
O LIVRO  
DE ESCOLHAS 

 DMatriz codificada por cores para 
comparação fácil e rápida de benefícios 
do método

 D Páginas com os benefícios para clientes 
que desejem informação complementar

 DMensagens principais e instruções para 
o método seleccionado de modo a 
aumentar o cumprimento e satisfação 
dos clientes 

 D Referências rápidas para avaliar 
elegibilidade clínica e problemas comuns

COUNSELING FOR CHOICE
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Método

Eficaz em evitar a

gravidez

Retorno rápido da 
fertilidade

Privacidade

Protecção contra 
HIV/ITS

Menos efeitos 
colaterais

Períodos pouco 
intensos

Períodos previsíveis

Low frequency  
of use

Baixa frequência de 
utilização

Fácil parar de usar
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Greet • Olá, o meu nome é____, como se chama?
• Tudo o que me disser é CONFIDENCIAL

Ask • Como posso ajudá-la hoje?
• Fale-me sobre a sua experiência com 

contracepção.
• Conte-me mais sobre as suas 

preocupações.
• O que gosta neste método? (Se estiver a 

pensar num método)

Dizer • A mudança nos períodos é NORMAL
• Informar a paciente quais os 2 ou 3 

métodos respondem às necessidades por 
ela indicadas, ou confirmar que o método 
ponderado responde às necessidades dela

Ajudar • Ajudar a comparar as diferenças entre 2 
ou 3 métodos, se acplicável

• Verificar a elegibilidade clínica para o 
método escolhido

• Deixar que a mulher decida qual o melhor 
método para ela

Explicar • Explicar o método dos 3 Qs do método 
escolhido e peça à mulher que os repita 
para os memorizar

• Fazer um plano conjunto sobre como usar 
e o que fazer se tiver efeitos secundários

Retorno • Volte aqui se você tiver alguma dúvida ou 
preocupação

A alteração no período com 
alguns métodos éNORMAL. 

  N ormal

  O portunidades

  R etorno 

  M étodos

  A usência de períodos

  L imite
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MENSAJES A LAS CLIENTAS QUE UTILIZAN 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
Los cambios en la menstruación 
son NORMALES

 
 

 

 

Esta ayuda de trabajo fue desarrollada con fondos proporcionados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) a FHI 360 
a través del proyecto Envision FP y a PSI a través del proyecto de Apoyo para la Plani�cación Familiar Internacional y Organizaciones de Salud (SIFPO, por sus siglas en inglés).
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NORMALES — Los cambios en su menstruación son NORMALES cuando se 
utiliza un método anticonceptivo. Con los métodos hormonales, la menstruación 
puede ser más fuerte o más ligera, puede ocurrir con mayor frecuencia o cuando 
no la espera, o podría no tener menstruación. Los cambios en su período también 
pueden ser diferentes con el tiempo.1 Con el DIU de cobre, la menstruación puede 
ser más prolongada o más fuerte, pero seguir siendo regular; también podría 
presentar manchado durante los primeros meses después de la inserción del DIU.

OPORTUNIDADES — Una menstruación más ligera o la ausencia de 
menstruación puede proporcionar OPORTUNIDADES que podrían ser 
bene�ciosas para su salud y su vida personal.

REGRESO — Una vez que deje de utilizar un método, sus períodos 
menstruales REGRESARÁN a su patrón habitual, y sus probabilidades de 
quedar embarazada REGRESARÁN a la normalidad.2

MÉTODOS — Los diferentes MÉTODOS anticonceptivos pueden causar 
diferentes cambios en el sangrado. Informe a su proveedor acerca de los tipos de 
cambios en el sangrado que le parecerían aceptables.

AUSENCIA DE MENSTRUACIÓN — Si está utilizando un método hormonal, la 
ausencia de períodos menstruales no signi�ca que esté embarazada. Si tiene otro 
síntoma de embarazo o si no tuvo su período menstrual mientras usaba un DIU de 
cobre, converse con su proveedor médico o hágase una prueba de embarazo.3

LIMITACIÓN — Si los cambios en su menstruación LIMITAN sus actividades 
diarias, hay tratamientos simples disponibles. Converse con su proveedor.4

1 Además de estos puntos, proporcione información 
especí�ca acerca de posibles cambios en la 
menstruación antes y después de que la clienta elija 
un método anticonceptivo hormonal.
2 Si corresponde, informe a su clienta que, al utilizar un 
anticonceptivo inyectable (por ejemplo, DMPA), 
probablemente demorará en recuperar la fertilidad 
después de discontinuar el método. En el caso de los 
demás métodos, la fertilidad se recupera de inmediato.
3 Si corresponde, informe a su clienta que, cuando 
se toman píldoras anticonceptivas orales, la 

ausencia de períodos menstruales puede ser señal 
de embarazo. La ausencia de períodos menstruales 
durante el primer mes después de la inserción del 
implante o el uso inicial de inyectables solo de 
progestina también puede ser señal de embarazo 
(por ejemplo, cuando se empezó a utilizar el método 
como parte de Quick Start, sin que se descartara el 
embarazo con certidumbre razonable). Diga a su 
clienta que regrese a la clínica si tiene dudas con 
respecto a un embarazo.

4 El tratamiento para sangrado fuerte/prolongado 
debido a métodos hormonales incluye 5 días de 
ibuprofeno u otro AINE (excepto aspirina), o un 
tratamiento de 21 días de COC o etinilestradiol. El 
tratamiento del sangrado asociado al DIU de cobre 
incluye 5 días de ácido tranexámico o AINE (excepto 
aspirina). Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
suele ser su�ciente tranquilizar a las clientas y/o 
brindarles asesoramiento de apoyo.

Muchas mujeres tienen ideas equivocadas sobre los cambios 
en la menstruación (períodos) que pueden ocurrir con el uso 
de anticonceptivos hormonales o el DIU de cobre. Puede 
utilizar esta herramienta simple para ayudar a sus clientas a 
comprender que los cambios en su menstruación cuando 
usan un método anticonceptivo hormonal o un DIU de cobre 
son NORMALES. Proporcione a sus clientas información 

basada en pruebas sobre 
cambios especí�cos a los 
métodos que pueden ocurrir. Además, en cada sesión de 
asesoramiento, tranquilice a las clientas acerca de estos 
cambios y converse acerca de los posibles bene�cios de 
la disminución del sangrado y la amenorrea. Utilice el 
acrónimo NORMAL para tratar estos puntos con ellas. 

Crédito por las ilustraciones: Period emoji, Plan International UK. https://plan-uk.org/act-for-girls/break-the-taboo-vote-for-your-favourite-period-emoji

ABRIL 2020

Desenvolvido em colaboração com FHI 360.
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Desenvolvido em colaboração com FHI 360.

Proporcione información adicional a las clientas 
acerca de los tipos de cambios menstruales que 
experimentarán cuando usen métodos anticonceptivos  

Cambios potenciales son  NORMALES y pueden ser:    muy comunes   comunes   menos comunes

5Esta grá�ca describe los cambios en un sangrado típico mientras una mujer se adapta a un método anticonceptivo, pero las experiencias de sus clientas pueden ser diferentes. Hay algunas 
situaciones donde el sangrado no es el resultado del uso de anticonceptivos y podría ser una señal de alerta de algo mucho más serio. Pida a las clientas que hablen con su prestador de servicios de 
salud si tienen alguna preocupación.
6Si una clienta está usando un método hormonal que no sean las pastillas, la ausencia de sangrado no signi�ca que esté embarazada. Recuérdele que si tiene otro síntoma de embarazo o si falta su 
menstruación mientras usa las pastillas orales o el DIU de cobre, debe de hablar con su prestador de servicios de salud o usar una prueba de embarazo.
7Si aplica, informe a su clienta que cuando usa anticonceptivos inyectables, regresar a ser fértil posiblemente tardará después de descontinuar el método. Con otros métodos, regresar a ser fértil 
será de inmediato. 

Período de tiempo desde el inicio 5

MÉTODOS
HORMONALES

MÉTODOS 
NO 
HORMONALES

De 0 a 12 meses

Pastillas 
Anticonceptivas 
Orales 
Combinadas

Progesterona – 
Sólo Pastillas

LNG-SIU

DIU de Cobre

Progestina – 
Sólo Inyectables

Implante

La ausencia de sangrado con algunos métodos anticonceptivos es  NORMAL:
• Algunos métodos anticonceptivos hormonales como el LNG-SIU (DIU hormonal), implantes e 

inyectables contienen una hormona llamada progesterona que hace el revestimiento de su útero 
(matriz) muy delgado. Normalmente, este revestimiento se hace más grueso con cada ciclo menstrual y, 
en la ausencia de embarazo, se pierde como sangrado menstrual. Cuando el revestimiento se hace 
delgado, la pérdida no ocurre y el sangrado puede detenerse.

• El sangrado menstrual no se desarrolla en ningún otro lugar de su cuerpo, por lo que no hay riesgos 
de amenorrea. Una vez que para de usar un método hormonal, su menstruación y su capacidad de 
quedar embarazada regresarán a como eran antes de usar el método.7 Si tiene preguntas o alguna 
preocupación en cualquier momento, platique con su prestador de servicios de salud.  

