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Uma questão de direitos

DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS INCLUEM

•	 Poder	decidir,	de	forma	livre	e	responsável,	se	quer	ou	não	ter	filhas/os,	
quando e quantos deseja ter; 

• Ter respeitada a sua integridade corporal, privacidade e autonomia;

• Ter acesso aos vários métodos contraceptivos disponíveis (ou seja, formas 
de	evitar	a	gravidez),	com	informações	qualificadas	para	uma	escolha	
consciente;

• Poder tomar decisões livremente sobre a sua própria sexualidade, 
orientação sexual, identidade e expressão de gênero;

• Desfrutar de uma vida afetivo-sexual satisfatória e segura, livre de doenças 
e infecções, sem violências e com respeito mútuo, igualdade e o pleno 
consentimento entre os parceiros. 

Você sabia que entre os direitos que devem ser assegurados a todas as pessoas estão 
os direitos sexuais e reprodutivos?	Eles	são	direitos	humanos	e	estão	relacionados	
ao empoderamento e à possibilidade das pessoas tomarem decisões a respeito de 
seus próprios corpos.

TER AUTONOMIA
SOBRE O SEU

PRÓPRIO CORPO
É UM DIREITO!

3



PERGUNTE SOBRE O DIU |  Cart i lha para usuár ias  do s istema único de saúde

Estamos falando do direito de todas as pessoas de ter sua autonomia corporal 
assegurada, especialmente	as	mulheres,	que	historicamente	tiveram	seus	direi-
tos negados e foram impedidas de tomar decisões sobre seus corpos e vidas.

Um dos obstáculos para conseguirmos a garantia desses direitos para todos 
e	 todas	 é	 a	 dificuldade	 no	 acesso	 à	 contracepção	 eficaz	 para	 cada	 pessoa,	 o	
que acaba aumentando o número de gestações não intencionais. No Brasil, 
as gestações não intencionais representam 55%, ou seja, a maior parte do 
total, enquanto a média mundial é de 40%1.	A	situação	é	desafiadora	também	
para adolescentes. De acordo com dados do relatório Situação da População 
Mundial, publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), o 
número de jovens gestantes, no Brasil, está acima da média mundial: são 53 
adolescentes grávidas a cada mil, enquanto no mundo são 41.

Mas,	 dependendo	de	aspectos	 como	 raça/cor,	 etnia,	 idade	e	 região	do	país,	 o	
número	de	mulheres	que	usa	algum	método	contraceptivo	varia.	Mulheres	em	
situação de vulnerabilidade social têm menos acesso às ferramentas e a informa-

1	Dados	disponíveis	no	estudo	Singh	S	et	AL.	Unintended	Pregnancy:	Worldwide	Levels,	Trends,	and	
Outcomes. Studies in Family Planning. Volume 41 Number 4 December 2010. 
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Antes	eu	achava	que	só	poderia	evitar	
uma	gravidez	com	a	camisinha	ou	a	pílula	
anticoncepcional. Até que uma amiga me 
falou para ir na UBS e procurar saber sobre 
o DIU. Desde então, é ele que eu uso!

ções de qualidade sobre como evitar uma gravidez, o que pode contribuir para 
que	tenham	sua	autonomia	corporal	dificultada.	Isso	inclui	o	tipo	de	método	con-
traceptivo	que	é	ofertado	a	essas	mulheres.	
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Segundo	as	Nações	Unidas,	depois	da	laqueadura	feminina	e	a	camisinha	masculina,

Já no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, entre as mulheres 
de 15 a 49 anos que ainda menstruavam	e	que	tinham	sido	sexualmente ativas 
nos últimos 12 meses, apenas 4,4% usavam o DIU, enquanto 40,6% usavam 
a pílula anticoncepcional.

o Dispositivo intrauterino (DIU), é o método mais utilizado no mundo:   
eram 159 milhões de usuárias em 2019! 1 

2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). Contraceptive Use by 
Method	 2019:	 Data	 Booklet	 (ST/ESA/SER.A/435).	 https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.
development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2019_contraceptiveusebymethod_databooklet.pdf
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Não é por ser ruim que o DIU é pouco usado, é principalmente por ser ainda pouco 
conhecido	e	por	existirem	muitos	mitos	sobre	ele.	Mas	o	DIU se destaca por ser 
um método com alto potencial de eficácia, prático, seguro, reversível e não 
hormonal. Além disso, faz parte dos métodos contraceptivos distribuídos aos mu-
nicípios pelo Ministério da Saúde e ofertados gratuitamente no sistema de saúde.

