Você conhece suas opções
de planejamento familiar?

Seu médico de planejamento familiar pode ajudar.
Fale com ele!
Dispositivo
intrauterino (DIU)

Implantes
anticoncepcionais

• Dispositivo pequeno e flexível contendo cobre
ou hormônios e que é colocado no interior
do útero.
• Muito eficaz, reversível e de longa duração.
O DIU TCu-380A de cobre é eficaz por pelo
menos 12 anos. O DIU-LNG hormonal pode
ser usado por 3 ou 5 anos.
• Pode ser inserido imediatamente após o parto
ou em outras ocasiões.
• A inserção causa alguma dor. Com o DIU
de cobre, a menstruação pode ser mais intensa
e longa, principalmente no início. Com o
DIU-LNG, não há menstruação mais pesada,
o que ajuda a prevenir anemia (baixo teor
de ferro no sangue).
• Complicações graves são raras. Infecção
pélvica pode ocorrer ocasionalmente se a
mulher apresenta certas doenças sexualmente
transmissíveis quando o DIU é inserido.
• Pode sair do lugar sozinho, especialmente
no início.
• É possível engravidar imediatamente após
a remoção do DIU.

• Uma ou duas pequenas hastes ou cápsulas
inseridas sob a pele do antebraço da mulher.
Uma vez colocados, exigem poucos cuidados.
• Muito eficazes por 3 a 5 anos, dependendo
do implante.
• Pode ser usado por mulheres de qualquer idade,
não importa se já tiveram filhos ou não.
• Os implantes podem ser removidos por um
profissional de saúde treinado a qualquer
momento. A mulher então poderá engravidar
imediatamente.
• Manchas ou sangramentos leves inesperados
podem ocorrer ou a menstruação pode cessar.
Não é prejudicial à saúde.
• Seguros durante a amamentação.

Anticoncepcionais
injetáveis
• Eficaz e seguro.
• Uma injeção a cada 3 meses (13 semanas) com
DMPA, a cada 2 meses com NET-EN. Mesmo
que você se atrase em até 4 semanas para
o DMPA ou 2 semanas para o NET-EN, ainda
assim poderá receber a próxima injeção.
• É possível tomar as injeções fora da clínica,
na comunidade.
• Manchas e sangramento irregular são comuns
nos primeiros meses. No entanto, decorrida
essa fase, a menstruação geralmente cessa.
Ganho gradual de peso e dores de cabeça
leves. Não é prejudicial à saúde.
• Discreto. Ninguém fica sabendo que a mulher
está usando esse método.
• Pode ser usado por mulheres de qualquer
idade, não importa se já tiveram filhos ou não.
• Após deixar de tomar as injeções, é possível
engravidar novamente. Depois de 3 meses de
injeções, mais alguns meses podem ser
necessários para que isso ocorra.
• Seguro durante a amamentação, começando
6 semanas após o parto.
• Injetáveis de uso mensal podem estar
disponíveis. Com o uso de injetáveis mensais,
como o Cyclo-Fem, a menstruação
normalmente torna-se mais fraca e curta ou
menos frequente. Manchas e sangramento
inesperado podem ocorrer.

Método de amenorreia
lactacional (MAL)
• Um método de planejamento familiar baseado
em amamentação exclusiva ou quase exclusiva
por até 6 meses após o parto.
• Uma mulher amamentando pode usar
o método MAL quando:
- Seu bebê alimenta-se basicamente de leite
materno e ela amamenta com frequência, dia
e noite.
- A menstruação não retornou.
- O bebê tem menos de 6 meses de idade.
• Antes de não poder mais utilizar o método
MAL, a mulher deve se planejar para usar
outro método.

Preservativos
masculinos
• Ajudam a prevenir a gravidez e algumas doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs), incluindo
HIV/AIDS, quando usados corretamente em toda
relação sexual.
• Para fins de proteção contra DSTs/HIV, alguns
casais usam preservativos em conjunto com
outros métodos de planejamento familiar.
• Com um pouco de prática, são fáceis de usar
• Eficazes se utilizados corretamente em cada
relação sexual. No entanto, muitas vezes não são
utilizados.
• Algumas pessoas alegam que os preservativos
interrompem a relação sexual, diminuem o prazer
ou causam constrangimento. Conversar com
o parceiro pode ajudar.

Pílulas anticoncepcionais de
emergência
• Ajuda a prevenir a gravidez quando ingeridas
em até 5 dias após a relação sexual sem
proteção ou após um erro no método de
planejamento familiar.
• Seguras para todas as mulheres.
• Não interrompem a gravidez nem
prejudicam o bebê caso a mulher já esteja
grávida.
• Os métodos de planejamento familiar de uso
regular são mais eficazes. Considere
começar a usar outro método agora.