Sangrado ligero o no sangrado puede traer bene�cios a su vida y a su salud:
• No tener sangrado menstrual o tener poco sangrado puede ayudar a mejorar ciertas condiciones como 

menstruaciones fuertes y dolorosas. Poco sangrado o no sangrado pueden ayudar con la anemia.
• También podría disfrutar de los posibles bene�cios en su estilo de vida por no tener sangrado o tener 

poco sangrado, como mayor libertad para participar en actividades de trabajo o escuela. 
• Algunos anticonceptivos pueden ofrecer opciones cuando se trata de su menstruación. Algunos 

resultan en menstruaciones saltadas, menstruaciones más ligeras o ausencia de menstruación, o todo 
junto. Converse sobre sus preferencias con su prestador de servicios de salud para que pueda 
seleccionar el método anticonceptivo más adecuado para usted.

Proporcione 
información 
adicional a las 
clientas acerca 
de la amenorrea

 Manchado entre una menstruación 
y otra, especialmente si se le pasa una 
pastilla aunque sea por unas horas
 Sin menstruación en absoluto 
(especialmente cuando está 
amamantando)
 Sangrado que dura más que una 
menstruación y se presenta de 
manera irregular

  Sangrado irregular o manchado 
  Sangrado más fuerte

 Sangrado irregular o manchado  
 Sangrado más fuerte

 Los períodos pueden ser más 
fuertes o pueden durar más
 Manchado irregular

 Sangrado irregular o manchado  
 No sangrado en absoluto 

 Menstruación más corta o 
más ligera
 Manchado entre una menstruación 
y otra, especialmente si se le pasa 
una pastilla
 Sin menstruación en absoluto 
(especialmente cuando está 
amamantando)

 Sangrado irregular y más ligero 
o manchado
 No sangrado en absoluto

 Sangrado irregular y más ligero 
o manchado
 No sangrado en absoluto

 Los períodos pueden regresar a la 
manera que eran antes de que el DIU 
de cobre fuera colocado 
 Los períodos pueden mantenerse 
más fuertes o pueden durar más

 Sangrado irregular o manchado  
 No sangrado en absoluto 

 Menstruación más corta o 
más ligera
 Manchado entre una menstruación 
y otra, especialmente si se le pasa una 
pastilla aunque sea por unas horas

 Menstruación más corta o más 
ligera
 Manchado entre una menstruación 
y otra, especialmente si se le pasa una 
pastilla aunque sea por unas horas

 Menstruación más corta o más ligera
 Manchado entre una menstruación 
y otra, especialmente si se le pasa una 
pastilla aunque sea por unas horas

 Menstruación más corta o más ligera
 Manchado entre una menstruación 
y otra, especialmente si se le pasa 
una pastilla
 Sin menstruación en absoluto6

 Sangrado irregular y más ligero 
o manchado
 No sangrado en absoluto

 Sangrado más ligero o manchado 
 No sangrado en absoluto

 La menstruación puede regresar a la 
manera que era antes de que el DIU de 
cobre fuera colocado
 La menstruación puede mantenerse 
más fuerte o puede durar más

 Sangrado ligero, poco frecuente
 No sangrado en absoluto

Créditos de ilustraciones: Basada en los dibujos de Plan International UK; abajo, basada en un dibujo de Ashley Fiveash de Noun Project.
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Eficaz em evitar a gravidez

Mais eficazMenos eficaz

B
E

N
E
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Retorno rápido da fertilidade

Proteger a fertilidade

TODOS os métodos reversíveis 
protegem a fertilidade prevenindo 
a interrupção arriscada de gravidez 
e complicações de gravidezes não 
planeadas.
Ajuda a reduzir o risco de cancros que 
podem causar infertilidade.

Protege contra as ITSs que 
podem causar infertilidade.

Muito rápidoNão reversível

Mais lento 
(tipicamente  
3 a 6 meses)

Retorno da fertilidade
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Privacidade

Mais privadoMenos privado

Apenas o provedor de 
cuidados vai saber

O parceiro pode 
sentir os fios

Alguém pode senti-lo 
no seu braço se souber 

o local onde está 
implantado

Alguém 
pode ver a 

embalagem

O parceiro 
tem de 

cooperar
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Oferece protecção 
contra o HIV e 
outras ITSs

Sem protecção 
contra o HIV 
e outras ITSs, 
usar com 
preservativos.

Protecção contra HIV/ITS

Protecção contra HIV/ITS
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Menos efeitos secundários

Nenhum

Alterações nos períodos. Durante a inserção, algumas 
mulheres sentem cólicas intensas e por vezes durante 
alguns meses depois da inserção.

Alterações nos períodos. Durante a inserção, algumas 
mulheres sentem cólicas intensas. Algumas mulheres 
dizem ter acne, dor de cabeça, sensibilidade e dor nos seios. 
Normalmente, estes sintomas desaparecem com o tempo. 

Alterações nos períodos. Algumas mulheres dizem ter 
dor de cabeça, dor abdominal, sensibilidade nos seios. 
Normalmente, estes sintomas desaparecem com o tempo. 

Algumas mulheres dizem ter dor de cabeça, tonturas, 
sensibilidade nos seios, alterações de humor. Normalmente, 
estes sintomas desaparecem com o tempo. 

Pode causar dor de estômago e vómitos. Estes sintomas 
passam 24 horas depois de tomar a CE. Os períodos podem 
vir mais cedo ou mais tarde, pode ter pequenas perdas 
menstruais.

Alterações nos períodos. Algumas mulheres dizem ter 
aumento de peso, dor de cabeça, tonturas.

Sem
efeitos

Highest  
chance  
of side 
effects
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0-12 Meses

Pílulas  / 

Injectáveis
 /  / 

Implante
 /  / 

SIU  /  /  / 

DIU

EC  / Sem alterações Sem alterações

Missangas do 
ciclo Sem alterações Sem alterações Sem alterações

Preservativos Sem alterações Sem alterações Sem alterações

Esterilização Sem alterações Sem alterações Sem alterações

Períodos pouco intensos

Chave

Periodo mais leve

Período normal

Período mais abundante

Pequenas perdas

Ausência de período

Lembrete
Explicar à cliente que as 
alterações do período 
são diferentes de mulhar 
para mulher. Estas são as 
alterações que a maior parte 
das mulheres experiencia.
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Mais 
previsível

Menos 
previsível

Períodos previsíveis

ligeiro, pequena 
perda mentrual 

e por vezes, 
ausÍência de

Normalmente, 
ausência de 

períodos

O período pode vir mais 
cedo ou um pouco mais 
tarde no mês em a CE é 

tomada

Sangramento ligeiro, 
pouco frequente  

Os períodos mantêm-se tão 
previsíveis como quando 

não se usa qualquer método
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Procurar o provedor de cuidados 1 
a 2 vezes e não pensar no assunto 

por 3 a 12 anos

Procurar um profissional 
de saúde ou distribuidor 
comunitário a cada 1 a 3

Usar todos 
os dias

Usar sempre que praticar 
acto sexual

Fazê-lo e não 
voltar a pensar

Baixa frequência de utilização

Necessidade 
de uso

Procurar o provedor 
de cuidados 1 vez e 
nunca mais pensar 

no assunto
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Fácil parar de usar

Em qualquer momento 
regressar ao provedor 
para a remoçãoPára 3 meses após 

a injecção

Parar a qualquer 
momento

Irreversível; 
não pode 

parar

Fácil pararIrreversível
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Auto - 
administração

Autoadministração

Administrado 
pelo provedor

Requer o 
consentimento 
do parceiro

Você controla a 
administração

Precisa de um 
provedor para realizar 
o procedimento de 
inserção 
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Esterilização

Retorno rápido da fertilidade

Períodos pouco intensos

Fácil parar de usar

Protecção contra HIV e ITS

Privacidade

Baixa frequência de utilização

Menos efeitos colaterais

Não 
querem ter 
mais filhos

Pode 
querer ter 
outro filho 
no futuro

M
É

TO
D

O
S

Depois da minha 
esterilização, 

sinto-me calma

Auto-administração

Períodos previsíveis

Eficaz em evitar a 
gravidez
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Esterilização
Mensagens-chave antes da escolha:

 D A esterilização pode ser feita em homens e mulheres
 D O provedor de cuidados usará medicação para que você não sinta 

dores durante o procedimento
 D A esterilização não a impede do acto sexual
 D A esterilização não é reversível, por isso opte por este método apenas 

quando tiver certeza de não querer ter mais filhos

3 Qs: Fazer a/o paciente repetir antes de sair:
O que 
fazer?

• Após o procedimento, descansar durante 2 dias, evitar fazer 
esforços ou levantar pesos durante 1 semana.

• Caso sinta dores, tomar paracetamol ou ibuprofeno. Não 
tomar aspirina. Atrasa a recuperação. Raramente precisa de 
analgésco forte.

• Manter a incisão limpa e seca durante 1 ou 2 dias.
• Durante uma semana evitar esfregar a incisão.
• Mulheres: Não ter relações sexuais durante pelo menos
• 1 semana. Se as dores se mantiverem durante mais de 1 

semana, evitar acto sexual até a dor desaparecer totalmente
• Homens: Usar um método de redundante de segurança 

nos primeiros 3 meses após o procedimento

O que 
esperar?

• Mulheres: Dor abdominal e inchaço são comuns depois do 
procedimento. Geralmente desaparece dentro de alguns 
dias.

• Homens: As primeiras vezes que tiver relações sexuais, você 
pode notar algum sangue ou coágulos de sangue quando 
ejacula. Você também pode sentir algumas dores. Isto é 
expectável e não constitui um problema a menos que 
acontece mais do que algumas vezes..

