
0 

 

 

GRAYCE ALENCAR ALBUQUERQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DO PRESERVATIVO FEMININO COMO MÉTODO 

CONTRACEPTIVO: EXPERIÊNCIAS DE MULHERES EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO 

DO NORTE – CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tese apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo para obtenção 

do título de Mestre em Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2010



0 

 

 

GRAYCE ALENCAR ALBUQUERQUE 

 

 

 

USO DO PRESERVATIVO FEMININO COMO MÉTODO 

CONTRACEPTIVO: EXPERIÊNCIAS DE MULHERES EM 

UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

JUAZEIRO DO NORTE - CE 

 
 

 

 

 

 
Pesquisa vinculada ao Programa de Pós – Graduação do Departamento de Medicina 

Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, área de concentração em Ciências 

Humanas em Saúde, como requisito para obtenção de título em Mestrado Acadêmico em 

Saúde Coletiva pela UNIFESP. 

 

 

 

 

 

 

 
Orientadora: Profª. Drª. Wilza Vieira Villela 

 

 

 

 

 

 

 
 

SÃO PAULO - SP 

2010 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ana Paula Saraiva – Bibliotecária CRB – 3/1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Albuquerque, Grayce Alencar 

A345u  Uso do preservativo feminino como método contraceptivo:  

   experiências de mulheres em uma unidade de saúde no Município de   

   Juazeiro do Norte-CE/ Grayce Alencar Alburquerque. – São Paulo, 2010 

            115p.; il.  

 

             Tese (Mestrado) Apresentada à Universidade Federal de São Paulo  

    para obtenção do título de Mestre em Ciências. 

             Orientadora: Profª. Drª. Wilza Vieira Villela 

 

1. Método Contraceptivo Feminino. 2. Preservativo Feminino. 

       I Título. 

                                                                                        CDD: 613.94 



2 

 

 

GRAYCE ALENCAR ALBUQUERQUE 

 

 

USO DO PRESERVATIVO FEMININO COMO MÉTODO 

CONTRACEPTIVO: EXPERIÊNCIAS DE MULHERES EM 

UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

JUAZEIRO DO NORTE – CE 

 

 
 

Pesquisa vinculada ao Programa de Pós – Graduação do Departamento de Medicina 

Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, área de concentração em Ciências 

Humanas em Saúde, como requisito para obtenção de título em Mestrado Acadêmico em 

Saúde Coletiva pela UNIFESP. 

 

 

 
Data da Aprovação: 06/04/2010. 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_________________________________________________ 

 Prof ª Drª. Cláudia Medeiros de Castro – SES/SP 

Titular 

 

 

__________________________________________________ 

Profª Drª. Elizabete Franco Cruz – EACH/USP 

Titular 

 

 

_________________________________________________ 

 Profª Drª. Amália Suzana Kalckmann- IS 

Titular 

 

 

________________________________________________  

Profº Dr. José Francisco Fernandes Quirino dos Santos - UNIFESP 

Suplente 

 

 

SÃO PAULO - SP 

2010 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Crê-me, não se deve apressar o termo final da 

voluptuosidade, mas lá chegar insensivelmente depois de prolongados 

retardos. 

Quando encontrares o lugar onde a mulher é mais sensível 

às carícias, o pudor não deve impedir-te de o acariciar. Verás os olhos 

de tua amiga brilharem com um trêmulo fulgor, como os raios de sol 

refletidos numa água transparente. 

Depois virão as queixas, os ternos murmúrios, os doces 

gemidos e as palavras que convém ao amor.” 

 

Ovídio, A Arte de Amar 
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RESUMO 

 

 

 

O preservativo feminino é uma forma de contracepção que permite à mulher ter maior 

controle sobre seu corpo, mas não é oferecido na maioria das unidades de saúde, o que 

favorece o baixo conhecimento das mulheres sobre ele. Este estudo objetivou investigar as 

experiências de mulheres de uma Estratégia Saúde da Família em Juazeiro do Norte – CE, 

a respeito do preservativo feminino como contraceptivo. Trata-se de um estudo 

exploratório e qualitativo, realizado em abril de 2009, que se desenvolveu em etapas: 

captação das mulheres através de convites para participação de atividade educativa para 

apresentação do insumo, realização das atividades, formação de pequenos grupos para um 

segundo encontro educativo e, após este momento, experimentação individual de uma 

unidade do insumo no consultório de enfermagem para obtenção das impressões iniciais 

do método, experimentação do insumo por um mês em domicílio e retorno para realização 

de entrevistas semi-estruturadas. Vinte mulheres participaram do estudo, a maioria com 

idade superior a 25 anos, casadas, com média de dois filhos, domésticas, e utilizando 

contraceptivos hormonais. Grande parte delas demonstrou surpresa ao primeiro contato e 

espanto com o modelo em decorrência de seu tamanho. Depois do uso a maioria relatou 

impressão positiva, embora revelassem dificuldades de manuseio e introdução do mesmo 

em vagina devido à excessiva lubrificação. Lubrificação esta que foi considerada 

facilitadora do ato sexual, tornando-o mais prazeroso, permitindo às mulheres a 

idealização de seu uso nas fantasias sexuais. Quanto às características do método, o 

mesmo foi considerado seguro como contraceptivo. Em relação ao tamanho, algumas 

participantes relataram que seus parceiros sexuais desaprovaram o preservativo feminino, 

considerando-o anti-estético. Questionadas frente à opção contraceptiva, as mulheres 

aprovaram o modelo como contraceptivo, especialmente em substituição aos 

contraceptivos hormonais por estes causarem inúmeros efeitos colaterais. No entanto, a 

substituição não é feita na prática, muitas vezes por consequência da desaprovação do 

companheiro em relação ao mesmo, o que revela nessas mulheres a necessidade de 

obediência ao companheiro, por dependência financeira e temor de abandono e traição.  

Observa-se assim que, na prática, o preservativo feminino torna-se refém das relações de 

gênero que guiam normas e condutas da vida íntima de um casal, dificultando para as 

mulheres a negociação para a realização de um ato sexual seguro. Por isso é importante 

garantir a estas mulheres não somente o contato com o preservativo feminino, mas 

também a participação, delas e de seus companheiros, em atividades educativas que 

enfoquem temáticas relacionadas ao gênero, sexo, sexualidade, emponderamento, acordos 

e trocas sexuais, uma vez que somente desta forma as mulheres poderão assumir o 

controle de seus corpos e tornarem-se sujeito na transformação e proteção de suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS – CHAVES: preservativo, contracepção, planejamento familiar, negociação, 

pesquisa qualitativa   
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ABSTRACT 

 

The female condom is a form of contraception that offers to the woman major control over 

her body, but it is not offered most health centers, what favor the low knowledge about it. 

This study aimed to investigate the experiences of women assisted in a Family Health 

Strategy in Juazeiro do Norte city, Ceará, concerning the female condom as contraceptive. 

This is a exploratory and qualitative study, accomplished in April 2009, that was developed in 

stages: summoning of women through invitation to take part in an educational activity for 

submission of the material, implementation of activities, formation of small groups for a 

second educative meeting and after that time, individual experimentation of one unit in the 

nursing office to obtain initial impressions of the condom, experimentation of the posterior 

experimentation for a month at home and return for structured interviews. Twenty women 

participated in the project, most of them older than 25 years, married, an average of two 

children, housewife, using hormonal contraceptives. Many of them expressed surprise and 

astonishment at the first contact with it as a result of its model. After the use the majority 

reported positive impression, although they had revealed difficulties in handling and 

introducing it in the vaginal because of its excessive lubrication. This was considered as 

facilitative for the sexual act, making it more enjoyable, allowing the idealization its use of 

sexual fantasies. Regarding to the method, it was considered safe as contraceptive. In relation 

to the size, some participants reported that their sexual partners disapproved the condom, for 

considering it anti-aesthetic. When questioned about the contraceptive option, the women 

approved the female condom as contraceptive, especially in substitution of hormonal 

contraceptives, for they cause several collateral effects. However, this substitution is not put 

in practice, often for the disapproval of the partner, what disclose their necessity of obedience 

for financial dependency and fear of abandonment and betrayal. It is observed, then, that in 

practice, the female condom is tied up for the gender relations that guides norms and 

behaviors in the couple’s intimate life, making it difficult for women the negotiation of a safe 

sex. It is therefore important to assure to these women not only the contact with the female 

condom but also, to them and to their partners, access to educative activities that focus on 

gender issues, sex, sexuality, empowerment, agreements and sexual exchanges, once only for 

that the women can take the control of their bodies and become active in their lives’ 

transformation and protection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Condom; contraception; Family planning; negotiation; qualitative research. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de minha trajetória acadêmica e profissional como 

militante em defesa da saúde das mulheres. Desde a graduação atuo no campo da saúde 

sexual e reprodutiva, tendo participado como bolsista, enquanto acadêmica, de uma 

organização não governamental (ONG), a Cooperativa Interdisciplinar de Assessoria e 

Capacitação Humana (CASA LILÁS). Nesta ONG aprofundei meus conhecimentos sobre 

as relações de gênero e fui progressivamente despertada para a necessidade do 

emponderamento das mulheres como uma estratégia para garantir a equidade em saúde. 

Em trabalhos realizados em diferentes contextos no estado do Ceará, através de 

atividades educativas desenvolvidas pela CASA LILÁS, deparei com a falta de 

informações e dificuldades de acesso das mulheres aos serviços de atenção básica, 

detidamente àqueles voltados à saúde reprodutiva. Como profissional de saúde, atuante 

em uma unidade de atenção básica em saúde incorporada à Estratégia Saúde da Família 

(ESF) no município de Juazeiro do Norte – CE percebi a dificuldade que as mulheres 

possuem para a consolidação de seus direitos reprodutivos, uma vez que os recursos e 

insumos necessários para o fornecimento de uma assistência de qualidade muitas vezes 

estão ausentes ou carentes. Esta é uma realidade vivenciada no Programa de Planejamento 

Reprodutivo na ESF onde atuo como enfermeira, na qual as mulheres somente possuem 

duas escolhas contraceptivas: preservativos masculinos e contraceptivos hormonais orais 

ou injetáveis para regulação de sua fecundidade. 

Assim, muitas mulheres adotam estes métodos por falta de escolha, apesar dos 

efeitos colaterais dos contraceptivos hormonais e das dificuldades de negociação para o 

uso dos preservativos masculinos relatados por elas. Ainda, algumas mulheres desistem de 

utilizar tais métodos e acabam adotando formas de contracepção comportamentais que 

apresentam maiores taxas de falhas contraceptivas, ou adquirindo métodos por conta 

própria, a exemplo dos métodos de barreira como os preservativos masculinos e os 

contraceptivos hormonais, desvinculando-se de qualquer assistência a ser prestada por 

profissionais de saúde. 

Diante desta realidade, tornou-se necessário divulgar a existência de um método 

que não provocasse a convivência com efeitos colaterais e que pudesse facilitar o processo 

de negociação para uma prática sexual segura. Neste sentido, o preservativo feminino 

chamou-me a atenção, uma vez que o mesmo surge com o intuito de facilitar a negociação 

de um ato sexual seguro e prazeroso. 
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O preservativo feminino não é disponibilizado como método contraceptivo nas 

unidades básicas de saúde do município de Juazeiro do Norte- CE, o que o torna pouco 

conhecido pela população feminina e pelos profissionais de saúde. 

Deste modo, pareceu-me oportuno apresentar às mulheres da ESF onde atuo o 

preservativo feminino e conhecer as experiências relativas ao uso deste insumo, 

preenchendo uma lacuna de informação a respeito de novas tecnologias contraceptivas, 

propiciando um (re) descobrimento íntimo em relação a seus corpos e estimulando-as a 

adquirirem práticas sexuais seguras. Suponho que tal iniciativa pode contribuir para uma 

eventual adoção posterior deste insumo na rede básica de atenção à saúde.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Contracepção: fatores condicionantes para a utilização de métodos 

contraceptivos 

 

Cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) garantir meios para a concepção e 

contracepção seguras, com o fornecimento e acompanhamento durante o uso de métodos 

contraceptivos, bem como a adoção de ações preventivas e educativas (BRASIL, 2002). 

Como uma das atividades oferecidas pelo SUS, o Planejamento Reprodutivo é 

realizado no nível básico de atenção à saúde, e constitui uma das ações implementadas na 

Estratégia Saúde da Família (ESF), objetivando oferecer às mulheres métodos contraceptivos, 

possibilitando a estas escolher, de acordo com suas necessidades, quais se adéquam ao seu 

estilo de vida, favorecendo o controle de sua capacidade reprodutiva (BRASIL, 2002)  

Na prática, muitos são os problemas enfrentados pelas mulheres para a realização do 

Planejamento Reprodutivo. Dificuldades de acesso aos métodos com favorecimento de um 

tipo de método em detrimento das outras tecnologias contraceptivas, baixa cobertura na 

atenção à infertilidade, limitações do acesso a informações sobre a diversidade de métodos 

contraceptivos existentes e irregularidade na provisão dos métodos limitam os critérios de 

escolha individual e a indicação médica. Baixo conhecimento das mulheres em relação à 

fisiologia corporal e reprodutiva são alguns outros problemas que podem ser citados 

(ARAÚJO, MOREIRA, 2004, COSTA, GUILHEM, SILVER, 2006).  

As mulheres acabam utilizando os métodos contraceptivos disponíveis na unidade 

básica de saúde, mesmo não sendo o método por elas desejado. A indicação médica e a opção 

individual ficam sujeitas à disponibilidade de estoque, o que leva as mulheres muitas vezes a 

adquirirem métodos por conta própria (ARAÚJO, MOREIRA, 2004).  Segundo a Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) realizada em 2006, com 

uma amostra nacional representativa de 15.575 mulheres entre 15 a 49 anos de idade, as 

farmácias ainda são as principais fontes de obtenção de métodos hormonais (pílulas e 

injeções) e do preservativo masculino (BRASIL, 2008). 

De acordo com a PNDS, além das questões de oferta, outros fatores se apresentam 

como condicionantes na escolha e uso de métodos contraceptivos. Os meios de comunicação, 

especialmente a televisão e o rádio, são descritos como fontes de obtenção de informações 

que provocam impactos na saúde sexual e reprodutiva, favorecendo modificações em 

costumes, valores e comportamentos reprodutivos e sexuais. A inserção das mulheres no 
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mercado de trabalho influencia na decisão pela utilização de métodos contraceptivos, devido 

ao desejo de uma prole menor. A influência da opinião do parceiro no controle da 

fecundidade e a influência dos serviços de saúde no que tange ao fornecimento de informação 

e oferta de métodos mostram-se relevantes na decisão da mulher ao optar pela utilização de 

contraceptivos (ALVES, LOPES, 2007). 

O nível de escolaridade também interfere no uso de métodos e controle da 

fecundidade, porém com magnitude pequena. A baixa escolaridade pode contribuir para o uso 

inadequado dos métodos contraceptivos, o que eleva o índice de falhas e facilita a construção 

de mitos e tabus frente à contracepção (BRASIL, 2008) 

Quanto ao uso esporádico dos métodos contraceptivos, 99,2% das mulheres 

sexualmente ativas já teriam utilizado algum tipo de método em comparação com 97,6% das 

mulheres em união estável. Os métodos mais referidos neste contexto foram os contraceptivos 

hormonais orais e o preservativo masculino (BRASIL, 2008). Ainda, cerca de 30% das 

mulheres atualmente unidas e 11% das sexualmente ativas não unidas recorreram à 

esterilização feminina.  

A maior utilização dos contraceptivos hormonais é decorrência da facilidade de 

acesso, praticidade no uso e das dificuldades identificadas para a utilização de métodos 

comportamentais. Já o uso do preservativo masculino resulta especialmente da epidemia da 

AIDS (ALVES, LOPES, 2007). A opção pela laqueadura se dá principalmente em 

decorrência do desejo de encerramento da prole, por este ser um método considerado 

confiável e seguro, e também em resposta à possibilidade de ingresso em uma atividade 

econômica (OSIS et al. 1999). 

 Foi também constatado pela PNDS o elevado uso do preservativo entre a população 

jovem de 15 a 24 anos, na primeira relação sexual, e seu uso inconsistente em uniões estáveis. 

O uso do preservativo na primeira relação sexual tem sido considerado um indicador do uso 

na última relação sexual e nos últimos 12 meses (BRASIL, 2008).  

 Ainda, conforme a PNDS, em relação ao preservativo feminino, para as mulheres de 

até 29 anos, 16% afirmaram conhecer e possuírem informações a respeito do local de 

obtenção do mesmo, percentual que se reduz com o aumento da idade (BRASIL, 2008). Nota-

se a carência de informações em mulheres de até 24 anos, com até quatro anos de 

escolaridade, sobre este método. Este padrão também é muito similar ao da camisinha 

masculina. Levando-se em consideração a possibilidade de dupla proteção conferida pelos 

preservativos, a capacidade do fortalecimento de autonomia das usuárias e a contribuição para 

o conhecimento do próprio corpo e do corpo do outro, o que viria a influenciar positivamente 
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a relação afetivo-sexual do casal, os preservativos podem se apresentar como excelentes 

opções contraceptivas. 

  

1.2 Preservativo Feminino no Brasil: uma opção para escolha contraceptiva 

 

Os serviços de atenção básica à saúde são responsáveis pela manutenção e execução 

de algumas ações programáticas, dentre estas o Planejamento Reprodutivo, voltado para o 

atendimento da clientela em idade fértil. 

Métodos contraceptivos devem ser disponibilizados juntamente com informações 

pertinentes ao seu uso, assim como acompanhamento de eventuais intercorrências visando 

atuação imediata frente a estas e redução dos riscos reprodutivos. Os métodos contraceptivos 

disponibilizados incluem os contraceptivos hormonais orais e injetáveis, as barreiras e o DIU 

e ainda a orientação e encaminhamento para a esterilização voluntária masculina e feminina. 

No entanto, neste nível de atenção à saúde, existe a predominância do uso dos contraceptivos 

hormonais e do preservativo masculino, tendo os demais métodos baixa estimativa de 

cobertura (COSTA, GUILHEM, SILVER, 2006).   

Objetivando ampliar o leque de opções contraceptivas no país, o preservativo feminino 

se encontra no elenco de métodos contraceptivos a serem dispensados nos Programas de 

Planejamento Reprodutivo (BRASIL, 2002). Dadas as limitações da produção internacional 

deste insumo, no entanto, a sua distribuição pela rede pública de atenção à saúde restringe-se 

a determinados municípios, serviços e populações.  

O preservativo feminino é comercializado em vários países da Europa e, em 1993, o 

Food and Drug Administration (FDA) aprovou a sua comercialização nos Estados Unidos 

(EUA), com o nome de Reality (BRASIL, 1999). Ele encontra-se disponível no mercado 

brasileiro desde dezembro de 1997 (BARBOSA, 2000). 

O preservativo feminino é um método contraceptivo de barreira, de cobertura macia, 

mais resistente que o masculino, feito de plástico de poliuretano. É considerada uma positiva 

inovação para o elenco de métodos contraceptivos, e parece promover maior controle das 

mulheres sobre seus corpos, podendo reduzir, assim, o número de relações sexuais 

desprotegidas e a ocorrência de gravidezes indesejadas (ONUSIDA, 1998). Se usado e 

armazenado corretamente apresenta uma taxa de falha contraceptiva que varia de 3% a 15%, 

bastante semelhante a seu análogo masculino (KALCKMANN, 2007, BRASIL, 2002). 

No Brasil, o preservativo feminino é distribuído pelo SUS para mulheres que 

apresentem risco elevado de aquisição do vírus da imunodeficiência humana (HIV), como: 
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profissionais do sexo, mulheres em situação de violência doméstica e ou sexual, mulheres 

soropositivas para o HIV, usuárias de drogas injetáveis e parceiras de usuários de drogas 

injetáveis, mulheres em atendimento em clínicas de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs) e mulheres soronegativas que tenham parceiros soropositivos (BRASIL, 2007). 

Tais critérios excluem grande parte das mulheres que não apresentam risco percebido 

de infecção pelo HIV ou mesmo aquelas com baixo risco de infecção. Levando-se em 

consideração o contexto das relações desiguais de gênero, as mulheres que apresentam 

dificuldades em negociar o preservativo masculino, podem sentir-se mais à vontade diante do 

modelo feminino, uma vez que a mulher pode se envolver mais na decisão de utilizá-lo, já que 

o método é inserido em seu canal vaginal e é controlado por ela (SANTOS et al. 2005). Para 

Stein (1999), ainda que a mulher por si só não seja capaz de decidir completamente pela 

utilização deste insumo, ele lhe possibilita mais alternativas e instrumentos de negociação. 

A distribuição do preservativo feminino expandiria as possibilidades de proteção para 

a população feminina, em face da presença percebida ou não do risco de transmissão do HIV 

(SANTOS et al. 2005). No entanto, a falta de entendimento de como utilizar este método e o 

desconforto gerado, tanto em homens como em mulheres, na sua colocação, parecem ser 

razões para a sua baixa popularidade (PHILPOTT, KNERR, BOYDELL, 2007).   

Apesar dos estudos realizados sobre o preservativo feminino e sua aceitabilidade por 

usuárias do SUS frente à dupla proteção, outros estudos se fazem ainda necessários, visando 

conhecer a experiência de mulheres com o uso deste artefato tecnológico como método 

contraceptivo. Através dessa abordagem, as mulheres poderiam vislumbrar vantagens de 

repercussão positiva na saúde sexual e reprodutiva. Como usuárias do serviço de 

Planejamento Reprodutivo, a maioria destas mulheres não se percebe como potencial de risco 

para aquisição de patologias de transmissão sexual, embora seja crescente a epidemia de 

feminização da AIDS, especialmente nas mulheres em união estável. Deste modo, por ser um 

método controlado por elas, o que pode lhes facilitar o exercício de autonomia sexual, as 

mulheres estariam ao mesmo tempo protegidas de uma gravidez e das DSTs. 

Além disso, tal método pode proporcionar maior conhecimento das mulheres em 

relação aos seus corpos, bem como estimular a participação do parceiro sexual neste processo, 

ajudando-o a também adquirir maior conhecimento do corpo da parceira, o que contribui para 

a vivência de uma relação sexual e afetiva satisfatória.  

De fato, uma busca realizada no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento 

do Pessoal de Ensino Superior (CAPES), referente a pesquisas de Pós-Graduação no Brasil 

nos últimos cinco anos (2004 a 2008), solicitando o cruzamento das palavras “Métodos 
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Contraceptivos” e “Preservativos Femininos”, aponta a ocorrência de dez estudos, sendo que 

após acesso ao resumo dos mesmos, somente dois estudos, respectivamente uma dissertação e 

uma tese, discorrem sobre o preservativo feminino (CAPES, 2010).  

O primeiro estudo, realizado em 16 unidades de dispensação do preservativo feminino, 

contou com a participação de 2469 mulheres e avaliou a aceitabilidade do preservativo 

feminino por usuárias de serviço do SUS, em condições de rotina. A pesquisa adotou a 

abordagem quantitativa e revelou que as mulheres estão dispostas a utilizar métodos que além 

de evitar uma gravidez indesejada, protejam contras as DST/AIDS, não ocasionando efeitos 

colaterais, confirmando que se o preservativo feminino fosse disponibilizado em maior escala 

pelas unidades de saúde, as mulheres estariam dispostas a utilizá-lo (KALCKMANN, 2007). 

O segundo estudo realizado em Belo Horizonte e em Recife contou com a participação 

de 2408 mulheres entre 15 a 59 anos que responderam a questionários referentes à regulação 

da fecundidade, utilização de métodos contraceptivos e comportamento sexual com o uso dos 

preservativos masculinos e femininos. A pesquisa de caráter quantitativo revelou que os 

preservativos são utilizados na maioria das vezes como forma de prevenção das DSTs, sendo 

que entre casais a adesão ao uso do método é baixa. Em relação ao preservativo feminino, a 

pesquisa revela que o artefato surge como facilitador para negociação do ato sexual seguro 

pela mulher, embora ainda seja pouco conhecido e de uso restrito.  (SOUZA, 2008). 

Os demais estudos revelados pela CAPES relacionam o uso do preservativo feminino, 

mesmo que de forma restrita, ao comportamento sexual de risco, demonstrando que mesmo 

sendo este método conhecido por algumas mulheres, ele é raramente utilizado por elas, 

mesmo que para a prevenção das DSTs/AIDS (CAETANO, 2004, CANDUNGO, 2005, 

DORETO, 2006, SOUZA 2007, BIM, 2007, NOGUEIRA, 2008, BORGES, 2008). Um dos 

estudos, no entanto, não se refere ao método (LIGNANI, 2006). 

