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Resumo O domínio da mulher sobre sua própria fecundidade é considerado um dos pilares do 

processo de seu empoderamento. Recaindo, portanto, sobre o ser feminino as consequências de uma 

gravidez não desejada, sendo natural que ela queira assumir a tarefa de contracepção. Há uma visão 

equivocada, socialmente construída, sobre a quem pertence a responsabilidade da anticoncepção, já 

que por determinação cultural, esse encargo é imposto e aceito pela mulher. Dessa forma, há 

necessidade de se ter um conhecimento prévio do comportamento reprodutivo da clientela para o 

planejamento das ações preventivas e efetivas sobre planejamento familiar. E, aliado ao 

conhecimento técnico e legal, propor estratégias educativas eficazes que favoreçam a transformação 

de crenças, tabus e conceitos sobre o exercício da sexualidade, como um direito ligado a opção e 

responsabilidade de reprodução. Nesse sentido, objetivou-se conhecer o pensamento feminino sobre 

a participação dos homens no planejamento familiar. O Estudo foi do tipo descritivo com abordagem 

qualitativa, realizado no período de maio a julho de 2011, com 20 mulheres no Centro Microrregional 

de Excelência à Assistência Reprodutiva, localizada no município de Crato-CE. O projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Regional do Cariri (URCA) e 

aprovado com parecer de n° 25/2011. As principais formas de colaboração do parceiro na utilização 

do método consistiram em lembrar o uso quanto aos horários e em provê-los. No entanto algumas 

demonstraram acreditar que esta forma de participação está distante das suas expectativas, pois uma 

contribuição mais efetiva incluiria a ida do companheiro às consultas. As participantes relataram 

considerar importante essa contribuição, ao afirmarem que tanto o ato de engravidar e a criação dos 

filhos é dependente de esforços equânimes do casal, e, portanto, esse controle deve ser realizado pelos 

dois. A pesquisa evidenciou que embora a maioria das participantes tenha demonstrado conhecimento 

acerca da relevância da participação igualitária dos seus companheiros no controle da fecundidade, 

uma parcela expressiva das mulheres, referiu não cobrar esse envolvimento. Compreende-se, que para 

essa igualdade ser alcançada deve haver uma abordagem mais ampla, a questão das relações de gênero 

devem ser abordadas primariamente no âmbito educacional, havendo a sensibilização dos mais jovens 

no que diz respeito a igualdade de gênero, na tentativa de alcançar essa igualdade em todas as esferas 

da vida, inclusive a reprodutiva. Porém, acreditamos que esses resultados possam contribuir para a 



 

 

construção de uma assistência pautada na participação igualitária de ambos os sexos, promovendo 

uma prática saudável e efetiva como medida de promoção da saúde na perspectiva do usuário. 
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