
QUAL O MÉTODO
MAIS ADEQUADO

PARA TI?

É eficaz? 
Está adequado ao meu estilo de
vida?
Existem riscos para a saúde?
É reversível?
É acessível?

 
Há um conjunto de questões que devem
ser colocadas quando se pretende
escolher um método contracetivo:

 

 Deve consultar-se antes de iniciar a
utilização de qualquer método
contracetivo.
      Realize   as consultas   de
Planeamento Familiar.
                  Os métodos contracetivos
podem ser adquiridos gratuitamente no
centro de saúde.

                
 

MÉTODOS
CONTRACETIVOS

São métodos anticoncecionais que
têm como objetivo evitar a gravidez,
impedindo que haja o encontro do
espermatozóide com um óvulo,
ocorrendo a fecundação.

Pequeno bastonete de plástico semi-
rígido, que liberta diariamente
pequenas quantidades de
progestagénio para a corrente
sanguínea. 
Eficaz durante 3 anos.
Aplicado sob efeito de anestesia local,
por baixo da pele, na face interna do
braço.

IMPLANTE CONTRACETIVO

Vasectomia: Consiste na interrupção
do canal deferente, que "leva" os
espermatezóides dos testículos para o
pénis.

Laqueação das trompas: Consiste
na interrupção das trompas,
impedindo a fecundação do óvulo
pelos espermatozóides e portanto, a
gravidez.

MÉTODOS CONTRACETIVOS
CIRÚRGICOS
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Método contracetivo feminino
hormonal, que impede a ocorrência
de ovulações.
Torna os ciclos menstruais regulares,
diminuem o fluxo de sangue menstrual
e as dores.
Deve-se tomar 1 comprimido por dia,
21 dias seguidos, fazendo uma pausa
de 7 dias (que é quando aparece a
menstruação) e recomeçar no 8ºdia.
As pilulas progestativas tomam-se
sem pausa e não contêm estrogénios,
sendo seguras para mulheres que
amamentam.

PÍLULAS COMBINADAS

Pequeno dispositivo, constituido por
finas hastes.
É introduzido na cavidade uterina
(sem anestesia) com a função de
libertar cobre ou hormonas.
Impede a progressão dos
espermatozóides e a fecundação .

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

 
 

Método contracetivo feminino
hormonal.
Anel flexível, impregnado de
hormonas que se difundem através da
parede da vagina numa dose diária
constante.
Introduz-se na vagina de forma
semelhante a um tampão,
permanecendo durante 3 semanas,
retirando na altura da menstruação
(4ª semana). Colocar novo anel após 1
semana de pausa.

ANEL VAGINAL

Método contracetivo feminino
hormonal.
Fino adesivo quadrado aplicado sobre
a pele, que transfere para a corrente
sanguínea, diariamente, hormonas que
inibem a libertação do óvulo.
Usado durante uma semana, sendo
substituído por um novo no fim desta.
Aplicado no braço, pernas, costas,
abdómen ou nádegas.

ADESIVO CONTRACETIVO

Método de barreira.
Único método contracetivo que
protege contra doenças
sexualmente transmissíveis.

QUAIS EXISTEM?
PRESERVATIVO FEMININO E

MASCULINO

Método de barreira.
É inserido na vagina para criar uma
barreira impedindo a entrada dos
espermatozóides no útero da mulher.
(Não ficar +24h)
É altamente recomendado combinar
com um espermicida. (colocar em
cada relação sexual)

DIAFRAGMA

Pilula, de venda livre, toma única,
utilizada até 5 dias/3 dias
(dependendo da pilula),  após
relações sexuais consideradas
desprotegidas.

"PILULA DO DIA SEGUINTE"


