesterona, em doses baixas.
*  MODO DE USAR: o tipo mais comum é o da cartela com
21 comprimidos, que se começa a ingerir 5 dias depois do
início da menstruação.
*  ÍNDICE DE FALHA: 0,1 a 3%
*  OBSERVAÇÃO: é o método anticoncepcional mais seguro.
Apresenta contra-indicações para mulheres que:

      apresentam perdas sangüíneas vaginais fora do período
    menstrual

   - têm resultado anormal no exame preventivo de câncer
    (Teste de Papanicolau).
   - têm ou tiveram estas doenças como: hepatite,
    mononucleose, tumor do fígado ou cirrose, câncer no
     seio, ovário ou útero, trombose, flebite, derrame,
     embolia, enfarto, angina no peito, diabetes.

   Anticoncepcionais injetáveis
*  Consiste no uso  mensal ou trimestral de hormônio em
forma de injeção. Coutinho (1996), considera este
anticoncepcional, comercializado com o nome de Depo
Provera e Farlutal 500 AD, como ideal para suprimir a
menstruação.
Os progestógenos injetáveis, além de anovulatórios,
aumentam a viscosidade do muco cervical, tornam o

 -

- apresenta enxaquecas.

 - estão grávidas ou amamentando.
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endométrio menos propício à implantação do ovo e
alteram a motilidade tubária.
*  MODO DE USAR: anticoncepcional injetável mensal é
aplicado via intramuscular profunda, uma vez ao mês,
entre o 7º e o 10º dia do ciclo menstrual. A Depo Provera
é usada mais comumente na dose de 150mg a cada 90
dias (SPINOLA, 1995).
*  ÍNDICE DE FALHA: 0,3 a 0,4%
*  OBSERVAÇÃO: o método requer supervisão mínima e
tem efeito prolongado, sendo recomendável para pessoas
com deficiência mental. Entretanto, para a sua escolha,
deve ser avaliada a ausência de contra-indicações, como
câncer, cardiopatias, doenças do fígado. Devem ser
também levadas em conta as desvantagens do método,
principalmente a irregularidade menstrual, aumento de
peso e certa demora para retornar a fertilidade.

    Implantes sudérmicos: Norplant
*  Implantes subcutâneos de tubinhos ou cápsulas de
plástico especial (silástico), contendo hormônio
anticoncepcional. O implante, feito na parte interna do
braço ou antebraço, vai liberando o hormônio lentamente.
* MODO DE USAR: a colocação é feita durante a
menstruação, com agulha especial e anestesia local. O
Norplant dura cinco anos.
*  ÍNDICE DE FALHA: 1%
*  OBSERVAÇÃO: método de larga duração e de alta eficácia.
Entre os efeitos colaterais, pode ocorrer irregularidade
menstrual.
Centros de investigação sobre a biologia da reprodução
humana continuam a desenvolver pesquisas no sentido
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de aperfeiçoar os métodos contraceptivos, tornando-os
mais seguros e baratos. Está em estudo o uso do Gossypol
como anticoncepcional masculino (COUTINHO e ATHAYDE,
1995). O Gossypol é um pigmento amarelo extraído da
semente de algodão que inibe a espermatogênese do
homem e em várias espécies animais. As primeiras
observações clínicas na China revelam que o Gossypol não
produz aumento do peso, não interfere na potência sexual
nem na libido. Entretanto, 10% dos usuários mostram ação
hipokalemiante, provocando fraqueza e cansaço.

  Anticoncepcional de emergência – pílula do dia seguinte
*  Esse método deve ser usado em uma situação inesperada.
É indicado para a mulher que manteve uma relação sexual
não planejada, sem uso de anticoncepcional e em casos
de estupro. É também indicado em situações de rompimento
de camisinha ou quando o diafragma é removido antes de
seis horas após uma relação sexual, ou após esquecimento
de uma ou mais pílulas anticoncepcionais no início ou no
fim da cartela. Consiste no uso de altas doses de pílulas
anticoncepcionais orais (contendo estrogênio +
progestogênio) que interrompem o ciclo reprodutivo da
mulher, evitando assim uma gravidez indesejada.
Dependendo da etapa do ciclo na qual as pílulas foram
tomadas, elas podem impedir ou retardar a liberação do
óvulo pelo ovário. Algumas usuárias têm efeitos colaterais,
tais como náuseas e vômitos ou distúrbios do ciclo
menstrual. Efeitos colaterais sérios são muito raros. Pode
ser usada por mulheres de qualquer idade, com ou sem
filhos.
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MÉTODOS IRREVERSÍVEIS (DEFINITIVOS)

    Ligação de trompas (laqueadura)
*  É um método cirurgíco  em que as trompas de Falópio
são amarradas e seccionadas, impedindo que os óvulos
alcancem o útero e sejam fecundados pelos
espermatozóides (Figura 13). Outra técnica em
desenvolvimento consiste na oclusão tubária pela
colocação do agrafo ou anel (técnica do ring) em cada
trompa, oferecendo a chance de reversibilidade em 30%
dos casos.
*  OBSERVAÇÃO: exige cirurgia; impróprio para mulheres
que podem querer ter filhos no futuro.

Figura 13 – Laqueadura de trompas

*  MODO DE USAR: Uso em até 72 horas após a relação
sexual.
*  ÍNDICE DE FALHA: Baixo , quando ingerida no período
indicado.
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Figura 14 – Vasectomia

     Vasectomia
*  É um método contraceptivo masculino que consiste em
uma operação que secciona o canal deferente (tubo que
conduz o esperma para a uretra), Figura 14.
O homem submetido a esta operação tem prazer sexual
normal e orgasmo, mas seu sêmen não contém
espermatozóides, e assim não pode fecundar o óvulo.
*  OBSERVAÇÃO: a vasectomia é um processo simples, que
pode ser realizado com anestesia local, no consultório
médico. A operação é considerada irreversível e, portanto,
não é indicado para homens que desejam ter filhos
posteriormente.
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“O adoecer não é mais uma
questão do destino, das
contigências que podem

escapar ao controle, mas que
pode ser previnido a partir de
escolhas intencionais baseadas

em ações racionais bem
informadas”

Luis David Castiel, 1996
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