Quando 
voltar? 

• Mulheres: Em 1 semana para controlo
• Homens: Em 3 meses para controlo
• Se tiver questões / preocupações 

Faça um plano:
• Quem irá 

ajudá-la(o) em 
casa depois do 
procedimento?

• Como pode ela/
ele arranjar-se para 
descansar durante 
2 dias?

Antes do 
procedimento

 D Documente 
a escolha 
informada e o 
consentimento

 D Descartar a 
gravidez
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Implantes

Privacidade

Períodos pouco intensos

Fácil parar de usar

Protecção contra HIV e ITS

Retorno rápido da fertilidade

Baixa frequência de utilização

Menos efeitos colaterais

Quer viver 
a sua 
vida sem 
ter de se 
preocupar 
com rotinas

Ter períodos 
previsíveis é 
importante 
para sim si

O meu 
implante 

dá-me 
liberdade!

Auto-administração

Períodos previsíveis

Eficaz em evitar a gravidez
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Implantes

3 Qs: Fazer a/o paciente repetir antes de sair:

O que 
fazer?

• Usar um método de reforço de segurança  
durante 7 dias se não for inserido no prazo de 
7 dias após o início do seu período

• Manter o local da inserção limpo e seco até 
sarar sarado

• Evitar levantar coisas pesadas durante 2 dias 
com esse braço

O que 
esperar?

• Alterações nos seus períodos: Períodos 
irregulares, prolongados ou ausência de 
períodos 

• Alguns efeitos secundários menos comuns 
podem ser: dor de cabeça, dor nos seios ou 
naúsea durante os primeiros dois meses

Quando 
voltar? 

• Quando tiver qualquer questão/preocupação 
ou quiser mudar para outro método

• Em qualquer momento que o queira remover
• Em 3/5 anos para fazer a substituição

Faça um plano:
• Como é que ela vai-

se lembrar de quando 
substituir o implante?

• Como ela ira 
assegurar-se de que 
está preparada para 
lidar com sangramento 
inesperado

Lembre-se de:
 D Verificar a elegibilidade 

clínica 
 D Se não for possível 

descartar a gravidez, 
ofereça o método e marca 
o controlo para dentro de 
4 semanas

Mensagens-chave antes da escolha:
 D O provedor de cuidados vai anestesiar o local da inserção 

e de seguida, dentro de alguns minutos, vai inserir o 
implante no seu braço.

 D Você pode voltar para retirar o implante em qualquer 
momento por qualquer razão, a fertilidade retorna 
imediatamente

*  Para as mulheres que estejam em tratamento antiretroviral efavirenz ou 
nevirapine, a eficácia pode ser reduzida a nível das pílulas
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SIU

Eficaz em evitar a gravidez

Privacidade

Períodos pouco intensos

Retorno rápido da fertilidade

Fácil parar de usar

Baixa frequência de utilização

Menos efeitos colaterais

Deseja 
períodos 
mais ligeiros, 
curtos ou 
ausência de 
períodos

Ter 
períodos é 
importante 
para si 

O meu SIU 
facilita-me 

a vida!

Protecção contra HIV e ITS

Auto-administração

Períodos previsíveis
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SIU
Mensagens-chave antes da escolha:

 D O provedor de cuidados irá inserir o SIU no seu útero pela vagina. Você pode sentir cólicas 
durante o procedimento e as cólicas podem durar alguns dias após a inserção.

 D Voce pode voltar para remover o SIU em qualquer altura, por qualquer razão. O retorno da 
fertilidade é imediato.

 D Rever NORMAL

3 Qs: Fazer a/o paciente repetir antes de sair:

O que fazer? • Usar um método de reforço de segurança  
durante 7 dias se não for inserido no prazo de 7 
dias após o início do seu período

O que 
esperar?

• Algumas cólicas nos dias seguintes
• Alterações nos seus períodos: durante os 3 a 6 

meses de adaptação em que pode ter períodos 
prolongados ou irregulares; passado este 
tempo, normalmente, períodos mais ligeiros ou 
ausência de períodos.

Quando 
voltar? 

• Em 4-6 semanas para controlo
• Quando tiver qualquer questão/preocupação ou 

quiser mudar para outro método
• Em qualquer momento que o queira remover
• Em 5 anos para fazer a substituição
• Informe o seu médico se tiver dor crescente ou 

forte no abdómen inferior ou durante o acto 
sexual

• Se tiver corrimento vaginal fora do comum
• Se tiver febre, calafrios, náuseas ou vómitos
• Se achar que está grávida

Faça um plano:
• Como é que ela 

vai-se lembrar 
de quando o 
substituir?

• Como ela ira 
assegurar-se 
de que está 
preparada 
para lidar com 
sangramento 
inesperado

Lembre-se de:
 D Descartar a 
gravidez

 D Verificar a 
elegibilidade 
clínica
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DIU

Protecção contra HIV e ITS

Períodos pouco intensos

Privacidade

Retorno rápido da fertilidade

Fácil parar de usar

Baixa frequência de utilização

Menos efeitos colaterais

Como ter o 
seu período 
regularmente

Os seus 
períodos já 
são intensos e 
dolorosos

O meu 
DIU fazme 

sentir 
natural!

Períodos previsíveis

Auto-administração

Eficaz em evitar a gravidez
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Mensagens-chave antes da escolha:
 D O prestador de cuidados irá inserir o DIU no seu 

útero pela vagina. Você pode sentir cólicas durante o 
procedimento e as cólicas podem durar alguns dias após 
a inserção.

 D Você pode voltar para retirar o seu DIU em qualquer 
momento por qualquer razão, regresso imediato à 
fertilidade.

3 Qs: Fazer a/o paciente repetir antes de sair:

O que fazer? • Nada

O que 
esperar?

• Algumas cólicas nos dias seguintes
• Alterações nos seus períodos: 3 a 6 meses 

de adaptação em que pode ter períodos 
prolongados ou irregulares; passado este 
tempo, normalmente, períodos regulares, 
por vezes mais sangramento ou cólicas

Quando 
voltar? 

• Em 4-6 semanas para controlo
• Quando tiver qualquer questão/

preocupação ou quiser mudar para outro 
método

• Em qualquer momento que o queira 
remover

• Em 12 anos para fazer a substituição
• Informe o seu médico se tiver dor 

crescente ou forte no abdómen inferior ou 
durante o acto sexual 

• Se tiver corrimento vaginal fora do comum
• Se tiver febre, calafrios, náuseas or vómitos
• Se achar que está grávida

Faça um plano:
• O que é que ela 

deve fazer se ela 
tiver sangramento 
prolongado?

• Como ela ira 
assegurar-se de 
que está preparada 
para lidar com 
sangramento 
inesperado

Lembre-se de:
 D Descartar a 
gravidez

 D Verificar a 
elegibilidade 
clínica 

DIU
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Injectável

Protecção contra HIV e ITS

Menos efeitos colaterais

Retorno rápido da fertilidade

Fácil parar de usar

Privacidade

Baixa frequência de utilização

Períodos pouco intensos

Não quer 
que ninguém 
saiba que você 
está a usar 
contraceptivos

Você deseja 
ter um período 
regular 
ou deseja 
engravidar nos 
próximos 6 
meses

O 
injectável 
é o meu 
segredo!

Auto-administração

Períodos previsíveis

Eficaz em evitar a gravidez
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Mensagens-chave antes da escolha:
 D Rever NORMAL
 D Depois de parar o uso do anticoncepcional injectável demora alguns 

meses a ter períodos normais e a fertilidade
 D Se você estiver atrasada para a sua próxima consulta, volte assim que 

possível - pode ainda conseguir uma reinjecção

3 Qs: Fazer a/o paciente repetir antes de sair:

O que 
fazer?

• Usar um método de reforço de segurança durante 7 dias se 
a primeira injecção não for dada no prazo de 7 dias após o 
início do seu período

• Para auto-injecção: Consulte o auxílio de trabalho na parte 
final com instruções sobre como se auto injectar.

• Para a sua seguranca e de todos, encontre 
antecipadamente uma caixa onde possa eliminar 
adequadamente o injectável depois do uso. Pode trazer a 
caixa para o centro de saúde quando vier buscar um novo 
abastecimento

O que 
esperar?

• Alterações nos períodos: sangramento prolongado ou 
irregular ou frequente e com o passar do tempo, ausência 
de período

• Pode demorar alguns meses até que o seu período e a 
fertilidade retornem ao normal depois de parar o uso do 
anticonceptivo injectável

• Efeitos secundários menos comuns podem incluir: náuseas, 
aumento de peso, dores de cabeça e sensibilidade nos seios 
mas podem desaparecer após alguns meses

Quando 
voltar? 

• Every 3 months for re-injection (2 with NET-EN) or when 
you have run out of self-Injectáveis 

• If you have any questions/concerns or want to switch to 
another Método

• If you develop any health problems
• If you think you might be pregnant

Faça um plano:
• Como é que ela 

vai-se lembrar 
de quando 
voltar para uma 
nova injecção?

• Como ela ira 
assegurar-se 
de que está 
preparada 
para lidar com 
sangramento 
inesperado

• Para auto-
injecção: Como 
é que você 
vai eliminar o 
dispositivo após 
a utilização?