Mapeando ainda a literatura acerca de publicações a respeito do tema nas bases de 

dados da Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e do Portal 

Scientific Eletronic Library On line (SCIELO), um estudo de revisão sobre o preservativo 

feminino foi encontrado. Este aborda o método como uma nova perspectiva de dupla 

proteção, reforçando a necessidade de ampliação da distribuição do método, com a criação de 

espaços onde as mulheres possam ter acesso ao mesmo, o que viria facilitar seu uso habitual e 

a elevar a porcentagem da ocorrência de relações sexuais protegidas (SANTOS et al. 2005).  

Deste modo, percebe-se que o preservativo feminino é temática presente nas 

pesquisas, embora ainda se encontre bastante restrito a alguns serviços de saúde, o que pode 

dificultar a realização de mais estudos a respeito deste insumo, e em decorrência disto, 
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impossibilitar o planejamento e execuções de treinamentos e sensibilizações dos profissionais 

de saúde e população para conhecimento e uso do insumo. 

 

1.3 Eficácia contraceptiva do preservativo feminino 

 

 Em relação à proteção contra a gravidez, o preservativo feminino “é um método eficaz 

de contracepção e pode ser atrativo para mulheres que querem um método não sistemático e 

que não tenha os efeitos colaterais que se associam aos métodos (...) hormonais” (ONUSIDA, 

1998, p. 04). 

Objetivando avaliar tal efetividade na proteção contraceptiva, um estudo com 106 

mulheres foi realizado na Inglaterra, em um período de 441 meses de observação, durante os 

quais o preservativo feminino foi utilizado como único método de contracepção. A taxa de 

falha aos 12 meses foi de 15%, sendo que das sete falhas ocorridas, quatro foram associadas 

ao uso incorreto do método (BOUNDS et al. 1992). 

  Estudo realizado com o mesmo objetivo apresentou resultados semelhantes. Este foi 

desenvolvido em seis cidades dos Estados Unidos e três da América Latina, onde foram 

acompanhadas 328 mulheres durante seis meses para avaliar as taxas de gravidez tanto em 

condições normais de uso como em condições ideais. Os resultados encontraram taxas de 

gravidez aos seis meses, em condições normais de uso, de 12.4% e 22.2% (média de 15.1%) 

para o grupo de mulheres dos Estados Unidos e da América Latina respectivamente. E, em 

condições ideais, as taxas encontradas foram de 2.6% e 9.5% (média de 4.3%) (FARR et al. 

1994).  

Outro estudo, realizado em dez centros do Japão com 190 mulheres, revelou a 

presença de 3,2% de falha contraceptiva do preservativo feminino, em condições normais de 

uso por seis meses, sendo que esta taxa caiu para 0,8% em condições ideais (TRUSSEL, 

1999). Ainda, segundo o autor, das seis gravidezes observadas apenas uma delas ocorreu com 

uso consistente e adequado do método. 

  Avaliar as taxas de rompimento e deslocamento do método durante o intercurso sexual 

também trazem resultados que podem reforçar a segurança contraceptiva do preservativo 

feminino. Estudo realizado com 108 casais encontrou uma taxa de rompimento de 0.6% para 

o feminino e de 3.5% para o masculino (PLUCIENNIK, 1998). A mesma autora relata que em 

um teste de vazamento dos preservativos enchidos com água, o estudo detectou 0.8% de furos 

para o feminino e 3.6% para os masculinos.  
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  Para avaliar a taxa de deslocamento do preservativo feminino, um estudo realizado 

demonstrou que com o preservativo feminino houve 2,7% de exposições ao sêmen, enquanto 

que com o preservativo masculino houve 8.1% (FEMALE HEALTH COMPANY, 1994 apud 

BARBOSA, 2000).  

  De um modo geral, sua eficácia como método contraceptivo é semelhante à de outros 

métodos de barreira. Sua taxa de falha para a ocorrência de uma gravidez acidental é estimada 

em aproximadamente 5% (BARBOSA, 2000). 

 

1.4 Aceitabilidade do preservativo feminino no exterior e no Brasil 

 

Para estimar a aceitabilidade do preservativo feminino em nível mundial foram 

realizados estudos, em aproximadamente 20 países, que revelaram boa aceitabilidade do 

método (BRASIL, 1999). Segundo Kalckmann (2007), “publicações de revisão sobre o 

assunto mostram que a aceitabilidade imediata (...) varia de 37% a 96% e que, apesar das 

diferentes abordagens para definir a sua aceitação e da diversidade das populações 

investigadas, ele é um método viável”. 

Uma revisão da Organização Mundial de Saúde (OMS) faz referência à existência de 

41 estudos de aceitabilidade do preservativo feminino, sendo que 15 foram realizados em 

países da África, sete na Ásia, dez na Europa, cinco na América Latina e cinco nos Estados 

Unidos. De modo geral, estes estudos mostraram taxas de aceitabilidade que variaram de 41% 

a 95%, refletindo as diversas metodologias utilizadas, as diferentes populações estudadas e a 

complexidade de fatores relacionados ao uso dos preservativos femininos (BRASIL, 1999, 

BARBOSA, 2000). 

Em estudo realizado na Grã-Bretanha, apesar de 71% das 106 mulheres casadas que 

utilizaram o preservativo feminino terem relatado dificuldades na sua utilização, 43% se 

disseram satisfeitas com o método (BOUNDS et al.1992). Ford e Mathie (1993), em estudo 

realizado com 214 usuárias de 17 clínicas de planejamento familiar da Grã-Bretanha, relatam 

que 53% das mulheres consideraram o método neutro, e 39% bom após três meses de uso, 

sendo que muitas destas relataram dificuldade para persuadir o parceiro a utilizá-lo. 

Estudo realizado em um Hospital de Nova York revelou que das 52 usuárias, 41 

mulheres aceitaram utilizar este método, sendo que destas, 66% gostaram do método 

(GULLUB et al. 1995). 

No Brasil, diferentes estudos obtiveram resultados contraditórios. O primeiro estudo, 

conhecido como Projeto Beija- Flor, realizado no município de São Paulo, no qual a captação 
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das voluntárias se deu por meio de ONGs feministas e de prevenção à AIDS, observou que a 

taxa de continuidade de uso do preservativo feminino, entre as 103 participantes selecionadas, 

foi de 75%, considerando-se 112 dias de seguimento (KALCKMANN et al. 1998). 

Em São Paulo, no Centro de Referência de Saúde da Mulher, outro estudo foi 

realizado no período de fevereiro de 1996 a janeiro de 1997 e acompanhou a utilização do 

preservativo feminino em 96 mulheres ao longo de três meses de seguimento. Neste estudo, o 

tempo médio de uso foi de 112,2 dias e 72 mulheres (75%) ainda utilizavam o preservativo 

feminino ao final da pesquisa (BRASIL, 1999). 

Outro estudo, realizado no mesmo período, em serviços de Planejamento Familiar de 

cinco cidades brasileiras (Belém, Brasília, Campinas, Curitiba e Recife), apontou dificuldades 

de inserção do preservativo feminino entre as aproximadamente 225 participantes da 

pesquisa. Ao longo de 12 meses de recrutamento, apenas 70 mulheres (31%) mantinham o 

uso do método após três meses de seguimento (DIAZ, 1997).  

Em outro estudo brasileiro, realizado entre 1997 e 1999 por solicitação do Ministério 

da Saúde, com uma amostra de 2543 mulheres usuárias de serviços de saúde em seis cidades 

distintas (São Vicente, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Cabo e Porto Alegre), o 

preservativo feminino apresentou uma aceitabilidade de 70,1% após 90 dias de seguimento 

(BRASIL, 1999).  

Estudos realizados em serviços voltados para o controle de DSTs/AIDS revelaram 

porcentagens diferenciadas de aceitabilidade do método. Em uma pesquisa realizada no 

Centro Corsini de Campinas e no Centro de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher/Universidade de Campinas (CAISM/UNICAMP) 52% das 76 mulheres infectadas 

pelo HIV estavam utilizando o preservativo feminino após 90 dias de seguimento 

(MAGALHÃES et al. 2003). Outro estudo, realizado em serviço especializado em 

DSTs/AIDS da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, revelou que o tempo 

médio de uso do preservativo feminino das 165 mulheres observadas por 12 meses foi de 74 

dias (VIEIRA et al. 2004). Kalckmann, Farias, Carvalheiro (2009) em estudo realizado com 

2469 mulheres em 16 centros de dispensação do preservativo feminino na Grande São Paulo, 

revela que durante 12 meses de seguimento 14,4% das mulheres ainda faziam uso do método. 

De um modo geral, os estudos acima apontaram como motivos para descontinuidade 

do uso do preservativo feminino as dificuldades vinculadas à necessidade de mudança no 

comportamento sexual e práticas sexuais, a rejeição do parceiro sexual, a avaliação negativa 

da mulher e as dificuldades de manuseio e de acesso ao insumo. 
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Ainda, deve-se levar em consideração a associação do uso do preservativo masculino 

ao feminino, o que viria a elevar a proporção de ocorrência de relações sexuais protegidas. A 

importância de somar a utilização dos dois métodos se faz presente na literatura, uma vez que 

os casais, dispondo de mais alternativas que possibilitem variações nas práticas sexuais, 

podem elevar significativamente a probabilidade de se prevenirem (BRASIL, 1999, 

KALCKMANN, FARIAS, CARVALHEIRO, 2009). Desta maneira, instigar a possibilidade 

da utilização de um mix dos métodos pelas mulheres pode contribuir para a redução da 

ocorrência de relações sexuais desprotegidas, em consequência da facilidade de negociação 

do artefato e das trocas e acordos eróticos estabelecidos, o que invariavelmente repercute de 

modo positivo na aceitabilidade do mesmo. 

Apreender a aceitabilidade feminina em relação ao preservativo feminino remete a 

identificar as características que influenciam as mulheres a optarem ou não pelo uso do 

método. Contextos sociais e culturais devem ser fontes de consultas, sempre aliados à 

prestação dos serviços de saúde. Não basta somente fornecer o insumo, a oferta do 

preservativo feminino aliado à sensibilização dos profissionais de saúde e reestruturação dos 

serviços, efetivamente pode tornar este artefato tecnológico uma opção de proteção sexual 

concreta para as mulheres.  

 

1.5 Vantagens e desvantagens do preservativo feminino: experiências com o método 

  

Para que um método venha a ter boa aceitabilidade e uma avaliação positiva dentro de 

um público específico, suas características, vantagens e desvantagens devem ser levadas em 

consideração e serem efetivamente abordadas, objetivando-se o aprimoramento das 

experiências sexuais com o método. 

O preservativo feminino apresenta como principal vantagem, propulsora de sua 

divulgação, a possibilidade de aumentar a capacidade de negociação sexual das mulheres. No 

entanto, outras vantagens também se fazem presentes. 

Existe um razoável consenso em relação à maior resistência e durabilidade do 

preservativo feminino quando comparado ao masculino (BARBOSA, 2000). Estudos 

laboratoriais têm revelado que in vitro o modelo feminino é mais resistente a rupturas que o 

masculino e menos sensível ao calor, o que facilita o seu armazenamento, podendo ainda ser 

usado com maior variedade de lubrificantes, inclusive os que têm base oleosa e ou adição de 

espermicida cujo princípio ativo seja o nonoxinol 9 (KALCKMANN, 2007). Estas 

características estão vinculadas à utilização de poliuretano em sua fabricação, material que é 
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tão forte quanto durável quando comparado ao látex, não sendo afetado pelas mudanças de 

temperatura e de umidade (ONUSIDA, 1998). 

  Outra vantagem do método é que este pode ser mais conveniente, uma vez que o 

mesmo pode ser inserido antes da relação sexual, sendo que a sua colocação e retirada não 

exigem que o pênis esteja ereto como o modelo masculino (KALCKMAN, 2007). 

Ainda, seu uso oferece baixo risco de desenvolvimento de alergias, irritações, 

vulvovaginites e traumas vaginais, funcionando o preservativo feminino como uma barreira 

efetiva para gases, líquidos e microorganismos (BARBOSA, 2000). 

 

Soper et al (1993) desenvolveram um estudo comparando a presença de trauma 

vaginal ou vulvar e mudanças na flora vaginal, após o uso do preservativo feminino 

e de diafragma, em 30 mulheres. Não foram detectados traumas e mudanças com o 

uso do preservativo; com o diafragma, no entanto, detectou-se mudança na flora 

vaginal. Em outro estudo, Soper et al (1995) mediram a taxa de reinfecção por 

Trichomonas vaginalis em 54 mulheres que usaram o preservativo feminino e em 

outras 50 do grupo controle. Entre as mulheres que usaram o preservativo em todas 

as relações, nenhuma foi infectada, ao passo que 14% das mulheres do grupo 

controle e das que usaram o preservativo de forma irregular se infectaram 

(KALCKMANN, 2007, p. 30). 

 

Estudos já propõem a reutilização do preservativo feminino, o que poderia reduzir o 

seu custo. Um estudo na África do Sul foi realizado com o objetivo de investigar este assunto. 

Como resultado foi verificado que a integridade do preservativo feminino foi mantida mesmo 

após a lavagem cuidadosa com detergente, seguida de enxágüe, secagem e relubrificação com 

óleo vegetal (BEKSINNSKA et al. 2001 apud PORTUGAL, 2003). Ainda, de acordo com a 

autora, após várias reutilizações, os preservativos foram enviados para testes e foi detectado 

que dos 295 preservativos femininos examinados, somente cinco apresentaram furos após 

reutilizações, o que representa 2% do lote. Diferentemente da versão masculina, 

especialmente se o estoque estiver baixo, os preservativos femininos podem ser reutilizados 

(BERER, 2007). 

Embora existam inúmeras vantagens associadas a este método, algumas desvantagens 

também são referidas. Uma primeira desvantagem, tanto para a aquisição individual do 

preservativo feminino quanto para a aquisição em larga quantidade por órgãos públicos, é o 

custo.  “Especialistas em marketing estimam que o custo do preservativo feminino varie de 

US$ 1,00 a US$ 1,50 quando considerados os custos de distribuição, educação e treinamento 

do usuário, promoção e outras despesas” (PORTUGAL, 2003).  

Outra desvantagem que pode interferir e levar a mulher a uma percepção negativa 

deste artefato é uma tradição feminina de não utilizar métodos intravaginais de barreira 



26 

 

(BARBOSA, 2000). Esta realidade encontra-se associada à existência de noções distorcidas a 

respeito da anatomia reprodutiva feminina (SANTOS et al. 2005), bem como a idealização 

dos corpos femininos e toda a conjuntura de ideias, valores e sentimentos que os definem 

como sendo de posse do homem (ROTANIA, 2000, p. 14).  

Algumas características estéticas e práticas podem também se configurar como 

desvantagens. Uma pesquisa informal realizada em 2005 com 100 mulheres portadoras do 

vírus HIV integrantes da International Community of Women Living with HIV/AIDS de 

todas as regiões do mundo acabou por revelar algumas destas desvantagens, sendo o tamanho 

do preservativo feminino considerado um fator limitante de sua popularidade, aliado ao 

barulho que o preservativo feminino faz durante o ato sexual, atraindo a atenção dos 

envolvidos de uma maneira inoportuna, reforçando nas mulheres uma desmotivação para a 

utilização do mesmo (WELBOUR, 2007).  

Além disso, algumas mulheres acham seu uso doloroso, sobretudo devido a seu anel 

externo, e pode haver dificuldades de manuseio e inserção do método na vagina. Soma-se a 

isso a inexperiência na utilização e a existência de lubrificação, considerada excessiva por 

algumas mulheres (BRASIL, 1999). 

Por fim, o déficit de informações sobre este insumo por parte dos profissionais de 

saúde (OLIVEIRA et al. 2008) também se configura como uma importante desvantagem. 

Resistências da equipe por preconceitos, por dificuldades de abordagem, por falta de 

informações a respeito do método, assim como por despreparo para dar suporte à população 

usuária do método poderão interferir de maneira extremamente negativa neste processo 

(BARBOSA, 2000).  

Deste modo, torna-se importante a realização de pesquisas brasileiras que enfoquem a 

utilização do preservativo feminino como método contraceptivo, abordando-o na perspectiva 

de proteção contra a gravidez, independente da presença percebida ou não do risco de 

infecção pelo HIV. Conhecido e posteriormente adotado como contraceptivo, tal método pode 

contribuir para a negociação de um ato sexual seguro, que em primeira instância objetiva 

controle da prole, mas que também fornece proteção contra as DSTs/AIDS.  

 

1.6 Por que investigar o uso do Preservativo Feminino como método contraceptivo no 

município de Juazeiro do Norte – Ceará? 

 

Embora presente nos estudos e divulgado através da realização de pesquisas nacionais 

e internacionais, o preservativo feminino ainda não se apresenta como uma opção de uso 
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concreta para as mulheres. Não é raro encontrar mulheres que realizam Planejamento 

Reprodutivo em unidades do SUS e que nunca viram um preservativo feminino e muito 

menos utilizaram este método. Além deste cenário, o déficit de conhecimentos acerca do 

preservativo feminino também ocorre entre os profissionais de saúde (OLIVEIRA et al. 

2008). Esta é uma realidade presente nas Estratégias Saúde da Família (ESF) do município de 

Juazeiro do Norte – Ceará. 

Para as mulheres que se encontram adstritas às unidades de saúde da família no 

município de Juazeiro do Norte – CE, lócus desta pesquisa, somente o preservativo masculino 

e os contraceptivos hormonais orais e injetáveis são dispensados. As usuárias do serviço 

demonstram pouco conhecimento sobre sua anatomia corporal, principalmente a reprodutiva e 

sexual. Nos relatos sobre a utilização de métodos contraceptivos algumas revelam não-

adaptação aos contraceptivos hormonais, com a ocorrência de problemas sistêmicos e mal-

estar físico; dificuldades de negociação do uso do preservativo masculino; e uso incorreto dos 

métodos comportamentais quando estes são adotados. 

Além disso, corroborando com Oliveira et al. (2008), os profissionais de saúde 

vinculados a estas unidades de saúde possuem pouco conhecimento acerca deste método, uma 

vez que o mesmo não é disponibilizado pelos serviços de saúde aos quais estão vinculados. 

Diante disto, é necessário “que os profissionais estejam bem informados [...], a ponto de 

repassar seguramente [...] as informações à clientela, independentemente do serviço oferecer 

ou não o método, pois o cliente tem o direito de conhecer e de decidir o que é melhor para si” 

(OLIVEIRA et al. 2008). 

Ofertar o preservativo feminino às usuárias do serviço de Planejamento Reprodutivo, 

na perspectiva da sua utilização como método contraceptivo, permite que elas possam 

conhecê-lo e utilizá-lo durante o intercurso sexual. Do mesmo modo, conhecer suas 

experiências com o uso do método, se este lhes proporcionou maior segurança contraceptiva e 

facilidades de negociação para uma prática sexual segura, é uma atitude que pode reforçar o 

exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e repercutir positivamente na 

manutenção de sua saúde. Além disso, mesmo sendo ofertado como contraceptivo, o uso do 

preservativo feminino pode reduzir as infecções pelo HIV e outras DSTs, por ser um método 

de dupla proteção. Finalmente, não depender exclusivamente do parceiro para a proteção 

sexual poderia fortalecer uma autonomia e liberdade sexual das mulheres.  

Parte-se do pressuposto que o uso do preservativo feminino poderia reduzir o número 

de relações sexuais desprotegidas para uma gravidez indesejada e aumentar as habilidades e a 

comunicação entre a mulher e o seu parceiro, estimulando os acordos e trocas eróticas. 
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Desta forma, este estudo tem como objeto investigar a experiência de mulheres com o 

uso do preservativo feminino como método contraceptivo em uma unidade de atenção básica 

incorporada à Estratégia Saúde da Família no município de Juazeiro do Norte – CE. 

Conhecer a experiência de mulheres com o uso do preservativo feminino torna-se 

relevante para contribuir nas discussões sobre este método como insumo contraceptivo, e 

poder proporcionar a estas mulheres o conhecimento sobre o seu corpo, facilitando suas 

escolhas contraceptivas e a negociação de práticas sexuais seguras.  

Em relação aos serviços e aos profissionais de saúde vinculados às ESF, o estudo 

poderá trazer contribuições no sentido de ampliar o conhecimento e a discussão acerca da 

utilização do preservativo feminino pelas mulheres como método contraceptivo e favorecer a 

divulgação da existência deste método e sua importância através das práticas de educação em 

saúde.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Investigar a experiência de mulheres com o uso do preservativo feminino como 

método contraceptivo em uma unidade de atenção à saúde vinculada à Estratégia Saúde da 

Família no município de Juazeiro do Norte-CE. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

* Caracterizar o perfil das mulheres participantes do estudo;  

* Identificar, junto às mulheres, as vantagens e desvantagens na utilização do método; 

* Conhecer, sob a ótica das mulheres, se a utilização desse método gerou facilidades 

em negociar a prática de sexo seguro; 

* Descrever a opinião das mulheres em relação à adoção do preservativo feminino 

como método contraceptivo no Planejamento Reprodutivo.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo exploratório, de abordagem qualitativa, visando conhecer a 

experiência de mulheres com a utilização do preservativo feminino como método 

contraceptivo no Planejamento Reprodutivo. 

Entende-se que o tipo de estudo aqui adotado se adéqua ao objeto proposto na 

pesquisa, uma vez que a obtenção de relatos de indivíduos sobre experiências de vida condiz 

com a utilização de uma abordagem qualitativa (LEOPARDI, 2001). 

Tais relatos e experiências vivenciados e captados com a abordagem qualitativa 

constituem um universo repleto de múltiplos significados e de subjetividade, uma vez que esta 

define a maneira como os sujeitos veem e vivenciam determinada situação em algum 

momento na vida.  

 

3.2 Lócus do estudo 

 

 O estudo desenvolveu-se no município de Juazeiro do Norte, localizado a 396 km em 

linha reta da capital do Ceará, Fortaleza, e com uma área de 248,55km2. Especificamente, a 

pesquisa foi realizada na unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) nº 24, na qual a 

pesquisadora atua como profissional, desenvolvendo ações assistenciais junto à população 

adstrita. 

 

3.2.1 Características sóciodemográficas do município de Juazeiro do Norte – Ceará 

 

 

O topônimo Juazeiro deve-se a uma conhecida árvore, muito comum no Nordeste, 

que resiste à seca mais inclemente permanecendo sempre viçosa chamada "ziziphus juazeiro" 

(CEARÁ, 2007). 

O município de Juazeiro do Norte tem como municípios limítrofes ao norte 

Caririaçu, ao sul Barbalha, Crato e Missão Velha, ao leste Missão Velha e Caririaçu e ao oeste 

Crato (CEARÁ, 2007). 
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Ilustração I: Mapa do Município de Juazeiro do Norte- CE 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), 2002. Governo do Estado do Ceará. 

Secretaria do Planejamento e Coordenação (SEPLAN). 
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O município de Juazeiro do Norte possui 240.638 habitantes, sendo esta população 

composta especialmente por romeiros que vêm de outros estados, especialmente do Nordeste, 

e aqui fixam moradia. Apenas cerca de 30% da população tem raízes na cidade (CEARÁ, 

2007).  

A população é composta principalmente de mulheres (52,31%), enquanto 47,69% 

são homens. A população que reside na zona urbana da cidade corresponde a 95,33% da 

população total (CEARÁ, 2007). 

A maior porcentagem da população (60,03%) se encontra na faixa etária de 15-64 

anos, 33,30% se encontram na faixa etária de 0-14 anos e 6,67% têm idade igual ou superior a 

65 anos (IPECE, 2006). Isto revela ser Juazeiro do Norte um município com população 

relativamente jovem e com capacidade produtiva (CEARÁ, 2006). 

Em relação à educação a população juazeirense possui uma taxa de analfabetismo em 

torno de 10% e menos de 1% da população possui ensino superior (IFCE, 2010; CEARÁ, 

2006). 

Dos serviços de saúde existentes no município, 77,03% são públicos enquanto 

22,97% são instituições privadas vinculadas aos planos de saúde (CEARÁ, 2007). O 

município conta atualmente com 59 unidades básicas de saúde vinculadas à Estratégia Saúde 

da Família, todas possuindo uma média de 4.200 pessoas adstritas à sua área de abrangência 

(CEARÁ, 2007, SESAU, 2009). 

Os serviços vinculados às Estratégias de Saúde da Família devem atuar dentro de um 

território adstrito e desenvolver junto à população pela qual são responsáveis ações 

programáticas de promoção à saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce, tratamento e 

reabilitação. Dentre estas programáticas estão aquelas vinculadas à atenção integral à saúde 

das mulheres, como as atividades de Planejamento Reprodutivo.  