Para que você possa conhecer melhor o DIU e tomar uma decisão informada 
e consciente sobre as questões que envolvem o seu corpo, reunimos aqui as 
principais informações sobre este método, mostrando como acessá-lo e 
desconstruindo alguns mitos. 

O DIU está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, todas as 
brasileiras têm direito a obtê-lo como opção contraceptiva viável e segura.

Pessoas	 trans	 e	 não	 binárias	 não	 se	 identificam	 com	 as	
construções	 de	 gênero	 tradicionais	 (homem	 ou	 mulher)	 ou	
com	o	gênero	que	 lhe	designaram	ao	nascer.	Essas	pessoas	
também devem ter seus direitos sexuais e reprodutivos 
respeitados, inclusive com a indicação e orientação sobre 
métodos contraceptivos adequados a elas. 

PESSOAS TRANS E NÃO BINÁRIAS
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Dispositivo intrauterino - DIU

O DIU é um dispositivo pequeno e flexível, em formato de T, que cabe na 
palma da mão! Ele é um método contraceptivo de longa duração - um DIU pode 
durar até dez anos. E sua taxa de eficácia é de mais de 99%, ou seja, as chan-
ces de se engravidar usando o DIU é de menos de 1%. Ele não depende da 
lembrança	da	mulher	para	o	uso	e	não	tem	sua	eficácia	diminuída	por	interação	
com outras medicações.

E COMO ELE FUNCIONA? 

No caso do DIU com cobre, ele provoca mudan-
ças e alterações no ambiente do útero que irão 
impedir a fecundação. Ele estimula a produção 
de algumas substâncias e diminui a produção de 
outras, o que interfere na movimentação e na qua-
lidade dos espermatozoides que estão na região. 
Tudo isso faz com que os espermatozoides sejam 
bloqueados	antes	mesmo	de	chegar	no	lugar	onde	
encontrariam o óvulo e a fecundação aconteceria! 

Não é verdade...

...que o DIU provoca aborto e infertilidade. Quando está no 
útero,	o	dispositivo	dificulta	o	encontro	do	espermatozóide	com	
o óvulo, isso acontece antes da fecundação. E se a pessoa que 
usa o DIU decidir engravidar, ele pode ser retirado a qualquer 
momento e a gravidez pode acontecer logo em seguida.
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BENEFÍCIOS DO DIU

• Não depende da sua lembrança para funcionar, ele fica ativo todo o tempo 
em que está no útero;

• Tem uma taxa de eficácia de quase 100%;

• É um método de longa duração	(a	validade	da	eficácia	do	DIU	com	cobre	
pode	chegar	até	10	anos);

• Pode ser retirado a qualquer momento e logo em seguida é possível en-
gravidar (por isso é considerado um método reversível); 

• Não é hormonal, o que diminui os riscos à saúde e efeitos colaterais;

• É ofertado gratuitamente no SUS.

9



PERGUNTE SOBRE O DIU |  Cart i lha para usuár ias  do s istema único de saúde

Quem pode usar o DIU?

O	DIU	com	cobre	pode	ser	usado	por	pessoas	de	todas	as	idades	que	não	tenham	
contraindicações a ele. Este método é indicado para:

• Pessoas de diversas faixas etárias, em idade reprodutiva: da adolescência 
até a menopausa;

• Pessoas que amamentam;

• Pessoas que nunca engravidaram ou que já tiveram filhos;

• Pessoas que têm contraindicações ao uso de anticoncepcionais com 
hormônios	 (como	 tabagistas,	 obesas,	 hipertensas	 e	 diabéticas,	 com	 risco	
cardiovascular e outras condições).

De forma geral, o DIU só não é indicado para pessoas com algumas condições 
específicas,	como	má-formação	do	útero,	cânceres	cervical	ou	de	endométrio	e	
infecções genitais.

O DIU pode ser colocado inclusive imediatamente após o parto, tanto se 
for um parto normal quanto se for cesariana - ele funciona de forma efetiva e 
não interfere na amamentação. O DIU também pode ser colocado logo após 
situações de abortamento. Essa possibilidade contribui para diminuir os casos de 
gestações não intencionais no futuro.  

