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APRESENTAÇÃO

O presente protocolo se destina a apresentar estratégias para abordagem do planeja-
mento sexual e reprodutivo e os métodos contraceptivos disponíveis, além de suas indi-
cações e contraindicações. 

A escolha do método contraceptivo não é tarefa fácil, pois existem inúmeras opções 
disponíveis. É fundamental observar os critérios clínicos, aliados às possibilidades e pre-
ferência de cada paciente.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as gestações não planejadas es-
tão diretamente relacionadas ao aumento da morbimortalidade maternofetal. Ademais, 
uma gravidez não planejada pode terminar em um abortamento inseguro, representan-
do grave risco para a saúde da mulher. 

A partir das considerações apresentadas neste documento, esperamos contribuir com 
esclarecimentos sobre os direitos sexuais e reprodutivos, sobre a eficácia, segurança e 
critérios de escolha para o método contraceptivo mais adequado e garantir o acesso ao 
melhor método disponível para cada caso. 

Desejamos uma boa leitura!

Atenciosamente, 

Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher e Perinatal. 
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INTRODUÇÃO 

A atenção em saúde sexual e reprodutiva é uma das áreas de atuação prioritárias das 
equipes de Saúde da Família (eSF) e deve ser ofertada observando-se como princípio 
o respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. A atenção em planejamento reproduti-
vo implica em oferta de métodos e técnicas para a concepção e a anticoncepção, pau-
tada em livre escolha informada, bem como acompanhamento posterior. As ações em 
planejamento sexual e reprodutivo devem incluir o indivíduo ou o casal, quando for o 
caso, e não se restringir somente às ações voltadas para a saúde reprodutiva. Homens e 
mulheres devem ser incluídos nas ações (individuais ou coletivas) também abordando 
questões relativas à saúde sexual. 

A escolha do método contraceptivo é complexa e multifatorial. Além dos critérios clíni-
cos, é importante considerar os aspectos sociais, comportamentais, psicológicos, assim 
como a preferência individual. Durante a consulta, deve-se fornecer informações claras 
e adequadas a respeito de cada opção (vantagens, desvantagens, custo, eficácia, riscos, 
efeitos adversos e retorno à fertilidade) a fim de que o indivíduo (ou o casal) possa par-
ticipar ativamente do processo de escolha, evitando a descontinuação do método, que 
pode resultar em uma gravidez não planejada e abortamento inseguro.
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1. SAÚDE SEXUAL

A OMS define a saúde sexual como um estado de bem estar físico, mental, emocional 
e social em relação à sexualidade (e não somente a ausência de doenças e disfunções). 
Para a saúde sexual ser atingida e mantida, os direitos sexuais e reprodutivos de todas as 
pessoas, em todas as idades e em todos os contextos devem ser respeitados, protegidos 
e assegurados, possibilitando experiências sexuais satisfatórias e seguras, livres de coer-
ção, discriminação e violência.

Direitos Sexuais

Seguem elencados os direitos sexuais:

• O direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações e 
imposições, e com total respeito pelo corpo do(a) parceiro(a);

• O direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual;
•  O direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças;
•  O direito de viver a sexualidade, independentemente de estado civil, idade ou condição 

física;
•  O direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual;
•  O direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, homosse-

xualidade, bissexualidade;
•  O direito de ter relação sexual, independentemente da reprodução;
•  O direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez e de infecções sexualmente trans-

missíveis (ISTs) e Aids;
•  O direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e um atendimento de 

qualidade, sem discriminação;
•  O direito à informação e à educação sexual e reprodutiva.
• O profissional de saúde da eSF pode contribuir para a oferta de uma atenção de qualida-

de no campo da saúde sexual. A seguir, algumas recomendações do Ministério da Saúde 
(MS) para as equipes de eSF na atenção em saúde sexual:
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•  Escutar a paciente;
•  Ser proativo(a), no que se refere a abordar nos atendimentos os temas de sexualidade 

e qualidade da atividade sexual: satisfação, prática do sexo seguro, existência e tipos de 
dificuldades;

•  Considerar, na abordagem, o contexto de vida da pessoa ou do casal, influências re-
ligiosas, culturais, educação sexual, qualidade da relação e da comunicação com o(a) 
parceiro(a), uso de álcool e outras drogas, desejo ou não em relação a ter filhos, entre 
outras questões relacionadas à saúde sexual;

•  Prestar suporte emocional e psicológico (acolhimento, escuta qualificada);
•  Orientar e ajudar a desfazer mitos e tabus, com uma abordagem positiva do prazer se-

xual;
•  Quando houver dificuldades sexuais, discutir as possibilidades para a realização de mu-

danças graduais, no sentido de buscar maior satisfação;
•  Dialogar sobre a possibilidade de o casal aumentar o repertório sexual (local, posições, 

etc.); 
•  Incentivar a comunicação entre os parceiros, o que resultará em maior confiança e segu-

rança para solicitar um ao outro o que desejam; 
•  Trabalhar com a pessoa o direito que ela tem em se sentir confortável, para sentir e dar 

prazer; 
•  Buscar despertar na pessoa a consciência de que ela também tem responsabilidade pelo 

seu próprio prazer; 
•  Incentivar o autoconhecimento; 
•  Incentivar a troca de carinhos e carícias que não estejam restritas aos genitais. 
• Instituir cuidados gerais da saúde e promover o autocuidado, que podem contribuir para 

uma melhor saúde sexual;
• Identificar e substituir, quando possível, medicamentos que possam interferir na saúde 

sexual e na saúde reprodutiva;
• Instituir tratamentos para as doenças ou condições que estejam interferindo na saúde 

sexual: doenças ginecológicas, urológicas, doenças crônico-degenerativas, tais como: hi-
pertensão arterial, diabetes, entre outras;

• Garantir o acesso a informações, métodos e meios para a regulação da fecundidade e 
para a proteção contra as ISTs/HIV/Aids;

• Realizar ações de educação em saúde sexual e saúde reprodutiva, individual e em gru-
pos. Em qualquer grupo esse assunto pode ser abordado, por exemplo: em um grupo de 
pessoas com hipertensão, considerando que um grupo não pode tratar apenas de ques-
tões de doença, deve-se promover saúde, entre elas a sexual e a reprodutiva. Lembrando 
que um dos principais problemas de não aderência à medicação anti-hipertensiva em 
homens é o mito da impotência sexual; 
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• Identificar os casos que necessitem de referência para a atenção especializada, sendo 
que a definição dos fluxos e pactuações para essa referência são de responsabilidade 
da gestão.

Muitos casos de dificuldades sexuais poderão ser resolvidos pela eSF com as orienta-
ções suprarreferidas. Ressalta-se a necessidade de que a equipe multidisciplinar avalie 
caso a caso para a escolha de terapêutica individualizada. Não obtendo sucesso com as 
condutas indicadas, o profissional da eSF deve encaminhar a paciente para avaliação do 
ginecologista. 

2. SAÚDE 
REPRODUTIVA

Considerando que o planejamento pode ser realizado pelo homem e pela mulher, em 
conjunto ou isoladamente, e até mesmo quando estes não querem ter filhos, vem sendo 
amplamente discutida a utilização do termo “planejamento reprodutivo” em substitui-
ção ao termo “planejamento familiar” (conforme consta em lei), por se tratar de uma 
concepção mais abrangente.

As pessoas têm o direito de planejar a vida de acordo com as suas necessidades. Portan-
to, o adolescente, o jovem ou o adulto, homem ou mulher, independentemente de ter 
ou não uma união estável ou de constituir uma família, pode fazer, individualmente ou 
com o(a) parceiro(a), uma escolha quanto a ter ou não ter filhos.

Direitos Reprodutivos

Seguem elencados os direitos reprodutivos:
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• O direito de as pessoas decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter 
filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas; 

• O direito de acesso a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos;
• O direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e 

violência;
• A estratégia adequada para que a assistência em planejamento possa realmente pro-

mover a saúde reprodutiva envolve:
• O conhecimento, por cada equipe de eSF, da população em idade fértil adscrita à sua área de 

abrangência (incluindo as pacientes de risco reprodutivo);
• Planejamento das ações educativas, do atendimento individual e coletivo, com esti-

mativa de consultas necessárias para atender os usuários da área de abrangência e da 
demanda pelos métodos contraceptivos;

• Abordagem coletiva: ações educativas, que devem anteceder a primeira consulta e for-
necer à clientela os conhecimentos necessários para posterior escolha e utilização dos 
métodos;

• Avaliação clínica individual: devem ser realizados anamnese, exame geral e ginecoló-
gico (incluindo exame das mamas e rastreamento para câncer de colo uterino) para 
estabelecer o perfil da usuária dentro dos critérios de elegibilidade dos métodos;

• Orientações para a prevenção do câncer de próstata e de pênis, incluindo recomen-
dações para o autoexame, principalmente para homens com idade acima de 50 anos;

• Ações de prevenção do câncer de colo de útero e de mama: identificação da data da 
última coleta do exame preventivo do câncer de colo de útero e avaliação da necessi-
dade de realização de nova coleta, de acordo com o protocolo vigente;

• Orientação para prevenção de ISTs/HIV/Aids, com incentivo à dupla proteção;
• Orientação para a escolha dos recursos à concepção ou à anticoncepção, incentivando 

a participação ativa na decisão individual ou do casal;
• Prescrição e oferta do método escolhido;
• Acompanhamento da pessoa ou do casal;
• Aconselhamento, que é entendido como um processo de escuta ativa individualizado. 

Pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os interlocuto-
res visando o resgate dos recursos internos do indivíduo para que ele tenha possibili-
dade de reconhecer-se como sujeito de sua própria saúde e transformação;

Aos profissionais, recomenda-se que primeiro ouça, depois pergunte e depois se po-
sicione, com o cuidado de não tomar decisões pelas pessoas, não impor escolhas, não 
emitir juízo de valor.
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3. GESTAÇÕES NÃO 
PLANEJADAS E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS

Apesar das inúmeras opções contraceptivas disponíveis atualmente, cerca de metade das 
gestações no mundo não é planejada. De acordo com a OMS, as gestações não planejadas 
estão associadas a complicações maternofetais, como abortos inseguros, mortalidade ma-
terna e neonatal/infantil e também a riscos sociais, como baixa escolaridade e desemprego. 

A gravidez não planejada é multifatorial e inclui, em geral, casos de gestações indesejadas 
ou inoportunas. De modo geral, esses casos ocorrem em todos os estratos socioeconômicos 
da população, além de ser um problema mundial que impacta, especialmente, países em 
desenvolvimento. Sabe-se que gestações indesejadas são mais frequentes em:

• Mulheres com idade inferior ou igual a 19 anos (quatro vezes mais frequentes quando 
comparadas com a idade adulta);

• Baixa escolaridade (quanto menos anos de escolaridade, maior é a frequência de ges-
tação não planejada);

• Populações de baixo nível socioeconômico (cinco vezes mais frequente quando com-
paradas com a população de alto nível socioeconômico) e vulneráveis, às quais o aces-
so aos métodos contraceptivos continua a ser uma grande preocupação no sentido de 
corrigir a desigualdade global. 

Um aspecto importante é que, em muitos casos, a gravidez não planejada termina em 
aborto induzido. No Brasil, em razão da ilegalidade de sua realização por demanda da 
mulher (sendo legalizado em casos de estupro, risco de morte da mulher ou malforma-
ção do feto que seja incompatível com a vida extrauterina), a maioria dos abortos é rea-
lizada clandestinamente, o que pode levar a complicações e à morte materna, além dos 
significativos impactos que podem causar aos serviços de saúde e às famílias afetadas. 
O abortamento inseguro representa também um grave risco e alto custo para o sistema 
público, sendo frequentemente usado em caso de falha ou de uso incorreto de contra-
ceptivos, conforme revelam dados do MS. 
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4. MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS

Antes de iniciar o uso de métodos anticoncepcionais, o(a) paciente deve ser adequada-
mente orientado(a) pelo profissional de saúde com informações acuradas sobre todos 
os métodos anticoncepcionais disponíveis. Os esclarecimentos adequados permitem a 
tomada de decisão baseada em informações, traduzindo a “escolha livre e informada”. 

Diante do fenômeno de feminização, juvenização e pauperização da epidemia de Aids, o 
planejamento reprodutivo tem que ser trabalhado juntamente com a prevenção das ISTs/
HIV/Aids, e a dupla proteção deve ser sempre estimulada.

Os métodos contraceptivos podem ser classificados de várias maneiras. Reconhecem-se 
dois grupos principais, de acordo com a tabela 1: os métodos reversíveis e os métodos 
definitivos. 