 

3.2.2 Perfil de contracepção no município de Juazeiro do Norte - Ceará 

 

 O município de Juazeiro do Norte tem como base de organização dos serviços de 

saúde a atenção primária em saúde, representada basicamente pelas unidades de Estratégias 

Saúde da Família. 

 Dentre as ações programáticas desenvolvidas pelos profissionais destas unidades e em 

conformidade com as diretrizes e preconizações do Ministério da Saúde, encontra-se o 

Planejamento Reprodutivo. 
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 No município, o Programa de Planejamento Reprodutivo apresenta inúmeras 

limitações para total efetivação. O principal obstáculo para a consolidação dos direitos sexuais 

e reprodutivos das usuárias deste serviço reside na carência e ou ausência de determinados 

tipos de métodos contraceptivos, sendo disponibilizados às usuárias somente os 

contraceptivos hormonais orais e injetáveis (minipílula, anticoncepcional combinado, 

injetável mensal e trimestral e a contracepção de emergência) e os preservativos masculinos 

para contracepção em todas as unidades de saúde do município, e sendo realizados os 

encaminhamentos a outros níveis de atenção para realização de laqueadura, vasectomia e 

inserção de DIU quando solicitados. 

 De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do município, no ano de 2009 foram 

registradas 2147 consultas para Planejamento Reprodutivo em mulheres com idade igual ou 

maior que 20 anos e 976 mulheres abaixo desta faixa etária, com o objetivo de se iniciar o uso 

de métodos contraceptivos. As mulheres já cadastradas no Programa de Planejamento 

Reprodutivo e que comparecem mensalmente às unidades de saúde para recebimento de 

contraceptivos foram responsáveis por 34587 consultas, o que totalizou a realização de 37710 

consultas em Planejamento Reprodutivo no ano de 2009. 

 No mesmo ano, em relação aos métodos contraceptivos adotados, foram distribuídos 

26802 contraceptivos hormonais e 130896 preservativos masculinos. Estima-se que 

aproximadamente 10908 mulheres receberam este método, uma vez que para cada mulher 

preconiza-se a oferta de 12 unidades. Esta realidade se aproxima daquela mostrada pelas 

PNDS 2006, sugerindo que as práticas contraceptivas são constantes e homogêneas no Brasil. 

No mesmo ano o DIU foi implantado em 23 usuárias, 341 mulheres foram laqueadas e seis 

homens submeteram-se à vasectomia em unidades de referência. 

 De acordo com relatório de vigilância epidemiológica do município de Juazeiro do 

Norte – CE para o ano de 2009 foram notificados 19 casos de infecção pelo HIV em adultos e 

sete casos de infecção por HIV em gestantes, o que revela um total de 26 casos notificados, 

um aumento de 116,6% comparando-se com os 12 casos notificados em 2008, demonstrando 

ser esta situação relevante para o município, suscitando a necessidade de melhorias de atuação 

dos serviços de saúde no desenvolvimento de atividades de promoção à saúde e prevenção de 

doenças, bem como no fornecimento de insumos que a título de prevenção podem reduzir 

estes números, como os preservativos (SESAU, 2009).  
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3.2.3 Estratégia Saúde da Família nº 24: Planejamento Reprodutivo em foco 

 

A ESF nº 24 localizada no Bairro PIO XII iniciou suas atividades em meados de 2001 

desenvolvendo na área de saúde da mulher ações de acompanhamento do pré-natal, prevenção 

de câncer de colo uterino e de mama e Planejamento Reprodutivo, conforme preconizações do 

Ministério da Saúde. 

Ilustração II: Mapa de Localização da ESF nº 24. 

 

 

 

A unidade conta com um médico, uma enfermeira, um odontólogo, um técnico de 

higiene dental (THD), uma auxiliar de enfermagem e oito agentes comunitários de saúde 

(ACS). Tem 1062 famílias adstritas à sua área de abrangência, totalizando aproximadamente 

4460 pessoas, das quais 1940 são mulheres e 1018 estão em idade fértil (entre 12 e 45 anos).  

Destas, 109 mulheres estão cadastradas no Programa de Planejamento Reprodutivo na 

unidade, sendo que 18 possuem idade entre 12 e 20 anos, 63 estão entre a faixa etária de 21 a 

30 anos, 25 entre 31 a 40 anos e apenas três realizam Planejamento Reprodutivo com mais de 

40 anos de idade. 
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Quanto aos métodos contraceptivos adotados pelas mulheres cadastradas, 89 fazem 

uso de contraceptivos hormonais (minipílula, anticoncepcionais combinados, injetáveis 

mensais e trimestrais) e 20 adotam os preservativos masculinos para contracepção, realidade 

esta bastante vinculada à conjugalidade, uma vez que das mulheres que adotam os 

contraceptivos hormonais orais ou injetáveis, 72 são casadas ou vivem em união estável. As 

demais 17 que adotam os contraceptivos hormonais vivem atualmente relacionamentos não 

estáveis. O contrário se aplica àquelas 20 que adotam os preservativos masculinos para 

contracepção, já que a maioria apresenta uniões temporárias ou efêmeras (15 mulheres), 

sendo as demais cinco mulheres casadas.  

Vale ressaltar que estar cadastrada no Programa de Planejamento Reprodutivo na ESF 

nº 24 não condiz obrigatoriamente com o comparecimento mensal na unidade de saúde para 

realização das consultas e recebimento dos métodos, uma vez que conforme preconizações da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Juazeiro do Norte as mulheres devem 

comparecer mensalmente às unidades de saúde para recebimento dos métodos contraceptivos. 

Dessa forma, foram realizadas pela ESF nº 24, 995 consultas em Planejamento 

Reprodutivo no ano de 2009, sendo que destas, 189 consultas foram realizadas com mulheres 

de idade inferior a 20 anos e 806 com mulheres acima desta faixa etária. Foram entregues 780 

contraceptivos hormonais (orais e injetáveis) e 2580 preservativos masculinos para 

contracepção, o que atesta que 215 mulheres compareceram às consultas de Planejamento 

Reprodutivo para recebimento do método. 

Quando se compara a realidade do Programa de Planejamento Reprodutivo realizado 

pela ESF nº 24 com a realidade do município, observa-se equivalência nos dados, uma vez 

que a maioria das mulheres possui um padrão similar de contracepção, no qual existe uma 

demanda maior por contraceptivos hormonais. No município a busca por contraceptivos 

hormonais se deu em 71.1% das consultas, e por preservativos masculinos, em 28.9%. Na 

ESF nº 24, a porcentagem foi de 78.3% e 21.7% respectivamente.   

 

3.3 Informantes do estudo 

 

As informantes do estudo foram mulheres adstritas à ESF nº 24 que utilizaram ou 

desejavam utilizar métodos de contracepção.  

Os critérios utilizados para a seleção das participantes levaram em consideração os 

seguintes aspectos: 
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1. Ser usuária adstrita à ESF nº 24; 

2. Ser sexualmente ativa; 

3. Não ter utilizado, até o momento da pesquisa, o preservativo feminino; 

4. Não estar grávida e não desejar engravidar durante o período de utilização dos 

preservativos femininos; 

 5. Estar em condições de se comunicar verbalmente sem limitação ou                     

constrangimento; 

6. Aceitar participar voluntariamente da pesquisa após compreender seus objetivos, 

por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE (Apêndice A). 

 

 

3.4 Etapas do desenvolvimento da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente foi realizado contato com o Núcleo 

de Prevenção de Doenças (NUPREV) da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará por meio de 

ofício, apresentando o objetivo do trabalho e solicitando o fornecimento de preservativos 

femininos (Apêndice B). A solicitação foi prontamente atendida (Anexo A). 

O contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará fez-se necessário uma vez 

que o preservativo feminino não é disponibilizado para distribuição pela Secretaria de Saúde 

do Município de Juazeiro do Norte - CE. 

Após este contato que assegurou a viabilidade do estudo, seguiu-se o contato com o 

secretário de saúde do Município de Juazeiro do Norte - CE, por meio de ofício (Apêndice C) 

solicitando a autorização para a realização da pesquisa na ESF nº 24. 

Obtida a autorização e objetivando validar o instrumento de coleta de dados, foi 

realizado um pré-teste com seis mulheres usuárias de outra unidade de ESF do município. 

A etapa seguinte constou de uma reunião com os profissionais de saúde da ESF nº 24, 

objetivando a apresentação do estudo e do preservativo feminino, uma vez que a equipe de 

saúde da respectiva unidade foi vista como aliada na captação das participantes e no suporte 

frente a eventuais dúvidas que por ventura pudessem surgir entre as mulheres que desejassem 

participar do estudo.  

Em relação a esta, compareceram à atividade educativa todos os profissionais 

vinculados à ESF nº 24, uma vez que todos, exceto o profissional médico, foram comunicados 

previamente acerca do momento interativo, que culminou na não realização de expediente 

pela equipe. Justifica-se a não comunicação prévia ao médico uma vez que por experiências 
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da pesquisadora inserida no contexto da ESF nº 24, caso fosse comunicado da realização de 

um momento interativo pela equipe, conseqüentemente não havendo expediente de trabalho, 

este não compareceria ao encontro. Os presentes questionaram acerca do estudo e retiraram 

dúvidas acerca do preservativo feminino, havendo integrantes da equipe que desejaram levar 

algumas unidades para uso em domícilio. 

Iniciou-se então a captação das participantes através da divulgação do preservativo 

feminino por meio de cartazes fixados na unidade (Apêndice D) em que as mulheres foram 

convidadas a comparecer em um momento educativo com a pesquisadora em dia e turno pré-

estabelecido. 

Esta atividade foi realizada num período em que não havia atendimento na unidade de 

saúde. Compareceram 55 mulheres que escutaram as propostas do estudo, trocaram 

experiências e tiraram dúvidas a respeito do método. As participantes se mostraram curiosas 

frente ao insumo apresentado, uma vez que nenhuma o havia visto até então, embora algumas 

já tivessem ouvido falar dele. Após explanações sobre forma de utilização, riscos 

contraceptivos, armazenamento, descarte, as mulheres assistiram a um vídeo1 sobre o 

preservativo feminino.  

Para aquelas que compareceram e revelaram interesse em experimentar o preservativo 

feminino como método contraceptivo foi agendado um segundo momento educativo, para 

grupos formados de cinco mulheres.  

No segundo momento educativo compareceram 25 mulheres, sendo que as demais 30 

mulheres não desejaram participar da pesquisa. Questionadas quanto aos motivos, muitas 

alegaram receios de utilizar o preservativo feminino e não aprovação do parceiro sexual para 

uso. Desta forma, foram formados cinco grupos compostos de cinco mulheres para o segundo 

momento educativo, que se reuniram um por semana, durante todo o mês de maio de 2009. 

Neste segundo momento as mulheres receberam informações mais detalhadas a 

respeito da contracepção, do preservativo feminino, das DSTs e da importância da realização 

de um exame de prevenção de câncer de colo uterino, e foram estimuladas a fazerem o exame. 

Durante este encontro, as mulheres foram avaliadas de acordo com os critérios de inclusão na 

pesquisa. Das 25 mulheres interessadas em participar do estudo e que compareceram ao 

segundo encontro, 20 contemplaram todos os critérios de inclusão.  

 

 

1Vídeo: Agora Sim! Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. Secretaria de Vigilância à Saúde. 

Brasília – DF. Produção 3 Laranjas. VHS/NTSC. 12 min. 
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Os motivos existentes para que as demais cinco não contemplassem os critérios de 

inclusão foram: uma mulher revelou já ter usado anteriormente quando morava em outro 

município o preservativo feminino, duas mulheres revelaram que estavam saindo da área da 

ESF nº 24, outra desejava engravidar do parceiro com quem já estava a cinco anos e uma ao 

receber mais orientações sobre a pesquisa compreendeu que deveria utilizar os preservativos 

com o parceiro e reforçou que desistia de participar. 

A cada uma destas 20 mulheres foi solicitado que se dirigissem ao consultório de 

enfermagem para tentar a colocação do preservativo feminino e esclarecer quaisquer dúvidas 

sobre a colocação e o uso do mesmo.  

Para aquelas que retornaram do consultório de enfermagem e decidiram levar 

preservativos femininos para utilização foi solicitada a leitura e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), o preenchimento de um formulário com 

informações sobre o perfil das participantes (Apêndice E) e suas primeiras impressões sobre o 

preservativo feminino (Apêndice F). 

Após preenchimento dos formulários cada participante recebeu 13 unidades de 

preservativos femininos, quantidade semelhante à distribuição mensal de 12 unidades de 

preservativos masculinos, com uma unidade extra para a realização de novas testagens no 

domicílio. 

Objetivando facilitar a negociação deste insumo, as mulheres também levaram 

unidades de preservativos masculinos, uma vez que para a pesquisa não foi determinante a 

utilização exclusiva do preservativo feminino para contracepção, havendo a possibilidade de 

mix na utilização destes métodos. De fato, observou-se que a realização de mix no uso dos 

preservativos foi preponderante entre as mulheres que utilizavam o preservativo masculino 

como método contraceptivo e para àquelas participantes que faziam uso de métodos naturais 

ou não utilizavam métodos atualmente. Para aquelas que faziam uso dos contraceptivos 

hormonais verificou-se uma baixa adesão ao mix, uma vez que as mulheres por se sentirem 

protegidas não instigaram além do uso do preservativo feminino pelos parceiros, também o 

uso do modelo masculino. 

As participantes foram estimuladas a promoverem pelo menos três tentativas de 

utilização do preservativo feminino antes de decidir pela não utilização do mesmo e foi 

acordada a distribuição de unidades extras para as que desejassem durante o período de 

experimentação do método.  

Levando em consideração que qualquer método contraceptivo pode apresentar falhas, 

as mulheres foram orientadas a, no caso de intercorrências como deslocamento e rupturas do 
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preservativo, por exemplo, procurarem imediatamente a unidade de saúde para solicitação da 

contracepção de emergência. Ao longo da pesquisa duas mulheres fizeram uso da 

contracepção de emergência, ambas alegando exposição ao sêmen durante ato sexual, uma 

devido à entrada do método para dentro do canal vaginal e a outra durante a retirada do 

insumo. 

Foi agendado com as participantes o retorno à unidade de saúde para a realização das 

entrevistas após um mês de experimentação dos preservativos femininos. As mulheres foram 

entrevistadas individualmente no consultório de enfermagem, garantindo-se privacidade e 

sigilo sobre as informações prestadas.  

Das 20 mulheres participantes da pesquisa, 14 compareceram à unidade nos dias 

agendados. Para as demais, foi realizada busca ativa, resultando no (re) acesso das seis 

participantes. 

Objetivando facilitar a compreensão do leitor sobre as etapas do desenvolvimento da 

pesquisa, segue-se um fluxograma abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Contato com o NUPREV 

para solicitação de 

preservativos femininos 

(dezembro de 2007) 

2- Contato com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Juazeiro do 

Norte – CE para liberação do 

desenvolvimento da pesquisa na 

ESF nº 24  

(Fevereiro de 2009) 

3- Momento educativo com os 

profissionais de saúde da ESF nº 24 

objetivando apresentação do estudo 

e do preservativo feminino, 

incitando apoio e suporte para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

(Março de 2009) 

4- Divulgação do preservativo feminino através 

de cartazes fixados na ESF nº 24 que convidavam 

as mulheres interessadas em conhecer e utilizar o 

método a participarem de um momento educativo 

com a pesquisadora. (Março de 2009) 
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O fato de a pesquisadora atuar como profissional na unidade em que se desenvolveu o 

estudo levantou questionamentos sobre a possibilidade de introdução de vieses de pesquisa. 

No entanto, a participação das mulheres no estudo motivada pelo receio de prejuízos futuros 

em relação à obtenção de métodos contraceptivos na ESF nº 24 não foi identificada. Das 55 

mulheres, 30 não desejaram participar e a elas foi reforçada esta liberdade de escolha.  

Outro viés possível era a presença unânime de percepções positivas do preservativo 

feminino que pudessem estar “falseadas”, como maneira de tentar agradar a pesquisadora, 

mas isto não ocorreu, uma vez que alguns discursos de participantes relataram experiências 

negativas com o preservativo feminino. 

5- 1º Momento educativo com as 

mulheres: Apresentação do 

preservativo feminino e do estudo a 

55 mulheres (Abril de 2009) 

6- 2º Momento educativo com 25 

mulheres. Formação de cinco grupos 

com mulheres selecionadas em 1º 

momento educativo de acordo com o 

interesse em participar da pesquisa. 

Avaliação dos critérios de inclusão. 

(Maio de 2009) 

7- Experimentação de uma unidade de preservativo feminino 

individualmente em consultório de enfermagem. Prontidão da 

pesquisadora para retirar dúvidas sobre uso do preservativo 

feminino. (Maio de 2009) 

8- Decisão em participar da pesquisa – 

assinatura do TCLE, preenchimento de 

informações presentes no perfil das 

participantes e obtenção das 

impressões iniciais frente ao uso do 

preservativo feminino. Entrega de 13 

unidades de preservativos femininos 

em associação com unidades de 

preservativos masculinos e orientação 

sobre a contracepção de emergência. 

(Maio de 2009) 

9- Retorno para a realização de 

entrevistas após um mês de uso 

dos preservativos femininos 

(Junho e início de Julho de 

2009) 

10- Busca ativa das mulheres 

que não retornaram para as 

entrevistas. (Julho de 2009) 
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3.5 Instrumento de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foi utilizado além do formulário sobre as impressões iniciais, a 

entrevista semi-dirigida (Apêndice G).  

Para Turato (2003) a expressão entrevista semi-dirigida tem-se firmado com mais 

força nas pesquisas qualitativas, uma vez que o termo “dirigir” significa que o autor pode dar 

a direção, apontar para onde a entrevista caminhará através da adoção de uma flexibilidade na 

condução da mesma, garantindo desta maneira liberdade às informantes nos modos de se 

expressar e se revelar sem os obstáculos dos questionamentos fechados (LEOPARDI, 2001, 

MINAYO, 2007). 

As perguntas norteadoras foram elaboradas de acordo com os objetivos da pesquisa: 

diante da oferta e utilização do preservativo feminino pelas mulheres, qual a opinião a 

respeito deste insumo como método contraceptivo? Qual o perfil destas mulheres? Quais as 

vantagens e desvantagens que seriam identificadas por elas relacionadas ao uso deste método? 

A utilização do mesmo facilitaria a negociação da prática de um sexo seguro? Ao 

experimentar este artefato nas relações sexuais, as mulheres o adotariam como método 

contraceptivo de escolha e/ou associado aos métodos contraceptivos hormonais e ao 

preservativo masculino, caso o preservativo feminino fosse ofertado no Programa de 

Planejamento Reprodutivo? 

Para capturar o discurso das informantes durante a realização das entrevistas, foi 

utilizado um gravador, instrumento bastante difundido nas pesquisas qualitativas, não 

parecendo afetar a espontaneidade com que as informações foram prestadas pelas 

entrevistadas no momento das entrevistas (TURATO, 2003).  

As entrevistas transcorreram sem maiores intercorrências. As participantes da pesquisa 

revelaram espontaneidade no relato de suas experiências, por vezes movidas pelas emoções, 

tais como risos, gargalhadas e entonações. Cada entrevista durou aproximadamente 30 

minutos. As entrevistas realizadas em domicílio como resultado da busca ativa das faltosas 

transcorreram com maior entusiasmo e excelente receptividade. 

 

3.6 Organização, análise e interpretação dos dados 

 

A organização dos dados ocorreu após escuta, transcrição e leitura do material. As 

informações foram agrupadas e analisadas mediante a recorrência de ideias, procurando-se 

identificar o contexto a que se referiam e sua a relação com os objetivos do estudo. Após esta 
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primeira análise, o material foi categorizado em temáticas de acordo com as recorrências e 

semelhanças entre as experiências com o preservativo feminino.  

Para Rey (2005) as categorias são necessárias para a concretização e organização do 

processo construtivo-interpretativo, permitindo seu desenvolvimento mediante a estabilidade 

de significados, devendo as mesmas ser concebidas não como entidades rígidas e 

fragmentadas, mas como um meio de organização e visibilidade teórica, mantendo-se em 

movimento contínuo dentro das construções que se articulam entre si.  

Com o objetivo de consolidar as categorias de análise, os discursos das mulheres 

foram validados por meio de análises teóricas que pudessem dar à luz estes discursos e 

permitir entendê-los a partir do contexto sociocultural em que as participantes se inserem.  

 

3.6.1 Contribuições do Construcionismo Social às práticas sexuais e reprodutivas 

 

 A experiência subjetiva da vida sexual e seus desdobramentos, como as práticas 

sexuais e o comportamento reprodutivo, podem ser compreendidos como produtos de 

símbolos e significados associados a experiências sociais.  

 Os discursos atuais sobre sexualidade, práticas sexuais e gênero foram construídos a 

partir de um intenso debate acadêmico fomentado pelo feminismo dos anos 60 e 70. A 

categoria gênero cunhada neste debate rapidamente se difundiu e passou a integrar o discurso 

das ciências sociais e humanas, inscrevendo-se num projeto teórico que pretendia revelar a 

produção social das crenças e saberes entre os sexos, excluindo-os da zona de influência 

biológica e produzindo uma abordagem teórica que rejeitasse o dualismo entre os sexos 

(AMÂNCIO, 1999). 

 O desafio de compreender as relações humanas, como algo socialmente construído, 

consubstancia-se na perspectiva do Construcionismo Social, orientação teórica resultante de 

posicionamentos críticos desenvolvidos nos Estados Unidos (EUA) e na Inglaterra pela 

mudança do foco de atenção da pessoa para o domínio social (NOGUEIRA, 2001, 

NOGUEIRA, NEVES, BARBOSA, 2005). 

 O Construcionismo Social está em desacordo com noções de que o sexo é uma forma 

importante e básica de diferenciação entre as pessoas. A sexualidade passa a ser analisada e 

compreendida como produto ideológico e não biológico. A feminilidade e a masculinidade 

como práticas ideológicas eficazes transmitidas de geração em geração como resultantes 

naturais e inevitáveis da biologia ou da experiência (WHETHERRELL, 1997). Desta forma, o 

gênero não se torna uma questão de identidades individuais, unitárias e consistentes de 
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homens e mulheres, desenvolve-se mediante as peças dos discursos propagados, organizadas 

num sistema de significados e símbolos disponíveis aos seres humanos, de forma a darem 

sentido às suas posições sociais e ao que historicamente é conhecido como respostas e 

atitudes femininas e masculinas (WHETHERRELL, 1997). 

 Pode-se classificar de construcionista social qualquer abordagem que apresente ou 

tenha na base uma posição crítica em relação ao conhecimento concebido como verdade, uma 

forma de ver e viver o mundo como resultado das inter-relações pessoais com especificidades 

históricas e culturais, a descrição de um mundo ou do self (eu) sustentada ao longo do tempo 

pelas vicissitudes do processo social, o significado da linguagem como imprescindível dentro 

dos padrões de relacionamento e a necessidade de avaliação das formas de discursos 

existentes que levam ao mesmo tempo a uma avaliação dos padrões da vida cultural 

(GERGEN, 1994). 

 A concepção de verdade muitas vezes pode ser revelada através da observação. Aquilo 

que se acredita existir é aquilo que se percebe que existe (NOGUEIRA, NEVES, BARBOSA, 

2005). As observações de mundo sugerem que existem duas categorias de seres humanos – 

homens e mulheres. Assim, a masculinidade e a feminilidade numa dada cultura, 

aparentemente concebidas como verdades naturais, estão inevitavelmente ligadas ao gênero, 

de modo que o que representa ser homem ou mulher está construído sob esta prescrição 

(BURR, 2003). 

 Como produto histórico e cultural, o gênero não é apenas algo que a sociedade impõe 

aos indivíduos, mulheres e homens, mas algo que eles próprios propagam através da 

linguagem e atos, assumindo atitudes e comportamentos aceitáveis para seu sexo.  

Dessa forma, o gênero não é visto como uma disposição que existe dentro dos 

indivíduos, é um acordo que existe nas práticas sociais. De forma menos ou mais acentuada, 

mulheres e homens acabam por aceitar as distinções de gênero visíveis no âmbito estrutural e 

que se estabelecem nas relações interpessoais. (CRAWFORD, 1995). 

Nesta perspectiva, a análise dos discursos dos sujeitos remete obrigatoriamente à 

análise da cultura na qual eles estão inseridos. O discurso expressa os processos sociais que 

participam na manutenção da estruturas de opressão (NOGUEIRA, NEVES, BARBOSA, 

2005), e por meio dos discursos, coletivos e individuais, os sujeitos compreendem a realidade 

e atribuem significados às práticas sociais e às identidades.  

