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A maioria das gestações no Brasil acontece por falta de planejamento
familiar. E a ausência de planos na definição de quantos filhos ter e
quando tê-los, ocorre, em geral, por falta de informação.

É fundamental que toda mulher e homem tenha orientação sobre as
formas de planejamento familiar e, conseqüentemente, sobre os
métodos contraceptivos disponíveis.

Mas somente planejar não basta. É preciso estar ciente da
responsabilidade que a decisão de ter um filho acarreta.

Filhos são para toda a vida e merecem ser assistidos integralmente,
a fim de que se tornem cidadãos éticos e humanitários daí
a importância, também, de impor limites em sua educação.

Com este manual, a Corregedoria Geral da Justiça chama a atenção
para direitos e deveres que devem fazer parte das preocupações
de pais, do poder público e de toda a sociedade.

Esse propósito, para nós, significa responsabilidade social.

Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto
Corregedor-Geral da Justiça
Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto
Corregedor-Geral da Justiça

Apresentação

Vasectomia para o homem

Pode ser feita sem receio: É uma pequena cirurgia, que não
exige internação e não causa a impotência masculina. É uma

escolha que o homem deve fazer de forma consciente, quando
não deseja ter mais filhos, e compartilhar a responsabilidade

no planejamento familiar que historicamente sempre ficou com
a mulher.

Métodos Cirúrgicos: uma decisão consciente.

Ou ligadura de trompas, como é mais conhecida.
É uma cirurgia para evitar a gravidez que corta ou
liga as trompas da mulher. Mas, antes de fazer, a
mulher precisa ter certeza de que não quer ter filhos.

Laqueadura para a mulher



Método de Temperatura

Seu corpo pode revelar muitas coisas se você observar bem.
Pegue um termômetro, coloque debaixo do braço, na axila,
e tire a sua temperatura a partir do 1º dia da menstruação.

Anote todo dia a temperatura. Depois de medir a temperatura
por 3 menstruações, compare e observe: no dia que a sua

temperatura subir 1 grau, você poderá estar no período fértil,
pronta para engravidar. Nesse caso, evite sexo sem proteção

durante esses dias.

Combinado

Como o nome já diz, você usa os 3 métodos anteriores ao mesmo tempo, para ter
ainda mais segurança.
Mas, não se esqueça: nada de fazer sexo desprotegido quando o muco da sua vagina
aumentar ou a temperatura subir. O método combinado envolve o uso desses 3
citados acima ao mesmo tempo. Além disso, existe também o coito interrompido,
também conhecido como “gozar fora”, em que o homem retira o pênis da vagina
pouco antes da ejaculação.
A eficácia desses métodos depende de seu uso correto, da cooperação dos parceiros
e cientificamente não são os mais indicados.



Somos as primeiras gerações de pais decididos a não r epetir com os filhos os erros
de nossos progenitores. E com o esforço de abolir os abusos do passado, somos os pais mais
dedicados e compreensivos, mas, por outro lado, os mais bobos e inseguros que já houve na
história.

O grave é que estamos lidando com crianças mais "espertas", ousadas, agressivas e
poderosas do que nunca. Parece que, em nossa tentativa de sermos os pais que queríamos ter,
passamos de um extremo ao outro.

Assim, somos a última geração de filhos que obedeceram a seus pais e a primeira
geração de pais que obedecem a seus filhos. Os últimos que tiveram medo dos pais e os
primeiros que temem os filhos. Os últimos que cresceram sob o mando dos pais e os
primeiros que vivem sob o julgo dos filhos. E o que é pior, os últimos que respeitaram os pais
e os primeiros que aceitam que os filhos lhes faltem com o respeito.

Na medida em que o permissível substituiu o autoritarismo, os termos das relações
familiares mudaram de forma radical, para o bem e para o mal. Com efeito, antes se considera-
vam bons pais aqueles cujos filhos se comportavam bem, obedeciam as suas ordens e os
tratavam com o devido respeito. E bons filhos, as crianças que eram formais e veneravam seus
pais.

Mas, na medida em que as fronteiras hierárquicas entre nós e nossos filhos foram-se
desvanecendo, hoje, os bons pais são aqueles que conseguem que seus filhos os amem, e,
ainda que pouco, os respeitem. E são os filhos quem, agora, esperam respeito de seus pais,

Limites na Educação dos FilhosMétodos Comportamentais

Método da Ovulação ou de Billings

Esse método é visual. Por isso, você tem que ter muita
atenção. É simples: Passe o papel higiênico na vagina.