REVERSÍVEIS DEFINITIVOS

Comportamentais

Esterilização cirúrgica 
feminina

Esterilização cirúrgica 
masculina

De barreira

Métodos reversíveis de longa ação (LARC)

Hormonais (via oral e injetáveis)

De emergência

Tabela 1: Grupos de métodos contraceptivos.
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Eficácia (Índice de Pearl)   

A eficácia de um método contraceptivo é a capacidade do método de proteger contra 
uma gravidez não desejada e não programada. É expressa pela taxa de falhas do método 
em determinado período de tempo. O escore mais utilizado para avaliação da eficácia é o 
índice de Pearl, calculado desta forma: 

Índice de Pearl = nº de falhas x 12 (meses) x 100 (mulheres)

                                     nº total de meses de exposição

A eficácia do método varia de acordo com o modo de uso: uso perfeito x uso 
típico, que vem a ser:

• Uso perfeito: quando o contraceptivo é usado sempre e de forma cor-
reta, conforme a prescrição. 

• Uso típico: quando o contraceptivo não é usado sempre e/ou não é 
usado de forma correta.   

Segue tabela com o Índice de Pearl dos principais métodos contraceptivos:

Tabela 2: Risco de gravidez indesejada após um ano de uso típico e perfeito do contraceptivo (Fonte: adaptado de 
Manual Febrasgo – Métodos anticoncepcionais reversíveis de longa duração, 2021).

Legenda: DIU TCu-380A (dispositivo intrauterino T de cobre modelo 380A); SIU-LNG (sistema intrauterino liberador 
de levonorgestrel).

MÉTODO RISCO DE GESTAÇÃO EM 100 
MULHERES/ANO (USO TÍPICO)

RISCO DE GESTAÇÃO EM 100 
MULHERES/ANO (USO PERFEITO)

Nada 85 85

Preservativo 18-21 2-5

Pílula/Anel/Adesivo 9 0,3

Injetáveis 6 0,2

DIU TCu-380A 0,8 0,6

Laqueadura 0,5 0,5

Vasectomia 0,15 0,1

SIU-LNG 0,2 0,2

Implante liberador de etonogestrel 0,05 0,05
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5. CRITÉRIOS DE 
ELEGIBILIDADE

Os critérios de elegibilidade para a escolha do método contraceptivo são definidos pelo 
conjunto de características apresentadas pela pessoa e indicam se a mesma pode ou não o 
utilizar. O profissional de saúde deve sempre considerar a escolha da paciente como prio-
ridade, porém, o método escolhido poderá ter seu uso contraindicado. A segurança deve 
também ser avaliada pelo profissional, quando da prescrição do método. A OMS montou 
um grupo de trabalho que classificou estas condições em quatro categorias, assim dispos-
tas, conforme a edição do ano de 2015:

Tabela 3: Critérios de elegibilidade para o uso de métodos contraceptivos (Fonte: OMS, 2015).

CATEGORIA 1 O método pode ser utilizado sem qualquer restrição.

CATEGORIA 2 O método pode ser usado com cautela e mais precauções, 
especialmente com acompanhamento clínico mais rigoroso.

CATEGORIA 3

Contraindicação relativa. O uso do método pode estar associado 
a um risco, habitualmente considerado superior aos benefícios 
decorrentes de seu uso. Deve ser utilizado quando não houver outra 
opção disponível, com vigilância médica rigorosa.

CATEGORIA 4 Contraindicação absoluta. O uso do método determina um risco à 
saúde inaceitável.
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6. MÉTODOS 
REVERSÍVEIS

A tabela a seguir mostra as opções disponíveis de métodos reversíveis, no Sistema Único 
de Saúde do município de Belo Horizonte (SUS-BH): 

MÉTODOS REVERSÍVEIS

Pílula combinada de baixa dosagem (etinilestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg)

Minipílula (noretisterona 0,35 mg)

Pílula anticoncepcional de emergência (levonorgestrel 0,75 mg)

Injetável mensal (enantato de noretisterona 50 mg + valerato de estradiol 5 mg)

Injetável trimestral (acetato de medroxiprogesterona 150 mcg)

Preservativo masculino

Preservativo feminino

Diafragma 

DIU TCu-380A 

Tabela 4: métodos contraceptivos reversíveis disponíveis no SUS-BH.
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Baseiam-se na percepção de fertilidade, nas alterações fisiológicas durante o ciclo mens-
trual e na vida útil dos espermatozoides e óvulos, permitindo a identificação de um pe-
ríodo específico em que existe a possibilidade de fecundação. São também conhecidos 
como métodos comportamentais, de abstinência periódica ou naturais.

    Vantagens:
• Não requerem investimentos financeiros;
• São aceitos pelos seguimentos religiosos que se opõem à contracepção. 

 
Desvantagens:

• Índice grande de falhas;
• Problemas relacionados à sexualidade em alguns deles.
 
Observação: é importante salientar que nenhum dos métodos comportamentais deve ser 
encorajado para uso isolado pela paciente e/ou pelo casal.

7.1. Método rítmico do calendário   
(Ogino-Knaus ou tabela)
Baseia-se no conhecimento da fisiologia do ciclo menstrual da mulher. O 
período fértil se situa em torno do momento da ovulação.

Antes de recorrer a este método, a mulher registra o número de dias de 
cada ciclo menstrual durante pelo menos 6 meses. O primeiro dia de 
menstruação é sempre contado como sendo o dia 1. 

7. MÉTODOS 
COMPORTAMENTAIS
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Calcula-se o primeiro dia do período fértil subtraindo-se 18 do número de 
dias do ciclo mais curto. O cálculo do último dia do período fértil é realizado 
subtraindo-se 11 do número de dias do ciclo mais longo. Recomenda-se abs-
tinência sexual durante todo o período calculado como fértil.

Vantagens:
• Estimula a mulher a conhecer o próprio corpo;
• Pode ser utilizado para orientação do período fértil em mulheres que 

desejam gravidez. 

Desvantagens:
• Mulheres com ciclos variáveis (com mais de 6 dias) não devem usar esse 

método, pois o período de abstinência será muito longo, podendo re-
duzir a eficácia do método.

 
Eficácia:
• Extremamente variável (sempre com taxas de falhas elevadas).
 
Contraindicações:
• Ciclos menstruais irregulares, com diferença igual ou superior a seis dias 

entre o ciclo mais curto e o mais longo;
• Pós-menarca, pré-menopausa, pós-parto, pós-aborto imediato e primeiros 

ciclos após o uso de contraceptivos hormonais;
• Amenorreia;
• Lactação;
• Alterações psíquicas que impossibilitem o uso do método.

7.2. Muco cervical ou Billings
O fundamento desse método consiste nas modificações do muco cervi-
cal relacionadas ao estímulo hormonal. Sob estimulação estrogênica, o 
muco se torna abundante, aquoso, transparente e filante. Após a ovula-
ção, quando o corpo lúteo passa a secretar a progesterona, o muco torna-
-se escasso, espesso, opaco, grumoso e sem filância. 

Para detectar seu período fértil, a mulher precisa observar e reconhecer o 
tipo de secreção presente no colo do útero. A abstenção sexual deve ser 
orientada na fase sob efeito estrogênico, com muco filante.
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Vantagens:
• Estimula a mulher a conhecer o próprio corpo;
• Pode ser utilizado para orientar o período fértil em mulheres que dese-

jam gestação.
 
Desvantagens:
• Durante a excitação, após atividade sexual, após uso de produtos va-

ginais e na vigência de corrimento vaginal, a avaliação do muco pode 
estar comprometida.

 
Eficácia:
• Extremamente variável (sempre com taxas de falhas elevadas).
 
Contraindicação:
• Mulheres com alterações psíquicas graves.

7.3. Método da curva da               
temperatura basal 
Baseia-se na alteração térmica ocorrida após a ovulação. A temperatura 
basal deve ser aferida após seis horas de sono. Com a medida sendo rea-
lizada diariamente, é elaborada uma curva. 

Com a ovulação, o folículo se transforma em corpo lúteo, que secreta pro-
gesterona. O efeito termogênico da progesterona promove a elevação da 
temperatura, que pode ser usada para identificar o dia da ovulação. 

A mulher deve aferir a temperatura (de preferência oral, vaginal ou anal), 
diariamente, na mesma hora, todas as manhãs, antes de sair da cama e 
antes de comer alguma coisa. As aferições são registradas em um gráfico 
e com a elevação persistente da temperatura (0,2 a 0,5° C) é confirmada 
a ovulação. O período de abstinência deverá ser desde o primeiro dia do 
ciclo menstrual até três dias após a elevação permanente da temperatura 
basal.
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Vantagens:
• Estimula a mulher a conhecer o próprio corpo;
• Pode ser utilizado para orientar o período fértil em mulheres que de-

sejam gestação.
 
Desvantagens:
• Na vigência de doenças que cursem com febre, a eficácia pode estar 

comprometida;
• Período de abstinência grande em ciclos longos, podendo comprome-

ter a eficácia do método.
 
Eficácia:
• Extremamente variável (sempre com taxas de falhas elevadas).
 
Contraindicação:
• Mulheres com alterações psíquicas graves.

7.4. Método sintotérmico 
(temperatura corporal basal + 
secreções cervicais + outros 
sinais de fertilidade)
Consiste na utilização de múltiplos marcadores do período fértil. 

Para identificar o início do período fértil:

• Fazer cálculo do calendário;
• Analisar o muco. 

Para identificar o fim do período fértil:

• Observar variações do muco;
• Identificar a queda da temperatura basal. 
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Além disso, outros sinais e sintomas podem indicar a ocorrência da ovu-
lação, como:

• Ingurgitamento mamário;
• Dor pélvica (do alemão: Mittelschmerz, ou dor ovulatória);
• Mudanças de humor, etc.

7.5. Relações sem que haja 
ejaculação na vagina 
Consiste em práticas sexuais diversas do coito vaginal. A prática mais co-
nhecida é o coito interrompido, onde o homem, na iminência da ejacu-
lação, retira o pênis da vagina, ejaculando fora desta. Salienta-se que o 
coito interfemoral (com ejaculação na vulva) pode resultar em gestação. 
Outras formas desta técnica são práticas eróticas diversas, como: sexo 
oral, sexo anal e masturbação mútua. 

O coito interrompido, apesar de ser muito usado, não deve ser estimula-
do como método anticoncepcional, pois:

• É grande a possibilidade de falha, considerando que o líquido que sai 
pouco antes da ejaculação pode conter espermatozoides;

• Há situações em que o homem não consegue interromper a relação an-
tes da ejaculação;

• Pode desencadear problemas sexuais;
• Exposição às ISTs. 

7.6. Método da Amenorreia 
Lactacional (LAM) 
Fundamenta-se na hiperprolactinemia existente em resposta ao estímulo 
da sucção durante a amamentação, com consequentes níveis de hormô-
nio foliculoestimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH) insuficientes 
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para estimular o desenvolvimento folicular ovariano. Sabe-se que o es-
tímulo para produção da prolactina é a sucção efetiva do bebê e, quan-
to maior a frequência e a duração das mamadas, maior é este estímulo. 
Portanto, o uso de chupetas e mamadeiras, a introdução de líquidos ou 
sólidos e longos intervalos entre as mamadas (intervalo noturno maior 
que seis horas, por exemplo) podem interferir diretamente na produção 
de leite, permitindo oscilações na liberação de prolactina, possibilitando a 
ocorrência de ovulação. 

Os critérios para o uso da LAM que devem estar sempre presentes:

Vantagens:
• O bebê deve ter até os seis meses de vida;
• A nutriz deve estar em amenorreia;
• O aleitamento deve ser exclusivo.
 
Desvantagens:
• Algumas intercorrências mamárias prejudicam a LAM, devendo ser 

prevenidas e/ou tratadas, tais como: ingurgitamento mamário, fissuras 
mamilares, mastites. Todas estas condições podem ser evitadas com a 
adequada orientação da técnica da mamada (posição, pega do mamilo 
e sucção), amamentação em livre demanda e esvaziamento das mamas;

• Em caso de fissuras e mastites, a LAM deve ser continuada necessitando 
de medidas de alívio da dor, orientações específicas e suporte emocio-
nal para a mulher;

• As condições clínicas que dificultam a LAM, relativas ao bebê, são: pre-
maturidade, deformidades na boca, mandíbula e palato.

 
Eficácia:
• A eficácia depende da usuária. Em uso típico ocorre maior risco de gra-

videz (em torno de 2%). 