 Assim as expectativas socialmente construídas do comportamento de homens e 

mulheres exercem grande influência nas práticas reprodutivas e sexuais, caracterizando as 

relações de gênero como parte importante no processo de decisão sobre a regulação da prole, 



44 

 

sem deixar de mencionar os conflitos internos ao núcleo familiar que repercutem na adoção 

de práticas contraceptivas.  

Toma-se, por exemplo, a situação das mulheres nordestinas, que quando comparadas 

às mulheres de outras regiões brasileiras possuem um número maior de filhos (SOARES, 

AGUIRRE, 2002), o que ao lado de questões de acesso a serviços, pode também estar 

relacionado ao “machismo” vigente nesta sociedade. A ideologia machista sempre esteve em 

grande parte vinculada à sexualidade, em que o macho é designado como um ser 

predominantemente sexual, e a mulher (fêmea) se configura como um objeto que deve ser 

possuído pelo homem e assumir-se no papel de mãe, estando apta à procriação, principal 

função a ela atribuída.  

Além disso, existe a necessidade da valorização de um ato sexual realizado sem o 

uso de métodos que interferiram no coito em si, o que reforça a adoção da esterilização e dos 

contraceptivos hormonais como opções para prevenção da gravidez. 

Embora a esterilização e a utilização de contraceptivos hormonais facilitem o ato 

sexual, a epidemia da AIDS exige que se busquem novas formas de prevenção de efeitos 

indesejados das relações sexuais como o uso de preservativos. 

Esta realidade recai sobre as mulheres e exige que se reorganizem as pautas das 

relações sexuais entre homens e mulheres, viabilizando estratégias para que as mulheres 

possam exercer maior controle sobre suas práticas sexuais e reprodutivas, e permitindo a estas 

a não reprodução cotidiana de realidades construídas, impostas e reconhecidas como naturais. 

No entanto, há controvérsias a respeito de tecnologias que possam de fato apoiar as 

mulheres em uma postura feminina mais autônoma no que diz respeito às relações sexuais e 

práticas contraceptivas, já que a maioria dos métodos que protegem infecções e previnem 

gestações dependem da cooperação do parceiro sexual para serem utilizados (BARBOSA, 

2003).  

Um mínimo de compreensão das regras partilhadas e impostas entre os sexos se faz 

necessário para a identificação de estratégias que facilitem a ruptura de discursos que 

oprimem categorias sociais. Torna-se importante a desconstrução e a reconstrução de novas 

realidades e práticas para que assim uma transformação cultural ocorra. 
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3.7 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

 

A referida pesquisa foi desenvolvida em consonância com as recomendações da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 1996), 

tendo sido aprovada pelo comitê de ética da UNIFESP sob protocolo de nº 1889/08. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Perfil socioeconômico das participantes da pesquisa 

 

Do total de 20 mulheres,  mais da metade (13) é proveniente do município de Juazeiro 

do Norte – CE, sendo as demais procedentes de municípios circunvizinhos cearenses 

(Acopiara, Jardim, Várzea Alegre, Missão Velha) e de outros estados, São Franscisco e 

Quipapá no Pernambuco, e Aguiar na Paraíba. 

Na tabela I verifica-se a distribuição das informantes do estudo em relação às variáveis 

sociais, demográficas e econômicas.  

A maioria das mulheres tem menos de 30 anos de idade e estudou de oito a dez anos. 

Apesar de escolarizadas, a maioria (13) não exerce atividade remunerada. 

Dentre as que exercem atividades remuneradas nenhuma recebe pagamento de dois ou 

mais salários mínimos. O rendimento total das famílias é de até um salário mínimo para 

metade das participantes, seis famílias vivem com até dois salários mínimos e as demais entre 

três e quatro salários. 

 

Tabela I: Distribuição das participantes de acordo com as características 

socioeconômicas. Juazeiro do Norte - CE, abril de 2009. 

Características   
             

             Valores 

  

Faixa etária das participantes 

 

De 20 a 25 anos 

De 26 a 30 anos 

De 31 a 35 anos 

De 36 a 40 anos 

De 41 a 45 anos 

De 46 a 50 anos 

Mais de 50 anos 

 

 

 

06 

07 

03 

02 

00 

00 

02 

  

Anos de escolaridade  

  

Sem instrução 

De um a três anos de estudo 

De quatro a sete anos de estudo 

De oito a dez anos de estudo 

Mais de 11 anos de estudo 

01 

00 

08 

10 

01 
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Profissão 

 

Auxiliar de serviços Gerais 

Doméstica 

Comerciante 

Agente Comunitária de Saúde 

Diarista  

Estudante  

Zeladora de Colégio 

 

 

01 

12 

01 

02 

02 

01 

01 

  

Remuneração salarial própria  

 

Sim 

Não 

                    

                   07 

                   13 

 

Salário 

 

Não existe  

Até meio salário mínimo 

De meio a um salário mínimo 

Mais de um salário mínimo 

                  

 

 

                   13 

                   01 

                   03 

                   03 

 

Rendimento familiar total  

 

Até meio salário mínimo 

Entre meio e um salário mínimo 

De um a dois salários mínimos 

Entre dois e três salários mínimos 

Entre três e quatro salários mínimos 

 

Total 

 

 

 

                     01 

                     09 

                     06 

                     03 

                     01 

           

                     20 

 
Fonte: Mulheres do Programa de Planejamento Reprodutivo da Estratégia Saúde da Família nº 24 

 

 

Na tabela II apresentam-se as características de conjugalidade, nº de filhos e início da 

vida sexual das participantes. 

A maioria das mulheres (15) são casadas ou vivem em união estável. Metade apresenta  

um tempo de união de quatro a sete anos. Mais da metade (14) tem de um a dois filhos. 

A maioria das mulheres teve sua primeira relação sexual entre os 15 e 20 anos de 

idade e nenhuma com menos de 15 anos. 
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Tabela II: Distribuição das participantes de acordo com a conjugalidade, nº de 

filhos e início da vida sexual. Juazeiro do Norte - CE, abril de 2009. 

Características   
             

             Valores 

  

Estado civil das participantes 

 

Solteira 

Casada 

Viúva 

Separada/divorciada judicialmente 

Em união estável 

Namorando 

 

 

 

00 

11 

00 

00 

04 

05 

 

Tempo de união   

  

Menos de um ano 

De um a três anos  

De quatro a sete anos 

De oito a 11 anos 

Mais de 11 anos  

03 

03 

10 

02 

02 

  

Número de filhos 

 

Sem filhos 

De um a dois filhos 

De três a quatro filhos 

Mais de quatro filhos 

 

 

02 

14 

03 

01 

 

Idade de início da vida sexual  

 

Antes dos 15 anos de idade 

Dos 15 aos 20 anos de idade 

De 21 a 25 anos de idade 

De 26 a 30 anos de idade 

Mais de 30 anos de idade 

                    

                   00 

                   15 

                   02 

                   02 

                   01 

 

Total 

  

                   20 

  
Fonte: Mulheres do Programa de Planejamento Reprodutivo da Estratégia Saúde da Família nº 24 

 

A tabela III sintetiza as práticas contraceptivas das participantes. A maioria das 

mulheres já usou contraceptivos hormonais ou o preservativo masculino. 

Mais da metade das mulheres (13) referem até sete anos de prática contraceptiva. Os 

métodos utilizados atualmente para regulação da fecundidade são respectivamente os 
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contraceptivos hormonais e os preservativos masculinos. Duas mulheres não utilizam 

métodos e uma participante faz uso do coito interrompido.  

 

Tabela III: Distribuição das participantes de acordo com as práticas 

contraceptivas. Juazeiro do Norte- CE, abril de 2009. 

Características   
             

             Valores 

  

Métodos contraceptivos já utilizados 

 

Anticoncepcional hormonal oral 

Anticoncepcional hormonal injetável 

DIU 

Tabelinha 

Diafragma 

Método da amenorréia por lactação 

Espermicida 

Muco cervical  00                        

Temperatura Basal                                                           

Preservativo masculino 

Coito interrompido 

 

 

 

 

19 

06 

00 

01 

00 

11 

00 

00 

00 

18 

02 

Tempo de utilização de método 

contraceptivos 

 

  

Menos de um ano 

De um a três anos  

De quatro a sete anos 

De oito a 11 anos 

Mais de 11 anos  

02 

04 

09 

03 

02 

  

Método contraceptivo atualmente utilizado 

 

Nenhum método 

Anticoncepcional hormonal oral 

Anticoncepcional hormonal injetável 

Preservativo masculino 

Coito interrompido 

 

 

 

02 

10 

02 

05 

01 

Tempo de utilização do método 

contraceptivo adotado atualmente 

 

 

Não usa nenhum 

Menos de um ano 

De um a três anos  

De quatro a sete anos 

De oito a 11 anos 

                    

                   02 

                   04 

                   08 

                   05 

                   00 
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Mais de 11 anos                    01 

 

Total 

  

                   20 

  
Fonte: Mulheres do Programa de Planejamento Reprodutivo da Estratégia Saúde da Família nº 24 

 

 

4.2 Primeiras impressões sobre o Preservativo Feminino 

 

 As impressões iniciais das mulheres em relação ao preservativo feminino foram 

registradas mediante aplicação de um questionário logo após a testagem do método em 

consultório de enfermagem. 

 Quando solicitadas a testarem individualmente o método as mulheres demonstraram 

ao mesmo tempo interesse e receio. Muitas sorriram, outras se monstraram tímidas e algumas 

disseram que não seria preciso. Após explanação dos motivos para tal conduta, as mulheres 

concordaram em realizá-la. 

 As impressões quanto à dificuldade de manuseio e de desconforto estão apresentadas 

na tabela abaixo. 

  Metade das participantes relatou dificuldades com o manuseio do método relacionada 

ao excesso de lubrificação. 

 A maioria (14) não referiu dificuldades de inserção ou retirada do preservativo. A 

dificuldade apresentada por seis mulheres foi a prensagem do anel interno do preservativo 

feminino em forma de oito para introduzí-lo no canal vaginal, sendo novamente o excesso de 

lubrificação apontado como problema. 

 A maioria das participantes também não referiu desconforto, ressaltando que a 

lubrificação presente no preservativo feminino melhorava a lubrificação vaginal. As quatro 

mulheres que referiram desconforto apontaram como causa o anel vaginal interno que para 

algumas machucava durante a inserção e para outras trazia uma sensação desagradável, de 

algo diferente dentro de seus corpos. 

 

Tabela IV: Distribuição das participantes de acordo com a dificuldade de 

manuseio e desconforto com o preservativo feminino. Juazeiro do Norte- CE, abril de 

2009. 

Características                  Valores 
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Dificuldade de manuseio do método 

 

Sim 

Não 

 

 

 

10 

10 

 

Dificuldades de inserção do método no 

canal vaginal 

 

  

Sim 

Não  

  

06 

14 

 

Dificuldades de se retirar o método do canal 

vaginal 

 

Sim 

Não 

 

 

 

 

04 

16 

 

Presença de desconforto à inserção do 

método no canal vaginal 

 

 

Sim 

Não 

 

Total 

                    

                   04 

                   16 

                    

                   20 

 
Fonte: Mulheres do Programa de Planejamento Reprodutivo da Estratégia Saúde da Família nº 24 

 

A insegurança quanto à colocação correta, proteção contraceptiva e aceitação do 

parceiro sexual são apresentadas na tabela V. 

A maioria das mulheres não apresentou insegurança quanto à inserção correta, 

relatando que a inserção do método se deu de forma simples e fácil e acreditando que o 

preservativo feminino estava corretamente inserido. Quatro mulheres relataram insegurança 

quanto à colocação vinculada a dúvidas quanto ao posicionamento do preservativo feminino 

dentro do canal vaginal. 

A possibilidade de entrada total do preservativo feminino para dentro da vagina 

durante o ato sexual foi considerada difícil pela maioria das participantes (16) pela presença 

do anel externo. Quatro mulheres, entretanto, relataram o receio de que o método “se perdesse 

lá dentro”. 

A maioria das participantes (12) não referiu insegurança quanto à aprovação do 

método pelo parceiro sexual, afirmando que o preservativo feminino seria negociado sem 

rejeição por parte do companheiro ou com o mínimo de rejeição possível. Sete mulheres 

referiram a possibilidade do parceiro sexual rejeitar o uso ou desaprovar posteriormente após 
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a experimentação. Aspectos relacionados ao tamanho, aparência e capacidade de negociação 

foram citados como prováveis causas de uma não aprovação masculina. Uma mulher ficou em 

dúvida sobre se o parceiro poderia ou não rejeitar o método. 

Mais da metade das mulheres (12) referiram segurança quanto à eficácia contraceptiva 

do método pela sensação de proteção, uma vez que este recobre todo o canal vaginal. Oito 

mulheres, no em entanto, se disseram inseguras frente à possibilidade de ocorrência de uma 

gravidez indesejada com o uso do preservativo feminino pela falta de experiência e medo dos 

(re) arranjos das práticas sexuais. 

A maioria das mulheres (12) enfatizou que o preservativo feminino se adequava 

perfeitamente ao canal vaginal e proporcionava maior proteção por estar este canal totalmente 

recoberto. Oito mulheres, porém, o considerarm anti-estético, relatando que o tamanho do 

preservativo feminino teria influência negativa na aparência do órgão genital. A comparação 

com o preservativo masculino se fez presente, uma vez que este não modifica a aparência do 

órgão genital masculino. 

Receios quanto à funcionalidade sexual relacionada a esta aparência foram cogitados, 

principalmente no que se refere ao prazer sexual e aos posicionamentos durante as práticas 

sexuais. 

 

Tabela V: Distribuição das participantes de acordo com a insegurança frente ao 

preservativo feminino. Juazeiro do Norte- CE, abril de 2009. 

Características   
             

             Valores 

  

Insegurança quanto à inserção correta do método  

no canal vaginal 

 

Sim 

Não 

 

 

 

 

 

06 

14 

 

Insegurança relacionada à possibilidade 

de entrada completa do método no canal 

vaginal 

 

  

Sim 

Não  

  

04 

16 

 

Insegurança relacionada à aprovação do uso do 

método pelo parceiro sexual 

 

Sim 

 

 

 

07 
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Não 

Não sabiam opinar 

 

12 

01 

Insegurança em relação à proteção 

contraceptiva do método 

 

 

Sim 

Não 

 

Insegurança quanto à funcionalidade 

sexual frente ao tamanho do método 

 

Sim 

Não              

 

Total 

                    

                   08 

                   12 

                    

 

 

 

                   08 

                   12 

  

                   20 

 
Fonte: Mulheres do Programa de Planejamento Reprodutivo da Estratégia Saúde da Família nº 24 

 

 As opiniões quanto à adoção do preservativo feminino como método contraceptivo 

decorrente de suas primeiras impressões são apresentadas na tabela VI. 

 Indagadas sobre se usariam o preservativo feminino ao invés do masculino na próxima 

relação sexual, 12 mulheres disseram preferir utilizar o preservativo feminino. Cinco 

mulheres optariam pelo preservativo masculino. Estas últimas foram as mesmas que 

pontuaram insegurança quanto à aprovação do preservativo feminino pelo parceiro sexual, 

alegando que por ser o preservativo masculino já conhecido e por este não causar impacto na 

aparência do órgão genital, seria mais bem aceito pelo parceiro. Três mulheres não souberam 

respoder a esta pergunta pois nunca utilizaram o preservativo masculino. 

 Questionadas quanto à possibilidade de substituição dos contraceptivos utilizados pelo 

preservativo feminino, 13 mulheres responderam que este poderia ser adotado como método 

contraceptivo. Sete mulheres afirmaram que pretendiam manter os contraceptivos atuais. 

 Quanto à primeira impressão sobre o preservativo feminino, quase a totalidade das 

participantes (18) apresentou impressão positiva, sendo esta caracterizada por expectativas 

positivas reveladas pelas mulheres com o uso subsequente do método, vindo a atribuir com 

seu uso prováveis melhorias na relação sexual. Duas mulheres tiveram uma impressão 

negativa, o que não lhes impediu de querer continuar na pesquisa e utilizar o método. 

Segundo estas, com o uso contínuo a impressão negativa inicial poderia ser desfeita. 
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Tabela VI: Distribuição das participantes de acordo com a preferência pela 

adoção do preservativo feminino como método contraceptivo. Juazeiro do Norte-CE, 

abril de 2009. 

Características   
             

             Valores 

  

Preferência pelo uso do preservativo feminino 

ao preservativo masculino 

 

Sim 

Não 

Nunca usou o preservativo masculino  

 

                              

 

 

 

 

12 

05 

03 

 

Preferência pelo uso do preservativo 

feminino aos demais métodos 

contraceptivos 

 

  

Sim 

Não  

  

13 

07 

 

Impressão inicial sobre o preservativo feminino 

 

Positiva 

Negativa 

 

 

 

            18 

02 

 

Total                                                                            20 

 
Fonte: Mulheres do Programa de Planejamento Reprodutivo da Estratégia Saúde da Família nº 24 

 

4.3 A continuidade do uso 

 

Revelar experiências sexuais, particularmente se estas afloram em meio a regras e 

ditames inerentes à sexualidade, significa revelar comportamentos relacionados a bases 

culturais e históricas, embora vividos como experiências privadas.  

Para as mulheres, expor uma parte íntima de suas vidas, envolta em um feixe de 

valores morais, torna-se um desafio. Apesar disso, as mulheres se mostraram solícitas ao 

relatar como vivenciam as práticas contraceptivas e como vivenciaram o uso do preservativo 

feminino nas práticas sexuais.  

Como o objetivo de atender o princípio ético de confidencialidade, os verdadeiros 

nomes das participantes da pesquisa foram substituídos por sentimentos, garantindo a não 

identificação das mesmas2. Optou-se pela a escolha de sentimentos para designá-las, uma vez 
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que as mulheres vivenciaram ou vivenciam rotineiramente tais sentimentos no seu dia-a-dia, 

especialmente na vida íntima com o parceiro sexual.  

Os discursos das participantes foram organizados a partir de cinco categorias temáticas 

definidas de acordo com os objetivos da pesquisa e seu referencial teórico e que originou 10 

subcategorias. Para cada categoria foram identificadas subcategorias tendo como base as falas 

das mulheres. 

 

                Categorias                                                               Subcategorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

As 20 participantes foram designadas através da denominação de sentimentos: amor, paixão, alegria, tristeza, 

saudade, angústia, solidão, raiva, ansiedade, preocupação, felicidade, indignação, temor, curiosidade, espanto, 

inveja, ódio, ira, desejo e interesse. 

Estranheza: o primeiro contato 

com o preservativo feminino 

Fantasias que se desfazem com o uso 

Interferências do preservativo feminino na 

relação sexual 

Sexualidade e erotismo: novas 

sensações e inibições 

Sexualidade e corpo feminino: o receio de 

tocar-se 

Desbravando novos territórios: o prazer 

sexual e as fantasias eróticas 
Experiências com o uso do 

preservativo feminino: a 

opinião do parceiro sexual 

Preservativo feminino: 

autonomia sexual feminina em 

questão 

Idealizando a autonomia sexual 

Autonomia sexual e desapontamentos: 

dificuldades de negociação 

Preservativo feminino como 

método contraceptivo: desejos 

e desafios 

Influências das características do método na 

proteção sexual 

Aprovado, no entanto, não adotado 

Um basta aos efeitos colaterais 

A dupla proteção: é melhor prevenir que 

remediar 
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4.3.1 Estranheza: o primeiro contato com o preservativo feminino 

 

 O primeiro contato com o preservativo feminino foi considerado pelas mulheres como 

um momento único e repleto de significações, sendo presente o interesse e a curiosidade, fato 

este associado ao não conhecimento do método pelas participantes. Embora o preservativo 

feminino (Reality) esteja no mercado desde 1997, para algumas mulheres ele ainda é 

novidade.  Diz uma participante: 

 

Eu nunca tinha (...) né visto, assim (...) mas ôxe, ôxe (...) quando eu vi ali, eu disse, 

“minha nossa senhora, como é isso aqui? Uma coisa desse tamanho pra infiá lá na 

vagina?” Né, aí eu achei interessante (...) – Felicidade 

 

 A curiosidade despertada pelo uso do preservativo feminino pode estar relacionada às 

características do método, nunca anteriormente vistas, a exemplo do tamanho, que pode ser 

considerado demasiadamente grande e incompatível com o canal vaginal feminino, o que, em 

parte, pode estar associado à carência de informações nestas mulheres sobre a anatomia 

genital e reprodutiva feminina. 

A indagação quanto à possibilidade concreta de utilização do método pode advir do 

pouco conhecimento a respeito do artefato, bem como a carência de conhecimentos sobre o 

próprio corpo, o que incita dúvidas e questionamentos sobre a colocação do método na vagina 

(TAKIUTI et al. 1999). 

Neste sentido, as mulheres podem acabar sendo guiadas ao uso inicial do método 

como forma de dirimir suas dúvidas e curiosidades. Assim, o interesse despertado surge como 

resultado em parte do não acesso a este insumo, ainda pouco disponível no mercado e nos 

serviços de saúde em consequência do custo elevado quando comparado ao modelo masculino 

(BANDEIRA, DIÓGENES, 2006). 

Estas são situações esperadas diante da utilização de um método considerado novo e 

pouco conhecido, gerando sentimentos de receios e curiosidade que podem desfazer-se após o 

uso contínuo do mesmo. 

 

4.3.1.1 Fantasias que se desfazem com o uso 

 

 O preservativo feminino inicialmente despertou dúvida e certa descrença devido à 

possibilidade de interferências negativas no nível de atividade sexual. Estas logo foram 
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substituídas por sensações gratificantes uma vez que as mulheres perceberam que o 

preservativo feminino não interferiu negativamente na sua vivência sexual. 

 

Ah foi ótimo, eu gostei (...). Porque assim eu num senti nada, que o povo dizia que 

pudia sentir (...) eu achava que pudia ter uma diferençasinha, um incômodo. A 

pessoa fica incomodada, mais eu num senti isso não – Inveja 

 

Eu achei o tamanho grande, assim diferente comparando com o masculino, eu achei 

estranho (...), aí quando eu usei a primeira vez eu também achei meio estranho, 

porque nunca tinha usado. Não sei explicar, mas foi diferente. Mas gostei, achei 

bom. – Ira 

 

 

 A introdução de um método no canal vaginal pode despertar nas mulheres ansiedade e 

desconforto, uma vez que estas podem se sentir temerosas quanto à colocação do preservativo 

feminino e à possibilidade deste método prejudicar a atuação dela e do parceiro durante o ato 

sexual. 

 Tais percepções podem surgir como resultado de discursos construídos popularmente e 

propagados na comunidade, e que são tidos como verdade. O preservativo feminino, por ser 

um método considerado novo por algumas mulheres, pode ter seu uso associado a 

dificuldades e experiências negativas, mesmo nunca tendo sido utilizado por elas, que muitas 

vezes apenas ouviram falar do método. Como consequência desse fato, essas mulheres podem 

divulgar a ideia de que o uso do método ocasionará desconfortos e incômodos, o que pode 

implicar em receios na utilização dos preservativos femininos nas mulheres ouvintes de tais 

discursos. 

 Questões vinculadas à escassez de informações a respeito do preservativo feminino e 

dos aspectos físicos e biológicos do sistema reprodutor feminino, aliadas à necessidade de 

colocação do método dentro da vagina, processo que não é familiar à maioria das mulheres 

(ONUSIDA, 1999), bem como a construção cultural que reforça nessas mulheres a 

compreensão do corpo feminino como propriedade masculina (ARAÚJO, SOUZA, 2002) 

reforçam o senso comum de que a utilização de um método que possa interferir no cotidiano 

das práticas sexuais de um casal pode ocasionar desajustes e interferência negativa. 

A falta de estética do preservativo feminino vinculada ao seu tamanho, considerado 

grande quando comparado ao análogo masculino, também suscita a possibilidade de 

interferência do artefato no desempenho sexual do casal, na medida em que contraria valores 

culturais que hierarquizam desejos, restrições, preferências e posições sexuais, e que podem 

dificultar para mulheres e seus parceiros a busca e a aceitação de mudanças em si e nos outros 

(BANDEIRA, DIÓGENES, 2006). 
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A utilização cotidiana do preservativo feminino pode interferir positivamente na 

eliminação destes discursos comuns, facilitando as inovações sexuais e elevando as 

possibilidades de proteção sexual, uma vez que após manejo contínuo e adequado do método, 

as mulheres podem se sentir mais seguras e confiantes, tomando-o como um aliado, aperitivo 

para as práticas sexuais, ao contrário do que era imaginado, como fica claro nos discursos 

abaixo. 