Lembre-se de:
 D Verificar a 

elegibilidade 
clínica 

 D Se não for possível 
descartar a 
gravidez, ofereça 
o método e marca 
o seguimento para 
daí há 4 semanas

Injectável
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Pílulas

Protecção contra HIV e ITS

Menos efeitos colaterais

Retorno rápido da fertilidade

Fácil parar de usar

Baixa frequência de utilização

Privacidade

Períodos pouco intensos

Deseja 
períodos 
mais 
previsíveis, 
pouco 
intensos

Você é 
esquecida 
ou não 
quer seguir 
rotinas 
diárias

As minhas 
pílulas 

colocam-me 
no controlo

Períodos previsíveis

Auto-administração

Eficaz em evitar a gravidez
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Pílulas

3 Qs: Fazer a/o paciente repetir antes de sair:

O que 
fazer?

• Tem de tomar uma pílula todos os dias para este 
método ser eficaz

• Se esquecer uma pílula, tome uma assim que se lembrar
• Se você falhar 3 ou mais pílulas na primeira semana, 

incluindo iniciar tarde uma nova embalagem, tomar 
contracepção de emergência se teve relações sexuais 
nos últimos 5 dias e usar preservativos durante 1 semana. 
(Consultar as páginas sobre preservativos e CE)

• Se você falhar 3 ou mais pílulas na terceira semana, saltar 
a semana de placebo e comece a sua nova embalagem 
no fim da terceira semana.

• Usar um método de reforço de segurança durante 7 dias 
se não iniciar a primeira embalagem no prazo de 7 dias 
após o início do seu período

O que 
esperar?

• Manchas de sangue nos primeiros meses
• Outros efeitos secundários, como dor de cabeça ou 

náuseas, normalmente desaparecem depois de alguns 
meses

Quando 
voltar? 

• Antes de acabar a sua última embalagem para 
reabastecer

• Quando tiver qualquer questão/preocupação ou quiser 
mudar para outro método

• Se você tiver DORES: Dor abdominal, dor no peito, dores 
de cabeça, problemas oculares, dores fortes nas pernas

• Se pensa que pode estar grávida

Faça um plano:
• Como é que ela 

vai-se lembrar 
de tomar a pílula 
todos os dias

• Onde ela pode 
obter a CE se 
esquecer de 
tomar

Lembre-se de:
 D Se não se 

descartar 
a gravidez, 
oferecer o 
método e marcar 
seguimento para 
daí a 4 semanas

 D Verificar a 
elegibilidade 
clínica

Mensagens-chave antes da escolha:
 D Rever NORMAL
 D D Para este método ser eficaz, você tem de tomar uma pílula 

todos os dias, mesmo que não tenha acto sexual nesse dia
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Preservativos

Baixa frequência de utilização

Protecção contra HIV e ITS

Privacidade

Fácil parar de usar

Períodos pouco intensos

Retorno rápido da fertilidade

Auto-administração

Menos efeitos colaterais

Quer 
protecção 
contra o 
HIV e outras 
ITS

O seu 
parceiro 
não os usa 
sempre - 
por isso, 
você tem 
de ter outro 
método 
como 
segurança

Os preservativos 
fazem-nos sentir 

protegidos

Períodos previsíveis

Eficaz em evitar a gravidez
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Preservativos

3 Qs: Fazer a/o paciente repetir antes de sair:

O que fazer? • Segure a ponta do preservativo e 
desenrole-o sobre o pénis erecto

• Usar um preservativo novo em cada acto 
sexual

• Utilize apenas um preservativo de cada vez
• O uso de lubrificantes pode impedir que o
• preservativo se rompa mas nunca use 

lubrificantes com base oleosa, pois estes 
podem danificar o preservativo

• Usar a CE se o preservativo se romper ou se 
não usar preservativo (consultar a página 
sobre CE)

O que 
esperar?

• Ausência de efeitos secundários

Quando 
voltar? 

• Quando precisar de mais preservativos
• Quando tiver qualquer questão/

preocupação ou quiser mudar para outro 
método

• Quando pensar que pode estar grávida

Faça um plano:
• Como é que ela 

vai convencer o 
parceiro a usar o 
preservativo?

• Onde deve 
ela guardar os 
preservativos 
para que os tenha 
quando precisar?

Lembre-se de:
 D Fazer a paciente 

praticar a colocação de 
um preservativo num 
modelo
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O parceiro 
está disposto 
a abstinência 
ou a usar um 
preservativo 
durante os 
dias fertéis

Se você 
esquece 
ou se ficar 
gravida 
agora seria 
um grande 
problema

Missangas do ciclo

Protecção contra HIV e ITS

Baixa frequência de utilização

Privacidade

Fácil parar de usar

Períodos pouco intensos

Retorno rápido da fertilidade

Menos efeitos colaterais

As missangas 
do ciclo  

fazem-nos 
sentir ligados

Auto-administração

Períodos previsíveis

Eficaz em evitar a gravidez
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Missangas do ciclo

3 Qs: Fazer a/o paciente repetir antes de sair:

O que fazer? • Controle o seu ciclo todos os dias movendo 
o anel preto, uma missanga por dia. Você 
inicia no primeiro dia do seu período com a 
missanga vermelha.

• Durante os dias em que o anel está sobre 
as missangas brancas, use preservativos ou 
não tenha relações sexuais.

• Se teve relações sexuais num dia de 
missanga branca, tome CE assim que 
possível (Consultar a página sobre CE)

• Se tomar CE, o seu ciclo muda e deve 
usar preservativo ou abster-se de relações 
sexuais até ao próximo período.

O que 
esperar?

• Ausència de efeitos secundários

Quando 
voltar? 

• Quando tiver qualquer questão/
preocupação ou quiser mudar para outro 
método

• Quando pensar que pode estar grávida

Faça um plano:
• Como é que ela 

vai-se lembrar de 
movimentar o anel 
todos os dias?

• Como medida de 
seguranca, onde ela 
pode verificar em 
que dia o seu período 
começa a cada mês?

• Onde ela pode obter 
CE se precisar

Mensagens-chave antes da escolha:
 D Para este método resultar, o seu ciclo tem de ser regular e 

entre 26 a 32 dias e tem de se lembrar de controlar todos 
os dias 
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Pílulas anticoncepcionais de emergência

Baixa frequência de utilização

Protecção contra HIV e ITS

Privacidade

Fácil parar de usar

Períodos previsíveis

Retorno rápido da fertilidade

Menos efeitos colaterais

Se teve sexo 
desprotegido 
nos últimos 5 
dias

Ficar grávida 
agora seria 
um grande 
problema, 
pois não é 
tão eficaz 
como outros 
métodos

A CE fezme 
sentir 

aliviada!

Auto-administração

Períodos pouco intensos

Eficaz em evitar a gravidez
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Pílulas anticoncepcionais de emergência

Mensagens-chave antes da escolha:
 D Os anticoncepcionais de emergência funcionam nos 5 

dias após o sexo desprotegido, mas quanto mais cedo 
começar maior é a eficácia. Você pode também obtê-los 
previamente e usá-los quando tiver relações sexuais

 D A CE não vai causar o aborto; não vai funcionar se você já 
estiver grávida. Se estiver grávida, não vai prejudicar o seu 
bebé.

 D Usar a CE frequentemente não vai prejudicar a sua 
saúde. Você pode tomar a CE várias vezes com segurança 
durante os mesmo ciclo menstrual, contudo, a CE é 
menos eficaz que os outros métodos.

 D Se estiver a usar a CE regularmente, pondere usar outro 
método mais eficaz e mais económico.

 D Rever NORMAL

3 Qs: Fazer a/o paciente repetir antes de sair:

O que fazer? • Tome a CE no momento do acto sexual ou 
assim que possível depois do acto sexual 
desprotegido até 5 dias depois

• Se você vomitar nas 2 horas após ter 
tomado CE, tome outra dose

O que 
esperar?

• Náuseas ou vómitos
• Manchas de sangue, o período pode 

adiantar-se ou atrasar-se
Quando 
voltar? 

Faça um plano:
• Onde é que ela vai 

guardar a CE para a 
ter quando precisar?

• Onde é que ela 
consegue mais CE?

Obs.:
 D O DIU pode também ser 

usado como CE nos 5 
dias a seguir ao acto 
sexual desprotegido e 
é mais eficaz do que as 
pílulas de CE.
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Nota: O método da Amenorreia Lactacional também é eficaz para as 
mulheres nos primeiros meses após o parto, se ela estiver exclusivamente a 
amamentar e não tenha tido o período. Se a mulher reduz a amamentaão ou 
se começar a ter o período, deve imediamente mudar para outro método. 

Homem

A qualquer 
momento

Hora do
parto

Até 48 horas
depois

4 semanas
depois

6 semanas
depois

6 meses
depois

COC

Mulher

POP

Pós-parto em mulheres a amamentar

As missangas do ciclo podem ser usadas quando os períodos 
tiverem voltado a um padrão normal durante 3 meses.