Anote os dias em que o papel ficar mais molhado de
muco. Nos dias que houver mais secreção, nada de
sexo desprotegido. Mas, atenção: anote sempre pra

poder controlar.

Tabelinha

Esse método só funciona para quem é um relógio: Só use
se a sua menstruação for certinha. É preciso anotar certinho
o 1º dia da sua menstruação todos os meses. Veja com
atenção se a menstruação tem o mesmo número de dias
todos os meses. Agora, o principal: Evite fazer sexo sem
proteção nos4 dias anteriores e nos 4 dias seguintes do 14º,
contando a partir do 1º dia da menstruação.



pretendendo de tal maneira que respeitem as suas idéias, seus gostos, suas preferências e
sua forma de agir e viver. E, além disso, os patrocinem no que necessitarem para tal fim.

Quer dizer, os papéis se inverteram, e agora são os pais quem têm de agradar a
seus filhos para ganhá-los e não o inverso, como no passado. Isto explica o esforço que
fazem hoje tantos pais e mães para serem os melhores amigos e "tudo dar" a seus filhos.
Dizem que os extremos se atraem.

Se o autoritarismo do passado encheu os filhos de medo de seus pais, a debilidade
do presente os preenche de medo e menosprezo ao nos ver tão débeis e perdidos como eles.

Os filhos precisam perceber que, durante a infância, estamos à frente de suas vidas,
como líderes capazes de sujeitá-los quando não os podemos conter e de guiá-los enquanto
não sabem para onde vão.

Se o autoritarismo suplanta, o permissivismo sufoca.

Apenas uma atitude firme e respeitosa lhes permitirá confiar em nossa idoneidade
para governar suas vidas enquanto forem menores, porque vamos à frente liderando-os e não
atrás, os carregando e rendidos à sua vontade.

É assim que evitaremos o afogamento das novas gerações no descontrole e tédio
no qual está afundando uma sociedade que parece ir à deriva, sem parâmetros nem destino.

Os limites abrigam o indivíduo, com amor ilimitado e profundo respeito .

(Texto de autoria atribuída a Mónica Monasterio (Madri-Espanha)

Espermicida

É um creme que deve ser aplicado internamente
na vagina antes da relação. Ele cria uma “capa” que impede

a chegada do sêmen ao útero. Pode ser usado sozinho,
mas é ainda mais seguro quando aliado ao uso de camisinhas

e qualquer outro método mostrado aqui.

Dispositivo Intra-Uterino

Mais conhecido como DIU (Dispositivo Intra-Uterino), este é
um excelente método. Esta peça de plástico, revestida com
fios de cobre, atua destruindo os espermatozóides. Só pode
ser indicado por um médico e tem validade de 5 a 10 anos.
É uma boa forma de evitar a gravidez, mas desde que a
mulher faça controle periódico com o seu médico.

Diafragma

É um pequeno anel feito de borracha ou silicone para ser
colocado no fundo da vagina antes da relação. Como uma
“capa”, ele cobre o colo do útero, impedindo o contato com
o sêmen (esperma) masculino. Atenção: Ele deve ser retirado
12 horas depois da relação. Deve ser indicado por um médico
e é mais eficiente se usado com espermicida. Importante:
Ele não protege você de DSTs e AIDS. Por isso, o seu parceiro
deve usar sempre a camisinha.



A Camisinha Masculina

É um método mais eficazes e mais simples de usar,
pois só acontece na hora da relação sexual. E importante:

Não tira o prazer. Com o pênis ereto, ou seja, “duro”, coloque
a camisinha antes de qualquer contato com a vagina,

ânus ou boca. Segure na ponta da camisinha com uma das
mãos e, com a outra, desenrole-a até a base do pênis.
Ela está pronta para reter o sêmen (esperma) quando

você “gozar”, além de proteger você das DSTs e da AIDS.

Métodos de Barreira:
homem e mulher prevenidos.

A Camisinha Feminina

É um tubo de plástico fino e resistente que é colocado antes
da relação sexual. Ele evita o contato do pênis com a vagina,
evitando a gravidez e prevenindo contra as DSTs e a AIDS.
Coloque corretamente, que o prazer sexual vai ser o mesmo.