 

 (...) a princípio eu fiquei com medo, fiquei com medo dele entrá, ou intão dele, dele 

rasgá, mais depois eu (...) na, na (...) depois da primeira relação com ele, nas outras, 

eu achei normal, eu achei que ele num é insiguro não. Ele é siguro sim – Indignação 

 

Foi estranho porque (...) a manêra de colocar. Eu tentei colocar (...) demorava um 

pouquim. Mas depois eu fiquei me acustumando, me adaptei né? Acho que era 

pouco de prática também porque nunca tinha usado (...). Nas outras vezes já foi 

entrando no ritmo né, já tinha assim, mais prática.- Espanto 

 

Aí usando os outros, aí fui me acostumando né? E eu gostei. As outras vezes, eu 

acho que eu fui me acostumando, eu comecei a ficar assim mais confiante. Aí fiquei 

mais segura – Ira 

 

 

 As participantes inicialmente relataram dificuldades no manuseio do artefato, receios 

de que o mesmo se rompesse durante o ato sexual e insegurança quanto ao uso. A utilização 

cotidiana do preservativo feminino nas práticas sexuais reforça nas mulheres a sensação de 

segurança e confiança na proteção sexual. A desconfiança do primeiro uso, tido como 

inseguro e duvidoso, vai cedendo lugar à confiança e ao relaxamento, necessários para a 

efetivação de um ato sexual prazeroso. 

 A dificuldade de manuseio pode ser explicada pela pequena ou nenhuma experiência 

das mulheres com a utilização de métodos intravaginais de barreira (BUCHALA et al.1998, 

BRASIL, 1999). Esta realidade é corroborada por alguns autores como resultado da carência 

de intimidade com seus corpos em decorrência das questões culturais e de gênero 

(MAGALHÃES et al. 2003, MOREIRA, ARAÚJO, 2004, SANTOS et al. 2005). 

 Uma das constatações identificadas é que a pouca prática com o uso do preservativo 

feminino faz uma grande diferença sobre o que as mulheres pensam a respeito do método. As 

instruções nos pacotes de preservativos femininos sugerem às mulheres que tentem utilizar 

três vezes o método antes de desistir de utilizá-lo (ONUSIDA, 1998). Ainda de acordo com o 

autor, a queixa mais comum entre as mulheres é que à primeira vista o modelo feminino 

parece demasiadamente grande e difícil de ser inserido, o anel interno e o externo causam 

desconforto, dentre outros problemas que podem ser resolvidos pela utilização frequente do 

preservativo feminino. 
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4.3.1.2 Interferências do preservativo feminino na relação sexual 

 

 

 A adoção de insumos nas práticas sexuais pode despertar nos atores envolvidos 

sentimentos e sensações que podem se manifestar de maneira positiva ou negativa, 

contribuindo ora para a melhoria do intercurso sexual ora prejudicando sua evolução. 

 

Eu achei que é bem melhor, no meu caso, eu não tenho tanta lubrificação e com a 

outra (masculina), fica assim um pouco mais seca e com essa fica totalmente 

lubrificado e a gente num sente dor nenhuma – Saudade 

 

Eu me senti bem, eu me senti confortável. Achei que a relação é mais gostosa. Achei 

milhó mesmo em tudo (...) achei mais gostoso (risos) A gente tá (...) fazendo milhó 

né que (...) porque tá tudo molhadim (...) né a vagina na hora do pega pá capá 

(risos). – Desejo 

 

Porque ela é muito oleosa, muito lubrificada, num é obrigado você ficá lubrificano 

ela né. Ela é boa – Alegria  

 

O material é melhor e a lubrificação. Porque a outra (masculina) eu odiava usar, 

porque é muito feia, eu sentia muita dor, áspera (...) – Preocupação 

 

 

 A aprovação do método parte da vivência sexual agradável promovida pelo 

preservativo feminino, especialmente em função de suas características, como a lubrificação, 

que propiciou às participantes a ocorrência de um ato sexual prazeroso. Quando comparada ao 

preservativo masculino, o aumento de lubrificação reduziu o desconforto sexual durante a 

penetração peniana e não houve necessidade de aditivos para lubrificação extra. 

 O preservativo feminino possui maior lubrificação quando comparado com o modelo 

masculino, o que foi percebido pelas mulheres do estudo. Algumas mulheres não produzem 

lubrificação vaginal suficiente que facilite a penetração peniana, o que culmina na realização 

de um ato sexual doloroso e não prazeroso. Assim a lubrificação presente no artefato tanto 

facilita sua colocação no canal vaginal como a penetração peniana durante o ato sexual 

(OLIVEIRA et al. 2008). 

 Kalckmann (2006) em estudo realizado com parceiros de mulheres usuárias do 

preservativo feminino no município de São Paulo relatou que esta característica do método foi 

aprovada pelas mulheres, sendo que também os parceiros concordaram com a melhoria do ato 

sexual mediante a lubrificação presente no artefato. 

 No entanto, para algumas mulheres a experiência com o uso do preservativo feminino 

não foi tão positiva assim: 
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O primeiro eu não gostei. Porque me machucou, acho que eu não botei direito (...). 

Aí depois eu usei o segundo, aí já botei, como é que diz, certo mas (...). Num gostei 

de jeito nenhum. (...) se fosse pra usar, eu não usava (...).- Curiosidade 

 

Ó eu vou ser bem sincera, assim (...) não gostei não, é muito disconfortável. Me 

machucou muito, eu achei que me machucou muito na hora de colocar (...). Senti 

dor, incômodo na vagina, na hora da gente ter a relação – Tristeza 

 

Porque é tão dum jeito que pá você colocá, e você fica com as mãos toda melada de 

óleo né, e fica até em tempo de você num sabê, nem butá direito, porque fica 

iscurregano, uma coisa - Solidão 

 

 

  O que para algumas mulheres foi tido como ponto positivo, para outras foi 

considerado negativo. A lubrificação foi considerada excessiva e causou dificuldade 

principalmente na hora do manuseio do método e para a colocação do mesmo no canal 

vaginal. É fato que muitas mulheres consideram o preservativo feminino demasiadamente 

oleoso (ONUSIDA, 1998). 

Incômodo, dor mediante utilização do preservativo feminino, dificuldades de 

manuseio associadas a excesso de lubrificação e inseguranças com o uso nas práticas sexuais 

foram outras características elencadas como fatores negativos a respeito do método. De fato, a 

queixa mais frequente sobre os preservativos femininos é que além de parecerem 

demasiadamente longos, são difíceis de serem inseridos e seus anéis causam graus 

diferenciados de desconforto (ONUSIDA, 1998, BRASIL, 1999). 

Dessa forma, dificuldades de manuseio do método e desconforto na utilização se 

mostram associados à menor aceitabilidade do preservativo feminino (SANTOS et al. 2005). 

Além destes fatores, existem outros que podem contribuir para a consolidação de uma 

visão negativa do método, propiciando a propagação de valores e conceitos errôneos a 

respeito da utilização do mesmo. 

 

Só achei ruim porque naquela posição (mulher em cima, homem em baixo) não 

podia fazer né? – Alegria 

 

(...) a disvantagem é porque como eu te falei, a gente num (...) naquela posição num 

presta (mulher em cima, homem em baixo) (...) pois a gente pode se melar e pegar 

uma gravidez - Tristeza 

 

Só uma coisa que eu não gostei (...) questão de posição e algumas coisas que com 

ela não daria para fazer (sexo oral) - Desejo 

 

 

 Algumas mulheres acreditaram na impossibilidade, com o uso do preservativo 

feminino, da adoção de outras posições sexuais que não a tradicional. Para algumas o insumo 
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somente pode ser utilizado com o homem por cima e a mulher deitada por baixo dele de 

pernas abertas (WELBOURN, 2007). Caso fosse adotado em outras posições, este poderia 

perder sua eficácia em termos de proteção sexual, podendo facilitar a exposição genital da 

mulher ao sêmen do seu parceiro. Essa preocupação aparece no discurso de Tristeza: “pois a 

gente pode se melar e pegar uma gravidez”.  

Essa situação pode ser considerada preocupante, uma vez que as mulheres podem 

optar pela não adoção do preservativo feminino, já que para estas o método impossibilitaria ao 

casal a realização de práticas sexuais rotineiras e prazerosas. 

 Tais pensamentos surgem em parte como resultado da carência de informações a 

respeito do uso do preservativo feminino e podem ser propagados e tidos como verdade por 

estas mulheres caso atividades educativas não sejam realizadas por profissionais de saúde. 

Embora recomendações educativas sejam feitas, não há garantia de que todas as 

mulheres irão concretizar na prática as recomendações a elas dirigidas. De fato, ao serem 

abordadas para utilização dos preservativos femininos durante os momentos educativos, as 

participantes da pesquisa foram informadas a respeito da não existência de restrições quanto 

ao uso do artefato, podendo este ser adotado em quaisquer das posições rotineiramente 

utilizadas pelo casal, e não impossibilitar a prática do sexo oral. No entanto, descrenças sobre 

estas condições ainda foram manifestadas. 

Cabe ressaltar que embora haja informação, fatores relacionados ao receio da 

utilização de um método considerado novo, dificuldades na utilização do método, insegurança 

quanto ao uso e precariedade de conhecimento a respeito da anatomia e fisiologia genital 

podem novamente interferir na consolidação de crenças que permitam à mulher e seu parceiro 

vivenciarem uma atividade sexual livre de temor e insegurança. 

 

4.3.2 Sexualidade e erotismo: novas sensações e inibições 

 

 

 O preservativo feminino, ao ser adotado nas práticas sexuais, pode se apresentar como 

um artefato erótico considerado positivo ou negativo. Deve-se levar em consideração que a 

designação de positividade e negatividade em nível do intercurso sexual surge como resultado 

do repertório de ideias circulantes na cultura em que cada indivíduo se insere, pois o que se 

define como erótico e sexual não são fatos dados e sim aprendidos, o que acaba gerando a 

construção de símbolos para o que pode ser aceito, desejável ou repreendido em nível sexual 

(VILLELA, ARILHA, 2003), o que vem a corroborar com o construcionismo social. 
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Erotizar os preservativos femininos e reduzir os tabus e preconceitos relacionados aos 

mesmos são condições essenciais que podem facilitar os acordos e as trocas eróticas, 

contribuindo para sua aceitação sexual (SOUZA, 2008). Com essa atitude, pode-se estimular 

o aumento na utilização deste insumo, bem como facilitar a incorporação do mesmo como um 

mecanismo não vinculado necessariamente à prevenção de gravidezes, mas também como um 

promotor da satisfação sexual. 

  

4.3.2.1 Sexualidade e corpo feminino: o receio de tocar-se 

 

 Algumas mulheres enxergam o preservativo feminino como um insumo tecnológico de 

impacto negativo para a efetivação da relação sexual, uma vez que o uso as obrigou 

necessariamente a tocar os próprios corpos, atitude esta não habitual. 

 

Tinha, tinha vergonha até de colocar dentro (...) é uma coisa muito complicada, eu 

não era acostumada (...) era assim sem me tocar uma coisa de outro mundo, sei lá 

(...) porque a primeira vez que ele me tocou a gente não era casado ainda, foi quando 

a gente namorava, mas ai eu não quis, então ele insistiu, tanto que fui pela (vontade) 

dele e não por a minha (vontade) e o medo que eu tinha de alguém descobrir, do 

meu pai brigar e assim me ameaçar (...) - Interesse 

 

A feminina como eu falei esse negocio de me tocar, de ter que eu colocar, a 

masculina ele vai lá e coloca no pênis, eu me tocar tudo pra mim é novo, me 

incomodou, eu ter de me tocar me incomodou muito (...) – Paixão 

 

Mulher é disconfortável tá colocano na gente, ta tocando a gente, aí pronto a 

desvantagem é essa – Angústia 

 

 

 Nos discursos, as informantes revelaram dificuldade e incômodo ao tocar os genitais. 

Isso resulta em parte de uma construção sociocultural imbricada nas relações de gênero, que 

torna a necessidade de tocar o próprio corpo uma condição desconfortante para estas 

mulheres. Acostumadas ao não conhecimento dos próprios corpos em decorrência de 

limitações culturais e de gênero, estas participantes veem o preservativo feminino como algo 

que causa constrangimento e receios.  

 Corroborando com teóricos do Construcionismo Social, a exemplo de Gergen (1994), 

os discursos das participantes exemplificam uma história pessoal resultante de convenções 

socialmente estabelecidas e que determinam a definição de papéis e condutas sociais. Sobre a 

sexualidade e as práticas sexuais, Araújo (2002) revela que o tocar dos próprios corpos e da 

região genital configura para as mulheres algo proibido e desafiador, uma vez que este 

território feminino é considerado de propriedade masculina e ao homem é designado o poder 

de desbravá-lo. 
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Paralelamente a estes constructos, a sociedade patriarcal e machista moraliza o contato 

genital entre os sexos determinando que o homem, ativo, dita as regras e a dinâmica da 

relação sexual, e a mulher, passiva, obedece. Neste contexto, o corpo feminino torna-se posse 

do sexo masculino, e cabe à mulher a considerar-se satisfeita diante da satisfação do homem. 

“As imposições sexuais dos homens, a falta de diálogo ou a supremacia das decisões deles 

denota a assimetria dos papéis e a subalternidade feminina” (ARAÚJO, MOREIRA, 2004, p. 

394). 

 De fato, a fala de Interesse: “ele me tocou (...) mas aí eu não quis (...) então ele 

insistiu (...) tanto que fui pela dele (vontade) e não por a minha”, revela esta heterotomia das 

mulheres em relação ao sexo. Ceder à vontade do parceiro sexual torna-se comum. 

Ainda na fala de Interesse: “e o medo que eu tinha de alguém descobrir e de meu pai 

brigar”, também está presente um constante dilema na vivência da sexualidade, pois de um 

lado as mulheres querem vivenciar prazerosamente o ato sexual e de outro necessitam atender 

as regras sociais que limitam o acesso das mulheres ao sexo. Conforme afirma Sudart (1990, 

p. 10), 

 desde garotinha, o corpo da menina já era preparado para outrem. Na década de 30 

até de 40, pais e mães brasileiras tinham muito medo de que a pirralha se 

machucasse, causando prejuízo não a ela, mas a seu futuro dono. Quantas histórias 

[...] de meninas que laceravam o hímen caindo em cima de galhos, tombando 

desastradamente sobre quinas de móveis? Depois lhes faltava a senha para o 

matrimônio, o selo de garantia. 

 

 Como resultado destas normas de conduta voltadas para o sexo feminino, a mulher, 

além da carência de conhecimentos acerca da própria fisiologia e anatomia genital, guarda 

para si inibições diante do próprio corpo, que acabam sendo expressas nos incômodos e 

constrangimentos que aparecem quando precisa tocar-se a si mesma. “A maior barreira em 

relação ao uso do preservativo feminino é que seu uso envolve a necessidade de que as 

mulheres insiram alguma coisa dentro de seus próprios corpos” (WELBOURN, 2007, p. 108).  

 Vencido o obstáculo do tocar a região genital, as mulheres ainda deparam com novos 

constrangimentos gerados pelo uso do preservativo feminino, uma vez que este acaba 

expondo as mesmas a olhares, muitas vezes curiosos, por parte do parceiro em relação à sua 

vagina, gerando a vergonha do próprio corpo e de sua exposição, como referido abaixo. 

 

Ela é muito assim feia (...) pode realmente até (...) causar (...) assim, a falta de 

orgasmo, a falta de prazer na relação (...) poderia melhorar aquela parte de fora 

porque pode até inibir o marido, vai que ela tivesse aquele anel, é assim que chama 

né? No formato de uma vagina (...) que o marido ta sempre olhano, porque tem homi 

que gosta de vê né, o órgão feminino, ela poderia ter a aparência de uma vagina 

mesmo (...) e isso dá vergonha– Amor 
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É porque eu acho, eu acho disconfortável a questão de ficar pra fora. Tá intendeno? 

(...) Pela questão, assim, estética, vamos dizer assim, vergonha do marido, essas 

coisas assim. – Temor  

 

Não sei te explicar, mas eu tenho vergonha, tanto que eu coloquei bem antes dele ter 

contato comigo, pra ele não ver eu colocar – Alegria 

 

Eu usei, gostei (...) mas não mostrei a ele (risos) aí eu botei sem ele vê (...) não 

mostrei, fiquei com vergonha – Saudade 

 

  

 Algumas informantes da pesquisa referiram vergonha da exposição corporal aliada à 

aparência do método. Relataram que o insumo se apresenta em formato desconfortante aos 

olhos de quem o vê, especialmente o parceiro sexual, já que o mesmo sente-se excitado e 

atraído pelo órgão genital feminino, algo cobiçado e desejado. O método utilizado pelas 

mulheres, o preservativo feminino Reality, possui formato arredondado em seus anéis interno 

e externo, o que para algumas mulheres pode configurar um fator de inibição durante o ato 

sexual por modificar a aparência estética do órgão genital. 

Assim, o anseio por um tamanho menor e por um formato que viesse a ser semelhante 

à vagina aparece principalmente pela a necessidade de satisfação masculina, uma vez que o 

parceiro gosta de olhar as partes da mulher. O problema da estética do preservativo feminino 

é, portanto, o fato deste cobrir toda a genitália externa, podendo reduzir o desejo sexual 

(SANTOS et al. 2005). 

Diante desta situação, as mulheres sentem-se constrangidas pela possibilidade da 

limitação do prazer do parceiro sexual, e temerosas de que este, não satisfeito com o que vê, 

perca o desejo sexual por elas; o que se configura como uma imposição cultural 

historicamente construída e socialmente aceita, fato revelado pela homogeneidade dos 

discursos previamente transcritos.  

Corroborando com a corrente teórica do Construcionismo Social, o fato de as 

participantes sentirem constrangimentos e pudores com o uso do preservativo feminino no 

âmbito das relações sexuais surge como resultado de uma hierarquia social e das relações 

sociais de poder que muitas vezes limitam as ações dos indivíduos, principalmente quando 

estes podem romper padrões de condutas aceitáveis. Assim, a preocupação da mulher com a 

garantia de satisfação sexual do parceiro torna-se comum e natural para as mesmas, já que 

mediante as relações sexuais elas incorporam o papel daquela que deve satisfazer o homen 

durante o intercurso sexual. 

Existe no mercado, ainda que com limitações para aquisição, uma camisinha feminina 

que pode agradar as mulheres, uma vez que responde aos anseios femininos por um modelo 
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que se assemelhe à genitália feminina. Designado L’amour, este preservativo femininoà base 

de látex foi colocado no mercado em 2003 e apresenta em sua extremidade um anel em forma 

de triângulo invertido e uma esponja macia de poliuretano em seu interior, conferindo a 

mesma proteção sexual do modelo anterior (KALCKMANN, SANTOS, CRUZ, 2006). 

Ao depararem com estes constrangimentos, as mulheres acabam por não vivenciar 

prazerosamente o ato sexual, fechando-se para a adoção e recepção de práticas sexuais, o que 

pode culminar na ocorrência de limitações posteriores ao uso do método e utilização incorreta 

do mesmo, reduzindo as porcentagens de proteção contraceptiva. 

 

4.3.2.2 Desbravando novos territórios: o prazer sexual e as fantasias eróticas 

 

 Apesar de algumas participantes terem apontado dificuldades com o uso do 

preservativo feminino, outras mulheres relataram a vivência de uma prática sexual prazerosa.  

Algumas características do método foram consideradas importantes na melhoria das 

práticas sexuais e para o alcance do prazer sexual, como se observa abaixo. 

 
Mulher (...) gostei pelo fato que eu me toquei mais (...), e eu nunca escondi que eu 

não sentia nada (orgasmo) (...) eu até comentei que a introdução do preservativo eu 

sentia uma excitação diferente.- Interesse 

 

É diferente, ela é ótima, ela tem uma facilidade né de entrar, ficou mais sensivi (...). 

O de fora (anel) achei legal, porque ele fica, ele pega mermo na parte daquela região  

(clitóris), né e dá uma pouquim mais de sustança (...). – Espanto 

 

Que eu senti, eu gostei, foi bom, porque eu senti uma pressão lá (no clitóris) (...) 

devido a isso – Felicidade 

 

Você sente aquela sensação bem gostosa, quando você bota (...) aí fica, bateno no 

clítoris, porque da uma sensação na gente (...) eu achei ótimo. Ave Maria, achei 

ótimo, ótimo. Ela é bem úmida certo? Aí você vê que fica tudo lá molhado lá dentro, 

aí você sente prazer mais gostoso, aí que sente. Ó foi duas noites, foram três que eu 

coloquei, três bicha daquela – Desejo 

 

E assim (...) aquele oleozinho né um lubrificante né, melhor que o masculino (...) a 

pessoa bota aí relaxa mais (...) porque assim, eu me senti nas nuvens - Ansiedade 

 

 

A possibilidade de tocar-se pode favorecer o autoconhecimento corporal, o que se 

traduz em (re) descobertas em nível de satisfação pessoal e prazer sexual. As sensações 

corporais advindas do tocar-se com a utilização do preservativo feminino foram consideradas 

facilitadoras para a obtenção de prazer sexual, como relata Interesse: “gostei pelo fato que eu 

me toquei mais (...) eu até comentei que a introdução do preservativo eu sentia uma sensação 

diferente”.  
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A mulher que se toca adquiri autoconhecimento, por exemplo em relação às zonas 

erógenas, que podem ser estimuladas pela própria mulher ou pelo parceiro sexual, sendo este 

guiado pela mulher para o alcance do prazer sexual. Estudos na Índia corroboram com esta 

realidade vivenciada por Interesse, eles apresentam mulheres que relataram que a ocorrência 

de seus primeiros orgasmos se deu quando elas inseriram o preservativo feminino em si 

mesmas (PHILPOTT, KNERR, BOYDELL, 2007). 

A melhoria no desempenho sexual também é atribuída pelas participantes do estudo a 

algumas características do método, tais como lubrificação e aro externo do preservativo 

feminino. A lubrificação é vista como facilitadora da penetração peniana e o alcance do prazer 

sexual é facilitado quando, por motivos mecânicos, o aro externo do preservativo feminino 

promove a estimulação do clitóris (SANTOS et al. 2005, PHILPOTT, KNERR, BOYDELL, 

2007). 

 Com o intuito de favorecer a obtenção do prazer sexual, as mulheres acabaram 

revelando desejos e fantasias eróticas e sexuais com o uso do preservativo feminino, como 

exposto nas falas abaixo.   

 

Pra ver se era bom, para apimentar a relação – Alegria 

 

A minha impressão é que a camisinha podia ajudar mais né, porque ele ia começar 

conhecer meu corpo mais né.  Às vezes (o homem) faz só carinho com as mãos e 

tudo mais né. E já ele ver e colocando mais ou menos poderia excitar mais ainda (...) 

porque tem homem né, não conhece nada, só sabe colocar lá e pronto (...). Às vezes 

a mulher ainda fica excitada e o homem já termina né - Amor 

 

No momento assim, porque eu pedi para ele colocar em mim, desejei aí ele: Nam, 

vou colocar não (...) eu disse, aí coloca só pra ver, é bem facilzinho (...) não sei, a 

mulher colocar é bom, mas bom deve ser o homem, de diferente sei lá, uma 

sensação diferente na hora que ta colocando – Raiva 

 

Que ajudasse, algo bacana no ato sexual (...) então assim (...). Ah fantasias né (...) 

que o marido, que ele ia colocar a camisinha na mulher né, porque um homem 

coloca aí pronto né, e já ele então, ele colocano já ia dá uma excitada, ele ia ter né 

mais tesão – Desejo 

 

 

 Segundo as mulheres, as possibilidades eróticas com o uso do preservativo feminino 

podem “apimentar a relação”, podendo este ser considerado um fetiche erótico. O desejo de 

que o parceiro sexual pudesse conhecer em maior profundidade a dinâmica de funcionamento 

do corpo feminino em relação ao prazer sexual foi cogitado por algumas destas mulheres. Ao 

introduzir o preservativo feminino no canal vaginal da parceira, o homem poderia ser guiado 

pela mesma para as regiões que lhe proporcionassem maior prazer sexual. No relato das 

participantes, o prazer sexual poderia ser alcançado e compartilhado se os parceiros sexuais 

tivessem conhecimento a respeito das zonas erógenas localizadas na região genital da mulher, 
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tornando-o apto a satisfazê-la sexualmente, e não somente preocupado em garantir sua 

satisfação sexual. 