JO
B

 A
ID

S
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Pós-aborto

No mesmo dia se for aborto no primeiro 
ou segundo trimestre ou em qualquer 
momento posterior 

No mesmo dia em aborto completo e 
asséptico no primeiro e segundo trimestre 
com MVA ou uma vez que MA e PAC com 
misoprostol tenha sido concluído 

Quando os ciclos normais voltarem durante 3 
meses

MULHER: imediatamente depois do aborto 
sem complicações; deve ser adiada em caso 
complicado com infecção, hemorragia grave, 
trauma ou hematometra grave
HOMEM:qualquer momento
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Critérios Clínicos de Elegibilidade para Uso de Anticoncepcionais da OMS 2016: Gráfico de Referência Rápida para as
Categorias 3 e 4 para iniciar e continuar o uso de contraceptivos orais combinados (COC), Depot 17-acetato de 
medroxiprogesterona (DMPA), implante de progestina, dispositivo intra-uterino em cobre (DIU-Cu), sistema intra-uterino 
levonorgestral (SIU-LNG)

CONDIÇÃO Sub-condição COC DEPO implantes Cu-DIU LNG-IUS
Dores de 
cabeça

Enxaqueca sem aura(idade < 35 anos) iI C
Enxaqueca sem aura(idade ≥ 35 anos) I C
enxaqueca com aura (qualquer idade) I C I C I C

Sangramento vaginal inexplicável (antes de avaliação) I C I C
Doença
gestacional
trofoblástica

Regredindo ou níveis indetectáveis de β-hCG
Níveis de β-hCG persistentementeelevados oudoença
maligna

Cancro Cervical (aguardando tratamento) I C I C
Endometrial I C I C
Ovariano I C I C

Doença da 
mama

Cancro corrente
Passado sem evidência de doença por 5 anos

Distorção Uterina (Devido a miomas ou anomalias anatómicas)
ITS / DIP Cervicite purulentacorrente, clamídia, gonorréia I C I C

Doença inflamatória pélvica (  DIP)  corrente I C I C
Risco individual de exposição muito alto paraITS I C I C

Tuberculose Pélvica I C I C
Diabetes Nefropatia / retinopatia / neuropatia

Diabetes para > 20 anos
Doença Sntomáticada vesícula biliar (actual ou tratada com 
medicamento)
Colestase (História relativa a contraceptivos orais)
Hepatite (Aguda ou extensa) I C
Cirrose (grave)
Tumores do Fígado (adenoma hepatocelular ou hepatoma
maligno)
SIDA Sem tratamento anti-retroviral (TARV)

Veja ii. Veja
ii.

Veja ii.
I C I C

Sem melhoria com o TARV I C I C

Interacções
Medicamen
tosas

Rifampicina ou Rifabutina
Terapia anticonvulsivante **

Critério de Elegibilidade Médica da OMS (2016) para uso de contraceptivos: Gráfico de Referência para Categorias 3 e 4
para iniciar ou continuar a usar contraceptivosorais combinados (COCs), acetato de medroxiprogesterona (DEPO), implantes só de progestínicos, 
Dispositivo intrauterino de Cobre (Cu-DIU), Sistema intra-uterino levonorgestral (SIU-LNG)

Categoria 1 Não há restrições para o uso.
Categoria 2 Geralmente usar; Pode ser necessário algum seguimento
Categoria 3 Geralmente não recomendado; Julgamento clínico e acesso

contínuo aos serviços clínicos são requisitosparao seuuso.
Categoria 4 O método não deve ser usado

Este gráfico mostra uma lista completa de todascondições classificadaspela OMS como Categoria 3 e 4. Características, condições, 
e / ou tempo de evolução que são Categoria 1 ou 2 para todos métodos não foram incluídos neste gráfico (por exemplo, menarca
com < 18 anos,  ser nulíparas, obesidade,Alto risco de HIV ou Infectado pelo HIV, < 48 horas e mais de 4 semanas pós-parto).

© 2016, Outubro

CONDIÇÃO Sub-condição COC DEPO implante
s

Cu-DIU LNG-IUS

Gravidez NA NA NA
Amamentação Menos que 6 semanas pós-parto

Veja i. Veja i.≥ 6 semanas a < 6 meses pós-parto
≥  6 mesespós-parto

Pós-parto sem
amamentação
TEV=
tromboembolismo
venoso

< 21 dias

Veja i. Veja i.< 21 dias com outros factores de risco para TEV*
≥ 21 a 42 diascom outros factores de risco para VTE*

Pós-parto
tempopara
inserção

≥ 48 horas e menos que 4 semanas

Veja i. Veja
i.

Veja i.Sépsis puerperal

Pós-aborto (imediato pós-sepsis)
Fumador Idade ≥ 35 anos, < 15 cigarros / dia

Idade ≥ 35 anos, ≥ 15 cigarros / dia
Múltiplos factores de risco para doença cardiovascular
Hipertensão
TA= Tensãoarterial

História (onde a TA não pode ser avaliada)
TA é controlada e pode ser avaliada
TA elevada (sistólica 140-159 ou diastólica90-99)
TA elevada (sistólica ≥ 160 ou diastólica ≥ 100)
Doença vascular

Trombose
venosa
profunda
(TVP) e  
embolia 
pulmonar (EP)

História de TVP / EP
TVP/EP aguda
TVP/EP estabilizada em tratamento com 
anticoagulante
Cirurgia com imobilização prolongada

Mutações trombogénicas Conhecidas
Doença isquémica do coração (actual ou história) I C I C
Acidente vascular cerebral (história) I C
Doença valvular cardíaca complicada

Lúpus
eritematoso
Sistémico

anticorpos antifosfolípidos positivos ou
desconhecidos
Trombocitopénia Grave I C I C

I / C Início/Continuação: UMA mulher pode se enquadrar dentro de 1 categoria ou outra, dependendo se ela está a iniciar ou a continuar o uso de um método.
Onde I / C não está marcado,a categoria é a mesma para início e continuação.

NA Não Aplicável: Mulheresque estão grávidas não requerem contracepção. Se estes métodos forem acidentalmente iniciados, não haverá dano.

i. A condição, característica e / ou tempo de evolução não é aplicável para determiner a elegibilidade para a método.
ii. Mulheres que usam métodosdiferentes do DIU podem usa-los independentemente de doença relacionada ao HIV / SIDA ou

TARV.
* Outros factoresde risco para TEVincluir: anterior TEV, trombofilia, imobilidade, transfusão no parto,

IMC > 30 kg / m2, hemorragiapós-parto, imediatamente pós-cesariana , pré-eclâmpsia, e tabagismo.

** Anticonvulsivantes incluem: fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbazepina,  e lamotrigina.
Lamotrigina é categoria 1 para implantes.

Adaptado a partir de: Critérios Médicos de Elegibilidade para uso de contraceptivos, 5 ª Edição. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2015.  
Acessível:http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/en/index.html
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CONDIÇÃO Sub-condição COC DEPO implantes Cu-DIU LNG-IUS
Dores de 
cabeça

Enxaqueca sem aura(idade < 35 anos) iI C
Enxaqueca sem aura(idade ≥ 35 anos) I C
enxaqueca com aura (qualquer idade) I C I C I C

Sangramento vaginal inexplicável (antes de avaliação) I C I C
Doença
gestacional
trofoblástica

Regredindo ou níveis indetectáveis de β-hCG
Níveis de β-hCG persistentementeelevados oudoença
maligna

Cancro Cervical (aguardando tratamento) I C I C
Endometrial I C I C
Ovariano I C I C

Doença da 
mama

Cancro corrente
Passado sem evidência de doença por 5 anos

Distorção Uterina (Devido a miomas ou anomalias anatómicas)
ITS / DIP Cervicite purulentacorrente, clamídia, gonorréia I C I C

Doença inflamatória pélvica (  DIP)  corrente I C I C
Risco individual de exposição muito alto paraITS I C I C

Tuberculose Pélvica I C I C
Diabetes Nefropatia / retinopatia / neuropatia

Diabetes para > 20 anos
Doença Sntomáticada vesícula biliar (actual ou tratada com 
medicamento)
Colestase (História relativa a contraceptivos orais)
Hepatite (Aguda ou extensa) I C
Cirrose (grave)
Tumores do Fígado (adenoma hepatocelular ou hepatoma
maligno)
SIDA Sem tratamento anti-retroviral (TARV)

Veja ii. Veja
ii.

Veja ii.
I C I C

Sem melhoria com o TARV I C I C

Interacções
Medicamen
tosas

Rifampicina ou Rifabutina
Terapia anticonvulsivante **

Critério de Elegibilidade Médica da OMS (2016) para uso de contraceptivos: Gráfico de Referência para Categorias 3 e 4
para iniciar ou continuar a usar contraceptivosorais combinados (COCs), acetato de medroxiprogesterona (DEPO), implantes só de progestínicos, 
Dispositivo intrauterino de Cobre (Cu-DIU), Sistema intra-uterino levonorgestral (SIU-LNG)

Categoria 1 Não há restrições para o uso.
Categoria 2 Geralmente usar; Pode ser necessário algum seguimento
Categoria 3 Geralmente não recomendado; Julgamento clínico e acesso

contínuo aos serviços clínicos são requisitos parao seuuso.
Categoria 4 O método não deve ser usado

Este gráfico mostra uma lista completa de todascondições classificadaspela OMS como Categoria 3 e 4. Características, condições, 
e / ou tempo de evolução que são Categoria 1 ou 2 para todos métodos não foram incluídos neste gráfico (por exemplo, menarca
com < 18 anos,  ser nulíparas, obesidade,Alto risco de HIV ou Infectado pelo HIV, < 48 horas e mais de 4 semanas pós-parto).