A Pílula Anticoncepcional de Emergência

A pílula do dia seguinte é um método utilizado para uma
gravidez indesejada, após uma relação sexual desprotegida
ou em caso de estupro. Como o próprio nome diz, deve ser
usada apenas em casos emergenciais. A pílula deve ser tomada
até, no máximo, 3 dias após a relação sexual desprotegida.
Quanto mais rápido for iniciado seu uso, maior sua eficácia.

Registro Civil Gratuito: identidade e cidadania

O registro civil gratuito de nascimento é um direito de todas as pessoas,
indistintamente. Garantir a crianças e adolescentes a posse da certidão de nascimento é
fundamental para o pleno exercício de sua cidadania.

Sem a certidão, eles não têm acesso ao sistema de ensino e de saúde, nem podem
se beneficiar de programas de transferência de renda. Sem registro, se tornam alvo do tráfico
de pessoas, pois não há documento para provar sua existência ou filiação.

O Poder Judiciário criou, em 11 de março de 1998, a
Central da Cidadania e Justiça, que expede, gratuitamente, a 1ª via
da Certidão de Nascimento.

A Central funciona diariamente, das 8h às 18h. Nos
feriados e fins-de-semana, é acionado o plantão para registrar
crianças que venham a falecer e não tenham a certidão.

A estrutura da CCJ engloba as cinco zonas dos Cartórios
de Registro Civil de São Luís.

A Central de Registro trabalha em parceria com o Viva
Cidadão (Governo do Estado) nas Maternidades Públicas Benedito
Leite e Marly Sarney, com a Fundação Josué Montello no Hospital
Universitário Materno Infantil, além de um posto de registro no
Município de Raposa.



- Se a criança nascer em casa, os
pais devem comparecer com a
Carteira de Vacinação em dia,
acompanhados de duas
testemunhas.

- Na ausência da Certidão de
Casamento, constará no registro o
nome do pai somente com a
presença deste.

- A Petição de Registro Civil deve
ser endereçada aos juízes da 2ª, 3ª e
8ª varas cíveis de Registro Público,
que, ao analisar o referido pedido, o
defere ou não.

- O Juiz atende na Central da
Cidadania e Justiça todas as sextas-
feiras pela manhã mediante a entrega
de senhas.

- Nesses casos, é necessária a
presença de duas testemunhas,
portando RG, que conheçam o
registrando e tenham idade igual ou
superior à dele.

Crianças até 11anos
1. Declaração de Nascido Vivo
2. Documentos dos pais:
- Certidão de Casamento original, se casados;
- Documentos originais com foto: RG, Carteira
de Trabalho ou CNH

Pessoas com
mais de 11 anos

1. Petição de Registro Civil
(autorizada pelo Juiz)

Para obter o registro

Métodos Hormonais: disciplina no uso.

A Pílula Anticoncepcional Hormonal

A pílula é um dos métodos mais seguros, mas exige
disciplina da mulher: deve ser tomada diariamente,
mesmo que você não faça sexo. Mas, assim como uma
roupa, existe um tipo de pílula certa para o corpo de cada
mulher. Por isso, só o médico pode receitar a pílula mais
adequada. Não tome pílula sem receita médica.

É igual à pílula, só que injetável. Ela também age
impedindo a ovulação feminina. Mas só deve

ser usada com a recomendação médica, tomada
na farmácia e com apresentação da receita.

Pode ser aplicada todo mês ou a cada 3 meses.

Injeção

Uma gravidez deve ser planejada e não uma conseqüência da falta de
informação. Para isso existem alguns métodos para evitar esta gravidez inesperada.

Como evitar a gravidez inesperada?



O Projeto Família Acolhedora atende crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal e social, que precisam ser afastadas temporariamente de suas famílias de origem.

É realizado pela Prefeitura Municipal de São Luís - em cumprimento à Lei Municipal
(Nº 4.325/2004), que dispõe sobre o Programa Família Guardiã, e regulamentado pela 1ª Vara
da Infância e da Juventude (Portaria Nº 04/2008), com a parceria do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

O projeto favorece a manutenção e estreitamento dos vínculos afetivos entre os
beneficiados e a família de origem, promovendo a sua reinserção por meio do apoio às
famílias assistidas.

Ao juiz cabe decidir sobre o melhor encaminhamento da criança e do adolescente
em situação irregular e de risco.