 Contrapondo-se às condutas sexuais esperadas pelos papéis de gênero historicamente 

construídos e alimentados como forma de manter a ordem social, os discursos das 

participantes revelaram fantasias sexuais relativas ao uso do preservativo feminino que 

dessem a elas a oportunidade de obter satisfação sexual e não apenas o dever cultural que lhes 

é imposto de satisfazer as necessidades sexuais masculinas. O desejo de também compartilhar 

com os parceiros o alcance do prazer sexual pode ser visto como uma prática capaz de 

promover mudanças consideradas libertadoras dentro de um contexto social (NOGUEIRA, 

2001). 

 Estimular o parceiro a conhecer o corpo feminino pode contribuir para um maior 

empenho do homem em proporcionar satisfação sexual à mulher, e ao mesmo tempo 

aumentar o desejo e o prazer sexual masculino. 

 De fato, alguns homens podem sentir-se excitados ao ver a parceira introduzir o 

preservativo feminino na vagina, o que acaba melhorando o desempenho sexual do casal 

(KALCKMANN, 2006). Para além desta realidade, a possibilidade do homem introduzir o 

preservativo feminino dentro da vagina de sua parceira pode repercutir de modo positivo no 

alcance de prazer sexual dos dois.  

 

4.3.3 Experiências com o uso do preservativo feminino: a opinião do parceiro sexual 

 

 

 Apesar de o preservativo feminino ser considerado um método que confere maior 

autonomia às mulheres, a opinião dos parceiros sexuais se apresenta como fundamental para o 

uso do mesmo e sua continuidade, indicando que este insumo sob controle feminino pode 

facilitar a negociação sexual mediante comunicação entre o casal. 

 Desta forma, as opiniões dos parceiros sexuais são consideradas de extrema 

importância para que as mulheres decidam fazer uso do método. Opiniões positivas do 

parceiro sobre o insumo podem ser consideradas fatores preditivos de uso rotineiro do 

artefato. 

 

Na hora que eu mostrei a ele, ele ah (...) achou (...) gostô (...) achou ótimo (...) achou 

que (...) que foi diferente, ele acho que o feminino dá pra senti a sensibilidade mais 

do que o masculino – Interesse 

 

Ele gostô muito, achô ótimo e (...) achô o que eu tava achano também (...). Porque 

facilitô assim pra fazê a penetração dele – Ira 
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Depois ele gostô, falô que gostô. Ele comentô assim, ele falô que a experiência foi 

boa. E também ela é mais fácil, tem mais facilidade de entrar. – Espanto 

 

Pela questão da colocação, como não é nele, ele disse que acha melhor (...) por não 

ta apertando, não ta incomodando em nada é tanto que se for perguntar a ele, ele 

adotaria – Paixão 

 

 

 Opiniões atestando a facilidade de realização do ato sexual com o preservativo 

feminino foram frequentes. As participantes relataram que seus parceiros aprovaram o 

preservativo feminino em decorrência de algumas características do método, essencialmente a 

lubrificação, o material feito a base de poliuretano e o tamanho do preservativo. 

As relações de gênero estipulam ao homem a vivência de uma sexualidade prazerosa 

sem obstáculos e sem pudores. As condutas e papéis sociais surgem como resultado de 

discursos inseridos e propagados dentro de um contexto social (GERGEN, 1994). Tais 

discursos no âmbito da sexualidade reforçam as diferenças sexuais entre homens e mulheres, 

atribuindo-os características sexuais, e cabe ao sexo masculino buscar incessantemente o 

atendimento de suas necessidades sexuais, uma vez que estas devem ser contempladas. 

Desse modo, modelos que possam facilitar ao homem o alcance do prazer sexual são 

considerados bem vindos. 

 Assim, a lubrificação do insumo foi tida como facilitadora da penetração peniana e em 

associação com o poliuretano repercutiu na vivência de uma relação sexual prazerosa. Ainda, 

o tamanho do preservativo feminino foi considerado positivo por alguns homens, uma vez que 

permite um aumento do tempo de duração do ato sexual em decorrência da redução de 

pressão peniana, que ocorre muito comumente com o uso do análogo masculino, de tamanho 

menor. 

 Por ser o preservativo feminino mais lubrificado, os parceiros sexuais relatam 

facilidades na penetração, e devido ao poliuretano ser mais fino que o látex a sensibilidade 

durante a penetração peniana foi considerada maior, o que configura um fator positivo para os 

homens (TAKIUT, 1999, PHILPOTT, KNERR, BOYDELL, 2007). O tamanho do 

preservativo feminino também é apontado como satisfatório pelos homens, uma vez que por 

não comprimir demasiadamente o pênis, prolonga o ato sexual, aumentando o prazer sexual 

(KALCKMANN, 2006). 

 Vale ressaltar a relação existente entre opiniões positivas com o uso do preservativo 

feminino feitas pelos homens mediante a comparação das sensações com o uso do 

preservativo masculino. De fato, esta realidade esteve presente no estudo, onde as opiniões 

favoráveis descritas pelos parceiros sexuais das participantes com o uso do preservativo 
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feminino se fizeram presentes, uma vez que a experiência anterior com o preservativo 

masculino foi tida como negativa. 

 No entanto, a aprovação do preservativo feminino não foi unânime entre todos os 

parceiros sexuais e também, esta realidade esteve associada à não ou mínima utilização de 

preservativos nas relações sexuais pelos parceiros sexuais das participantes, o culmina na 

associação de uma experiência negativa com o método. 

 
Ele falô, meu esposo falô que era uma coisa muito estranha, que fica assim, veno né, 

toda aquela parte por fora né (...) como se tivesse tirado assim um pouco da inibido 

(libido) dele né (risos). Meu marido não se sentiu à vontade, pra ele incomodou (...) 

ele realmente não teve orgasmo com a camisinha - Amor 

 

Meu digníssimo não gostou (...) ele ficou louco com aquela coisa de sigurá. Aí ele 

“homi, num use isso, essa coisa num dá certo não” – Felicidade 

 

Ele num gostou porque assim, tava aquele clima bom e eu parava prá colocá e ele 

não gostava – Preocupação 

 

Ele disse que é o mesmo que ta chupando balinha com (...) com saco e tudo (risos) – 

Raiva 

 

É porque assim, aqui sempre incomoda né, porque, é diferente né você num usar 

nada e usando a camisinha né? E o homi, ele sempre vem com essa história né, de 

que é melhó sem nada e tudo mais né? - Tristeza 

 

 

 As opiniões desfavoráveis por parte dos parceiros sexuais resultam da estética do 

preservativo feminino vinculada ao seu tamanho; da necessidade imediata de garantir fixação 

do método na genitália feminina externa com o uso das mãos pela mulher, o que muitas vezes 

é decorrente da falta de prática feminina para uso do insumo; da necessidade de interromper o 

ato sexual para colocação do método, o que em parte decorre da carência de informações; e, 

por fim, da cultura predominante entre os homens da não utilização de preservativos. 

 A construção cultural e histórica impõe para os sexos práticas sexuais que reforçam 

papéis definidos frente aos acordos e trocas eróticas. O gênero confere ao homem a 

necessidade de alcance do prazer sexual e a liberdade de práticas sexuais. Deste modo, rejeitar 

mudanças requeridas nas práticas sexuais torna-se comum, especialmente se estas podem 

interferir no alcance de seu prazer sexual. Frente ao uso do preservativo tornam-se comuns 

discursos que reforçam a crença de perda de sensibilidade e prazer no ato sexual, sendo, 

portanto este método considerado não aceito pelos homens. 

Ainda, corroborando com esta realidade, as mulheres assumem historicamente seus 

papéis de submissão frente ao parceiro sexual, evitando a utilização de métodos que possam 

prejudicar o desempenho sexual do mesmo. Desta maneira, o preservativo feminino é um 
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insumo que pode inviabilizar o desempenho sexual do parceiro, uma vez que, por possuir um 

anel externo que recobre parcialmente o canal vaginal, este pode interferir no prazer sexual do 

companheiro, normalmente excitado pela visão da genitália feminina. Essa constatação está 

presente na fala de Amor: “era uma coisa muito estranha, que fica assim, veno né, toda 

aquela parte por fora né (...) como se tivesse tirado assim um pouco da inibido (libido) dele”. 

 A estética do preservativo feminino foi apontada como fator de redução do desejo 

sexual do parceiro. Neste contexto, não se pode afirmar com certeza se esta redução vincula-

se essencialmente à estética do método ou ao receio de se utilizar um método novo nas 

relações sexuais, o que pode suscitar no homem dúvidas quanto ao desempenho sexual. Medo 

de experimentar o novo pode culminar em risco para o desempenho sexual inadequado, o que 

reforça nos homens a preferência por não fazer uso do método (KALCKMANN, 2006). 

 A prática contínua do uso do método pode reduzir a necessidade de que a mulher 

mantenha fixação constante do preservativo feminino na região externa da genitália com o uso 

das mãos, fato que foi considerado negativo pelo parceiro sexual, uma vez que dificultou a 

prática sexual estabelecendo limitações. 

 A necessidade de interrupção do intercurso sexual para colocação do preservativo 

feminino foi evidenciada por uma participante como uma desvantagem que repercutiu como 

um fator negativo para o parceiro. No entanto questiona-se o porquê deste pensamento, uma 

vez que em atividade educativa com as informantes da pesquisa as mesmas foram advertidas 

de que o preservativo feminino pode ser inserido em até oito horas antes do ato sexual, 

permitindo que a mulher já saia com ele de casa, caso prefira, enquanto o envoltório 

masculino necessita da interrupção do ato sexual para colocação (BANDEIRA, DIÓGENES, 

2006). 

 Tal atitude pode ser interpretada por falta de atenção da participante no momento 

educativo, ou como resultado da prática cotidiana do uso do preservativo masculino, que a 

levou à ideia de que os dois preservativos sejam artefatos de condutas iguais. 

 Ainda, como motivos elencados para desaprovação do preservativo feminino, os 

homens descreveram características relacionadas ao uso do preservativo masculino. A perda 

de sensibilidade no ato sexual e a falta de espontaneidade com o uso dos preservativos são 

objeções constantes do sexo masculino, e propagam-se como tabus dificultando a adoção de 

práticas sexuais seguras pelo casal (ALMEIDA, VILAR, 2008, BANDEIRA, DIÓGENES, 

2006). 
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4.3.4 Preservativo feminino: autonomia sexual feminina em questão 

 

 O objetivo da criação do preservativo feminino procurou avançar na busca de novas 

formas de proteção e cuidado à saúde das mulheres, especialmente quando se fala em 

capacidade e poder de negociação. Sendo este um método de barreira que a mulher introduz 

em seu canal vaginal, pode garantir a ela maior capacidade de autonomia sexual. 

 De fato, um das vantagens que constitui bandeira na divulgação do preservativo 

feminino entre as mulheres é que estas podem envolver-se mais na decisão do uso deste 

artefato, uma vez que, por ser introduzido dentro do canal vaginal, permite que elas tenham 

maior controle do método, possibilitando uma maior autonomia na decisão da realização de 

um ato sexual seguro (ONUSIDA, 1998, BANDEIRA, DIÓGENES, 2006). 

 Desta forma, ao conhecerem o preservativo feminino e obterem informações a respeito 

do insumo, qual sua função e a que veio, as mulheres acabam por idealizar a existência de 

uma maior autonomia na decisão e controle da relação sexual, em parte relacionada às 

características do método e aos discursos a ele atribuídos, principalmente em propagandas de 

veiculação do método como atividades educativas. Tal idealização, na prática sexual, pode ser 

reforçada ou desfeita, o que revela a dinâmica de vida do casal a partir dos acordos e trocas 

eróticas como resultado das relações de gênero e de poder. Indubitavelmente, estas situações 

podem levar à satisfação pessoal ou à frustração com o uso do método. 

 

4.3.4.1 Idealizando a autonomia sexual 

 
 

 A idealização da autonomia sexual entre as participantes do estudo esteve presente, 

uma vez que estas puderam associar o uso do preservativo feminino a uma maior 

independência em relação ao parceiro sexual para a realização de um ato sexual seguro. 

 

Isso é uma opção sua, chega, chega a ser sua, porque é colocado em você. Então 

você tá dizendo eu quero, tá em mim e o outro, o parceiro num tem que dizer que 

não num vai acontecer né? Se tá em mim, ele, já é opção dele fazer se ele quiser. - 

Interesse 

 

Eu digo que é uma vantagem porque, a mulher se senti mais independente né, 

porque nem sempre os homens querem usar. Mais nesse caso a mulher tem 

independência, tem escolha também né (...) se é uma coisa minha, vantagi minha, eu 

não ia perguntar se ele queria ou num queria – Espanto 

  

Porque a mulher tando com sua camisinha, se ela quer ter uma relação segura, ela 

usa sua camisinha e pronto, independente do homem usar ou não né? – Amor 
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E a mulher fica mais independente, oxe (...) se ele não quer usar, você diz “ah meu 

filho de jeito nenhum, então você usa ou então nada feito”. – Desejo 

 

Assim, pra mulher, assim no caso do homi num quiser usar, ela pode decidir, se ela 

quer se preservar ou não, né?- Ira 

 

 

 

 A possibilidade de autonomia sexual é percebida pelas participantes do estudo devido 

ao fato do preservativo feminino ser um método que deve ser introduzido obrigatoriamente 

em seus corpos, fato este que se torna uma vantagem, uma vez que estas não dependem de 

que o parceiro sexual opte pela decisão de utilizar o preservativo masculino para a realização 

de um ato sexual protegido.  

 A possibilidade de proteção sexual feminina mediante a existência de um método 

próprio para a mulher foi considerada, uma vez que já que o homem possui um método 

próprio para sua proteção sexual como o preservativo masculino, as mulheres estariam agora 

sendo contempladas com um método semelhante. Esta realidade reforça nas mulheres a ideia 

de uma segunda opção de proteção além do preservativo masculino. 

Ainda, por ser o preservativo feminino colocado dentro do canal vaginal, as 

participantes afirmaram-se independentes do parceiro para a tomada da decisão de utilizar o 

artefato. Relataram maior controle sobre o ato sexual, que aconteceria mediante a sua decisão, 

deixando o parceiro sexual dependente da escolha da mulher para realização de um ato sexual 

protegido. 

Como o preservativo feminino lhes proporciona maior independência sexual, as 

mulheres se veem como capazes de se manterem protegidas no intercurso sexual, fato este não 

presente quando se fala em preservativos masculinos. Quanto a este último, a mulher pouco 

interfere no seu uso, tornando a negociação com o parceiro sexual difícil, já que o controle do 

método é feito totalmente pelo homem (SOUZA, 2008). As mulheres deparam na maioria das 

vezes com dificuldades de convencerem seus parceiros a utilizarem os preservativos 

masculinos (REIS, GIR, 2005). 

Dessa maneira o preservativo feminino surge como uma iniciativa que possibilita às 

mulheres o controle, a negociação e o poder de decisão (SOUZA, 2008). 

No entanto, exposições sobre as relações de gênero e a inserção sociocultural destas 

mulheres devem ser consideradas na abordagem de questões vinculadas às práticas e condutas 

sexuais, uma vez que podem interferir na adoção dos preservativos, sejam estes masculinos ou 

femininos, facilitando ou dificultando as estratégias de negociação para uso nas relações 

sexuais seguras. 
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4.3.4.2 Autonomia sexual e desapontamentos: dificuldades de negociação 

 

 

 Algumas participantes não enxergaram na prática maior capacidade de negociação e 

poder de decisão perante o parceiro sexual com o uso do preservativo feminino, mesmo sendo 

este divulgado como facilitador para realização de um ato sexual protegido.  

 

Ele não gostou (...) ele não quer utilizar (...) porque o que é que adianta eu senti 

prazer e ele não? Ele diz assim, não meu amor vou usar pra te agradar mas não vou 

gostar. Se um dia ele quiser usar (...) se ele não quiser eu tomo remédio – 

Preocupação 

 

Assim, não preciso né (usar o preservativo feminino) não vai deixar ele alegre (...) 

eu tinha medo dele chegar e ver eu com um negócio desse (...) Realmente quando 

chamei ele pra usar ele me deu uma resposta bem machista, porque justamente não 

quis usar né (...) – Alegria 

 

Porque assim, o homem só quer fazer do jeito que quer ta intendendo? Não entende 

a mulher – Ansiedade 

 

Depende também né (uso do preservativo feminino) pra causar confusão não, assim 

briga de casal (...) eu acho que ele não gosta, de ficar botano defeito, fica de cara 

feia porque a pessoa fica usano, acha que não to confiano nele – Temor 

 

Porque no caso, porque se o homi não quiser (usar) como é que a mulher vai fazer? 

Porque eles querem ser independentes né, eles que mandar, aí acho que é machismo 

mesmo (...) diz: há sou homem não tenho que usar – Raiva 

 

 

 Inúmeros fatores contribuíram para o desapontamento das mulheres quanto à 

capacidade de autonomia sexual em relação ao uso de preservativos femininos. Os problemas 

que refletem as dificuldades de negociação do uso do método se referem ao fato do parceiro 

sexual não desejar utilizar o preservativo feminino; a possibilidade de que a mulher, com o 

uso do método, possa não proporcionar ao parceiro prazer sexual; o receio de que o 

companheiro possa acreditar que ela desconfie de sua fidelidade por querer adotar o método, e 

em consequência disto, desejar evitar discussões entre o casal; e, por fim, a incorporação da 

ideia de que o homem estipula as regras da relação sexual e a mulher é submissa a ele e apta a 

obedecê-lo. 

 De fato, as dificuldades apontadas consolidam-se em uma construção histórica e social 

que se baseia nas relações de gênero. Estas produzem uma distribuição desigual de poder e 

prestígio entre as pessoas de acordo com o seu sexo (ARAÚJO, SOUZA, 2002). Para os 

autores, estas relações reforçam o papel tradicional masculino de provedor e ditador das 

regras do lar, enquanto o papel feminino se volta para a maternidade e para a submissão 

masculina.  
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Neste sentido, para a mulher existe culturalmente a vivência de uma sexualidade 

ancorada na promoção da satisfação masculina (FARIA, 1998), o que reflete a necessidade de 

satisfazer o parceiro e a não adoção de artefatos tecnológicos que por ventura venham impedir 

o alcance da satisfação sexual do homem, como relatado no discurso de uma participante: 

“porque o que é que adianta eu senti prazer e ele não”. A mulher acaba decidida a utilizar 

métodos contraceptivos, a exemplo dos contraceptivos hormonais, que não interfiram 

diretamente no ato sexual. 

De fato, as dificuldades de negociação para o uso de preservativos são agravadas pela 

assimetria de gênero no interior das relações. Violência, coerção e dependência econômica 

nas relações dificultam para as mulheres a negociação do uso de preservativos (BARBOSA, 

2003), despertando nestas o receio de que o parceiro possa sentir-se ofendido mediante a 

possibilidade de adoção do preservativo feminino, podendo se voltar agressivamente contra 

elas. 

Discussões devem ser evitadas para que o lar esteja tranquilo e para que as mulheres 

não sofram agressões físicas por parte de seus parceiros, já que existe um comportamento 

masculino, tido como “machista”, através do qual o homem detém a força e o poder, como 

deixa claro o discurso de um parceiro: “ah sou homem não tenho que usar”. A resistência do 

homem em discutir o processo de negociação do uso dos preservativos femininos pode estar 

vinculada à não caracterização do mesmo como um fraco ao permitir que suas parceiras o 

convençam a utilizar o método (WILLIAMSON, 2007). 

Assim, as mulheres preferem colocar de lado as práticas sexuais seguras a tentar 

negociar com o parceiro sexual o uso de preservativos. Outra dificuldade está no fato de que, 

para algumas participantes, tentar negociar o uso do preservativo feminino com seu parceiro 

pode levá-los a pensar que elas desconfiam da possibilidade de ocorrência de traição sexual, e 

desejam utilizar preservativos para proteger-se de possíveis infecções por DSTs. 

Assim, verifica-se que a ideologia de autonomia sexual feminina fica à mercê das 

relações existentes entre homens e mulheres, e por mais que a mulher tenha avançado nestas 

relações, obtendo maior poder aquisitivo, grau de instrução e certa independência financeira, 

ela ainda apresenta pouco espaço de negociação e persuasão quanto ao uso de preservativos, 

mesmo existindo um modelo controlado por ela, como o preservativo feminino (BANDEIRA, 

DIÓGENES, 2005). 

Teoricamente o preservativo feminino propicia maior capacidade de decisão para as 

mulheres. Na prática, torna-se importante identificar como ocorre o processo de tomada de 

decisão pela mulher perante o uso do preservativo feminino, o que suscita obrigatoriamente a 
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compreensão das influências sociais, econômicas e culturais na vida destas mulheres e destes 

casais, que não podem ser analisadas separadamente, uma vez que são estas condições que 

delimitam as dinâmicas relacionais aí impostas. 

Estimular essas mulheres a fazerem mix na utilização dos modelos masculino e 

feminino pode lhes facilitar a negociação para a realização de um ato sexual seguro, como 

demonstra o depoimento de Felicidade: “adotaria (...) ai usano as duas, a minha feminina e a 

masculina (...) então faria tipo um acordo”. 

 

4.3.5 Preservativo feminino como método contraceptivo: desejos e desafios 

 

  

Objetivando ampliar o leque de opções do arsenal de métodos contraceptivos 

preconizados para o Programa de Planejamento Reprodutivo, o preservativo feminino surge 

como uma nova opção de escolha feminina (STEIN, 1999). 

O preservativo feminino foi idealizado para facilitar a tomada de decisão da mulher, 

que, ao introduzir-lo no canal vaginal, assume o controle da relação sexual, passando esta a 

ocorrer de forma protegida. 

A proteção garantida pelo preservativo feminino como um método contraceptivo de 

barreira vai além das facilidades para a negociação do ato sexual pelas mulheres, embora na 

prática essa não seja uma verdade tida como unânime, conforme já relatado. As características 

do método são consideradas importantes para a proteção contraceptiva, sendo estas apontadas 

para garantia do uso contínuo. 

Além disso, tais características se sobressaem quando comparadas ao preservativo 

masculino como método contraceptivo de barreira, reforçando para as mulheres a importância 

do uso do preservativo feminino na prevenção de gravidezes e a confiança cada vez maior 

depositada no mesmo. 

 

4.3.5.1 Influências das características do método na proteção sexual 

 

 

 Algumas características do preservativo feminino são pontuadas pelas participantes do 

estudo como importantes para a proteção contraceptiva, e como motivadoras para a aprovação 

do método. 

 
Eu achei ótimo porque (...) assim, devido o tamanho dela sê grande né como é 

diferente da do homi, que a do homi fica, fica assim pouquim espaço né e a feminina 

eu achei que, o espaço seria maió, assim, pra ejaculação do homi. Eu achei que ele é 

mais siguro por isso.- Ira 
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Já a feminina eu me confio na feminina, já na masculina não (...) aquele negócio de 

istorá a gente corre um risco né. E a feminina não, a gente vê que ela é mais bem 

confortável, mais grossa que a masculina e dá mais sigurança – Preocupação 

 

Bom, assim, pelo material (...) assim o formato dela, a gente vê que realmente ela 

vai tapá todo o útero, toda a entrada do espermatozóide, e aí, em relação a essa 

sigurança, aí ela tem né? – Amor 

 

Ela tapa bem, ela veste bem o útero (...) aí num tem perigo (...) de rasgar dentro do 

útero da gente, ela é bem segura - Desejo 

 

Sim, eu acho que seja o (...) como eu falei, o material. O material eu acho que é mais 

resistente, na hora mesmo do ato, eu me sinti segura, acho que num tinha como vazá 

– Paixão 

 

 

 Relatos sobre tamanho do preservativo feminino, considerado grande quando 

comparado com o modelo masculino, características da acomodação do método no canal 

vaginal e discursos acerca da espessura, consistência e resistência do material do qual o 

modelo feminino é produzido, o poliuretano, estão presentes nos depoimentos das mulheres e 

traduzem as sensações de segurança e confiança no método. 

 O tamanho do preservativo feminino foi considerado grande, porém apropriado para 

conter em seu interior o sêmen do parceiro sexual após a ejaculação, evitando o risco de 

rompimento que existe no caso do preservativo masculino devido ao menor tamanho e espaço 

delimitado para o depósito do líquido seminal Esta condição despertou na participante Ira 

segurança e confiança no uso do artefato como método contraceptivo. 

 A acomodação do preservativo feminino dentro do intróito vaginal das mulheres 

também foi considerada fator importante para a prevenção de gravidez. Por permitir envolver 

todo o intróito, a comunicação entre colo do útero e espermatozóides encontra-se 

interrompida. Essa característica, porém, não ficou totalmente entendida e muitas mulheres, 

por desconhecimento em relação à sua anatomia genital, imaginaram que ao ser introduzido 

dentro de seu canal vaginal, o preservativo feminino iria revestir todo o útero, como se vê no 

relato de Desejo: “ele veste bem o útero”. 