Contraindicações:
• Doenças maternas, como infecção pelos vírus HIV e HTLV 1 e 2;
• Uso de drogas, como quimioterápicos e drogas radioativas, amiodarona, 

isotretinoína e drogas ilícitas, entre outras; 
• Em relação ao bebê, as contraindicações da LAM são, principalmente, 

galactosemia e fenilcetonúria.
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8. MÉTODOS DE 
BARREIRA

Dispositivos que impedem a ascensão do espermatozoide no trato genital feminino, uti-
lizados pelo homem ou pela mulher, que atuam como obstáculos mecânicos. 

8.1. Preservativo masculino (condom, 
camisinha)
Consiste em um envoltório para o pênis constituído de látex, colocado 
sobre o pênis ereto, antes do coito. Alguns preservativos são lubrificados 
com silicone ou lubrificantes à base de água, e outros são revestidos com 
espermicidas. Podem ser encontrados em grande variedade de tama-
nhos, formas, cores e texturas. 

Vantagens: 
• Única forma eficaz de se prevenir as ISTs, especialmente o HIV;
• Não possuem efeitos sistêmicos;
• Possuem poucos efeitos colaterais locais;  
• Indicados em pessoas portadoras de doenças endócrino-metabólicas;  
• A eficácia dos diversos métodos de barreira aumenta com a associação 

deles a outros métodos;
• Existem raras contraindicações para o seu uso;
• Dispensam prescrição médica;
• Não requerem acompanhamento  médico especializado;
• O retorno à fertilidade é imediato;
• Podem proteger as mulheres da Doença Inflamatória Pélvica (DIP);
• Auxiliam a prevenir a ejaculação precoce, pois podem diminuir a sensi-

bilidade peniana.
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Desvantagens: 
• Casos de alergia ao látex;
• Irritação vaginal por fricção, quando se usa preservativo sem lubrificação.
 
Eficácia: 
• Quando usado da forma típica: índice de Pearl = 14;
• Quando usado da forma perfeita: índice de Pearl = 3.
 
Orientações para os usuários (modo de usar):

• Usar um preservativo novo a cada ato sexual;
• Avaliar a integridade da embalagem e data de validade;
• Ao abrir a embalagem não usar objetos pontiagudos, unhas, dentes ou 

qualquer objeto que possa danificar o preservativo.
• Abrir a embalagem no local indicado;
• Segurar o condom de forma que a borda enrolada fique de face para 

cima, em oposição ao pênis;
• Se o pênis não for circuncidado, retrair o prepúcio;
• Para maior proteção, colocar o condom antes que haja qualquer conta-

to do pênis com as regiões oral, anal ou genital;
• Antes de qualquer contato físico, colocar o condom na ponta do pênis 

ereto, evitando que o ar entre no extremo distal. O condom deve desen-
rolar facilmente. Se isso não acontecer, é provável que esteja do lado 
contrário. Deve-se descartar o condom que estava do lado contrário e 
usar um outro;

• Desenrolar o preservativo até a base do pênis ereto;
• Qualquer lubrificante à base de água pode ser usado. A lubrificação evi-

ta que o preservativo estoure. Os lubrificantes não devem ser utiliza-
dos sobre o pênis, pois podem facilitar o deslocamento do preservativo. 
Produtos derivados de óleo não devem ser usados com preservativos 
de látex.

• Imediatamente após a ejaculação, segurar o anel do condom contra a 
base do pênis para que o condom não deslize; retirar o pênis da vagina 
da mulher antes de perder completamente a ereção sem derramar sê-
men no orifício vaginal;

• Jogar fora o condom, em um recipiente adequado (lixeira).
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8.2. Preservativo feminino (condom, 
camisinha)

É uma bolsa cilíndrica de poliuretano, transparente e suave, do mesmo 
comprimento que o preservativo masculino, porém com dois anéis flexí-
veis, um em cada extremidade, sendo uma delas oclusa por uma mem-
brana. A camisinha feminina é pré-lubrificada por meio de substância à 
base de silicone, porém, outros lubrificantes (à base de água ou óleo) po-
dem ser usados, para melhorar o desconforto e o ruído.

Antes da relação sexual a mulher insere o condom na vagina, pela extremi-
dade oclusa, que deve alcançar o fundo, enquanto a aberta fica para fora, 
em contato com a vulva. Seu anel tem a finalidade de mantê-la aberta. 

Vantagens:
• Única forma eficaz de se prevenir as ISTs, especialmente o HIV;
• Não possuem efeitos sistêmicos;
• Possuem poucos efeitos colaterais locais;  
• Indicados em pessoas portadoras de doenças endócrino-metabólicas;  
• A eficácia dos diversos métodos de barreira aumenta com a associa-

ção deles a outros métodos;
• Existem raras contraindicações para o seu uso;
• Dispensam prescrição médica;
• Não requerem acompanhamento  médico especializado;
• O retorno à fertilidade é imediato;
• Podem proteger as mulheres da DIP;
• Controle total da mulher. 

Desvantagens:
• Desconforto;
• O condom feminino se movimenta durante o coito;
• Pode tornar ruidoso o ato sexual;
• Tem aspecto feio;
• Reduz a sensibilidade à penetração;
• É mais caro que o masculino.
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Eficácia:
• Quando usado da forma típica: índice de Pearl = 21; 
• Quando usado da forma perfeita: índice de Pearl = 5. 
 
Orientações para os usuários (modo de usar):

• Usar uma nova camisinha feminina a cada ato sexual;
• Verificar, na embalagem, a sua integridade e a data de validade;
• Se possível, lavar as mãos com água e sabão, antes da inserção;
• Antes de qualquer contato físico, colocar o condom dentro da vagina. 

Pode ser inserido, não importa o tempo, antes da relação. Para maior 
proteção, inserir o preservativo antes de qualquer contato. Escolha uma 
posição confortável para a inserção (agachada, com uma perna levanta-
da, deitada com a barriga para cima ou sentada);

• Aproximar as bordas do anel, do lado fechado, esfregando uma na ou-
tra para espalhar o lubrificante;

• Apertar o anel de forma a torná-lo estreito e longo. Com a outra mão, 
separar os grandes lábios, expondo o introito vaginal, onde será inseri-
do o anel; 

• Empurrar cuidadosamente o anel para dentro da vagina o máximo pos-
sível. Colocar um dedo no interior da camisinha para melhor empurrá-la, 
posicionando-a na posição final (aproximadamente dois centímetros da 
camisinha e o anel externo ficam fora da vagina);

• Para retirar o condom, segurar o anel externo, selando as bordas, e reti-
rar cuidadosamente o preservativo da vagina;

• A camisinha feminina não precisa ser retirada imediatamente após a re-
lação sexual, porém, deve ser retirada antes de se levantar;

• Desprezar o condom em local seguro e adequado (lixeira).

8.3. Espermicida

São substâncias químicas que comprometem a vitalidade dos esperma-
tozoides, em forma de cremes, geleias, comprimidos, tabletes e espuma. 
As substâncias mais utilizadas são o nonoxinol-9 (não comercializado no 
Brasil), menfegol, cloreto de benzalcônio, entre outras.
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Desvantagens:
• O nonoxinol-9 (N-9), quando usado com frequência, aumenta o risco de 

transmissão do HIV, pela agressão que causa ao epitélio vaginal; 
• Podem provocar reações alérgicas;
• Quando usados isoladamente, apresentam baixa eficácia contraceptiva.
 
Eficácia:
• Em uso típico: índice de Pearl = 26; 
• Em uso perfeito: índice de Pearl = 6.
 
Contraindicações:
• Alto risco ou portadoras de ISTs, principalmente HIV/AIDS;
• Doença Inflamatória Pélvica atual ou nos últimos três meses;
• Cervicite purulenta atual ou nos últimos três meses;
• Alergia ao produto.
 
Uso correto:
• Devem ser colocados o mais próximo possível da cérvice;
• Devem ser colocados 15 minutos antes da relação, para que possam se 

dissolver e liberar a substância ativa; 
• Como possuem efetividade por, no máximo, duas horas, a relação deve 

ocorrer nesse intervalo de tempo. Para novas relações, novas aplicações 
devem ser feitas.

8.4. Diafragma

O diafragma é uma membrana de silicone, em forma de cúpula, circunda-
da por um anel flexível que tem a finalidade de lhe conferir memória de 
forma. Este anel é circular, mas assume a forma de “8” quando comprimi-
do, facilitando a inserção na cavidade vaginal, onde retoma a sua forma 
original, quando liberado. O diafragma impede a penetração dos esper-
matozoides no útero. É apresentado em diversos tamanhos, para correta 
adaptação às vaginas de diversos comprimentos. O prazo de validade é 
em média de 5 anos. 
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O uso do diafragma requer uma prévia tomada de medida da vagina por 
profissional treinado e treinamento da paciente em colocá-lo e retirá-lo. 
Sua inserção deve ser feita de tal modo que cubra completamente a cér-
vice e a parede vaginal anterior.

Vantagens:
• Ausência de efeitos sistêmicos; 
• Prevenir algumas ISTs (cervicites) e suas complicações, especialmente 

gonococo e clamídia;
• Possivelmente auxilia na prevenção do câncer de colo de útero;
• É um método controlado pela mulher. 
 
Desvantagens:
• Provoca alteração da flora vaginal e, consequentemente, aumenta a 

ocorrência de vaginoses;
• Aumenta o risco de infecções urinárias;
• Não pode ser usado por mulheres com alterações anatômicas do tipo 

prolapsos anterior, posterior ou apical, pela dificuldade de adaptação;
• Pode ocorrer reação alérgica;
• Não protege contra HIV, HPV, herpes genital e tricomoníase porque não 

recobre a parede vaginal e a vulva.
 
Eficácia:
• Em uso típico: índice de Pearl = 20;
• Em uso perfeito: índice de Pearl = 6.

Técnica de medição do diafragma:

Existem diafragmas de diversos tamanhos, sendo necessária a medição 
por profissional de saúde treinado para determinar o tamanho adequado 
para cada mulher. O tamanho adequado do diafragma corresponde ao 
comprimento diagonal do canal vaginal, desde a face posterior da sínfise 
púbica até o fundo do saco vaginal posterior. A medição deve ser feita 
por meio da seguinte técnica: 

• Introduzir os dedos indicador e médio na vagina, até que a extremidade 
do dedo médio atinja o fundo do saco vaginal posterior;

• Em seguida, com a ponta do polegar da mesma mão ou com o dedo de 
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outra mão, marcar o local em que o dedo indicador toca a sínfise púbica; 
• Retirar os dedos da vagina e medir o diâmetro aproximado. A distância 

da ponta do polegar e o local onde o dedo médio toca o fundo da vagi-
na corresponde ao diâmetro aproximado;

• Partindo de um número inferior ao diâmetro aproximado, determinado 
pelo toque vaginal, experimentar as variações de 5 em 5 mm, por meio 
dos anéis medidores do diafragma ou, na ausência destes, de um jogo 
de diafragmas de amostra. Os diafragmas devem ser experimentados 
um a um, até se encontrar o que melhor se adapte à vagina; 

• O anel (ou a borda do diafragma) deve tocar as paredes laterais da va-
gina e se assentar confortavelmente entre a sínfise púbica e o fundo de 
saco posterior. Como regra prática, deve-se usar o maior tamanho que, 
adaptando-se perfeitamente à vagina, não fique deformado e não seja 
percebido, causando desconforto à mulher;

Medir novamente o diafragma após cada parto, abortamento de segun-
do trimestre, cirurgia vaginal ou perineal, a cada dois anos ou caso ocorra 
aumento ou diminuição de peso superior a dez quilos. O ideal é a avalia-
ção do diafragma a cada ano, por ocasião do exame de rotina.

Modo de uso (instruções às usuárias):

• Inicialmente, é necessário exame ginecológico para afastar alterações 
que possam inviabilizar seu uso, tais como anormalidades anatômicas 
da vagina, colo e útero, prolapso uterino, cisto ou retoceles pronuncia-
das, retroversão uterina acentuada e fístulas vaginais;

• A mulher pode começar a usar o diafragma a qualquer momento duran-
te o ciclo menstrual. Entretanto, não pode ser ajustado antes de 6 a 12 
semanas após um parto a termo ou um aborto no segundo trimestre. O 
ajuste somente poderá ser feito quando o colo e o útero retornarem ao 
tamanho normal;

• Antes que a mulher comece a usar o diafragma, é importante que 
aprenda a identificar o colo do útero por meio do auto toque vaginal da 
seguinte forma: 

• Após lavar as mãos, introduzir o dedo médio na vagina, dirigindo-o para 
trás; 

• Movendo suavemente o dedo dentro da vagina, procurar o colo uteri-
no, cuja forma e consistência se assemelham à ponta do nariz;

• Quando colocar o diafragma, a usuária deve ser capaz de sentir o colo 
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do útero por meio da borracha, portanto deve estar bem familiarizada 
com tal identificação. 

