
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOB O 

OLHAR DE ENFERMEIRAS E USUÁRIAS (OS) 

 

 

Joelma de Souza Santos 

Daiane Santos Oliveira 

Andréa Jaqueira da Silva Borges 

 

Na atenção básica, o planejamento reprodutivo é considerado elemento fundamental na 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e de gravidez indesejada. Assim, os 

profissionais da área de saúde devem utilizar estratégias individuais e coletivas, visando 

orientar os usuários que participam do Programa, oferecendo informações necessárias para a 

escolha do método mais adequado para prevenção de doenças e de gravidez indesejada, e 

orientações gerais sobre saúde sexual e reprodutiva, inclusive através de ações educativas. 

Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo geral: Analisar a assistência prestada no 

Programa de Planejamento Reprodutivo em Unidades de Saúde da Família de um município do 

Recôncavo Baiano, sob o olhar de enfermeiras e usuárias (os). Como objetivos específicos, 

propôs: conhecer o perfil sociodemográfico das (os) usuárias (os) do programa de planejamento 

Reprodutivo e das enfermeiras atuantes nos serviços; verificar o planejamento e a execução de 

ações desenvolvidas no Programa; conhecer a visão das(os) usuárias(os) sobre a assistência 

oferecida pelo Programa; e identificar as limitações e desafios na implementação das ações 

ofertadas pelos serviços. A fim de contemplar os objetivos propostos, esta pesquisa utilizou 

uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo. Teve como cenário quatro Unidades de Saúde 

da Família de um município do Recôncavo Baiano, e, como participantes,  quatro enfermeiras 

que atuam nestas Unidades e quinze usuárias(os) cadastradas(os) no Programa de Planejamento 

Reprodutivo. O processo de análise e interpretação dos dados foi desenvolvido a partir da 

análise de conteúdo, temática proposta por Minayo. As enfermeiras relataram que o Programa 

de Planejamento Reprodutivo funciona de forma adequada e que contam com apoio dos 

Agentes Comunitários de Saúde, médico, gestores de saúde, téc. de enfermagem para  

desenvolver as ações implementadas no Programa. Quanto as usuárias, prevaleceu o sexo 

feminino, as mesmas demonstraram ter conhecimento sobre o Programa e que  buscam, 

essencialmente,  métodos contraceptivos e orientações ao procurarem o serviço de  

Planejamento Reprodutivo.  
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