 O poliuretano também foi apontado pelas mulheres como uma condição importante 

para a segurança contraceptiva no método. Devido ao fato de o material ser mais resistente e 

mais espesso que o látex do preservativo masculino, o risco de que o mesmo se rompa durante 

o ato sexual foi tido como menor ou inexistente, o que reforça para as mulheres a garantia de 

um ato sexual protegido. Tais comparações são levantadas mediante experiências anteriores 

com o preservativo masculino, especialmente se não exitosas, como fica claro no discurso de 

Desejo: “num tem perigo (...) de rasgar dentro do útero da gente”. 
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 Corroborando com os relatos expostos, Sakondhavat (1990) afirma que o preservativo 

feminino representa uma adição recente e potencialmente importante às alternativas 

contraceptivas de barreira, uma vez que, por ser feito de poliuretano, ele é mais resistente que 

o preservativo masculino, feito de látex. E por ser maior e mais extenso, chega a cobrir uma 

área maior, além do intróito vaginal, permitindo também proteção de grandes e pequenos 

lábios frente à exposição ao líquido seminal, o que confirma que o preservativo feminino 

oferece mais proteção que o masculino. 

 

 

4.3.5.2 Aprovado, no entanto não adotado 

 

 

 As experiências com o uso do preservativo feminino foram consideradas positivas pela 

maioria das mulheres, levando à aprovação do artefato como método contraceptivo. Porém, a 

aprovação pelas mulheres não significa necessariamente a adoção do insumo como 

contraceptivo, uma vez que a imposição do parceiro sexual para o não uso do método 

interfere na decisão de usá-lo, como expressam os discursos abaixo: 

 

 

Por mim, sim, adotaria (como método contraceptivo) sim, porque é bom né que, 

evita doenças, gravidez e tudo mais, seria muito bom. É por mim, por ele, já não né, 

porque ele tem história que incomoda, que num sei o que, que é ruim, mais por mim, 

eu adotaria esse métudo – Indignação 

 

Eu levaria (como método contraceptivo) pra ficar melhó (...) aí se ele num quiser eu 

não posso fazer nada, vai ter que voltar tudo pro, pro que tava. Do mesmo jeito – 

Solidão 

 

É como eu disse, se eu quisesse adotar (como método contraceptivo) e ele não 

quisesse, aí como eu vou usar o preservativo feminino? (...) aí ele: não, só vou ter 

relação com você se você não usar, aí o que eu ia dizer, que se eu tivesse vontade de 

ter relação com ele ia tirar a camisinha né e fazer a vontade dele – Ansiedade 

 

Porque eu acho que o parceiro é o principal né? (...) porque no meu caso o meu 

marido foi que num gostou da camisinha feminina, acho horrível, pra ele não valeu a 

pena, num valeu de jeito nenhum o ato sexual - Curiosidade 

 

 

 A submissão feminina ao sexo masculino fica evidente nos discursos acima, em que as 

participantes relataram inviabilidade de manutenção da relação sexual com o parceiro caso 

elas desejassem adotar o preservativo feminino. Questões relacionadas à estética, ao 

incômodo, desconforto e perda de desejo sexual foram colocadas por elas como condições 

que levaram seus parceiros sexuais a não aprovarem o método. 

 Dificuldades de negociação ficam também aí evidenciadas, uma vez que as mulheres 

abdicando de seus desejos de manutenção de uma relação sexual prazerosa e segura por 
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encontrarem obstáculos na comunicação e persuasão dos parceiros sexuais para a utilização 

do artefato, ficando totalmente submissas à decisão destes.  

 Entraves culturais e de gênero podem ser considerados fatores importantes para 

dificuldades de negociação apontadas. De acordo com o Construcionismo Social, o gênero 

não se volta para questões de identidades individuais de homens e mulheres, pelo contrário, 

desenvolve-se mediante as peças dos discursos, organizadas num sistema de significados 

disponíveis aos indivíduos de forma a darem sentido as suas posições (WHETHERELL, 

1997). Desse modo, as posições sociais resultantes de tais discursos dificultam para as 

mulheres a negociação dos preservativos, uma vez que a linguagem social estabelece e 

propaga para a mulher obediência às decisões do sexo masculino. 

Ainda, o nível de conforto e de conhecimento sobre o método e sobre a anatomia 

genital feminina são fatores que interferem de forma negativa no uso do preservativo 

feminino, elevando o constrangimento das mulheres em solicitar ao parceiro a utilização de 

um método que lhes forneça proteção sexual (SOUZA, 2008). 

 Algumas condições são relatadas pelas mulheres como respostas à submissão 

vivenciada. A dependência financeira das mulheres surge como uma destas condições, já que 

o parceiro é considerado o provedor do lar. 

 

É que tem mulher que não trabalha como eu não trabalho, então dependo dele, eu 

passo por certas situações (...) é engolir sapo – Preocupação 

 

Eu acho assim que é comum, várias mulheres depende do marido ta intendeno? O 

marido diz, não faça isso e você tem que fazer sabe? Eu dependo dele porque não 

trabalho (...) aí você ser dependente dele (...) tem que fazer o que ele quer- 

Ansiedade 

 

Não tem coragem de enfrentar ou que se acham submissas porque dependem do 

homem, não é independente, não tem trabalho, se acha obrigada a viver aquela 

situação, eu acho que é por esse lado aí – Saudade 

 

 

 A dependência financeira perante o parceiro é crucial e interfere diretamente na 

tomada de decisões da mulher, devendo esta, em consequência da presença do parceiro na 

manutenção financeira do lar, respeitar e obedecer ao mesmo, não devendo discordar das 

opiniões e decisões tomadas por ele. É dessa forma que uma participante expressa a 

infelicidade de sua submissão ao parceiro sexual quando diz que muitas vezes “engole sapo”. 

Essa expressão pode ser traduzida como a obrigação de acatar as decisões do parceiro, mesmo 

não concordando com elas. 
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 As queixas sobre imposições sexuais dos homens, a falta de diálogo ou a supremacia 

das decisões deles, denotam a assimetria dos papéis e a subalternidade feminina (ARAÚJO, 

MOREIRA, 2004). As mulheres acabam dessa forma assumindo e reforçando os papéis 

tradicionais impostos pelas relações de gênero, que dão ao homem a função de provedor do 

lar, e, à mulher, a função tradicional de boa mãe e excelente esposa (ARAÚJO, SOUZA, 

2002). 

 Os papéis sociais mediante as relações de gênero ainda reforçam uma divisão sexual 

do trabalho, valorizando e desvalorizando as atividades que são desenvolvidas pelos seres 

humanos de acordo com o seu sexo. Dessa forma, historicamente o trabalho é aquele que 

rende lucro, que tem valor monetário. Como o homem é o provedor do lar, o que trabalha 

fora, o que traz o sustento da casa, é com o seu trabalho que a renda da família é garantida. O 

contrário se aplica à mulher, como seu papel está voltado para a maternidade e para a 

educação dos filhos, ela deve estar restrita ao lar, desempenhando cuidados domiciliares que 

não trazem nenhum lucro financeiro (ARAÚJO, SOUZA, 2002). 

 Seguindo essa linha de pensamento as mulheres acabam assumindo o fato de não 

trabalharem, o que se vê no discurso de Preocupação: “como eu não trabalho (...) dependo 

dele”. Embora não trabalhem fora, essas mulheres desempenhem atividades domiciliares, que 

por mais que não rendam lucros em termos de remuneração, não deixam de ser um trabalho 

muitas vezes árduo e cansativo. 

 Dessa forma, as mulheres submissas sentem-se temerosas em expressar seus pontos de 

vista e discordar das opiniões e atitudes do parceiro sexual com receio de que os mesmos, de 

forma punitiva, possam abandoná-las ou privá-las da aquisição de bens necessários para a 

satisfação de necessidades humanas básicas, tais como lazer, alimentação, vestimenta, etc. 

 Em consequência disso, por mais que desejem a utilização do preservativo feminino 

como contraceptivo, as mulheres dependentes financeiramente de seus parceiros acabam 

encontrando dificuldades de negociação para uso do artefato. O processo de tomada de 

decisão das mulheres para o uso do preservativo feminino está relacionado a influências 

sociais, econômicas e culturais (BANDEIRA, DIÓGENES, 2006) e que não podem ser 

analisadas separadamente. Nesse contexto, o gênero torna-se fator preponderante para a 

análise. 

 Além da dependência financeira, outras condições se apresentam como fatores 

contribuintes para a não adoção do preservativo feminino como contraceptivo, embora as 

mulheres tenham aprovado o método. Dentre estes fatores está o receio da mulher em ser 
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abandonada por seu parceiro ou ser trocada por outra, que possa satisfazê-lo durante a relação 

sexual. 

As solteiras seria maravilhoso, mas como você já é casada há 15 anos né (...)  porque 

a relação sexual não é tão afim que nem antes, é uma coisa mais formalizada, uma 

coisa mais rotineira. Mas mesmo assim para o marido ele já tem toda aquela 

vivência, toda aquela experiência de sexo né, ai muita coisa agente não aceita e você 

não vai querer perder o que já tem. - Amor. 

 

Se eu fosse solteira aí tudo bem, seria a melhor forma de me prevenir, agora casada 

tem que depender da opinião dele né? De modo que a opinião dele vai interferir na 

minha. (...) E pode até procurar outra pessoa fora que pode fazer sem nada né? – 

Indignação 

 

Eu poderia adotar (como método contraceptivo) se não tivesse meu parceiro fixo né 

(...) mas como eu tenho o meu e ele também (...) eu confio nele - Temor 

 

Se você não agradar ele, vai ter outras que vai agradar (...) é melhor ter uma dentro 

de casa do que lá fora (...) pra evitar que ele arranje outra – Preocupação 

 

 

 Colocações sobre a viabilidade da utilização do preservativo feminino pelas mulheres 

solteiras foram cogitadas em comparação às mulheres casadas. As participantes alegaram que 

para as solteiras a negociação e a utilização do preservativo feminino estaria facilitada, uma 

vez que as mesmas não dependeriam da opinião do parceiro sexual para uso do método, ao 

contrário das casadas ou em união estável, para as quais o estabelecimento de um 

relacionamento firme já existiria, o que dificultaria a utilização do artefato, já que a opinião 

do parceiro no relacionamento prevaleceria. 

Assim, a presença de relacionamentos duradouros e estáveis justificaria o receio que 

as mulheres têm de serem trocadas por outras mulheres após anos de convivência conjugal, 

caso não exerçam corretamente seu papel dentro das relações sociais impostas, o de satisfazer 

e o de obedecer ao sexo masculino, como expresso no discurso de Amor: “não vai querer 

perder o que já tem”. 

Cabe aqui um questionamento oportuno. Pode-se concluir que, de acordo com os 

discursos das participantes, as relações de gênero seriam ou estariam aguçadas somente 

mediante o estabelecimento da conjugalidade? O que parece é que as mulheres incorporam as 

relações de submissão feminina aos parceiros somente quando existe uma união conjugal 

estável, e veem as solteiras como uma categoria de mulheres que não vivenciam as relações 

de gênero. As mulheres reproduzem o discurso de propagação do gênero dentro do lar. 

Souza (2008) relata que em relacionamentos estáveis as chances de não uso do 

preservativo são maiores, devido à crença que mulheres nessa situação têm no parceiro e na 

sua fidelidade, e às dificuldades impostas pelas relações de gênero existentes nos 
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relacionamentos duradouros. Esta realidade está evidenciada no discurso de Temor: “eu 

poderia adotar se não tivesse parceiro fixo (...) eu confio nele”. 

Parker e Galvão (1996) chamam a atenção para o fato de que as mulheres tendem a 

viver relações monogâmicas com seus parceiros e nesse aspecto a monogamia em que vivem 

as fazem crer que estão protegidas do risco e as deixam menos vulneráveis. A existência de 

uma união estável pode comprometer a proteção sexual.  

Dessa maneira, os discursos que associam o uso do preservativo feminino às mulheres 

solteiras focam exclusivamente a proteção das DSTs, uma vez que historicamente o uso de 

preservativos tem raízes na infidelidade, aventuras extraconjugais, liberdade sexual e 

prostituição (SOUZA, 2008).  As mulheres casadas seriam consideradas uma categoria à parte 

neste universo. 

De fato, nos relacionamentos ocasionais ou recentes o uso do preservativo é 

considerado mais aceitável ainda que a tendência ao esquecimento e ao desuso se confirme 

assim que a relação se torna estável (SOUZA, 2008), uma vez que a monogamia e a crença de 

fidelidade começam a se fazer presentes.  

Ainda, é evidente a distinção pelas participantes do estudo da existência de duas 

categorias de mulheres, as “de casa” e as “da rua” como no discurso de Preocupação “é 

melhor ter uma dentro de casa do que lá fora (...) pra evitar que ele arranje outra”. Esta 

distinção reforça nas mulheres a ideologia da monogamia e satisfação sexual dentro de casa 

como fator de proteção sexual. As mulheres da “rua” acabam sendo consideradas como as 

responsáveis pelas enfermidades que assolam os lares quando parceiros insatisfeitos dentro de 

seus domicílios frente às suas necessidades sexuais procuram aventuras extra-conjugais, ou 

quando esta situação toma maiores proporções, troca a parceira por outra. A segunda situação 

parece ser a mais temida pelas mulheres. 

 As participantes do estudo relataram ainda que, objetivando a não ocorrência de 

discussões entre o casal, optariam pela não utilização do preservativo feminino como método 

contraceptivo se esta fosse uma decisão tomada pelo parceiro, mesmo que elas tenham 

aprovado o método. 

 

 

Quando a pessoa quer ter uma boa relação tem que combinar tudo, se ele não aceita, 

bem, se não, acho que não vou continuar insistindo naquele negócio (...) porque 

acho acordo melhor que briga – Alegria 

 

Acho porque se não fizer os gostos dele a gente só ia viver brigando né? – 

Ansiedade 
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 Relatos evidenciam a importância do estabelecimento de acordos entre o casal,  

embora muitas vezes de forma distorcida. Para a participante Alegria, por exemplo, combinar 

é sinônimo de ceder aos desejos do parceiro. Dessa forma, torna-se comum para a mulher 

obedecer ao companheiro no intuito de mantê-lo satisfeito com o relacionamento, e assim 

evitar o desencadear de discussões e brigas conjugais. 

 Deve-se levar em consideração que transformações operadas nas relações por meio de 

mudanças no espaço feminino necessariamente atingem o espaço masculino (SOUZA, 2008). 

Nesse contexto o uso do preservativo feminino como método contraceptivo pode demandar da 

mulher alterações em sua dinâmica sexual, o que indubitavelmente repercutirá em 

necessidade de reajustes do parceiro sexual. Este pode não concordar com tais mudanças e na 

tentativa de forçar a mulher ao não uso do método, as discussões e as imposições podem ser 

deflagradas. 

 Quando a mulher procura manter o relacionamento estável, livre de discussões e 

constrangimentos, pode-se inferir dessa atitude a dependência e a propagação das relações de 

gênero, construídas cultural e historicamente. Evitando as discussões preserva-se o lar, 

reforçam-se os laços familiares e mantêm-se os papéis definidos da dona de casa e do 

provedor do domicílio. 

 

4.3.5.3 Um basta aos efeitos colaterais 
 

 

 Algumas participantes discursaram a respeito da aprovação do preservativo como 

método contraceptivo, relatando que caso o mesmo fosse distribuído pelo Programa de 

Planejamento Reprodutivo elas o adotariam em substituição aos contraceptivos hormonais, 

uma vez que estes lhes proporcionam o convívio com efeitos colaterais. 

 
Porque eu achei ótima né. É melhor do que os comprimido. Comprimido quando eu 

tumava ficava muito agressiva com minha filha, a injeção do mermo jeito. Tava 

sintino muito problema. E a camisinha não, tô usano, num tô sintino nada, normal. 

Que eu tava muito agressiva com a bixinha. Tem dia que eu dava nela que eu 

chorava. - Angustia 

 

Levaria (como método contraceptivo). E no meu caso que eu não posso usá, esses, 

esses outro tipo de anticoncepcional (...) Porque eu sinto, eu sinto muita gastura, 

muita dor de cabeça. Mal istá. Eu não me dô.- Espanto 

 

Sim (adotaria como contraceptivo), porque é um, é um preservativo bem siguro. 

Num tá pricisano de você tá tumano todo dia comprimido, né. Só acumulano aquela 

massa no útero né. Porque acumula né. E você num vai tê medo de ingravidá, de 

rasgá, de fazê qualqué outra coisa.- Desejo 
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Comprido você mesmo que você num tem relação você tem que tomá, injeção 

também. (...) Camisinha não, se você tivé, for ter relação, você colocá, ali, tirô, 

acabô. Se daqui a uma semana você for ter, você vai utilizar ela de novo você 

entendeu? E tipo assim, mesmo se você for ter relação ou não, você tem que tomá 

(contraceptivo hormonal)- Ira 

 

 

 Os métodos contraceptivos hormonais foram associados pelas participantes ao 

convívio com inúmeros efeitos colaterais tais como as alterações de humor, a presença de mal 

estar generalizado traduzido em náuseas e cefaléia, a preocupação com a possibilidade de 

acúmulo do método dentro do organismo e a necessidade de se fazer uso diário do 

contraceptivo. O preservativo feminino surge neste sentido como uma opção contraceptiva 

que liberta as mulheres do convívio com estes efeitos colaterais. 

 As alterações de humor evidenciadas repercutem de modo negativo na qualidade de 

vida dessas mulheres. Sentimentos de aflição e arrependimento por atitudes adotadas 

mediante a presença de alterações de humor são constantes nos discursos, como no de 

Angústia: “tem dia que eu dava nela que eu chorava”. As alterações de humor são vinculadas 

à utilização de métodos contraceptivos, embora não seja necessariamente a causa específica 

para a ocorrência dos transtornos. A alta prevalência de transtornos do humor em mulheres 

pode estar relacionada à maior predisposição genética, maior vulnerabilidade a eventos 

estressantes, modulação do sistema neuroendócrino pela flutuação dos hormônios gonadais ou 

a uma combinação de alguns ou de todos estes fatores (VERAS, NARDI, 2005).  

Os contraceptivos hormonais orais possuem uma série de formulações contendo 

diferentes tipos e dosagens de hormônios sintéticos. Assim, a escolha aleatória pode 

contribuir para a má adaptação ao método, pela falta de controle de possíveis efeitos 

colaterais, dentre eles os transtornos de humor (CARVALHO, PIROTTA, SCHOR, 2005). 

 Além desses, os contraceptivos hormonais trazem às mulheres o convívio com o mal 

estar generalizado, reforçando a não adesão ao método. Essa é uma realidade presente em 

outros estudos. Em uma pesquisa realizada no serviço de Planejamento Familiar em Londrina, 

com 31 mulheres laqueadas, as principais motivações para rejeição da pílula, presentes em 26 

das 31 mulheres, foram relacionadas à sua baixa inocuidade. Os efeitos colaterais mais citados 

foram náuseas, vômitos, cefaléias, tonturas, mal-estar, irritação, nervosismo, aumento de 

peso, pressão alta, varizes, dores nas pernas e diminuição da libido (CARVALHO, 

PIROTTA, SCHOR, 2005). Esses efeitos adquirem importância para as mulheres a partir do 

impacto negativo em sua qualidade de vida. 

 A aprovação do uso do preservativo feminino, além de estar associada à sua maior 

segurança, a exemplo de ser mais resistente e ter menor probabilidade de se romper, decorre 
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também da proteção que ele oferece à saúde da mulher, uma vez que o uso dos contraceptivos 

hormonais está associado à acumulação gradativa do método no organismo feminino, como 

enfatiza Desejo: “só acumulando aquela massa no útero né, porque acumula né”. 

 Novamente, observa-se o precário conhecimento que as mulheres possuem a respeito 

de sua anatomia e fisiologia reprodutora. Esse desconhecimento interfere fundamentalmente 

na vivência sexual, na escolha e no uso de métodos contraceptivos, na avaliação de sua 

inocuidade e efetividade, bem como de seus efeitos sobre o organismo (ARAÚJO, 

MOREIRA, 2004). 

 Por fim, o preservativo feminino é eleito como substituto aos contraceptivos 

hormonais levando-se em consideração a comodidade, já que para garantir a proteção 

contraceptiva não se tem a obrigatoriedade da tomada diária dos comprimidos ou a aplicação 

mensal das ampolas.  

 

4.3.5.4 A dupla proteção: é melhor prevenir que remediar 

 

 A utilização do preservativo feminino foi considerada importante para a proteção 

sexual em relação à aquisição de DSTs, como apontado nos discursos abaixo. 

 

Eu usava (...) porque o meu marido (...) muito mulherengo né, aí eu me prevenia. Aí 

ele dizia assim: porque você não quer, aí eu dizia: lá sei com quem você anda, eu sei 

lá quem você pega e dá alguma coisa em mim (...) - Desejo 

 
(...) porque, evita várias doenças né? (...) Então a pessoa que deve se cuidar né, das 

doenças (...). Se as vez sai com outra mulher, eu não to sabendo, eu também to 

evitando doença contra ele. (...) Aí eu vou confiar? – Raiva 

 

Assim por causa que, é (...) evita as doenças e tudo mais né (...) num tem como 

transmitir nenhuma doença (...) é seguro - Indignação 

 

Porque a gente não sabe o que o marido da gente apronta por ai na rua né? Ai evita 

muita doença (...) – Temor 

 

 

 Adotar o preservativo feminino nas relações sexuais resulta essencialmente da falta de 

confiança no parceiro sexual. O homem é considerado infiel pelas mulheres, podendo trazer 

doenças para dentro da casa. 

 Para Araújo e Moreira (2004) a solicitação para uso do preservativo pela mulher ganha 

legitimidade na ótica do parceiro, sob o argumento de que suas práticas sexuais “na rua” 

põem em risco a saúde da família. Esta situação pode gerar desavenças para o casal, uma vez 

que pode ficar claro para o parceiro que a companheira desconfia da fidelidade dele. 
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Se a fidelidade é exigida da mulher, para o homem o oposto é indicador de virilidade. 

Assim, as mulheres da pesquisa aceitam como natural esta condição masculina, que 

invariavelmente está relaciona às relações de gênero. 

 A educação diferenciada dada ao menino e à menina, por exemplo, traz diferenças que 

apontam para as desigualdades entre os sexos que marcaram e ainda marcam a história. 

 Observa-se que os rapazes costumam ter mais liberdade do que as moças. Eles 

começam a sair com menos idade, podem chegar mais tarde em casa, e muitas vezes chegam 

acompanhados de suas namoradas, que vêm para dormir. As meninas devem agir com mais 

submissão e não possuem essa mesma liberdade. Quando se relacionam com muitos meninos 

são chamadas de “galinhas”, que significa promíscuas. Eles, quando agem como “galinhas”, 

são vistos como garanhões, isto é, são invejados, por “ficarem” e/ou transarem com muitas 

garotas (MAGALHÃES, 2008) 

 Desse modo, o comportamento masculino e feminino é delimitado e os papéis são 

compreendidos por aqueles que compõem a trama de um relacionamento conjugal. A mulher 

incorpora para si a naturalização desta conduta masculina, embora possa não aceitá-la 

necessariamente. 

 As aventuras extraconjugais podem culminar na aquisição de DSTs. Incorporando essa 

realidade, as mulheres relatam a importância da utilização de métodos que garantam sua 

proteção além de contraceptiva, frente às doenças adquiridas mediante a promiscuidade dos 

seus parceiros. 
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5. CONCLUSÃO  

 

 

 Inúmeras são as opções contraceptivas preconizadas para composição do elenco de 

métodos que devem ser ofertados no Programa de Planejamento Reprodutivo. Na prática, 

infelizmente, estas opções não estão disponíveis em sua totalidade. Embora vislumbrem-se 

esforços para a melhoria e estruturação na qualidade dos serviços prestados em assistência à 

anticoncepção, muito ainda precisa ser feito para que estes serviços possam contemplar e 

satisfazer a clientela na efetivação de seus direitos reprodutivos. 

 Não basta simplesmente ofertar todos os métodos contraceptivos existentes ou 

requeridos. Acompanhar e orientar a utilização adequada dos métodos constitui uma ação 

primordial, com impactos positivos na qualidade de vida dos usuários.  

Nesse contexto, apreender a dinâmica relacional do casal usuário de determinado tipo 

de artefato contraceptivo pode facilitar a atuação dos serviços e dos profissionais de saúde na 

elaboração de estratégias que venham repercutir positivamente na consolidação das práticas 

sexuais e contraceptivas. 