Algumas considerações importantes sobre o uso do diafragma:

• O diafragma deve ser colocado em todas as relações sexuais, antes de 
qualquer contato entre o pênis e a vagina;

• Pode ser colocado na hora da relação sexual ou, no máximo, duas 
horas antes;

• É recomendável que o diafragma seja usado em associação a um creme 
ou geléia espermicida, para aumentar a eficácia contraceptiva, além de 
proporcionar lubrificação para mais fácil inserção;

• O diafragma só deve ser retirado de seis a oito horas após a última rela-
ção sexual, não devendo permanecer mais de 24 horas, com a finalida-
de de se evitar efeitos colaterais;

• Quando a mulher está bem orientada, a colocação do diafragma é tão 
simples quanto a de uma lente de contato e não dói;

• Não deve ser usado durante a menstruação;
• Imediatamente depois de retirar o diafragma, deve-se lavá-lo com água 

e sabão neutro, secá-lo bem com um pano macio e guardá-lo em um 
estojo, em lugar seco, fresco, não exposto à luz do sol;

• Não se deve polvilhar o diafragma com talcos, pois podem danificá-lo 
ou causarem irritação na vagina ou no colo do útero;

• Quando o diafragma está bem colocado, não atrapalha a relação sexual, 
nem é percebido pelo homem. Por isso, a paciente deve se capacitar a 
realizar o autoexame, após inserir o diafragma, para conferir se o apare-
lho está corretamente posicionado.

 
O uso correto do diafragma implica em:

• O espermicida deve ser colocado na concavidade do diafragma, em 
quantidade suficiente para preencher sua metade; 

• A relação deve ocorrer no intervalo de tempo de uma a duas horas após 
sua inserção;

• Havendo retardo na relação ou mais de um intercurso, deve ser aplicada 
nova dose de espermicida;

• O diafragma deve permanecer na vagina após a última relação mantida, 
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por pelo menos seis horas, e não deve permanecer por mais de 24 horas;
• A higiene após a relação deve restringir-se à vulva, não devendo ser rea-

lizada qualquer tipo de higiene intravaginal, como a ducha;
• Após ser retirado da vagina, o diafragma deve ser lavado com água e 

sabão neutro, sem perfume, seco, polvilhado com talco sem perfume 
ou amido de milho, e guardado em local seco e ao abrigo da luz, verifi-
cando, antes, contra a luz, a existência de furos ou defeitos;

• Não devem ser utilizados lubrificantes derivados do petróleo, como a 
vaselina, pois podem provocar corrosão e destruição do diafragma;

• Após parto vaginal e recuperação completa, deve haver reavaliação do 
tamanho a ser usado, podendo ocorrer alterações que exijam troca;

• Reavaliar o tamanho do contraceptivo a ser usado e possíveis trocas, 
após grandes variações no peso corporal. 

 
Atenção: a detecção de ISTs é motivo para suspender o uso do método. 
O retorno ao uso ficará condicionado à cura da infecção e reavaliação de 
risco de nova IST e/ou infecção pelo HIV.
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9. CONTRACEPÇÃO 
REVERSÍVEL DE LONGA 
AÇÃO (LARC)

A Contracepção Reversível de Longa Ação (Long Acting Reversible Contraceptives [LARC], 
em inglês) é representada pelos dispositivos intrauterinos e pelo implante contracepti-
vo. O método disponível pela rede municipal de saúde de Belo Horizonte, atualmente, é 
o DIU TCu-380A, com duração de 10 anos.

São métodos altamente eficazes, com ação contraceptiva igual ou superior a três anos. 
Os LARCs são superiores em termos de eficácia, propiciando taxas de gravidez de menos 
de 1% ao ano em uso perfeito e em uso típico. Por não dependerem da motivação da 
usuária para manter sua eficácia, os LARCs são mais eficazes e bem indicados para mu-
lheres com fatores de risco de baixa adesão e vulnerabilidade.

Os LARCs independem da ação do médico ou da usuária para manter sua eficácia e apre-
sentam as mais altas taxas de satisfação e continuidade de uso entre todos os contracep-
tivos reversíveis. 

9.1. DIU TCu-380A
Os DIUs constituem o método mais comum de contracepção reversível 
utilizado no mundo. O DIU é um objeto pequeno de plástico flexível, em 
forma de T, que é inserido na cavidade uterina e exerce função contra-
ceptiva.

Mecanismo de ação:
Os estudos sugerem que o DIU TCu-380A atua impedindo a fecundação 
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porque torna mais difícil a passagem do espermatozoide pelo trato re-
produtivo feminino, modificando o muco cervical, reduzindo a possibi-
lidade de fertilização do óvulo. O DIU de cobre afeta os espermatozoi-
des e os óvulos de várias maneiras. Eles estimulam reação inflamatória 
pronunciada ou reação à presença de corpo estranho no útero. Poucos 
espermatozoides chegam às trompas de Falópio e os que chegam, com 
toda probabilidade, não são aptos para fertilizar um óvulo.

Vantagens:
• O DIU TCu-380A dura 10 anos após a sua inserção, mas pode ser retirado 

a qualquer momento, se a mulher assim desejar ou se apresentar algum 
problema;

• Muito eficaz;
• Não interfere nas relações sexuais; 
• Não apresenta os efeitos colaterais do uso de hormônios;
• A fertilidade retorna logo após a sua remoção;
• Não interfere na qualidade ou quantidade do leite materno; 
• Pode ser usado até a menopausa (até um ano ou mais após a última 

menstruação);
• Não interage com outra medicação;
• Não há necessidade de períodos de “descanso” para inserir um novo 

DIU após a mulher ter usado o anterior por um longo período.
 
Desvantagens:
• Alterações no ciclo menstrual (comum nos primeiros três meses, geral-

mente diminuindo depois desse período);
• Sangramento menstrual prolongado e volumoso;
• Sangramento e manchas (spotting) no intervalo entre as menstruações; 
• Cólicas de maior intensidade ou dor durante a menstruação;
• O DIU não protege de ISTs/HIV/Aids.
 
Eficácia:
• O DIU TCu-380A é o mais eficaz dos DIUs com cobre e seu efeito depois 

da inserção dura 10 anos;
• A taxa de falha é de 0,6 a 0,8 por 100 mulheres, no primeiro ano de uso. 

Nos anos seguintes, a taxa anual de gravidez é ainda menor;
• O índice de gestações, expulsão e remoção por motivos médicos dimi-

nui a cada ano de uso;
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• As concentrações de cobre no trato genital superior caem rapidamente 
depois da remoção do DIU e a recuperação da fertilidade é imediata.

 
Contraindicações (Categoria 4): 

• Gravidez confirmada;
• Septicemia puerperal ou imediatamente após aborto séptico;
• Sangramento vaginal inexplicável;
• Doença trofoblástica gestacional com níveis persistentemente elevados 

de ß-hCG ou doença maligna;
• Câncer cervical ou endometrial (para inserção do método);
• Miomas uterinos com distorção da cavidade uterina;
• Anormalidades anatômicas com distorção da cavidade uterina;
• DIP atual (para inserção do método);
• Atual cervicite purulenta, gonorreia ou infecção por clamídia (para in-

serção do método);
• Tuberculose pélvica (para inserção do método).
 
Avaliação inicial:

• O DIU deve ser oferecido como uma opção entre outros anticoncepcionais;
• Orientar sobre complicações/intercorrências e enfatizar para procurar 

atendimento se houver sinais/sintomas;
• A paciente, após ser orientada sobre prazo de validade, complicações e 

índice de falha do DIU, deve assinar o termo de consentimento livre e 
esclarecido (conforme modelo encontrado no Anexo 1);

• O médico que realiza a inserção deve estar treinado para o uso do método;
• O exame ginecológico deve estar normal e a citologia oncótica atualizada. 
 
Observação: não é obrigatória a solicitação de ultrassom antes e após a 
inserção do DIU. Entretanto, deverá ser realizada em casos selecionados, 
previamente à inserção (suspeição de malformação uterina ou para a in-
vestigação de sangramento uterino anormal sem diagnóstico).

Momento apropriado para iniciar o uso:

Mulher menstruando regularmente - O DIU pode ser inserido a qualquer 
momento durante o ciclo menstrual, desde que haja certeza de que:
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• A mulher não está grávida (solicitar ß-hCG um dia antes da inserção. 
Caso não seja possível, realizar um teste rápido urinário no dia da inser-
ção, antes do procedimento);

• Que não tenha malformação uterina;
• Não existam sinais de infecção. 

O DIU deve ser inserido, quando possível, durante a menstruação, pois 
tem algumas vantagens:

• Se o sangramento é menstrual a possibilidade de gravidez fica descartada; 
• A inserção é mais fácil pela dilatação do canal cervical; 
• Qualquer sangramento causado pela inserção não incomodará tanto 

a mulher;
• A inserção pode causar menos dor. 
 
Após o parto - O DIU pode ser inserido durante a permanência no hospi-
tal, desde que a mulher já tenha tomado essa decisão durante o pré-na-
tal. O momento mais indicado é logo após a expulsão da placenta. Porém, 
pode ser inserido a qualquer momento dentro de 48 horas após o parto, 
embora a taxa de expulsão, nesses casos, seja em torno de 20%. Passado 
esse período, deve-se aguardar, pelo menos, quatro semanas. Destaca-se 
que é necessário treinamento especial para evitar perfurações uterinas e 
mau posicionamento, que pode levar à expulsão do DIU.

Após abortamento - Pode ser inserido imediatamente se não houver in-
fecção, embora a taxa de expulsão seja de 25%. Se houver infecção, tratar e 
orientar para a escolha de outro método eficaz. O DIU pode ser inserido após 
três meses, se não houver mais infecção e a mulher não estiver grávida.

Técnica de inserção: 

A mulher deve ser avaliada clinicamente antes da inserção. Cabe, aqui, a 
lembrança de que o maior número de casos de infecções associadas ao 
uso do DIU ocorre pouco tempo após a inserção, por conta de infecções 
preexistentes não diagnosticadas. Todo DIU deverá estar esterilizado e 
embalado individualmente. As seguintes etapas devem ser seguidas:

• A mulher deve ser orientada a informar ao profissional de saúde a ocor-
rência de desconforto ou dor em qualquer momento durante o proce-
dimento de inserção;
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• Toque vaginal para determinar tamanho e posição do útero, assim 
como ausência de gravidez ou sinais de doença inflamatória pélvica;

• Limpar cuidadosamente o colo uterino e a cavidade vaginal com uma 
solução antisséptica, antes da inserção do DIU;

• Pinçar o lábio anterior do colo uterino com uma pinça de Pozzi e tracio-
nar suavemente para corrigir ante ou retroflexão uterina;

• Inserir delicadamente o histerômetro por meio do canal cervical até 
atingir o fundo uterino. Deve-se tomar cuidado para não tocar as pare-
des vaginais ou as lâminas do espéculo com o histerômetro e deve-se 
passar o histerômetro somente uma vez pelo canal cervical;

• Depois da histerometria, delimitar no dispositivo de inserção a medida 
encontrada com a histerometria;

• Carregar o dispositivo no tubo de inserção, sem tirar o DIU do pa-
cote estéril;

• Introduzir o dispositivo de inserção pelo canal cervical até o fundo ute-
rino e liberar o DIU com o êmbolo. Passar o dispositivo de inserção so-
mente uma vez pelo canal cervical;

• Retirar o dispositivo de inserção, seguindo as instruções do fabricante;
• É recomendável padronizar o comprimento do fio entre 2 e 3 cm;
• Depois da inserção, a mulher deve ficar deitada, repousando, por cinco 

a dez minutos; 
• Não é necessário realizar ultrassonografia após a inserção como rotina. Deve 

ser realizada quando existe dúvida se o DIU está corretamente posicionado 
e na condução de casos com suspeita ou presença de complicações;

• Orientar a mulher a informar o uso do DIU em todas as consultas, mes-
mo que isso não seja perguntado e fornecer cartão com dados da inser-
ção (data da inserção, data da remoção, lote e modelo).

Orientar retorno para exame pélvico e revisão, conforme esquema:

• 3 a 6 semanas após a primeira menstruação depois da inserção;
• A cada 6 meses no primeiro ano;
• Anualmente até a troca ou retirada.

Remoção do DIU:

A remoção deve ser realizada considerando o tempo de uso do DIU, por 
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solicitação da usuária ou por indicação clínica. Com relação ao tempo de 
uso, o DIU TCu-380A deve ser removido 10 anos após a inserção.

