
Eixo 2 - Ciclos de Vida e Grupos Populacionais
Prática 3: Inserção de DIU em Unidade Básica de Saúde:

dificuldades e potencialidades

Não há recursos gráficos

Descrição da prática segundo autor(es/as)

Descrição – O que foi realizado, por quê e como foi desenvolvida a experiência?

O Sistema Único de Saúde, oferece uma diversidade de métodos contraceptivos para
possibilitar que as mulheres possam escolher se e quando querem ter uma gestação.
Apesar disso, estima-se que o número de gestações não planejadas no Brasil seja de
aproximadamente 61 a 100 por 1.000 mulheres entre 15 e 44 anos. Em locais do mundo
com planejamento familiar eficaz, esse número é menor que 40 por 1.000 mulheres.
O DIU é um método contraceptivo que figura entre os mais seguros disponíveis com
99,6% de eficácia, ou seja, a cada 1000 mulheres que usam apenas 4 chegam a
engravidar em um ano. Além disso, se diferencia por ser um método de longa duração, e
ter uma das maiores taxas de continuação do uso comparado aos outros métodos
disponíveis. Apesar disto, ainda é uma opção pouco utilizada no Brasil, provavelmente



devido a diversas barreiras, que vão desde a lacuna de conhecimento da população e
dos profissionais sobre o método e sua técnica de inserção, passando pela falta de
material necessário para a realização do procedimento e dificuldade de agendamento
do mesmo.
Levando esses fatos em consideração, a equipe médica da Unidade de Saúde da Família
ACS Maria Rita da Silva, na Zona Norte do Recife, decidiu implementar a inserção de DIU
na unidade. A equipe médica conta com uma médica e dois médicos, todos com
especialização em medicina de família e comunidade e habilitados para inserção de
DIU, além de cinco residentes em medicina de família e comunidade e três estudantes
do internato de medicina da Universidade de Pernambuco.
Foi elaborada uma planilha conjunta para registro dos nomes e contato telefônico das
mulheres interessadas em colocar o DIU. Essa planilha pode ser alimentada pelas
recepcionistas, equipe médica e de enfermagem, através da solicitação das próprias
interessadas ou por intermédio das e dos agentes comunitários de saúde. Além disso,
foi disponibilizado um número de whatsapp pelo qual as mulheres podem entrar em
contato direto com a equipe médica para solicitar agendamento do procedimento.
Outra inovação que a equipe médica decidiu realizar foi possibilitar que mulheres fora
da área adscrita à USF pudessem colocar o DIU lá. Esta decisão foi tomada levando em
consideração o longo período de espera que as mulheres enfrentam para obter esse
método na rede e a baixa oferta nas diversas unidades básicas do município.
A divulgação desse trabalho é feita por toda a equipe da unidade, desde gerente até
porteiros e recepcionistas. Também contamos com a propaganda "boca-a-boca" das
próprias mulheres que colocaram o DIU na unidade com a nossa equipe.

Quais desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento e o que ainda pode
ser melhorado para o pleno desenvolvimento da prática?

Como a equipe médica está formada com 3 profissionais especializados e com
habilitação para inserção de DIU, nossas barreiras principais foram estruturais, falta de
insumos e processo de trabalho. Os consultórios médicos da unidade não foram
organizados para a realização de exame ginecológico. Assim, a disposição dos móveis
dos consultórios teve que ser realizada pela equipe médica, para garantir viabilidade de
inserção, ainda que com uma maca tradicional, garantindo o conforto das mulheres.
Ademais, não havia kits de inserção de DIU suficientes, sendo necessário que
buscássemos pessoalmente em diversas outras unidades que não inseriam DIU a fim de
conseguir os equipamentos necessários.
A falta de insumos como grau cirúrgico para esterilização do material, foi resolvida pela
médica da unidade, que o conseguiu em outra USF. Além disso, não dispunhamos de



testes de gravidez, os quais nós adquirimos com recursos próprios para iniciar o
processo de inserção de DIU, sendo depois disponibilizados.
Outra dificuldade que vale a pena destacar, é a gestão ineficaz de recursos, visto que
vários dispositivos intrauterinos venceram no mês de março de 2022. Para diminuir o
impacto dessa perda, a equipe médica da USF coletou DIU em outras unidades e
realizou diversos mutirões, conseguindo atingir a marca de 46 DIU inseridos neste mês.
Relacionado ao processo de trabalho e atribuição de funções da equipe, não há fluxo na
unidade para limpeza e esterilização do material. Essa função foi assumida pela equipe
médica, a fim de possibilitar um cenário de prática e aprendizagem e, principalmente,
com o propósito de possibilitar a diminuição das barreiras para a inserção do DIU.
Por fim, percebemos que ainda não estamos alcançando as adolescentes do nosso
território. Estamos planejando atividades educativas nas escolas da área adscrita e
elaboração de mídias para circular no whatsapp e tiktok, plataformas digitais muito
utilizadas pela população jovem.

Como a experiência impactou o território?

A equipe passou a disponibilizar a inserção de DIU em setembro de 2021. Desde então,
mais de 140 mulheres puderam optar por este método contraceptivo de alta eficácia e
de excelente custo-efetividade. Como estamos inserindo DIU sem necessidade de
adscrição ao nosso território, a área de abrangência da nossa ação é enorme, não se
limitando apenas ao Distrito Sanitário VII, mas atingindo, inclusive, mulheres do Distrito
IV e VIII.
Ao constatar a consistência e efetividade da prática realizada na USF ACS Maria Rita, o
Distrito Sanitário VII, através da figura da coordenadora de área, Luciana, disponibilizou
mais material para inserção de DIU e se mostra bastante disponível para dialogar e
solucionar as dificuldades apresentadas para a continuidade deste processo.
Dado o curto período de tempo em que a prática de inserção de DIU vem acontecendo,
não foi possível, ainda, avaliar o impacto em relação à quantidade de gestação não
planejada nas mulheres da área adscrita à USF. É possível, no entanto, aventar a
hipótese de que, mantendo-se a inserção de DIU com redução de barreiras, de acordo
com evidências da literatura e experiências prévias, haja redução no número total de
gestações e, mais importante, no percentual de gestação não planejada.