Tais práticas devem ser analisadas dentro de um contexto histórico, social, econômico 

e cultural, uma vez que são consideradas preponderantes na escolha dos métodos 

contraceptivos e na manutenção dos mesmos. O Construcionismo Social surge como uma 

corrente teórica que se aproxima dessa interpretação da realidade, uma vez que o discurso 

reproduzido pelos sexos ao longo das gerações é concebido como verdade e aceito como 

essencial para a manutenção da ordem social. Nesse sentido, as relações de gênero 

reproduzidas nesses discursos reforçam as condutas e papéis sociais estipulados a cada sexo, 

dentre esses, aqueles vinculados às práticas sexuais e reprodutivas. É nesse cenário que o uso 

do preservativo feminino deve ser analisado.  

 Atualmente não inserido em alguns serviços de saúde, a exemplo do lócus do estudo, 

o preservativo feminino, até então nunca visto pelas participantes da pesquisa, despertou 

curiosidade, interesse e espanto. Observou-se que a utilização do método inicialmente se deu 

em virtude da necessidade das participantes saciarem suas curiosidades e dúvidas quanto à 

utilização do mesmo. 

A comparação com o modelo masculino foi inevitavelmente feita por aquelas que já 

haviam utilizado o preservativo masculino em relações sexuais. As características de ambos 

foram comparadas, sendo exaltadas as do modelo feminino, consideradas superiores. 

Nesse sentido o tamanho que garante a cobertura e a proteção de todo o canal vaginal, 

a lubrificação que facilita um ato sexual não doloroso e a presença do anel vaginal externo 
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que durante a relação sexual fricciona o clitóris levando a mulher ao orgasmo, foram 

consideradas vantagens do preservativo feminino.  

Os parceiros também pontuaram como vantagens algumas características do método. 

A maior lubrificação e o poliuretano foram considerados importantes na manutenção de um 

ato sexual prazeroso e para a garantia de maior sensibilidade. O tamanho do preservativo 

também foi considerado positivo pelo fato de não apertar o pênis e prolongar o prazer e o ato 

sexual. Tais vantagens somente foram apontadas pelo sexo masculino mediante a promoção 

de um ato sexual mais prazeroso para eles. 

Verifica-se que essas vantagens devem ser conhecidas e propagadas pelos serviços e 

profissionais de saúde nas atividades desenvolvidas com grupos de mulheres, a exemplo dos 

serviços de Planejamento Reprodutivo, uma vez que podem contribuir para a elevação do 

conhecimento da clientela feminina a respeito deste artefato, suscitar a curiosidade de obtê-lo, 

o que poderá repercutir na solicitação da introdução deste insumo no elenco de métodos 

contraceptivos disponíveis, favorecendo uma adoção posterior pelas mulheres. 

No entanto, a abordagem acerca das vantagens do preservativo feminino não pode 

mascarar as questões de gênero existentes dentro de um relacionamento conjugal. Tais 

questões devem ser trabalhadas com o casal, objetivando-se a conquista do bem-estar mútuo 

no alcance e compartilhamento do prazer e proteção sexual de ambos. 

Identificar as desvantagens do método também se torna importante para o 

desenvolvimento de trabalhos educativos com mulheres. Questões relacionadas à dificuldade 

de manuseio do preservativo em decorrência do excesso de lubrificação, dor e desconforto à 

introdução e retirada do método do canal vaginal, concepções errôneas de limitações para uso 

nas práticas sexuais, dentre outros, podem contribuir para a baixa aceitabilidade do método. 

Compreender o porquê destas concepções pode contribuir na elevação da 

aceitabilidade das mulheres frente ao preservativo feminino. Questões relacionadas ao uso 

experimental, à falta de prática na utilização, à insegurança depositada no método por ser este 

um insumo tecnológico recente, devem ser abordadas pelos profissionais de saúde a fim de 

evitar a desistência precoce da utilização do método e evitar a propagação de valores e 

crenças errôneas sobre o preservativo, o que pode repercutir de forma negativa para outras 

mulheres que por ventura possam ouvir falar do insumo. 

Orientar a população feminina sobre a utilização correta e rotineira do artefato pode 

contribuir para uma maior adesão ao método, favorecendo a eliminação das dúvidas, 

incertezas e opiniões negativas, fomentando nas mulheres maior experiência e controle no uso 

do preservativo feminino. 
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Talvez a desvantagem de maior repercussão para as participantes e que foi evidenciada 

pelo estudo foi a obrigatoriedade da colocação do preservativo feminino dentro do canal 

vaginal, em decorrência das imposições sociais, históricas e culturais na delimitação de papéis 

entre os sexos. Alia-se a essa realidade o baixo conhecimento que as participantes 

demonstram a respeito da anatomia e fisiologia reprodutiva feminina.  

Algumas mulheres demonstraram vergonha, receio e pudor em tocar o próprio corpo, 

como se essa atitude lhes remetesse a algo proibido, errado e digno de desaprovação. Além 

disso, sentiram-se receosas quanto à possibilidade de que com a utilização do preservativo 

feminino pudessem prejudicar o alcance do prazer sexual do parceiro, ficando propensas a 

serem punidas por isto. 

Compreender o porquê de essa condição ser considerada uma desvantagem, implica 

necessariamente procurar apreender a história de vida dessas mulheres, na maioria das vezes 

guiada por papéis sociais definidos pelas relações de gênero, que refletem a dinâmica de vida 

e sexual do casal.  

Nesse sentido, torna-se importante identificar tabus e preconceitos íntimos das 

mulheres frente às práticas sexuais, para que se possa elaborar e efetivar ações educativas 

frente ao fornecimento de métodos intravaginais de barreira, uma vez que naturalmente as 

mulheres não são habituadas a utilizar tais insumos.  

Trabalhar com estas mulheres a importância do autoconhecimento corporal como um 

pré-requisito para que as mesmas possam compartilhar com os parceiros o alcance do prazer 

sexual surge como uma estratégia que pode facilitar uma maior adesão do preservativo 

feminino entre a clientela. Estimular a participação do parceiro sexual nas atividades 

educativas também pode contribuir para que a mulher perca o pudor e a vergonha do próprio 

corpo, facilitando sobremaneira o processo de comunicação entre o casal. 

No que se refere à comunicação no relacionamento conjugal, teoricamente o 

preservativo feminino surge como um método capaz de fomentar nas mulheres autonomia e 

maior capacidade de comunicação e negociação com o parceiro sexual para manutenção de 

um ato sexual seguro, uma vez que este passa a ser controlado pelo sexo feminino. 

Embora esse pensamento esteja presente no discurso de algumas participantes, o 

estudo revelou que a maioria delas não vivenciou facilidades de negociação para uso dos 

preservativos femininos nas relações sexuais, uma vez que o mesmo não fora aprovado pelo 

parceiro. Questões novamente relacionadas às relações de gênero justificam tal fato. 

Dependência financeira do parceiro sexual, temores pela possibilidade de abandono e 

traição e tentativas de se evitar discussões foram motivos elencados pelas participantes para a 
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não adoção dos preservativos femininos como métodos contraceptivos, embora estes tenham 

sido por elas aprovados.  

Soma-se ainda às dificuldades para negociação do artefato, o baixo nível de 

conhecimento que as mulheres possuem a respeito de seus corpos e o pudor e a vergonha de 

tocá-lo. Questiona-se se o controle dos próprios corpos idealizado com o uso do preservativo 

feminino poderá ser vislumbrado pelas mulheres mediante a existência de tais condições.  

Como garantir o controle dos corpos femininos mediante uso do preservativo 

feminino, se as mulheres não conhecem os próprios corpos e têm vergonha de tocá-los? Como 

podem ser facilitados os processos de negociação para uso do método e realização de um ato 

sexual protegido se as mulheres são as primeiras a elencarem obstáculos para uso do 

preservativo feminino, a exemplo do constrangimento de tocar-se?  

Para garantir na prática as facilidades de negociação para uso do preservativo feminino 

evidencia-se a necessidade de autoconhecimento corporal da mulher e a eliminação dos 

constrangimentos perante seu corpo, para que esse receba a definição de propriedade sua. 

Dessa forma, as mulheres poderão controlar seus corpos e exercer o poder de negociação para 

uso do preservativo feminino. 

Cabe ressaltar que um passo já foi dado por estas mulheres, que pode ser 

compreendido como uma condição que, aliado à existência de informações sobre o 

preservativo feminino e conhecimento corporal poderá facilitar a vivência de uma maior 

autonomia sexual. O fato das participantes decidirem levar aos domicílios as unidades de 

preservativos femininos se revela como uma condição de enfrentamento de uma posição 

social e cultural na qual fazem parte. Decidir utilizar o insumo nas relações sexuais, muitas 

vezes sem o apoio do parceiro sexual, tocar o próprio corpo vencendo os constrangimentos 

existentes, torna estas mulheres candidatas às mudanças que podem ter impacto positivo na 

vida e proteção sexual. 

Para se reforçar a ocorrência de tais mudanças, atividades educativas que envolvam a 

abordagem acerca da anatomia e fisiologia genital feminina, incentivo à participação dos 

parceiros nos grupos de mulheres, acompanhamento do uso dos métodos contraceptivos, 

estímulo ao empoderamento feminino, dentre outras, constituem ações que podem ser 

realizadas pelos serviços e profissionais de saúde com o objetivo de facilitar em longo prazo a 

capacidade de comunicação e negociação das mulheres para um ato sexual seguro e 

prazeroso. 

A necessidade de substituição dos contraceptivos hormonais, causadores de efeitos 

colaterais, contribui também para aprovação do método. As mulheres enxergam no modelo 
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feminino características que lhes transmitiram segurança contraceptiva aliada à não 

ocorrência de efeitos adversos, tornando-o ótima opção contraceptiva. 

Por sua capacidade de proteção das DSTs, já que o artefato é um método de dupla 

proteção, as participantes da pesquisa também cogitaram a utilização do preservativo 

feminino para proteção destas doenças. Como essas mulheres já têm incorporada a 

naturalização das diferenças sexuais, falaram da possibilidade de o parceiro manter aventuras 

sexuais extraconjugais, adquirir e transmitir alguma enfermidade para elas. Desse modo, 

estariam protegidas com o uso do preservativo feminino. 

A maioria das mulheres revelou experiências positivas com o uso do preservativo 

feminino, e ele seria aprovado como contraceptivo se fosse distribuído pelos serviços de 

regulação da fecundidade aos quais as participantes estariam vinculadas. 

No entanto, observou-se a força da construção histórica e cultural das relações de 

gênero presente na vida destas participantes, e como essa construção contribui para a não 

adoção do preservativo feminino como método contraceptivo, mesmo tendo sido aprovado 

por elas. A opinião do parceiro sexual se mostra preponderante e exclusiva nas decisões que 

remetem à vida e às práticas sexuais do casal. 

As relações de gênero construídas historicamente entre os indivíduos não podem ser 

colocadas de lado, uma vez que influenciam sobremaneira as opiniões, experiências e 

decisões perante situações impostas na dinâmica de vida de um casal, detidamente quando 

estas influenciam as práticas sexuais. 

Salienta-se a necessidade de introdução e discussão da temática “gênero” nos 

programas de atividade educativa com homens e mulheres. Nesse momento, informações a 

respeito de sexualidade, sexo, empoderamento feminino, utilização de métodos 

contraceptivos, entre eles os preservativos masculinos e femininos, podem ser discutidas e 

questionadas.  

Quanto à organização da atenção prestada à mulher, ainda é necessário se percorrer 

um longo caminho para que seja possível garantir-lhe informações e tecnologias para o 

exercício de suas escolhas reprodutivas de forma autônoma. Divulgar o uso de insumos 

tecnológicos que possam favorecer à mulher maior capacidade de decisão para proteção 

sexual pode ser um bom começo. 

Nesse caso, o preservativo feminino deve ser divulgado, por mais que não se encontre 

vinculado aos serviços de saúde dos quais as mulheres fazem parte. Somente assim elas terão 

conhecimento da existência do artefato e poderão suscitar, através da participação popular, a 

introdução deste no elenco de métodos contraceptivos, pois somente a partir da 
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disponibilização pelos serviços de saúde, o preservativo pode ser conhecido, comentado e 

propagado. 

Os profissionais de saúde se apresentam como elementos importantes desse processo, 

devendo incentivar as atividades educativas e a participação efetiva dos casais no Programa 

de Planejamento Reprodutivo para a troca de experiências, acordos e decisões conjuntas. 

No entanto, para que tais ações tenham sucesso frente às mulheres, faz-se necessária 

uma sensibilização dos profissionais de saúde, para que estes sensibilizados quanto às 

temáticas femininas, possam atuar diretamente sob a perspectiva das mulheres, tentando 

compreender o universo na qual estas estão inseridas e procurando fornecer a estas condições 

de emponderamento. 

Dessa maneira, as mulheres poderão ter seus direitos sexuais e reprodutivos 

contemplados, exercerem sem receios e preconceitos suas práticas sexuais e vivenciarem de 

forma protegida e prazerosa as relações sexuais, desconstruindo práticas sociais impostas e 

que inevitavelmente as impedem de sentirem-se autônomas.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP  

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Eu, ____________________________________ aceito ser entrevistada pela pesquisadora 

Grayce Alencar Albuquerque , para obtenção de informações para o projeto de pesquisa 

“Uso do preservativo feminino como método contraceptivo: Experiências de mulheres em 

uma unidade básica de saúde no município de Juazeiro do Norte - CE”, que tem como 

objetivo investigar a experiência de mulheres com o uso do preservativo feminino como 

método contraceptivo em uma unidade do Programa Saúde da Família no município de 

Juazeiro do Norte-CE, por meio de entrevistas com mulheres que aceitem participar do 

estudo, que traz como benefícios a ampliação do conhecimento sobre o preservativo feminino.  

Se eu me sentir desconfortável frente a alguma pergunta eu poderei não responder. 

Fui informada de que todo método contraceptivo pode falhar e levar a uma gravidez 

indesejada. Portanto, eu posso receber gratuitamente, se houver algum problema com a 

utilização do preservativo feminino, como por exemplo, deslocamentos e rupturas durante o 

ato sexual, a contracepção de emergência, devendo procurar imediatamente a pesquisadora na 

unidade de saúde ou por telefone. 

Caso eu precise de mais informações, poderei procurar a pesquisadora pelo telefone pessoal 

(88) 88178741 ou PSF nº 24. 

Fui informada de que, se por algum motivo eu vier a desistir da pesquisa, posso me retirar 

sem qualquer prejuízo das consultas posteriores no PSF nº 24, e de que não haverá custos 

financeiros para mim. Sei que a distribuição de preservativos femininos somente ocorrerá 

durante a pesquisa. 

Fui informada de que as entrevistas são sigilosas e que meu nome não será divulgado.  

Eu, _____________________________, portadora da Carteira de Identidade nº. 

_________________ expedida pelo Órgão _______, residente à rua 

_______________________, por me considerar devidamente informada e esclarecida sobre o 

conteúdo deste termo e da pesquisa a ser desenvolvida, livremente expresso meu 
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consentimento para participação. Fui informada de que meu número de registro na pesquisa é 

___________ e recebi cópia deste documento por mim assinado. 

 

 

 

_________________________________                                     Impressão Dactiloscópica 

    Assinatura da Participante Voluntária                                                 (p/ analfabeta) 

 

 

_________________________________ 

Grayce Alencar Albuquerque 

Pesquisadora 

 

 

 

Juazeiro do Norte – CE, ______/_______/______ 
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APÊNDICE B- Ofício à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – Núcleo de Prevenção 

de Doenças (NUPREV). 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP  

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Da: Enf. Grayce Alencar Albuquerque – Pesquisadora e Enfermeira do Programa Saúde da      

Família nº 24 – Bairro Pio XII – Juazeiro do Norte – CE. 

Para: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESAU – CE)  

          Núcleo de Prevenção de Doenças (NUPREV) 

 

Venho por meio deste, solicitar a aquisição de preservativos femininos desta renomada 

instituição, para utilização em pesquisa intitulada “Uso do preservativo feminino como 

método contraceptivo: Experiências de mulheres em uma unidade básica de saúde no 

município de Juazeiro do Norte - CE”, uma vez que este insumo não é oferecido para 

contracepção pela Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte – CE. 

Portanto, solicito uma quantidade de preservativos femininos na faixa de 

aproximadamente 12 para cada mulher participante da pesquisa. Contamos atualmente, de 

acordo com consolidado de Saúde Reprodutiva do mês de novembro de 2007, com um total 

de 52 mulheres realizando Planejamento Reprodutivo no PSF nº 24. Assim, solicitamos um 

valor aproximado de 624 preservativos femininos para distribuição.  

No mais, reiteramos que a pesquisa não trará nenhum ônus financeiro a esta secretaria, 

que o estudo está em acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que 

ressalta sobre a realização de pesquisas envolvendo os seres humanos. 

Certa de contar com vosso apoio, agradeço antecipadamente. 

 

                                                              Juazeiro do Norte, ____/____/____ 

 

________________________________ 

Grayce Alencar Albuquerque 

Pesquisadora 
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APÊNDICE C- Ofício ao Secretário Municipal de Saúde do Município de Juazeiro do 

Norte – CE. 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP  

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Da: Enf. Grayce Alencar Albuquerque – Pesquisadora e Enfermeira do Programa Saúde da      

Família nº 24 – Bairro PIO XII – Juazeiro do Norte - CE 

Para: Secretário de Saúde do Município de Juazeiro do Norte – CE 

          Dr. Micaelse Gonçalves de Santana 

 

Venho por meio deste, solicitar a vossa autorização para a realização de uma pesquisa 

a ser efetivada no PSF nº 24, localizado no bairro Pio XII, intitulada: Uso do preservativo 

feminino como método contraceptivo: Experiências de mulheres em uma unidade básica de 

saúde no município de Juazeiro do Norte - CE. 

Para a realização da pesquisa realizei contato com a Secretaria de Saúde do Estado do 

Ceará, precisamente com o Núcleo de Prevenção de Doenças, na qual fora solicitado 

fornecimento de preservativos femininos. A solicitação foi sinalizada positivamente.  

Ressalto que o desenvolvimento da pesquisa é de grande importância, uma vez que o 

surgimento do preservativo feminino vem a fortalecer a autonomia sexual feminina, 

facilitando o processo de negociação, bem como lhe conferindo segurança e proteção. 

No mais, reitero que a pesquisa não trará nenhum ônus financeiro a esta secretaria, que 

o estudo está em acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que ressalta 

sobre a realização de pesquisas envolvendo os seres humanos, bem como não promoverá 

prejuízos à clientela adstrita ao PSF nº 24. 

Certa de contar com vosso apoio, agradeço antecipadamente. 

 

Juazeiro do Norte, ____/____/____ 

 

________________________________ 

Grayce Alencar Albuquerque 

Pesquisadora 
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APÊNDICE D – Cartazes de divulgação dos preservativos femininos para captação das 

participantes da pesquisa 
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APÊNDICE E – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP  

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Identificação: Perfil Socioeconômico das Participantes do estudo 

Nome (em siglas):______________________ Nº de registro na pesquisa: ______________ 

 

1.  Idade  

2.  Naturalidade  

3. Nível de escolaridade (em anos de 

estudo) 

(    ) Sem instruções e menos de 01 ano          

(  ) De 01 a 03 anos        (  ) De 04 a 07 anos                                     

(    )  De 08 a 10 anos                (    )  Mais de 11 anos 

4.  Profissão  

5. Seu trabalho tem remuneração? (   ) Sim                        (    ) Não 

6. De quanto é sua remuneração? (    ) até meio salário      (    ) entre meio e 01 

(    ) entre 01 e 02          (    ) entre 02e 03  

(    ) entre 03 e 05          (    ) acima de 05                     

7. Classe de rendimento de trabalho 

familiar (em salário mínimo) 

(    ) até meio salário      (    ) entre meio e 01 

(    ) entre 01 e 02          (    ) entre 02 e 03  

(    ) mais de 03 a 05      (    ) acima de 05                     

8.  Estado civil (    ) solteira           (    ) casada             (    ) viúva       

(    ) separada (judicialmente ou não)        

(    ) em união estável      

(    ) outros. Especificar: __________________ 

9.  Tempo de união  

10.  Número de filhos  

11.  Início da vida sexual  

12.Métodos já utilizados para 

contracepção 

(    ) Anticoncepcional Oral 

(    ) Anticoncepcional Injetável Mensal 

(    ) Anticoncepcional Injetável Trimestral       

(    ) DIU                         (    ) Tabelinha                                  

(    ) Diafragma       

(    ) Amenorréia por lactação – LAM     

(    ) Espermicida             (    ) Muco Cervical                           

(   ) Temperatura Basal                        

(    ) Outros. Especificar:_________ 

13.Tempo de utilização de métodos 

contraceptivos. 

 

14. Método atualmente utilizado   

15.Tempo de utilização do método 

contraceptivo utilizado atualmente 
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16. Utilizou outro método enquanto 

estava utilizando o preservativo 

feminino? Qual? * 

(   ) Sim      (   ) Não 

 

Qual:___________ 

17.Quantidade utilizada de 

preservativos femininos * 

 

18.Utilizou contracepção de emergência 

durante utilização dos preservativos 

femininos? * 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

* Coletado após experimentação dos preservativos femininos pelas participantes. 
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APÊNDICE F – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP  

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Iniciais da participante: _______________________   Idade: _________________ 

Situação conjugal:____________________ 

 

1- Dificuldades de manuseio com o método:                                     (    ) Sim         (    ) Não 

 

2- Dificuldades de inserção do método no intróito vaginal:              (    ) Sim          (    ) Não 

 

3- Desconforto à colocação do método:                                             (    ) Sim          (    ) Não 

 

4- Insegurança quanto ao método ter sido colocado corretamente:   (    ) Sim          (    ) Não 

 

5- Receio de o método entrar no intróito vaginal:                              (    ) Sim          (    ) Não 

 

6- Método demasiadamente grande (anti-estético):                            (    ) Sim          (    ) Não 

 

7- Receio de o parceiro não aprovar:                                                  (    ) Sim          (    ) Não 

 

8- Presença de dúvidas a respeito do método:                                    (    ) Sim          (    ) Não 

 

9- Insegurança quanto à proteção contraceptiva do método:              (    ) Sim          (    ) Não 

 

10- Dificuldades de retirada do método do intróito vaginal:              (    ) Sim          (    ) Não 

 

11- Preferência do preservativo masculino ao feminino:                   (    ) Sim          (    ) Não 

 

12- Preferência de outro método ao preservativo feminino:              (    ) Sim           (    ) Não 

 

13- Outras informações percebidas pela pesquisadora: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14- Primeira impressão do preservativo feminino:                         (    ) Positiva   (    ) Negativa 

 

15- Após conversa com a pesquisadora (retirada de dúvidas) deseja ainda experimentar o 

preservativo feminino como contraceptivo?                                     (    ) Sim            (    ) Não 

 

 

 

 



111 

 

APÊNDICE G – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP  

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Roteiro para Entrevista Semi – Dirigida 

Nome (em siglas):______________________ Nº de registro na pesquisa: ______________ 

 

1. Por que você desejou experimentar o preservativo feminino?  

2. Conte-me como foi sua experiência com o uso do preservativo feminino. Caso não tenha 

usado o preservativo feminino pule para a pergunta 09. 

3. Quais as facilidades (vantagens) e dificuldades (desvantagens) que você pode relatar com 

o uso do preservativo feminino? Comente um pouco sobre as mesmas. 

4. O que você pode me falar a respeito das características do preservativo feminino, tais 

como tamanho, lubrificação, aros externo e interno, poliuretano, etc?  

5. Como você apresentou o preservativo feminino a seu parceiro sexual? Conte-me sobre 

isto. 

6. O que o seu parceiro sexual achou do preservativo feminino? Como ele reagiu quando 

você quis usá-lo? Fale-me um pouco sobre isto. 

7. Você acha que o preservativo feminino facilitou a prática de uma relação sexual segura? 

Por quê?  Fale-me sobre isto. 

8. Você se sentiu segura em evitar uma gravidez indesejada com o uso do preservativo 

feminino? Por quê? Prossiga para a pergunta 10. 

9. Quais os motivos que te levaram a não utilizar o preservativo feminino? Por que estes 

motivos estiveram presentes? Fale-me sobre estes motivos. Prossiga para a pergunta 10. 

10. Por fim, de acordo com tudo o que você me revelou, supondo a ocorrência de distribuição 

do preservativo feminino pelas unidades de saúde, você adotaria o preservativo feminino 

como método contraceptivo? Por quê? 
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ANEXO A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