A remoção do DIU é relativamente simples. Pode ser feita em qualquer 
momento do ciclo menstrual, embora possa ser um pouco mais fácil du-
rante a menstruação, quando o canal cervical está dilatado. 

Nos casos em que o fio do DIU não esteja visível: a pinça “Jacaré” está 
disponível na central de esterilização e pode ser solicitada pelo Centro de 
Saúde quando for necessário, caso o profissional esteja habituado a rea-
lizar a retirada do dispositivo com o uso dessa pinça. Se persistir a dificul-
dade de retirada do DIU a mulher deve ser encaminhada para um serviço 
especializado com guia de histeroscopia.

O DIU deve ser removido, por indicação clínica, nos casos de:

• Gravidez: caso ocorra gestação com um DIU in loco, deve-se atentar às 
seguintes situações e encaminhamentos:

• Início precoce do pré-natal com acolhimento na eSF e solicitação de 
exames da rotina de pré-natal incluindo ultrassonografia obstétrica, que 
servirá, também, para afastar gravidez ectópica e determinar o local de 
nidação;

• Se a gestação é tópica e o fio está visível no canal vaginal, a retirada do 
DIU com cobre é avaliada em função da relação entre a sua localização 
e aquela de nidação, analisadas pela ultrassonografia. Se for observada 
chance de, ao se retirar o DIU, ocorrer um descolamento do saco gesta-
cional, deve-se considerar conduta conservadora e nova avaliação ul-
trassonográfica;

• Se indicada, a retirada do DIU é realizada idealmente ainda no primeiro tri-
mestre da gestação, fase onde a presença do DIU intraútero tem chances 
mais elevadas de abortamento. Quando retirado precocemente, a taxa de 
abortamento equipara-se a de não usuárias do DIU com cobre.

• Sangramento vaginal anormal e volumoso que põe em risco a saúde 
da mulher: Em mulheres com sangramento persistente (após 3-6 meses 
de uso), deve-se excluir afecções ginecológicas. Caso não se encontre a 
causa e/ou a paciente julgue o sangramento inaceitável, deve-se remo-
ver o DIU e aconselhar o uso de outro método. Para prevenir anemia, 
orienta-se suplementar ferro;
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• Perfuração do útero: diante de perfuração uterina, recomenda-se a re-
moção do dispositivo via vaginal quando o fio é visível, e, caso contrário, 
a retirada deve ser realizada por videolaparoscopia;

• Expulsão parcial do DIU: Caso seja desejo da paciente, pode-se tentar 
reposicionamento com um novo dispositivo. 

 
Observação: em caso de diagnóstico de DIP, deve-se realizar tratamento 
com antibióticos adequados. Não há necessidade de retirar DIU de co-
bre no período de tratamento. Se a mulher optar por retirar, o disposi-
tivo deve ser removido apenas após o início da antibioticoterapia. Se a 
infecção não apresentar melhora, deve-se considerar a remoção do DIU. 
Também, monitorar quadro clínico atentamente e aconselhar sobre ISTs 
e uso de preservativo.

Perfuração uterina por DIU:

A mulher deve ser orientada que pode ocorrer perfuração uterina após 
inserção do DIU. Quando a perfuração for identificada, encaminhar à ma-
ternidade de referência para conduta.
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10. ANTICONCEPÇÃO 
HORMONAL

A anticoncepção hormonal é a utilização de hormônios para impedir a ocorrência de 
uma gravidez não desejada ou não programada, sem qualquer restrição às relações se-
xuais.

10.1 Contraceptivo oral combinado

Mecanismo de ação:

• Os anticoncepcionais hormonais combinados agem, primariamente, 
inibindo a secreção de gonadotrofinas, sendo que o progestagênio é o 
principal responsável pelos efeitos contraceptivos observados. 

• O principal efeito do progestagênio é a inibição do pico pré-ovulatório 
do hormônio luteinizante (LH), assim, evitando a ovulação. Além disso:

• Espessa o muco cervical, dificultando a ascensão dos espermatozoides; 
• Exerce efeito antiproliferativo no endométrio, tornando-o não recepti-

vo à implantação; 
• Altera a secreção e peristalse das trompas de Falópio.
 
O componente estrogênico age inibindo o pico do hormônio foliculoes-
timulante (FSH) e, com isso, evita a seleção e o crescimento do folículo 
dominante. Também age para estabilizar o endométrio e potencializar a 
ação do componente progestagênio por meio do aumento dos recepto-
res de progesterona intracelulares. 

CONTRACEPTIVO APRESENTAÇÃO

Etinilestradiol 0,03 mg + 
Levonorgestrel 0,15 mg Drágea, estojo calendário 21 unidades

Tabela 5: contraceptivo oral combinado disponível no município de Belo Horizonte.
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Modo de uso:

Como começar - a drágea deve ser administrada no primeiro dia do ciclo 
menstrual. 

Cartelas subsequentes - o blister contém 21 drágeas ativas. Deve-se ad-
ministrar uma drágea por dia, sempre no mesmo horário, por 21 dias con-
secutivos, seguido de um intervalo de 7 dias. A cartela seguinte deve ser 
iniciada após o intervalo de 7 dias sem a ingestão de drágeas, indepen-
dente da ocorrência de sangramento nesse intervalo. 

Situação de atraso:

Esses casos devem ser abordados de forma multiprofissional. É importan-
te a participação do médico da equipe e/ou do ginecologista (médico de 
apoio) na conduta. 

Em todos os casos de atraso, até a realização do exame/teste e retomada 
do anticoncepcional, é recomendado o uso de método adicional de bar-
reira (preservativo) ou abstinência sexual. 

Se o atraso for menor que 12 horas: o comprimido deve ser tomado tão 
logo a paciente se lembre. Os comprimidos seguintes devem ser toma-
dos no horário habitual. 

Se o atraso for maior que 12 horas ou se tiverem sido esquecidos mais de 
um comprimido: o último comprimido esquecido deve ser tomado tão 
logo a paciente se lembre, mesmo que isso signifique tomar 2 comprimi-
dos em um único dia. Os comprimidos seguintes devem ser ingeridos no 
horário habitual. Adicionalmente, deve ser orientado o uso de método 
de barreira (preservativo) nos próximos 7 dias. Se esses 7 dias ultrapassa-
rem o último comprimido da cartela em uso, a próxima cartela deve ser 
iniciada tão logo a anterior tenha acabado; dessa forma, não deve haver 
intervalo entre as embalagens. 

Se paciente não apresentar sangramento após o término da segunda car-
tela: encaminhar a paciente para avaliação clínica da equipe ou do seu 
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médico de referência, para descartar a hipótese de gravidez. Os seguintes 
métodos estão disponíveis na rede SUS/BH para descartar a possibilidade 
de gravidez: 

• Teste rápido de gravidez (deve-se observar as recomendações do fabri-
cante em relação à sensibilidade do teste);

• Teste sorológico (ß-hCG).
 
Observação: em caso de vômitos, diarreia ou uso de medicamentos que 
reduzam a eficácia contraceptiva (rifampicina, anticonvulsivantes: feni-
toína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbazepi-
na) deve-se orientar uso adicional de método de barreira (preservativo) e/
ou substituição do método.

Eficácia:
• As taxas de falha dos contraceptivos orais combinados estão demons-

tradas na tabela a seguir:

Contraindicações (Categoria 4): 

Evento tromboembólico atual ou pregresso, independente do uso de an-
ticoagulante; 

• Trombofilia conhecida;
• Cirurgia maior com imobilização prolongada;
• Lúpus eritematoso sistêmico com anticardiolipina (ACA) positivo ou 

desconhecido;
• Doença valvular complicada com hipertensão pulmonar, fibrilação 

atrial, endocardite bacteriana;

POSOLOGIA
PORCENTAGEM DAS 

MULHERES QUE 
ENGRAVIDAM EM 1 

ANO (USO PERFEITO)

PORCENTAGEM DAS 
MULHERES QUE 

ENGRAVIDAM EM 1 
ANO (USO TÍPICO)

Diariamente 0,1% 7,6%

Tabela 6: taxas de falha para contraceptivos hormonais combinados administrados pela via oral 
(Fonte: Manual de anticoncepção da Febrasgo, 2015).
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• Tabagismo (≥15 cigarros/dia) + idade maior que 35 anos;
• Doença cardíaca isquêmica atual ou pregressa;
• Hipertensão arterial sistêmica descompensada (sistólica≥160 mmHg ou 

diastólica≥100 mmHg);
• Hipertensão arterial sistêmica associada à doença vascular;
• Múltiplos fatores de risco para doenças cardiovasculares (idade avança-

da, tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica);
• Acidente vascular cerebral atual ou pregresso;
• Enxaqueca com aura;
• Enxaqueca sem aura + idade ≥35 anos para continuação;
• Câncer de mama atual;
• Diabetes complicada com nefropatia, retinopatia, neuropatia ou outra 

vasculopatia, ou >20 anos de doença;
• Cirrose descompensada, adenoma hepatocelular e hepatoma; 
• Lactante nas primeiras 6 semanas pós-parto;
• Puérpera não lactante, com fator de risco para trombose, nos primeiros 

21 dias.

10.2. Contraceptivo oral só com 
progestagênio

Mecanismo de ação:

Seu funcionamento básico ocorre por espessamento do muco cervical, 
impedindo, portanto, a progressão do espermatozoide, redução da mo-
tilidade tubária, inibição da proliferação endometrial, determinando hi-
potrofia ou atrofia. Algumas preparações podem promover a inibição da 
ovulação, dependendo da dose e tipo do progestagênio. 

CONTRACEPTIVO APRESENTAÇÃO

Noretisterona 0,35 mg Comprimido, blister com 35 unidades

Tabela 7: contraceptivo oral de progestagênio disponível no município de Belo Horizonte.
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Eficácia:
• A resposta ovariana com o uso das pílulas de progestagênio varia muito 

entre as mulheres, ocorrendo ovulação entre 14% e 84% dos ciclos. 
• A apresentação disponível no município previne a concepção através 

da supressão da ovulação em aproximadamente metade das usuárias.

Modo de uso:

Como começar - a drágea deve ser administrada no primeiro dia do 
ciclo menstrual. 

Cartelas subsequentes - o blister contém 35 drágeas ativas. Deve-se ad-
ministrar uma drágea por dia, sempre no mesmo horário, sem pausas. 

Situação de atraso: 

Esses casos devem ser abordados de forma multiprofissional. É importan-
te a participação do médico da equipe e/ou do ginecologista (médico de 
apoio) na conduta. 

Em todos os casos de atraso, até as realizações do exame/teste e retoma-
da do anticoncepcional, é recomendado o uso de método adicional de 
barreira (preservativo) ou abstinência sexual.

• Se atraso menor que 12 horas: o comprimido deve ser tomado tão logo 
a paciente se lembre. Os comprimidos seguintes devem ser tomados no 
horário habitual;

• Se atraso maior que 12 horas ou se tiverem sido esquecidos mais de um 
comprimido: o último comprimido esquecido deve ser tomado tão logo 
a paciente se lembre, mesmo que isso signifique tomar 2 comprimidos 
em um único dia. Os comprimidos seguintes devem ser ingeridos no 
horário habitual. Adicionalmente, deve ser orientado o uso de método 
de barreira (preservativo) nos próximos 7 dias. 

 
Caso haja suspeita de gravidez, encaminhar a paciente para avaliação clí-
nica da equipe ou do seu médico de referência. Os seguintes métodos 
estão disponíveis na rede SUS/BH: 
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CONTRACEPTIVO APRESENTAÇÃO POSOLOGIA

Noretisterona, enantato 50mg 
+ estradiol, valerato 5 mg Injetável, ampola 1 ml. 1 ampola em intervalos 

de 30 ± 3 dias

Medroxiprogesterona, acetato 
150 mg/ml

Suspensão injetável, 
ampola 1 ml.

1 ampola em intervalos 
de 12 a 13 semanas

• Teste rápido (Deve-se observar as recomendações do fabricante em re-
lação à sensibilidade do teste);

• Teste sorológico (ß-hCG).
 
Observação: em caso de vômitos ou diarreia: orientar uso adicional de 
método de barreira (preservativo) e/ou substituição do método.

Contraindicações (Categoria 4): 

• Câncer de mama atual.