© 2016, Outubro

CONDIÇÃO Sub-condição COC DEPO implante
s

Cu-DIU LNG-IUS

Gravidez NA NA NA
Amamentação Menos que 6 semanas pós-parto

Veja i. Veja i.≥ 6 semanas a < 6 meses pós-parto
≥  6 mesespós-parto

Pós-parto sem
amamentação
TEV=
tromboembolismo
venoso

< 21 dias

Veja i. Veja i.< 21 dias com outros factores de risco para TEV*
≥ 21 a 42 diascom outros factores de risco para VTE*

Pós-parto
tempopara
inserção

≥ 48 horas e menos que 4 semanas

Veja i. Veja
i.

Veja i.Sépsis puerperal

Pós-aborto (imediato pós-sepsis)
Fumador Idade ≥ 35 anos, < 15 cigarros / dia

Idade ≥ 35 anos, ≥ 15 cigarros / dia
Múltiplos factores de risco para doença cardiovascular
Hipertensão
TA= Tensãoarterial

História (onde a TA não pode ser avaliada)
TA é controlada e pode ser avaliada
TA elevada (sistólica 140-159 ou diastólica90-99)
TA elevada (sistólica ≥ 160 ou diastólica ≥ 100)
Doença vascular

Trombose
venosa
profunda
(TVP) e  
embolia 
pulmonar (EP)

História de TVP / EP
TVP/EP aguda
TVP/EP estabilizada em tratamento com 
anticoagulante
Cirurgia com imobilização prolongada

Mutações trombogénicas Conhecidas
Doença isquémica do coração (actual ou história) I C I C
Acidente vascular cerebral (história) I C
Doença valvular cardíaca complicada

Lúpus
eritematoso
Sistémico

anticorpos antifosfolípidos positivos ou
desconhecidos
Trombocitopénia Grave I C I C

I / C Início/Continuação: UMA mulher pode se enquadrar dentro de 1 categoria ou outra, dependendo se ela está a iniciar ou a continuar o uso de um método.
Onde I / C não está marcado,a categoria é a mesma para início e continuação.

NA Não Aplicável: Mulheresque estão grávidas não requerem contracepção. Se estes métodos forem acidentalmente iniciados, não haverá dano.

i. A condição, característica e / ou tempo de evolução não é aplicável para determiner a elegibilidade para a método.
ii. Mulheres que usam métodosdiferentes do DIU podem usa-los independentemente de doença relacionada ao HIV / SIDA ou

TARV.
* Outros factoresde risco para TEVincluir: anterior TEV, trombofilia, imobilidade, transfusão no parto,

IMC > 30 kg / m2, hemorragiapós-parto, imediatamente pós-cesariana , pré-eclâmpsia, e tabagismo.

** Anticonvulsivantes incluem: fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbazepina,  e lamotrigina.
Lamotrigina é categoria 1 para implantes.

Adaptado a partir de: Critérios Médicos de Elegibilidade para uso de contraceptivos, 5 ª Edição. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2015.  
Acessível:http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/en/index.html
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CONDIÇÃO Sub-condição COC DEPO implantes Cu-DIU LNG-IUS
Dores de 
cabeça

Enxaqueca sem aura(idade < 35 anos) iI C
Enxaqueca sem aura(idade ≥ 35 anos) I C
enxaqueca com aura (qualquer idade) I C I C I C

Sangramento vaginal inexplicável (antes de avaliação) I C I C
Doença
gestacional
trofoblástica

Regredindo ou níveis indetectáveis de β-hCG
Níveis de β-hCG persistentementeelevados oudoença
maligna

Cancro Cervical (aguardando tratamento) I C I C
Endometrial I C I C
Ovariano I C I C

Doença da 
mama

Cancro corrente
Passado sem evidência de doença por 5 anos

Distorção Uterina (Devido a miomas ou anomalias anatómicas)
ITS / DIP Cervicite purulentacorrente, clamídia, gonorréia I C I C

Doença inflamatória pélvica (  DIP)  corrente I C I C
Risco individual de exposição muito alto paraITS I C I C

Tuberculose Pélvica I C I C
Diabetes Nefropatia / retinopatia / neuropatia

Diabetes para > 20 anos
Doença Sntomáticada vesícula biliar (actual ou tratada com 
medicamento)
Colestase (História relativa a contraceptivos orais)
Hepatite (Aguda ou extensa) I C
Cirrose (grave)
Tumores do Fígado (adenoma hepatocelular ou hepatoma
maligno)
SIDA Sem tratamento anti-retroviral (TARV)

Veja ii. Veja
ii.

Veja ii.
I C I C

Sem melhoria com o TARV I C I C

Interacções
Medicamen
tosas

Rifampicina ou Rifabutina
Terapia anticonvulsivante **

Critério de Elegibilidade Médica da OMS (2016) para uso de contraceptivos: Gráfico de Referência para Categorias 3 e 4
para iniciar ou continuar a usar contraceptivosorais combinados (COCs), acetato de medroxiprogesterona (DEPO), implantes só de progestínicos, 
Dispositivo intrauterino de Cobre (Cu-DIU), Sistema intra-uterino levonorgestral (SIU-LNG)

Categoria 1 Não há restrições para o uso.
Categoria 2 Geralmente usar; Pode ser necessário algum seguimento
Categoria 3 Geralmente não recomendado; Julgamento clínico e acesso

contínuo aos serviços clínicos são requisitosparao seuuso.
Categoria 4 O método não deve ser usado

Este gráfico mostra uma lista completa de todascondições classificadaspela OMS como Categoria 3 e 4. Características, condições, 
e / ou tempo de evolução que são Categoria 1 ou 2 para todos métodos não foram incluídos neste gráfico (por exemplo, menarca
com < 18 anos,  ser nulíparas, obesidade,Alto risco de HIV ou Infectado pelo HIV, < 48 horas e mais de 4 semanas pós-parto).
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Instrucções para a Re-injecção de DEPO

Sunday M onday Tuesday W ednesday Thursday Friday Saturday

Sunday Monday Tuesday W ednesday Thursday Friday Saturday

Mês B
1 2 3 4 5

6 7

5
8 9 10 11 12

13 14

6
15 16 17 18 19

20 21

7
22 23 24 25 26

27 28

8
29 30 31

Mês C
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1
Saturday

2

3 4

9
5 6 7 8 9

10 11

10
12 13 14 15 16

17 18

11
19 20 21 22 23

24 25

12
26 27 28 29 30

Sunday M onday Tuesday W ednesday Thursday Friday Saturday

29 30 31 1 2 3 4

= Janela de re-injecção (semanas 11–17 para DEPO)

Mês A
1 2 3 4 5 6 7

€ Data de Injecc(examplo)
9

1
10 11 12 13 14

15 16

2
17 18 19 20 21

22 23

3
24 25 26 27 28

29 30

4

Mês D
1 2

13
3 4 5 6 7

€ Reinjecção data     (exem plo)

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29X €Fim da Janela de re-
injecção

X = Último dia da Janela da re-injecção
= Depois da janela de re-injecção, descarte a gravidez

Exemplo
Como    Programar

Passo 1. Verifique os seus registos para ver quando ela recebeu a sua última injecção ou pergunte a ela se 
conhece a data programada para a re-injecção.

• Se ela estiver antecipada em até 2 semanas ou atrasada em até 4 semanas depois da data programada para 
a sua re-injecção, ela está dentro da janela aprovada → Vá para o Passo 2.

(Veja o exemplo, a janela de re-injecção aprovada está destacada).

• Se ela estiver atrasada em mais de 4 semanas após a data de re-injecção, ela está fora da janela aprovada 
de re-injecção → ver a parte 2 deste material de apoio.

Passo 2. Pergunte à utente se ela teve qualquer novo problema de saúde.

• Se não há novos problemas de saúde → Vá para o Passo 3.

• Novos problemas de saúde que podem exigir a mudança de métodos incluem enxaqueca, dores de cabeça com 
uma aura (se desenvolveu-se ou piorou durante o uso de DEPO) ou condições descritas na lista de verificação para 
o rastreio de utentes que queiram iniciar o DEPO (ou NET-EN).

Se a continuação for descartada → Ajude-a a escolher outro método. 
Se a continuação for adequada → vá para o Passo 3.

Passo 3. Reassegure a utente sobre os efeitos colaterais, em especial mudanças no sangramento.

• Lembre-a de que o sangramento abundante ou irregular e uma eventual amenorreia são comuns e não 
prejudicarão a saúde dela. Se a utente não tiver preocupações → vá para o Passo 4.

• Se a utente tiver preocupações→ Maneje de acordo com as recomendações dos protocolos nacionais. Se ela 
quiser continuar a usar DEPO→ vá para o Passo 4.

Passo 4. Dê ao cliente a re-injecção.

Passo 5. Aconselhe a cliente a usar preservativos, para além do DEPO, para prevenir-se de ITS e HIV.

Passo 6. Planifique a nova injecção — para daqui há 13 semanas.

• Encoraje-a a ter a re-injecção a tempo e a conversar com um profissional sempre que tiver dúvidas ou 
preocupações.

• Aconselhe-a a voltar sempre, mesmo que esteja atrasada para a re-injecção.

Passo 7. Informe à cliente que se em algum momento ela atrasar por mais de 4 semanas para uma injecção, ela 
deve usar preservativo ou abster-se do sexo até que ela possa voltar para uma re-injecção.