Quando	tive	meu	filho,	não	queria	engravidar	
logo	depois	e	não	queria	ficar	tão	preocupada	
com isso. Eu precisava de um método mais 
consistente	do	que	a	camisinha	e	não	queria	
mais usar pílula. Então optei por colocar o DIU 
logo	após	o	parto	e	hoje,	dois	anos	depois,	
ainda estou com ele!
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Não é verdade...

...que	o	DIU	só	pode	ser	colocado	quando	a	mulher	estiver	menstruada.	O	DIU	
com cobre pode ser inserido em qualquer dia do ciclo menstrual, desde que seja 
confirmado	que	a	mulher	não	está	grávida.	

. . . . . .
...que o DIU não pode ser utilizado por adolescentes. O DIU é recomendado 
também para adolescentes, mesmo para aquelas que não passaram por uma 
gestação.	O	dispositivo	é	considerado	seguro,	altamente	eficaz	e	é	recomendado	
pela Organização Mundial de Saúde como uma boa opção anticoncepcional 
para adolescentes.
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...que durante a relação sexual é possível sentir o 
DIU	com	cobre.	O	DIU	fica	 inserido	no	útero,	que	
não é acessado durante a penetração. O que pode 
por	 vezes	 ser	 sentido	 é	 o	 fio	 que	 acompanha	 o	
dispositivo	 e	 chega	 até	 a	 vagina,	mas	 isso	 se	 ele	
for cortado muito curto depois da inserção. Esses 
casos	podem	ser	 resolvidos	por	um/a	profissional	
de saúde sem maiores problemas! 

Não é verdade...

Aonde ir para colocar o DIU?

O DIU pode ser acessado nas Unidades Básicas de Saúde do SUS e hospitais 
com atendimento ginecológico. Você pode se informar qual é a UBS mais próxima 
de você e ligar ou ir até lá para descobrir se ela oferece o procedimento. Converse 
com	a/o	profissional	de	saúde	sobre	o	funcionamento,	os	benefícios,	os	riscos	e	
o procedimento relacionados ao DIU. Tire todas as suas dúvidas! É seu direito ter 
todas as informações necessárias para uma tomada de decisão consciente.
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E depois que coloquei o DIU?

Alguns dos efeitos colaterais que podem acontecer após a inserção do DIU com 
cobre são o aumento do fluxo menstrual, observado principalmente nos três 
primeiros meses de uso e o aumento ou aparecimento transitório de cólicas 
menstruais –	especialmente	nos	primeiros	meses	e	em	mulheres	sem	filhos.	Isso	
pode ser tratado sem que seja necessária a retirada do dispositivo. O seu desejo 
de permanecer ou não com o DIU, avaliando o desconforto e o que é me-
lhor para sua saúde, deve ser respeitado!

Não é verdade...

...que o DIU causa câncer de endométrio. Ao contrário, 
os estudos têm demonstrado que o DIU é associado 
à redução desse tipo de câncer.

Não há contraindicação para você realizar suas atividades cotidianas após 
a inserção do DIU. Mas caso apresente algum sintoma de alarme como febre e 
dor	pélvica	aguda,	você	pode	procurar	atendimento.	A/o	profissional	de	saúde	
que	lhe	atender	saberá	o	que	fazer	e	a	melhor	indicação	para	cada	caso.		

De qualquer forma, você deve retornar para uma consulta de revisão entre 30 
a 40 dias após a inserção do dispositivo intrauterino. Este é o momento de 
você	tirar	quaisquer	dúvidas	que	tenham	ficado	e	falar	sobre	o	que	está	achando.	

Se você já usa o DIU com cobre e deseja substituí-lo, a remoção do antigo e inser-
ção do novo dispositivo pode ser realizada no mesmo momento e em qualquer 
dia do ciclo.
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O DIU não previne contra Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST). Então, mesmo com ele, é necessário utilizar outro método 
de	proteção	que	cumpra	esse	papel,	como	a	camisinha.	

IMPORTANTE!

Coloquei	o	DIU	há	alguns	meses	e	estou	
gostando muito de como ele é prático! É muito 
bom	não	ficar	pensando	se	vou	engravidar	ou	
não a cada relação. Claro, só não deixei de usar 
a	camisinha.	Não	vou	correr	o	risco	de	pegar	
alguma infecção, né?
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