
A lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996 estabelece que as instâncias 

gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), em todos os seus níveis, estão 

obrigadas a garantir à mulher, ao homem, ou ao casal, em toda a sua rede 

de serviços, assistência à concepção e contracepção como parte das 

demais ações que compõem a assistência integral à saúde. 

Cabe aos profissionais de saúde informar aos usuários todas as 

alternativas de anticoncepção para que possam participar ativamente da 

escolha do método.  A atuação dos profissionais de saúde no 

planejamento familiar envolve, necessariamente, três tipos de atividades:  

 Atividades educativas – seu objetivo é oferecer à clientela os 

conhecimentos necessários para a escolha e posterior utilização do 

método anticoncepcional mais adequado, assim como propiciar o 

questionamento e reflexão sobre os temas relacionados com a 

prática da anticoncepção, inclusive a sexualidade.  

 Aconselhamento – processo de escuta ativa, centrado no indivíduo. 

Pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança 

entre os interlocutores visando o resgate dos recursos para que o 

indivíduo tenha possibilidade de reconhecer-se como sujeito de sua 

própria saúde e transformação. 

 Atividades clínicas – devem ser realizadas levando-se em conta que 

todo e qualquer contato que a mulher venha a ter com os serviços 

de saúde deve ser utilizado em benefício da promoção, proteção e 

recuperação da sua saúde.  

Os medicamentos contraceptivos, disponíveis e todas as UBS e UBSF são: 

 Levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg - caixa c/ 21 

drágeas. 

 Levonorgestrel 0,05 mg + etinilestradiol 0,03 mg (6 drágeas); 

levonorgestrel 0,075  mg + etinilestradiol 0,04 mg (5 drágeas) e 

levonorgestrel 0,125 mg + etinilestradiol 0,03 mg (10 

drágeas)Noretisterona 0,35 mg- caixa com 35 comprimidos. 

 Levonorgestrel 0,75 mg caixa com 2 comprimidos. 



 Noretisterona, enantato 50mg + estradiol, valerato 5 mg – caixa 

com 1 seringa para aplicação intramuscular. 

 Medroxiprogesterona acetato 150mg – caixa c/ 1 ampola de 1 ml p/ 

aplicação intramuscular. 

 Preservativos masculinos. 