As re-injecções de DEPO das utentes devem ser programadas a cada 13 semanas. De acordo com as orientações da OMS de 2008, a
utente pode receber a re-injecção se ela aparecer 2 semanas antes ou 4 semanas depois da sua data programada para re-injecção,
sem descartar a gravidez. Utentes que comparecem depois da janela de re-injecção podem ainda ser elegíveis se for possível
descartar a gravidez. Siga os passos abaixo para utentes que voltam para re-injecção. Para utentes que queiram uma injecção pela
primeira vez use a lista de verificação para rastreio de utentes que queiram iniciar DEPO (ou NET-EN)

=Janela de re-injecção (semana 11-17 para DEPO)
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Opção 1. Use a lista de verificação modificada da 
gravidez

Descarte a gravidez, fazendo a questões que se seguem 
a utente. Ao fazer as questões, substitua dia X pela data 
correspondente ao último dia da janela de re-injecção da 
utente (determinado pela contagem de 4 semanas a 
partir da data de re-injecção agendada da utente). Se 
possível, consulte um calendário enquanto conversa com 
a cliente.

• Absteve-se de relações sexuais desde o dia X ?

• Tem estado a usar um método contraceptivo confiável (por 
exemplo, preservativos) consistentemente e correctamente 
desde o dia X?

• Teve um bebé há menos de 6 meses e está a amamentar 
totalmente ou quase totalmente e não tem tido período 
menstrual desde essa altura?

• Você usou pílulas contraceptivas de emergência após cada 
acto sexual desprotegido desde o dia X ?

Se a utente responder SIM a pelo menos uma das perguntas acima

→Volte ao Passo 2 no lado 1 deste documento auxiliar. Se ela for 
elegível e quiser continuar a usar o DEPO, dê a re-injecção e instrua-
lhe a abster-se ou usar preservativos por 7 dias.

Se a utente responder NÃO a todas as perguntas acima, a 
gravidez não será descartada → Prossiga para a Opção 2, 
3 ou 4.
Opção 2. Use o Teste de Gravidez

Use um teste de gravidez para descartar a gravidez. Se o
teste de gravidez for negativo e não houver sinais clínicos
evidentes de gravidez → Retorne ao Passo 2 no lado 1
deste documento auxiliar. Se ela for elegível e quiser
continuar usando o DEPO, dê a re-injecção e instrua-lhe
a abster-se ou usar preservativos por 7 dias.

Opção 3. Se o teste de gravidez não estiver 
disponível: Exame pélvico bimanual
Realize um exame pélvico bimanual para determinar o
tamanho do útero para comparação na consulta de
seguimento. Se ela não apresentar sinais ou sintomas
de gravidez, dê preservativos (ou outro método de
apoio) para que ela use e peça para voltar em 4
semanas ou quando a menstruação retornar, o que
ocorrer primeiro.
• Se ela regressar com menstruação → Volte ao

Passo 2 no lado 1 deste documento auxiliar. Dê a
re-injecção se ela for elegível e instrua-lhe a
abster-se ou usar preservativos por 7 dias se a
sua menstruação tiver começado mais de 7 dias
atrás.

† Em alguns países, as directrizes nacionais não requerem que a gravidez
seja descartada antes da re-injecção. Nessas situações, informe a cliente
que embora ela possa estar grávida, a injecção pode ser feita, dado o
conhecimento de que ela não terá um aborto ou existindo uma gravidez
esta não será prejudicada. Dê a re-injecção e instrua-lhe a abster-se ou
usar preservativos por 7 dias.

‡ Muitas mulheres que têm usado DEPO não terão menstruação por
vários meses, mesmo após a interrupção. Solicitar a cliente para

voltar durante a sua próxima menstruação significa que a sua próxima
injecção pode ser desnecessariamente atrasada. Ela pode ficar sem
proteção contraceptiva.

Se uma cliente retorna 4 semanas ou mais depois da data agendada para a re-injecção, 
ela está fora da janela aprovada de re-injecção → Siga as instruções desta página.

• Descarte uma gravidez antes de oferecer a re-injecção → Use uma das opções 1-4 abaixo. Ɨ ‡

• Avalie se voltar dentro da janela de re-injecção continuará sendo um problema→Se sim discutir
outras opções de métodos que podem ser mais apropriados.

• Se a sua menstruação não voltar após 4 semanas, realize 
um segundo exame pélvico para determinar se o útero 
está aumentado. Se o útero não estiver aumentado, não  
houver sinais ou sintomas de gravidez, e se ela tem usado 
preservativos (ou outro método de apoio) de forma 
consistente e correcta→ Retorne ao passo 2 no lado 1 
deste documento auxiliar. Se ela for elegível e quiser 
continuar usando o, DEPO dê a re-injecção e instrua-lhe a  
abster-se ou usar preservativos por 7 dias.

Opção 4. Se o teste de gravidez ou o exame 
pélvico bimanual não estiver disponível: 
Exame abdominal

Dê-lhe preservativos (ou outro método de apoio)
para usar e peça a ela para retornar em 12 a 14
semanas ou durante a próxima menstruação, o que
ocorrer primeiro.
• Se ela regressar com menstruação → Volte ao

Passo 2 no lado 1 deste documento auxiliar. Dê a
re-injecção se ela for elegível e instrua-lhe a
abster-se ou usar preservativos por 7 dias se sua
menstruação tiver começado mais de 7 dias
antes.

• Se sua menstruação não voltar, realize um exame
abdominal. Se o útero não estiver aumentado,
não houver sinais ou sintomas de gravidez, e se
ela tem usado um método de apoio de forma
consistente e correcta → Volte ao Passo 2 no
lado 1 deste documento auxiliar. Se ela for
elegível e quiser continuar a usar o DEPO, dê a
re-injecção e instrua-lhe a abster-se ou usar
preservativos por 7 dias.
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Sayana® Press/Subcutaneous DMPA (DMPA-SC) Self-injection Instructions
STEP 2: Open pouch

• Open pouch and
remove device.

• Do not bend device.

STEP 3: Mix solution and check device

• Hold device by the
port and shake until
mixed (about 30
seconds).

• Check to ensure no
damage or leaking.

• If you do not inject right
away, shake and mix again.

STEP 4: Activate device by closing the gap

• Hold device by port.
• Point needle upward

to prevent dripping.

• Push cap firmly into port.
• If gap is not fully closed, you

will not be able to press 
reservoir for injection.

STEP 5: Remove the needle cap

• Remove needle cap. • Do not put needle cap
back on.

• Throw cap in trash.

STEP 6: Gently pinch skin and insert needle

• Pinch skin to create a “tent”.
• Hold device by the port and insert needle straight into 

skin at a downward angle. The port should touch skin 
completely to ensure needle is inserted at correct depth.

STEP 7: Press the reservoir slowly

• Press reservoir slowly for 5 to 7 seconds.
• It is OK if there is some liquid left in the reservoir.

STEP 8: Remove the needle

• Remove the needle, then let go of the skin “tent”.

STEP 9: Discard the device

• Immediately discard device in puncture-proof container.
• Put on the container lid.
• Give it to VHT or health worker to be discarded.

• Do not rub
injection site.

STEP 1: Wash hands 

• Use soap and water.
• Shake hands in air to dry.
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QUEIXA MÉTODO GESTÃO
Menstruação intensa, 
prolongada ou irregular
• Hemorragias imprevistas 

e intensas podem ser 
mascaradas pelos efeitos do 
pós-parto e os padrões de 
hemorragia pós-aborto.

• Tranquilizar a mulher. É 
importante aconselhar as 
mulheres que estejam a 
amamentar após o parto 
sobre as mudanças que 
podem ocorrer quando ela 
para de amamentar.

• Sangramentos intenso e 
persistente ou anormal 
podem também ser sinais 
de outros problemas 
ginecológicos, como cancro, 
fibróides ou infecção 
e pode necessitar de 
reencaminhamento para 
um especialista para melhor 
avaliação.

• Sangramento intenso e 
persistente, o qual resulta 
em anemia sintomática 
grave (ipor exemplo, palidez, 
fraqueza) pondere mudar de 
método com o consentimento 
da mulher

• Se a mulher precisar de 
transfusão de sangue para 
tratar o sangramento intenso:

*Reencaminha a mulher para 
o teu centro de referência
*Notificar a PSI

COCs/ POPs Muitas vezes o sangramento irregular ocorre nos primeiros três meses e pode 
estar relacionado com falha na toma de pílulas
• Tranqulizar a mulher dizendo-lhe que tal situação vai melhorar e raramente tem um 

efeito adverso na saúde
• Incentivar a mulher a tomar a pílula sempre à mesma hora do dia e a não falhar a 

toma da mesma
• Se a mulher estiver preocupada e caso tenham passado mais de 3 meses, considerar 

uma pílula com outra fórmula com uma progestina diferente ou com dose inferior.
• Se a mulher estiver a usar POP e for elegível para COC, pode ponderar a mudança de 

método
• Se a mulher não quiser ter a menstruação e quiser deixar de usar o método, 

aconselhar-lhe os outros métodos e dar-lhe o método que ela escolheu

Outros
métodos

Injectáveis: Normalmente desaparece com a administração continuada de 
DMPA
Implanon NXT: Os padrões de sangramento nos primeiros 3 meses 
normalmente são indicadores de padrão geral de sangramento
Jadelle Alterações no sangramento podem persistir durante a 6-12 meses 
SIU e DIU: Melhorará com o tempo (3 a 6 meses)
• Tranquilizar a mulher dizendo-lhe que isto pode ser normal (rever os tópicos NORMAL) 

encorajá-la a continuar com o método - a espera com observação geralmente é eficaz 
em vigor

