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INTRODUÇÃO: Investindo fortemente no planeja-
mento familiar, o Município de Sapucaia do Sul é 
pioneiro no incentivo à vasectomia através do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A triagem, orientação e enca-
minhamento ocorrem na Clínica de Saúde da Mulher 
(CLISAM), através do agendamento da Consulta de 
Enfermagem. A Lei Municipal no. 2840, de 28 de mar-
ço de 2006 estabelece normas e condições para assegu-
rar o Planejamento Familiar na Rede Pública Munici-
pal de Saúde (Sapucaia do Sul, 2006). Também é nor-
teado pela Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, onde 
fica quem são os indivíduos que podem realizar o pro-
cedimento (Ministério da Saúde, 1996). A vontade de 
realizar a Consulta de Enfermagem em uma área ino-
vadora foi o que levou as alunas a escolherem este 
local como campo de estágio, experiência a ser abor-
dada neste trabalho. OBJETIVO: Relatar a atuação do 
enfermeiro na área proposta assim como as ações insti-
tuídas pelas alunas durante o período de estágio.  MA-
TERAL E MÉTODOS: As consultas para aconselha-
mento da vasectomia são agendadas em semanas inter-
caladas, sendo atendidos 10 pacientes/dia. As alunas 
dedicaram 32h/cada para realização desta atividade, 
sob supervisão da enfermeira do local. Ainda foi con-
feccionado um folder para distribuição aos clientes e 
realizado grupos de sala de espera, com orientações às 
mulheres na tentativa de buscar mais candidatos ao 
procedimento. RESULTADOS E CONCLUSÕES: 
Foram realizadas 70 consultas de enfermagem e abor-
dagem a 60 mulheres em sala de espera, com ampla 
distribuição do material informativo. Outras atividades 
nesta área podem ser criadas buscando mais candidatos 
com o envolvimento de mais enfermeiros. Esta atitude 
da Prefeitura mostra que é possível investir na saúde, 
exemplo que deveria ser seguido por outros municí-
pios.  