10.3. Contraceptivos hormonais 
injetáveis
Os métodos hormonais injetáveis disponíveis no município de Belo Hori-
zonte estão elencados na tabela:

Valerato de estradiol + enantato de noretisterona - injeção mensal 

Mecanismo de ação:

O progestagênio age em nível central (hipotálamo e hipófise) inibindo a 
produção e liberação do LH, impedindo assim a ovulação. Atua também 
na diminuição da motilidade tubária, no aumento da espessura do muco 
cervical dificultando a ascensão dos espermatozoides e na indução da 

Tabela 8: métodos hormonais injetáveis disponíveis no município de Belo Horizonte.
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atrofia endometrial, tornando o endométrio hostil à implantação. O estro-
gênio possui ação central negativa sobre a produção e liberação do FSH, 
impedindo o crescimento folicular. Além disso, ajuda a estabilizar o endo-
métrio, proporcionando um padrão de sangramento cíclico previsível.

Modo de uso:

Primeira aplicação: no primeiro dia do ciclo menstrual. 
Administrações subsequentes: independentemente do padrão de ciclo 
menstrual, em intervalos de 30 ± 3 dias, isto é, entre no mínimo 27 e no 
máximo 33 dias após a última aplicação. 

Situação de atraso:

Esses casos devem ser abordados de forma multiprofissional. É importan-
te a participação do médico da equipe e/ou do ginecologista na conduta. 

Em todos os casos de atraso, até as realizações do exame/teste e retoma-
da do anticoncepcional, é recomendado o uso de método adicional de 
barreira (preservativo) e/ou abstinência sexual.Se intervalos superiores a 
33 dias: encaminhar a paciente para avaliação clínica da equipe ou do seu 
médico de referência, para descartar a hipótese de gravidez. Os seguintes 
métodos estão disponíveis na rede SUS/BH:

•  Teste rápido (deve-se observar as recomendações do fabricante em re-
lação à sensibilidade do teste);

•  Teste sorológico (ß-hCG).

Eficácia:
•  Uso perfeito: 0,05 gravidez por 100 mulheres/12 meses;
•  Uso típico (inclui a falha do usuário) = 3 gravidezes por 100 mulheres/12 

meses.

Contraindicações (Categoria 4): 

•  Evento tromboembólico atual ou pregresso, independente do uso de 
anticoagulante; 
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•  Trombofilia conhecida;
•  Cirurgia maior com imobilização prolongada;
•  Lúpus eritematoso sistêmico com ACA positivo ou desconhecido;
•  Doença valvular complicada com hipertensão pulmonar, fibrilação 

atrial, endocardite bacteriana;
•  Tabagismo (≥15 cigarros/dia) + idade maior que 35 anos;
•  Doença cardíaca isquêmica atual ou pregressa;
•  Hipertensão arterial sistêmica descompensada (sistólica≥160 mmHg ou 

diastólica≥100 mmHg);
•  Hipertensão arterial sistêmica associada à doença vascular;
•  Múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular (idade avançada, 

tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica);
•  Enxaqueca com aura;
•  Enxaqueca sem aura + idade ≥35 anos para continuação;
•  Câncer de mama atual;
•  Diabetes complicada com nefropatia, retinopatia, neuropatia ou outra 

vasculopatia, ou >20 anos de doença;
•  Cirrose descompensada, adenoma hepatocelular e hepatoma;
• Lactante nas primeiras 6 semanas pós-parto;
•  Puérpera não lactante, com fator de risco para trombose, nos primeiros 

21 dias.

Acetato de medroxiprogesterona (AMPd) - injeção trimestral

Mecanismo de ação:

O mecanismo de ação do AMPd é diferente dos outros métodos conten-
do apenas progestagênio, pois além de alterar a espessura endometrial 
e espessar o muco cervical, bloqueia o pico de LH evitando a ovulação.

Modo de uso: 

Primeira aplicação: 
•  Antes de iniciar o uso, é necessário descartar possibilidade de gravidez;
•  Até o quinto dia do ciclo menstrual natural; 
•  Até o quinto dia pós-parto (se não estiver em aleitamento materno); 



Protocolo de Planejamento Sexual e Reprodutivo

45

•  A partir da sexta semana pós-parto (se estiver em aleitamento materno). 
Administrações subsequentes: em intervalos de 12-13 semanas, sendo 
no máximo a cada 13 semanas (84 a 91 dias). 

Situação de atraso: 

Esses casos devem ser abordados de forma multiprofissional. É importan-
te a participação do médico da equipe e/ou do ginecologista (médico de 
apoio) na conduta. 

Em todos os casos de atraso, até as realizações do exame/teste e retoma-
da do anticoncepcional, é recomendado o uso de método adicional de 
apoio (preservativo) ou abstinência sexual. 

Se intervalos superiores a 91 dias: encaminhar a paciente para avaliação 
clínica da equipe ou do seu médico de referência, para descartar a hipóte-
se de gravidez. Os seguintes métodos estão disponíveis na rede SUS/BH: 

• Teste rápido (deve-se observar as recomendações do fabricante em re-
lação à sensibilidade do teste);

•  Teste sorológico (ß-hCG).

Eficácia:

POSOLOGIA
PORCENTAGEM DAS 

MULHERES QUE 
ENGRAVIDAM EM 1 ANO 

(USO PERFEITO)

PORCENTAGEM DAS 
MULHERES QUE 

ENGRAVIDAM EM 1 ANO 
(USO TÍPICO)

A cada 13 semanas 0,3 3

Contraindicações (Categoria 4):

•  Câncer de mama atual. 

Observação: após a sua descontinuação, a ovulação retorna em 14 se-
manas, mas pode demorar até 18 meses. 

Tabela 9: porcentagem de gravidez com uso do AMPd (uso típico e uso perfeito).
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10.4. Contracepção de emergência
A contracepção de emergência (CE) é definida como um método que 
oferece às mulheres uma maneira não arriscada de prevenir uma gravi-
dez não planejada até 120 horas da relação sexual. As opções atuais são 
seguras e bem toleradas. No município de Belo Horizonte, existem duas 
opções: levonorgestrel (LNG) e etinilestradiol combinado com LNG (mé-
todo de Yuzpe). 

Tabela 10: tipos de contracepção de emergência disponíveis no município de Belo Horizonte.

Mecanismo de ação:

O mecanismo de ação varia de acordo com o momento do ciclo mens-
trual em que a CE é administrada:

•  Se administrado na primeira fase do ciclo, antes do pico do LH (hor-
mônio luteinizante), a CE altera o crescimento folicular, impedindo ou 
retardando a ovulação por muitos dias. A ovulação é impedida ou adia-
da em 85% dos casos, não havendo contato dos gametas feminino e 
masculino;

•  Se administrado na segunda fase do ciclo menstrual, após ocorrida a 
ovulação, a CE atua por meio destes mecanismos para impedir a fecun-
dação: alteração do transporte dos espermatozoides e do óvulo pelas 
trompas de falópio, modificando o muco cervical, tornando-o hostil à 

CONTRACEPTIVO APRESENTAÇÃO POSOLOGIA

Levonorgestrel 0,75 mg Comprimido, cartela 2 
unidades

2 comprimidos, dose 
única.

(LNG 1,5 g)

Etinilestradiol 0,03 mg + 
Levonorgestrel 0,15 mg

(YUZPE)

Drágea, estojo 
calendário 21 

unidades.

4 drágeas (Duas doses/
intervalo

de 12 horas) ou 8 
drágeas, dose única.

(Etinilestradiol 0,1 mg + 
LNG 0,5 mg)
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espermomigração e interferindo na capacitação espermática. Não há 
qualquer evidência científica de que a CE exerça efeitos após a fecunda-
ção dos gametas. Não há nenhuma sustentação que a CE seja um méto-
do que resulte em aborto.

Modo de usar:

•  Levonorgestrel:
Usa-se o levonorgestrel (LNG) na dose de 1,5 mg em dose única ou fra-
cionada em duas tomadas, com intervalo de 12 horas. Uma dose única de 
LNG é tão eficaz quanto a dose fracionada e mostra-se mais conveniente 
à paciente, sem aumentar os efeitos adversos.

•  Método de Yuzpe:

Regime contraceptivo combinado que consiste na ingestão de duas do-
ses de 100 mcg de etinilestradiol e 500 mcg de LNG em duas tomadas; 
com intervalo de 12 horas; sendo a primeira tomada a mais próxima pos-
sível da atividade sexual desprotegida e, preferencialmente, no máximo 
após 72 horas deste. Pode ser administrado em dose única, se tolerado.

Eficácia:
A administração de LNG previne cerca de dois terços das gestações, se 
for iniciada até 24 horas do ato sexual. O método com LNG apresenta 
menos incidência de gestações que o método de Yuzpe. A eficácia do CE 
diminui significativamente com o atraso na administração após relação 
sexual desprotegida.

As usuárias devem ser informadas de que a utilização concomitante de 
fármacos indutores de enzimas CYP3A4 (como barbitúricos, carbama-
zepina, felbamato, griseofulvina, oxcarbazepina, fenitoína, rifampicina, 
erva-de-são-joão e topiramato) interfere diminuindo sua eficácia.

Evidências recentes indicam menos eficácia da CE em mulheres com so-
brepeso e, principalmente, nas obesas, porém a CE deve continuar a ser 
indicada em mulheres de todos os pesos porque os benefícios superam 
os riscos.
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Contraindicações (Categoria 4):

•  Não há contraindicação absoluta para utilização de CE.
Observação: embora este método não seja indicado para mulheres com 
suspeita ou confirmação de gravidez, não há malefícios para a mulher, 
para a gravidez em si ou para o feto caso anticoncepcionais de emergên-
cia sejam acidentalmente utilizados.
Indicações:
A CE deve ser indicada a mulheres após relação sexual desprotegida e em 
outras situações, conforme exposto:
•  Relação sexual desprotegida, sem uso de outros métodos contracepti-

vos;
•  Uso isolado de espermicida;
•  Esquecimento de duas ou mais pílulas hormonais;
•  O início de anticoncepção hormonal combinada foi adiado em 24 horas 

ou mais;
•  Esquecimento ou atraso de uma ou mais pílulas de progestagênio por 

mais de 3 horas;
•  Atraso de mais de duas semanas na aplicação do injetável trimestral;
•  Após 5 dias de abortamento, gravidez ectópica ou esvaziamento uteri-

no por gravidez molar. Após 21 dias de parto se não estiver amamen-
tando;

•  Mais de 24 horas com o método transdérmico descolado (ou sem uso, 
na primeira semana);

•  Anel vaginal expulso ou removido por mais de três horas na primeira 
semana.

Observação: de acordo com Manual de Enfermagem Atenção Primária à 
Saúde de Belo Horizonte, o enfermeiro está habilitado a fazer a prescrição 
da contracepção de emergência. 



Protocolo de Planejamento Sexual e Reprodutivo

49

Os métodos contraceptivos definitivos, ou cirúrgicos, são:

•  Laqueadura tubária (LT), na mulher; 
•  Vasectomia, no homem.

Uma complicação séria de LT é o arrependimento. Algumas mulheres, al-
guns anos após serem submetidas ao procedimento, retornam solicitando 
sua reversão por desejarem nova gravidez. Por isso, é fundamental que 
antes de realizar um procedimento de esterilização, exista a convicção de 
que a paciente tem perfeita consciência do caráter definitivo do método, e 
de que está absolutamente certa de que não deseja mais ter filhos. 

A taxa de arrependimento é inversamente proporcional à idade com que 
a paciente se submete à esterilização e ao número de filhos que possui. O 
gênero dos filhos e a estabilidade conjugal também são fatores de forte 
influência no risco de arrependimento posterior.

Embora a reversibilidade da esterilização cirúrgica possa ser conseguida 
(por meio de plástica tubária), o sucesso do procedimento não é garantido 
e a chance de gestação ectópica é uma realidade. Portanto, se a paciente 
evidencia qualquer incerteza, o melhor é optar por outro método.

Também são muito importantes, nesse tipo de anticoncepção, as questões 
éticas e legais. Do ponto de vista legal, deve-se obedecer a lei do planeja-
mento familiar. Entende-se por planejamento familiar o conjunto de ações 

MÉTODOS DEFINITIVOS 
(LEI DO PLANEJAMENTO 
FAMILIAR)

11.
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de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 
Destacamos aqui os pontos principais da lei:

• É proibida sua utilização para qualquer tipo de controle demográfico; 
• Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos 

todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientifica-
mente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pes-
soas, garantida a liberdade de opção;  

• A prescrição só poderá ocorrer mediante avaliação e acompanhamento 
clínico e com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens 
e eficácia;

• A esterilização voluntária só deve ser indicada nas seguintes situações:

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vin-
te e cinco anos de idade OU, pelo menos, com dois filhos vivos, desde 
que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação 
da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pes-
soa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo 
aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a es-
terilização precoce;

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemu-
nhado em relatório escrito e assinado por dois médicos; 

• Para que se realize a esterilização deve haver o registro de expressa ma-
nifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informa-
ção a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificul-
dades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes;  

• É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de 
parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por ce-
sarianas sucessivas anteriores. Não será considerada a manifestação de 
vontade expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de 
discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais al-
terados ou incapacidade mental temporária ou permanente; 

• A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será exe-
cutada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método 
cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e oofo-
rectomia;
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• Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consen-
timento expresso de ambos os cônjuges (assinatura de ambos no docu-
mento);

• A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente 
poderá ocorrer mediante autorização judicial;

• Toda esterilização cirúrgica será objeto de notificação compulsória à di-
reção do Sistema Único de Saúde; 

• É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática da 
esterilização cirúrgica;

• É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de gravidez 
para quaisquer fins.