• Se a mulher desejar medicação para gestão do sangramento:
• Dar anti-inflamatórios não esteroides (AINE) tal como ibuprofeno 400-800 mg 3x/ dia 

com alimentos, durante 5 dias ou ácido tranexâmico 500-1500 mg 3x/dia durante 5 
dias quando começar a sangrar

• Se não for eficaz, considerar os COC, se elegível para este método, durante 1 a 3 ciclos 
pode melhorar o sangramento

• Se a mulher considera a hemorragia inaceitável e gostaria de interromper o método, 
aconselha-a sobre outros métodos e dá-lhe o método da sua escolha

• Se a anemia for um problema, dar comprimidos de ferro e incentivar a suplementação 
com alimentos ricos em ferro (carne, vegetais de foha verde escura, leguminosas)

Amenorreia Injectáveis
SIU 
Implantes

• Tranquilizar a mulher dizendo-lhe que isto pode ser normal e não irá afectar a sua 
fertilidade no futuro (consultar NORMAL)

• Quando apropriado, descarte a gravidez através da história ou teste se disponível
• Se a amenorreia for muito incómoda para a mulher e ela quiser parar o método, 

aconselha-a sobre outros métodos, ncluindo as possíveis mudanças esperadas no 
sangramento e dê à mulher o método que ela escolher

Gerir as alterações no sangramento
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Dores de 
cabeça/ 
Enxaquecas

Obs.: As mulheres 
que padecem de 
enxaqueca podem 
usar o DIU e/ou 
o SIU.

COCs • Perguntar 
se ocorreu 
qualquer 
alteração 
desde que 
iniciou o 
método

Se a dor de cabeça for ligeira ou 
moderada (não enxaquecas):
• Tratar com analgésicos e 

tranquilizar a paciente.
• Reavaliar após 1 mês.
• Se a mulher se sentir 

desconfortável e insistir em 
mudar de método, aconselha-a 
sobre os outros métodos e dá-lhe 
o método que ela escolher

Em caso de ENXAQUECA com aura e 
idade <35: 
• Idade <35 falar com a mulher sobre os 

riscos/ benefícios de continuar com o 
método (OMS, MEC Classe 3)

• Se solicitado, ajudar a mulher a escolher 
outro método.

Se a enxaqueca for sem aura em 
idade > 35 anos ou enxaqueca 
com aura, e/ou com dormência ou 
formigueiro, perda da fala, alterações 
da visão ou visão turvada:
• Descontinuar o método e ajudar a 

mulher a escolher um método não 
hormonal. 

POPs, 
Injectáveis, 
Implantes

• Perguntar 
se ocorreu 
qualquer 
alteração 
desde que 
iniciou o 
método

Se a dor de cabeça for ligeira ou 
moderada (não enxaquecas): 
• Tratar com analgésicos e 

tranquilizar a paciente.
• Reavaliar após 1 mês.
• Se a mulher se sentir 

desconfortável e insistir em 
mudar de método, aconselha-a 
sobre os outros métodos e dá-lhe 
o método que ela escolher

Se a ENXAQUECA é precedida ou 
acompanhada por aura e/ou com 
dormência ou formigueiro, perda 
da fala, alterações da visão ou visão 
turvada:
• Aconselhar a mulher sobre os riscos/

benefícios de continuar com o método 
(OMS, MEC Classe 3)

• Se solicitado, ajudar a mulher a escolher 
outro método.

Pressão 
Arterial 
Elevada

Obs.: As 
mulheres com 
pressão arterial 
alta podem usar 
o DIU e/ou o 
SIU.

COCs Para TA > 140/90 mas <160/100 
• Aconselhar a mulher sobre os riscos/benefícios de 

continuar com o método (OMS, MEC Classe 3)
• Se solicitado, ajudar a mulher a escolher outro 

método.

For TA >160/100
• Discontinue Método and help woman 

choose a non-hormonal Método.

POPs, 
Injectáveis, 
Implantes

Para os POP, Implantes e Injectáveis com TA 
> 140/90 mas < 160/100
• Aconselhar a mulher que isto não requer 

mudança de método, a menos que ela o deseje.
• Se solicitado, ajudar a paciente a escolher outro 

método. Além disso, dizer-lhe que a pressão 
arterial alta pode resolver-se em 1 a 3 meses

• Medir a pressão arterial mensalmente para ter 
certeza que volta ao normal

• Se depois de 3 meses não tiver voltado ao normal, 
reencaminhar para um exame mais completo

For Injectáveis with TA is >160/100 
• Aconselhar a mulher sobre os riscos/

benefícios de continuar com o método 
(OMS, MEC Classe 3)

• Se solicitado, ajudar a mulher a  escolher 
outro método.

Gestão de outros problemas de saúde
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Adaptado com a permissão de FHI 360.

1 Veja a página 2 (reversa) para a lista de verificação da gravidez.

2 Para implantes, aconselhe sobre a necessidade de remover o implante se a gravidez for confirmada e 

ela desejar continuar com a gravidez.

Teste de gravidez
negativo (ou não está
imediatamente
disponível): ofereça o 
método agora. 2

Agende um teste de 
seguimento da 
gravidez dentro de 3-
4 semanas.

Teste de gravidez negativo (ou
não está imediatamente
disponível): aconselhe a mulher a 
usar COCs, DEPO, ou
preservativos ou a abster- se 
por 3-4 semanas, depois repita o 
teste de gravidez. 

Segundo teste de gravidez é 
negativo: Ofereça o DIU

Gravidez não descartada: use o teste de gravidez.

Use a lista de verificação da gravidez.1

Gravidez descartada: Forneça um método

Implantes,pílulas ou
injectáveis

DIU
Cobre

Nos casos em que a gravidez não pode ser descartada,
ofereça contracepção de emergência se a mulher teve
relações sexuais desprotegidas nos últimos 5 dias.

Aconselhe a todas as mulheres a voltar a qualquer
momento que tenham suspeita de gravidez (por
exemplo, quando o período esta atrasado)

Gravidez não
descartada: ofereça o 
método agora.2

Repita o teste de 
gravidez se a 
menstruação estiver
atrasada

Gravidez não descartada: não
ofereça o método.

Aconselhar a mulher a voltar para o 
DIU de cobre; durante o período
intercalar, usar COCs, DEPO, ou
preservativos ou abster-se.

Voltar para o teste de gravidez se a 
menstruação seguinte estiver atrasada.

Use a lista de verificação da gravidez.1

Gravidez descartada: Forneça um método.

Não usar o teste de gravidez (em muitos casos, é
demasiado cedo para que este seja eficaz).

DIU
Cobre

Implantes, pílulas
ou injectáveis

Como e quando usar a lista de verificação da gravidez e os testes de gravidez
Faça corresponder o estado menstrual  da sua utente e o método contraceptivo escolhido com uma das opcções abaixo e siga as 
instrucções.

Utente com amenorreia (pós-parto ou outro tipo) Utentes entre duas menstruações regulares (sangramento mensal)

* Se a utente apresentar uma menstruação atrasada / perdida, use
um teste de gravidez para descartar a gravidez. Se usar um teste
de gravidez altamente sensível (por exemplo, 25 IU/ ml) e for
negativo, forneça o método desejado.

Se utilizar um teste com sensibilidade mais baixa (por exemplo, 50
mUI / ml) e for negativo durante a ausência da menstruação,
aguarde pelo menos 10 dias após a data prevista da menstruação e
repita o teste. Aconselhe a mulher a usar preservativos ou a
abster-se nesse meio tempo. Se o teste continuar negativo,
forneça o método desejado.

Se a sensibilidade do teste não for especificada, assuma sensibilidade
baixa.

5



44

Adaptado com a permissão de FHI 360.

Como  estar razoavelmente certo de que uma utente não está gravida: 
Histórico da utente

© 2017

Faça as perguntas de 1-6 à utente. Assim que a utente responder SIM a qualquer
das questões, pare e siga as Instruções.

Se a utente responder NÃO a todas as perguntas, 
não se pode descartar a gravidez usando a lista 
de verificaçãoꙟ. 

Descartar a gravidez através de outros meios.

Se a resposta da utente for SIM para pelo 
menos uma das questões, e ela estiver livre 
de sinais e sintomas, pode estar 
razoavelmente certo de que ela não esteja 
grávida.

Não 1. O seu último período menstrual iniciou dentro dos últimos 7 dias?* Sim

Não 2. Absteve-se de relações sexuais desde o seu último período
menstrual, ou parto?

Sim

Não 3.
Tem estado a usar métodos contraceptivos seguros,  
constantemente e correctamente desde o seu último período 
menstrual, ou parto?

Sim

Não 4. Teve parto nas últimas 4 semanas? Sim

Não 5.
Teve parto a menos de 6 meses atrás, está a amamentar 
completamente ou quase completamente, e não teve
período desde então?

Sim

Não 6. Teve um aborto nos últimos 7 dias?* Sim

* Se a utente tenciona usar o DIU de cobre, a janela de 7 dias é expandida para 12 dias.

ꙟ Se a utente estiver preocupada com uma gravidez nao desejada
ofereça CE se todo o acto sexual desprotegido depois do seu último
período ocorreu dentro de 5 dias.
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