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Objetivos 

Explorar as crenças, valores, atitudes e 
experiências dos homens em relação aos 
contraceptivos. 

Métodos/Procedimentos 

O procedimento de revisão sistemática foi 
desenvolvido conforme o recomendado por 
Pearson et al. (2005). Foram incluídos estudos 
primários qualitativos publicados desde 1994 
até 2010 (inclusive). Os participantes foram 
todos os homens que expressaram suas 
crenças, valores, atitudes e experiências em 
relação aos contraceptivos masculinos, de 
todas as culturas, etnias e religiões. Foram 
exploradas as bases de dados eletrônicas 
Medline, Cinahal, Scielo, Lilacs, Medcaribe, 
Cochrane Library, e PsychINFO, mediante uso 
de descritores, termos ou palavras-chave 
apropriadas para cada base. A busca das 
pesquisas foi realizada mediante descritores, 
termos ou palavras-chave no título, nos 
descritores, no resumo e nas palavras do texto. 
A decisão para incluir ou excluir a pesquisa da 
metassíntese foi feita por dois grupos de 
revisores, em todas as etapas, de forma 
independente. As controvérsias entre as 
decisões dos dois grupos foram resolvidas 
mediante discussão e chegada a um consenso. 
A lista de referências e bibliografias dos artigos 
incluídos foi revista manualmente. A literatura 
cinza e páginas eletrônicas relevantes em todo 
o mundo também foram exploradas. 

Resultados 

O desfecho desta revisão sistemática resultou 
na identificação de 20 estudos. Estes foram 
avaliados quanto ao rigor metodológico por 
meio do Instrumento de Avaliação Crítica de 
Estudos Qualitativos, do Instituto Joanna Briggs 
(JBI – Qari). Esta avaliação resultou na 
inclusão de 14 estudos na metassíntese. A 
Escala de Graus de Credibilidade do Instituto 
Joanna Briggs foi utilizada para subsidiar a 
elaboração dos resultados, e incluídos apenas 

os resultados considerados inequívocos. O 
conjunto de dados dos estudos primários, 
submetidos a um processo interpretativo, 
resultou em cinco assertivas que representam 
a síntese das crenças, valores, atitudes e 
experiências dos homens em relação aos 
contraceptivos: 1- Os comportamentos 
contraceptivos são influenciados pela bagagem 
cultural e as condições sociais; 2- Valores 
centrados nos homens predominam nas 
decisões contraceptivas; 3- O senso de 
invulnerabilidade à gravidez não planejada 
influencia as atitudes contraceptivas; 4- Fortes 
obstáculos devem ser superados para usar 
contraceptivos; 5- Há o sentimento de 
satisfação em relação a alguns contraceptivos 
usados. 

Conclusões 

A necessidade de inserir os homens em todas 
as etapas do planejamento reprodutivo, e não 
somente no momento da escolha do método 
contraceptivo, tornou-se evidente neste estudo. 
Considerar suas crenças, valores e práticas 
culturais, assim como sua religiosidade e meio 
social, com o intuito de promover a qualidade 
da relação entre profissionais e usuários dos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, 
desenvolver uma aproximação com a realidade 
e contribuir mediante ampliação do 
conhecimento dos casais sobre a 
contracepção, os métodos contraceptivos 
modernos e a tomada da decisão correta 
nessas situações consistem em práticas 
essenciais na obtenção do sucesso na 
promoção da saúde reprodutiva e efetivar, de 
modo consistente, o almejado planejamento 
reprodutivo. 
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