Do ponto de vista ético, segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao 
médico desrespeitar o direito do paciente decidir livremente sobre o mé-
todo contraceptivo ou conceptivo, devendo o médico sempre esclarecer 
sobre a indicação, a segurança, a reversibilidade e o risco de cada método. 
Por ser direito expresso em lei, o acesso aos métodos cirúrgicos é, tam-
bém, uma atenção aos princípios bioéticos da autonomia e da justiça e 
deve ser indistintamente franqueado a quem o elege, desde que respeita-
das as limitações estabelecidas pelos princípios da beneficência e da não 
maleficência. 

Concluímos, portanto, que o esclarecimento sobre os métodos disponí-
veis, antes de se indicar um procedimento definitivo, é fundamental, e que 
a indicação para procedimentos considerados definitivos deve respeitar 
critérios estabelecidos em lei.

Observações: 

•  O documento deve ser assinado (anexo 2), no Centro de Saúde, pelo mé-
dico, um profissional de nível superior e o gerente;

•  Em casos de cesarianas sucessivas (a partir da terceira cesariana) existe a 
possibilidade de realizar a LT intraparto. Portanto, a eSF deve estar atenta 
ao prazo para confecção dos documentos:  mínimo de 60 dias antes do 
procedimento (considerar que o parto pode ser prematuro e por isso a 
manifestação do desejo e o consentimento devidamente preenchido e 
assinado deve ser o mais precoce possível), para que a paciente não per-
ca a oportunidade de realizar o procedimento no momento do parto.
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12. CONTRACEPÇÃO EM 
SITUAÇÕES ESPECIAIS

12.1. Adolescentes
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) considera-se a adoles-
cência como o período de vida que se inicia aos 10 anos e termina aos 
19 anos completos. Já a puberdade está relacionada às mudanças físicas 
de amadurecimento corporal, com o desenvolvimento dos caracteres 
secundários e aceleração do crescimento levando ao início das funções 
reprodutivas. Embora o fato da idade isoladamente, ou o momento do 
desenvolvimento corporal, não representar uma contraindicação absolu-
ta aos diferentes contraceptivos, pode trazer dúvidas quanto ao método 
mais adequado.

A adolescente tem direito à educação sexual, ao acesso à informação 
sobre contracepção, à confidencialidade e ao sigilo sobre sua atividade 
sexual e sobre a prescrição de métodos anticoncepcionais, não havendo 
infração ética ao profissional que assim se conduz.

Nenhum método contraceptivo (com exceção dos métodos definitivos) 
deve ser contraindicado baseando-se unicamente na idade. Infelizmente, 
existem várias barreiras ao uso consistente e correto dos contraceptivos 
entre adolescentes.

O profissional de saúde, ao atender adolescentes com vida sexual ativa, 
baseado na autonomia profissional, deve acolher e orientar a menor, po-
dendo prescrever anticoncepcional. Desde que presentes discernimen-
to, autonomia e adequadas condições físicas, psicológicas, fisiológicas e 
mentais, é vedado ao médico a quebra do sigilo, pois fere a garantia e o 
direito à autonomia, à liberdade, à privacidade e à intimidade da menor, 
essenciais à confiança e ao desenvolvimento de seu ser, de sua saúde e 
de seu bem-estar.
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Portanto, é cabível a prescrição de contracepção para adolescentes sexual-
mente ativas e a questão do sigilo médico deve ser avaliada individual-
mente. 

Uso de pílulas antes da menarca

Adolescentes podem necessitar de contracepção antes da menarca, em 
decorrência do início de vida sexual precoce, uma vez que é possível a 
concepção nesse período. Entretanto, mesmo após a menarca, a presença 
de ciclos anovulatórios é bastante comum. Em média, a ovulação ocorre 
em 50% das adolescentes após 20 episódios menstruais regulares. Dessa 
forma, não existem evidências sobre o uso de contraceptivos hormonais 
antes da primeira menstruação, aventando-se ainda possível interferência 
dos esteroides sexuais sobre o eixo hipotálamo-hipofisário.

Assim, não se recomendam os métodos hormonais antes da menarca, 
preconizando-se nessa situação a utilização do preservativo após adequa-
da orientação.

Densidade Mineral Óssea (DMO)

A supressão gonadotrófica característica dos métodos hormonais determi-
na redução dos níveis estrogênicos endógenos. Entretanto, os contracep-
tivos hormonais contendo estrogênios têm efeito positivo sobre a DMO, 
não havendo restrições ao seu uso; contrariamente, propiciam ganho de 
massa óssea e podem ser utilizados na adolescência.

Ganho de peso

Não existem evidências que suportam a relação causal entre ganho de 
peso e contraceptivos hormonais (orais ou não orais) em qualquer faixa 
etária.

Acne

A acne é bastante comum entre adolescentes, que frequentemente procu-
ram por contraceptivos para o tratamento. O emprego de contraceptivos 
orais combinados no tratamento da acne baseia-se na possibilidade de 
haver redução ou bloqueio da oferta androgênica à unidade pilossebácea. 
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A administração oral do etinilestradiol é seguida por aumento significa-
tivo da globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG), determinando 
maior captação de androgênios livres. 

A supressão gonadotrófica, evento relacionado ao progestagênio, propi-
cia menor produção androgênica ovariana. A somatória desses efeitos ca-
racteriza o efeito antiandrogênico comum a todos os anticoncepcionais 
orais. Em condições normais, a manutenção da pele sem excessiva oleosi-
dade ou acne ocorre com o uso de todos os contraceptivos orais, incluin-
do os de baixa dose, ainda que contenham progestagênios derivados da 
19-nortestosterona (como o levonorgestrel). Salienta-se que mesmo que 
tenha seu uso indicado para o tratamento da acne, quando utilizado de 
forma adequada, também tem eficácia contraceptiva. 

Para o tratamento da acne severa ou hirsutismo, frequentemente se uti-
lizam progestagênios antiandrogênicos (ciproterona, a drospirenona ou 
a clormadinona). Deve-se considerar, no entanto, que os efeitos sobre a 
melhora da acne parecem ser similares ao se utilizar compostos com dife-
rentes progestágenos em suas formulações, embora não existam estudos 
comparativos diretos entre todas as formulações disponíveis de anticon-
cepcionais.

Progestagênios isolados

Nesse grupo incluem-se as minipílulas (noretisterona) além do acetato de 
medroxiprogesterona injetável (AMPd), dentre outros, não disponíveis 
na rede. Em todos os compostos o uso é ininterrupto, sendo o padrão 
menstrual imprevisível, tendendo a amenorreia com o tempo de uso. As 
minipílulas têm como mecanismo de ação principal a alteração sobre o 
muco cervical, tendo, portanto, menor eficácia quando comparadas aos 
outros progestagênios. O AMPd propicia bloqueio gonadotrófico, sendo 
tão eficaz quanto as pílulas combinadas. Atenção especial deve ser dada 
em adolescentes quando existe a opção pelos progestagênios orais, pela 
possibilidade de esquecimento, mais comum nesse grupo etário. Não 
há, no entanto, restrições ao uso dos progestagênios isolados na ado-
lescência. Existe, por outro lado, preocupação com o uso da AMPd em 
adolescentes com histórico familiar ou fatores de risco para osteoporose: 
estudos mostram redução na DMO com esse contraceptivo, que tende a 
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normalizar-se após a suspensão do método. Assim, parece prudente não 
utilizar o AMPd por longo período.

DIU TCu-380A 

Os benefícios dos métodos intrauterinos superam os riscos, podendo ser 
utilizado em adolescentes, inclusive nas nuligestas.

O termo de consentimento para a inserção do DIU deve ser assinado pela 
adolescente e seu responsável legal no caso de idade inferior a 18 anos.

Condom

Tem-se recomendado em adolescentes o uso concomitante do condom, 
independentemente do método contraceptivo escolhido, visando a pro-
teção contra as ISTs (dupla proteção). O uso isolado desse método de bar-
reira visando a contracepção relaciona-se a elevada taxa de falha.

12.2. Perimenopausa

A perimenopausa corresponde ao período imediatamente antes da me-
nopausa, com características clínicas, biológicas e endocrinológicas de 
sua aproximação, iniciando-se quando os ciclos menstruais se tornam 
irregulares, associados ou não a sintomas de deficiência estrogênica, es-
tendendo-se até o primeiro ano após a menopausa.

Opções disponíveis

Métodos de barreira

Os métodos de barreira merecem destaque, pois, além de não interferi-
rem com os sintomas do climatério, previnem contra as ISTs.

DIU TCu-380A

O DIU TCu-380A também merece destaque já que possui eficácia sem 
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interferência sobre a flutuação hormonal típica da perimenopausa, per-
mitindo o diagnóstico da falência ovariana mais facilmente e a posterior 
instituição da terapia hormonal. Por outro lado, podem exacerbar os epi-
sódios de sangramento, bastante comuns na perimenopausa. 

Métodos hormonais

De forma geral, não são recomendados métodos hormonais que conte-
nham estrogênios em pacientes perimenopáusicas:

•  Tabagistas (independentemente do número de cigarros/dia), 
•  Hipertensas (mesmo controladas);
•  Com enxaqueca (com ou sem aura), devido ao risco de doença cardíaca 

coronariana e doença cerebrovascular.

Pacientes saudáveis poderão utilizar métodos hormonais, incluindo con-
traceptivos combinados. O uso de métodos combinados tem a vantagem 
de minimizar o impacto da transição menopáusica, pois: 

•  Há maior controle do sangramento irregular;
•  Manutenção da massa óssea;
•  É improvável o aparecimento de sintomas climatéricos, como fogachos. 

Deve-se optar pela prescrição individualizada dos contraceptivos com-
binados, orais ou não orais, na dependência de diferentes características 
clínicas apresentadas pela paciente, visando a contracepção efetiva e me-
nor impacto da transição menopáusica.

Em situações onde se opta por não utilizar o componente estrogênico, 
como na hipertensão e outros antecedentes de risco cardiovascular, as 
pílulas contendo apenas progestagênio podem ser escolhidas. A injeção 
trimestral (AMPd) também não é contraindicada; entretanto, deve-se 
orientar as pacientes perimenopáusicas que optam por esses métodos 
acerca da possibilidade de sangramento irregular. Ressalte-se, ainda, o 
efeito da AMPd sobre a redução da massa óssea.
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12.3. Puerpério e pós-abortamento
Medidas de planejamento reprodutivo representam estratégia de extre-
ma importância para prevenção de uma gestação não planejada ainda no 
puerpério e pós-abortamento.

Opções disponíveis 

Método da Amenorreia Lactacional (LAM)

O retorno da ovulação ocorre em torno de 21 dias em mulheres que não 
estão amamentando. Naquelas em aleitamento, este intervalo é variável 
e pode ser ampliado por vários meses caso o recém-nascido (RN) esteja 
em regime de aleitamento materno exclusivo. O método comportamen-
tal LAM possui índice grande de falha, tendo melhor eficácia se associado 
ao uso do contraceptivo de progestagênio isolado.

Métodos de barreira

Os métodos de barreira constituem uma opção favorável, que não inter-
ferem no aleitamento.

DIU TCu-380A

O momento adequado para a inserção do DIU no pós-parto é imediata-
mente após a dequitação placentária, no pós-parto imediato (dez minu-
tos a 48 horas) ou após quatro semanas do parto. Dentre as vantagens de 
inserção pós-parto imediato e pós-abortamento incluem a alta motiva-
ção, a garantia de que a mulher não está grávida e a conveniência.