Crianças e Adolescentes em situação de risco pessoal e social que necessitam ser
afastados, temporariamente, de sua família de origem como medida de proteção.

QUEM É ACOLHIDO

Família Acolhedora:
Ação solidária que faz a diferença

se por ações educativas, igualitárias e disponibilização dos meios, métodos e técnicas para a
regulação da fecundidade.

Na contracepção, os métodos e técnicas compreendem a laqueadura e a vasectomia e
outros cientificamente aceitos, podendo ser oferecidos - desde que não coloquem em risco a
vida e a saúde das pessoas, e sendo garantida a liberdade de opção - com as seguintes
condições:

a)na vigência da sociedade conjugal, com o consentimento expresso do casal;
b)capacidade civil plena e maioridade de 25 anos;
c)se menores de 25 anos, desde que tenham, no mínimo 2 filhos vivos e que a

manifestação de vontade seja expressa no prazo, também mínimo, de 60 dias;

Havendo risco à vida ou à saúde da mulher ou do bebê, é permitida a esterilização,
desde que seja expresso em relatório assinado por dois médicos.

Fora dos padrões já citados, pessoas que realizarem esterilização estarão sujeitas às
penas da Lei nº 9.263/96.

O propósito do Poder Judiciário em divulgar os direitos e deveres concedidos ao
cidadão visando ao planejamento familiar é de ordem constitucional, pois, entendemos que
temos, enquanto Poder da República, responsabilidade social.



QUEM ACOLHE

INSTITUIÇÕES ACOLHEDORAS

Maiores de 21 anos, residentes em São Luís, que não tenham interesse em adoção;
com saúde física e mental, sem pendência judicial ou problemas com drogas, e que tenham
interesse e disponibilidade em oferecer proteção ao acolhido.

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, 1ª Vara da Infância e da
Juventude, Promotoria da Infância e da Juventude, Defensoria Pública, Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelares, Conselho Municipal de Assistência
Social, Rede Amiga da Criança e Rede Amiga da Mulher.

Planejamento Familiar:
direito de todo cidadão

Todos mulher e homem, têm dir eitos iguais e livre arbítrio para escolher,
nos termos da lei, constituir, limitar ou aumentar sua prole.

Nesse contexto, a Lei do Planejamento Familiar (Nº 9.263/96) foi editada. A
lei não visa exercer o controle demográfico na sociedade, mas, sim, permitir que as
pessoas façam suas opções e o poder público possibilite o exercício desse direito.

O Planejamento Familiar é parte integrante do conjunto de ações voltadas ao
atendimento global e integral à saúde, a serem desenvolvidas

pelo poder público, por meio do Sistema Único de
Saúde (SUS).

Para tanto, a lei prevê a
assistência à concepção e à

contracepção, ou seja, ao ato de
conceber ou de deixar de

conceber.

A assistência a ser
prestada pelo SUS,
objetivando o planeja-
mento familiar, orienta-



Toda mãe que ama seus filhos, também se cuida. É importante fazer exames
preventivos de doenças que têm cura quando detectadas cedo.

· exame clínico da mama e mamografia para detectar nódulos ou tumores, com ou
sem dor. Doença na família, idade, menstruação precoce, menopausa tardia e gravidez após 30
anos e não ter tido filhos são fatores de risco;

· prática de sexo seguro com uso de camisinha;
exame preventivo do colo do útero, o papanicolau, a cada ano. Toda mulher com atividade
sexual, inclusive grávida, deve fazê-lo periodicamente, especialmente se tiver entre 25 e 59
anos.
· Vacina contra o vírus HPV - disponível somente na rede privada;

No pré-natal, toda gestante deve fazer o papanicolau e o exame anti HIV gratuitos
pelo SUS.

Como se prevenir:

Câncer de mama:

Câncer do Colo do Útero

Aids:

:

Aleitamento materno:
A amamentação é o primeiro direito da criança após o nascimento.
A promoção, a proteção e o incentivo ao aleitamento materno são consideradas

ações prioritárias para a qualidade de vida das crianças.
O aleitamento materno reduz a mortalidade infantil. Quanto mais leite materno uma

criança recebe, menor o risco de morrer por diarréia e outras infecções.

Como se prevenir:

Câncer de mama:

Câncer do Colo do Útero

Aids:

Aleitamento materno:

Saúde: quem ama (se) cuidaSaúde: quem ama (se) cuida