Métodos hormonais 

Os métodos de contracepção hormonal incluem os contraceptivos com-
binados e também somente aqueles com progestagênios. Mesmo em 
pacientes que não irão amamentar, seja por contraindicação médica ou 
por opção, os anticoncepcionais combinados não devem ser prescritos 
nas primeiras seis semanas pós-parto porque a associação estroprogesta-
gênica é trombogênica. Os contraceptivos hormonais de progestagênios 
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isolados não interferem na quantidade ou qualidade da lactação, nem no 
desenvolvimento ou crescimento do RN, e apresentam a vantagem de te-
rem pouco ou nenhum efeito sobre o sistema hemostático, não alteran-
do de forma significativa o risco de trombose. Praticamente todas as mu-
lheres podem utilizar métodos contraceptivos apenas de progestagênio 
de forma segura e eficaz, devendo ter seu uso iniciado da seguinte forma:

• Puérperas amamentando: início após seis semanas do parto (a ingestão 
de possíveis hormônios contidos no leite materno pelo RN poderiam 
resultar em altos níveis circulantes destes, devido à não metabolização 
dos mesmos por um fígado imaturo e à dificuldade de excreção por rins 
igualmente imaturos) 

• Puérperas que não estão amamentando: início a qualquer momento; 
• Período pós-abortamento: início a qualquer momento.  

12.4. Atenção ao planejamento sexual 
e reprodutivo de pessoas trans e 
não-binárias

Atualmente é recorrente o desejo de pessoas trans em ter filhos biológi-
cos. Portanto, a abordagem e o conhecimento profissional para fornecer 
orientações e tratamentos adequados é importante estratégia de garan-
tia do acesso ao planejamento sexual e reprodutivo desta parcela da po-
pulação.

É necessário debater precocemente sobre o assunto, ainda que não haja 
interesse expresso da pessoa no primeiro atendimento, sempre que pos-
sível, especialmente antes da realização de hormonização e, principal-
mente, antes da realização de cirurgias para modificação de genitálias. 

É indispensável discutir com a pessoa trans sobre suas perspectivas e op-
ções reprodutivas antes do início do tratamento de hormonização. Com 
o uso de hormônios para feminização e/ou masculinização, pessoas trans 
e pessoas não-binárias potencialmente terão sua fertilidade diminuída, 
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porém, é possível pausar a hormonização por um determinado tempo 
para que o sistema reprodutor volte a ser fértil. 

Para as pessoas trans e não-binárias que não desejam engravidar, salien-
ta-se que, apesar da hormonização ter potencial de diminuição de fertili-
dade, não existe comprovação ou segurança para que esta seja utilizada 
como contraceptivo em qualquer dosagem. É importante afirmar que, 
mesmo com o uso da hormonização, a fertilidade pode estar preservada, 
com possibilidade de gestação. Portanto, torna-se indispensável a discus-
são sobre contracepção. Além disso, deve-se destacar a relevância do uso 
do preservativo para a prevenção das ISTs. Portanto, é necessário abordar 
conjuntamente os métodos de fertilidade, conforme as práticas sexuais 
daquela pessoa, bem como considerar métodos contraceptivos. A cons-
trução desse planejamento deve ser realizada, preferencialmente, nos 
Centros de Saúde, por equipe multiprofissional, promovendo espaço de 
cuidado que reconheça as especificidades dessa parcela da população. 

O cuidado em ginecologia para homens trans e pessoas não-binárias que 
possuam sistema reprodutor feminino deve ser realizado respeitando:

• Nome social; 
• Utilização de pronomes de referenciamento conforme gênero de iden-

tificação daquela pessoa;
•  Agendar, se for do desejo da pessoa, horário de atendimento em que 

diminua possibilidades de constrangimento em relação ao contato com 
outras pessoas gestantes

O cuidado dispensado a mulheres trans, travestis e pessoas não binárias 
que possuem aparelho reprodutor masculino deverá ser realizado respei-
tando:

•  Nome social;
•  Utilização de pronomes de referenciamento conforme gênero de iden-

tificação daquela pessoa;
•  Atendimentos oportunos pela eSF para auxiliar nas demandas relacio-

nadas ao planejamento sexual e reprodutivo.
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É importante construir os cuidados de pré-natal habituais e dialogar so-
bre os possíveis desconfortos que a situação pode gerar:

•  A recepção dessa pessoa na rede de forma respeitosa, com utilização de 
nome social e pronomes adequados de referenciamento;

• Possibilidade de amamentação (é possível que homens trans que não 
realizaram a mastectomia amamentem, caso esse seja um desejo do 
mesmo);

• Expectativas sobre o parto, bem como os cuidados no puerpério.

12.5. Situações que requeiram 
isolamento social
É importante que mesmo durante este período as consultas continuem 
ocorrendo, seja por telemedicina ou presencial, quando possível. As 
ações individuais devem ser priorizadas em detrimento das ações coleti-
vas para que o isolamento social seja mantido em momentos de crise. A 
redução na oferta de métodos contraceptivos aumenta a ocorrência de 
gestações não planejadas. A gestação não planejada é uma preocupação 
de saúde pública e as evidências apontam para uma relação direta com 
a morbimortalidade materna. Portanto, deve-se falar em anticoncepção 
em todas as consultas e oportunidades.

Apesar de não serem serviços de urgência/emergência, são serviços es-
senciais e devem ser mantidos: pré-natal, atendimento aos casos de vio-
lência sexual, anticoncepção, abortamento legal e atendimento às ISTs/
HIV.

Os profissionais devem garantir informações seguras para que as mulhe-
res decidam quando é o melhor momento para engravidar.
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ANEXOS
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44 
 

 
Eu,_______________________________________________________, RG nº 
___________________, abaixo assinada, declaro para os devidos fins, que 
estou participando do Programa de Planejamento Sexual e Reprodutivo da 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH) e que fui informada 
sobre os métodos contraceptivos disponíveis na SMSA-BH. Declaro que recebi 
as seguintes informações: 
- O dispositivo intrauterino (DIU) é um pequeno objeto plástico que será colocado 
dentro do útero, por profissional habilitado, podendo ser retirado a qualquer 
momento, se houver necessidade ou se for meu desejo retirá-lo; 
- Como qualquer outro método anticoncepcional, mesmo quando bem indicado 
e bem colocado, pode apresentar falhas. Seis a oito mulheres, em cada mil, 
engravidam usando DIU no primeiro ano. Além disso, em alguns casos, o 
dispositivo pode sair do lugar ou ser expulso;  
- Como qualquer procedimento, a colocação do DIU não é livre de riscos. Pode 
ocorrer, em casos raros, perfuração uterina, hemorragia e infecções. Se, no 
momento da colocação, surgir algum imprevisto, o procedimento será suspenso, 
visando garantir minha saúde e bem-estar. Em caso de complicações, a rede 
hospitalar credenciada pelo SUS está apta a realizar o atendimento necessário; 
- Mulheres que usam DIU podem ter alterações no ciclo menstrual e cólicas. 
Esses sintomas são mais comuns nos primeiros três meses e tendem a diminuir 
ou desaparecer com o passar do tempo; 
- O DIU funciona apenas como anticoncepcional e não serve para prevenir 
infecções sexualmente transmissíveis, tendo sido orientada a fazer uso de 
preservativos para a prevenção de tais infecções. 
Após o esclarecimento de todas as dúvidas escolhi o DIU, o qual será inserido 
gratuitamente. Entendi as informações que me foram fornecidas em linguagem 
clara e simples e tive todas as minhas dúvidas esclarecidas. 
Pelo presente termo consinto com a inserção do DIU, entendendo que o método 
não tem eficácia contraceptiva de 100% e caso venha a engravidar, isento de 
culpa e responsabilidade o profissional que colocou o DIU, bem como a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a SMSA-BH.  
 
 
Assinatura do paciente ou responsável legal 
 
 
Assinatura do profissional responsável pela inserção 
 
Data da inserção:_________________  
 
Data para remoção:_______________ 
 
Centro de Saúde:_________________________________________________ 
 
Modelo do DIU:___________________ Lote:_____________________________ 

Anexo 1: Termo de consentimento livre e esclarecido para inserção de DIU

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA INSERÇÃO DE DIU
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SOLICITAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA

EU,_________________________________________________________________________________, IDENTIDADE ________________________________, DATA DE NASCIMENTO________________,
 VOLUNTARIAMENTE DESEJO SUBMETER-ME À  ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA E ESCLAREÇO QUE:

1 - TENHO CONHECIMENTO SOBRE OUTROS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE CENTRO DE SAÚDE, OS QUAIS ME FORAM OFERECIDOS.
2 - ESTOU CONSCIENTE QUE A CONTRACEPÇÃO CIRÚRGICA ( LIGADURA DE TROMPAS OU VASECTOMIA) É UM MÉTODO DEFINITIVO, E QUE AS TENTATIVAS DE REVERSÃO NÃO TÊM
SUCESSO GARANTIDO.
3 - ESTOU CONSCIENTE QUE TODA E QUALQUER CIRURGIA TEM SEUS RISCOS OPERATÓRIOS.
4 - ESTOU CONSCIENTE QUE OCASIONALMENTE ESTE MÉTODO PODE FALHAR.
5 - ESTOU CONSCIENTE QUE COM A CIRURGIA ESTAREI INTERROMPENDO MINHA FERTILIDADE, QUE CASO CONTRÁRIO PODERIA SE PROLONGAR POR VÁRIOS ANOS ( O HOMEM TEM
CAPACIDADE REPRODUTIVA ATÉ A VELHICE).

NÚMERO DE GESTAÇÕES:    PARTOS VAGINAIS __________________   CESÁREAS _________________    ABORTOS ______________   Nº DE FILHOS VIVOS _________________

OBSERVAÇÕES _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      ____________________________________________________
                     ASSINATURA / DATA

NOME DO CÔNJUGE (SOMENTE EM VIGÊNCIA DE SOCIEDADE CONJUGAL: CASAMENTO CIVIL OU UNIÃO ESTÁVEL / 5 ANOS)

ASSINATURA DE CONSENTIMENTO

A EQUIPE DO CENTRO DE SAÚDE __________________________________________________________________________________ CONFIRMA QUE ESTE(A) CANDIDATO(A) À CONTRACEPÇÃO

 DEFINITIVA PREENCHE CRITÉRIOS LEGAIS E ESTÁ DE ACORDO COM O PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE

SA
AM

P 
- 0

30
03

20
2

ASSINATURA E BM-DV (MÉDICO) ASSINATURA E BM-DV (GERENTE) ASSINATURA E BM-DV (PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR)

02/ 04

SOLICITAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA

EU,_________________________________________________________________________________, IDENTIDADE ________________________________, DATA DE NASCIMENTO________________,
 VOLUNTARIAMENTE DESEJO SUBMETER-ME À  ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA E ESCLAREÇO QUE:

1 - TENHO CONHECIMENTO SOBRE OUTROS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NESTE CENTRO DE SAÚDE, OS QUAIS ME FORAM OFERECIDOS.
2 - ESTOU CONSCIENTE QUE A CONTRACEPÇÃO CIRÚRGICA ( LIGADURA DE TROMPAS OU VASECTOMIA) É UM MÉTODO DEFINITIVO, E QUE AS TENTATIVAS DE REVERSÃO NÃO TÊM
SUCESSO GARANTIDO.
3 - ESTOU CONSCIENTE QUE TODA E QUALQUER CIRURGIA TEM SEUS RISCOS OPERATÓRIOS.
4 - ESTOU CONSCIENTE QUE OCASIONALMENTE ESTE MÉTODO PODE FALHAR.
5 - ESTOU CONSCIENTE QUE COM A CIRURGIA ESTAREI INTERROMPENDO MINHA FERTILIDADE, QUE CASO CONTRÁRIO PODERIA SE PROLONGAR POR VÁRIOS ANOS ( O HOMEM TEM
CAPACIDADE REPRODUTIVA ATÉ A VELHICE).

NÚMERO DE GESTAÇÕES:    PARTOS VAGINAIS __________________   CESÁREAS _________________    ABORTOS ______________   Nº DE FILHOS VIVOS _________________

OBSERVAÇÕES _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      ____________________________________________________
                     ASSINATURA / DATA

NOME DO CÔNJUGE (SOMENTE EM VIGÊNCIA DE SOCIEDADE CONJUGAL: CASAMENTO CIVIL OU UNIÃO ESTÁVEL / 5 ANOS)

ASSINATURA DE CONSENTIMENTO

A EQUIPE DO CENTRO DE SAÚDE __________________________________________________________________________________ CONFIRMA QUE ESTE(A) CANDIDATO(A) À CONTRACEPÇÃO

 DEFINITIVA PREENCHE CRITÉRIOS LEGAIS E ESTÁ DE ACORDO COM O PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE

SA
AM

P 
- 0

30
03

20
2

ASSINATURA E BM-DV (MÉDICO) ASSINATURA E BM-DV (GERENTE) ASSINATURA E BM-DV (PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR)

02/ 04

Anexo 2: Solicitação para esterilização cirúrgica
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