Comparação da eficácia dos métodos de planejamento familiar
Como tornar seu método
mais eficaz:

Mais eficaz

Menos de 1 gravidez
por 100 mulheres
em um ano

Implantes

Injetáveis

Preservativos
masculinos

DIU

MAL

esterilização
feminina

Pílulas

Diafragma

Vasectomia

Adesivo

Anel
vaginal

Métodos baseados
na percepção
de fertilidade

Injetáveis: Tome as injeções de repetição no
prazo certo
Método de amenorreia lactacional ou
MAL (por 6 meses): Amamente com
frequência, dia e noite
Pílulas: Tome uma pílula por dia
Adesivo, anel: Mantenha no lugar, substitua
no prazo certo
Preservativos masculinos, diafragma:
Use corretamente em toda relação sexual
Métodos baseados na percepção de
fertilidade: Abstenha-se das relações sexuais
ou faça uso de preservativos masculinos no
período fértil. Os métodos mais recentes
(Método dos dias fixos e Método dos dois dias)
podem ser mais fáceis de usar.
Preservativos femininos, interrupção
do coito, espermicidas: Use corretamente
em toda relação sexual

Menos eficaz
Cerca de 20
gravidezes por
100 mulheres
em um ano

Implantes, DIU, esterilização
feminina: Após o procedimento, há muito
pouco ou nada a fazer ou lembrar
Vasectomia: Use outro método nos
primeiros 3 meses

Preservativos
femininos

Interrupção
do coito

Espermicidas
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Vasectomia

• Seu objetivo é ser permanente. Indicada para
mulheres que têm certeza de que não querem
engravidar novamente. Pense com cuidado
antes de decidir.
• Muito eficiente (mas não 100% eficaz).
• Envolve exames físicos e uma cirurgia simples
e segura. A mulher normalmente permanece
acordada. A dor é bloqueada.
• Dor e inchaço podem durar alguns dias após
o procedimento. Complicações graves são
raras.
• Sem efeitos colaterais de longo prazo. Não
afeta a capacidade nem as sensações sexuais.
• Pode ser feita imediatamente após o parto ou
em outras ocasiões.

• Seu objetivo é ser permanente. Indicada para
homens que têm certeza de que não querem
ter mais filhos. Pense com cuidado antes de
decidir.
• É necessário usar outro método nos primeiros
3 meses, até a vasectomia começar a funcionar.
• Muito eficaz após 3 meses (mas não 100%).
• Cirurgia segura, simples e conveniente. Feita
em alguns minutos. A dor é bloqueada.
• Dor, inchaço ou esquimose podem durar
alguns dias. Dor prolongada pode ocorrer
em um número reduzido de homens.
• Não afeta a capacidade nem as sensações
sexuais.

Anticoncepcionais
orais somente de
progestógeno

Anticoncepcionais
orais combinados
• Eficazes e imediatamente reversíveis.
• Tome uma pílula por dia e comece cada nova
cartela no dia certo para obter a eficácia
máxima.
• Manchas ou sangramentos inesperados podem
ocorrer, principalmente no início. Não são
prejudiciais à saúde. A menstruação torna-se
mais fraca e mais regular após alguns meses.
• Algumas mulheres apresentam dores de cabeça
leves, mudanças no peso e cólicas estomacais,
principalmente no início. Esses sintomas
geralmente desaparecem com o tempo.
• Seguros para praticamente todas a mulheres.
Complicações graves são muito raras.
• Pode ser usado por mulheres de qualquer
idade, não importa se já tiveram filhos ou não.
• Ajudam a prevenir cólicas menstruais,
menstruação intensa, anemia (baixo teor
de ferro no sangue) e outras condições.

Diafragma com
espermicida
• Colocado pela mulher no fundo da vagina sempre
antes de cada relação sexual. Pode ser feito
antecipadamente.
• Eficaz se utilizado corretamente em cada relação
sexual.
• Em geral, a mulher deve passar por um exame
interno para determinar o tamanho correto
do diafragma.
• É mais comum haver infecção na bexiga.

• Boa opção para mães amamentando que
desejam pílulas.
• Muito eficazes durante a amamentação
e reversíveis imediatamente.
• Tome uma pílula por dia para obter
o máximo de eficácia.
• É comum haver manchas e sangramento
leve inesperados em mulheres que não
estão amamentando. Não é prejudicial
à saúde.

Métodos baseados
na percepção de
fertilidade

Incluindo método dos dias fixos

• A mulher aprende a identificar o período fértil
do ciclo mensal.
• Durante o período fértil, o casal evita sexo
vaginal ou faz uso de outro método, por
exemplo, preservativos.
• Podem ser eficazes se usados corretamente.
No entanto, normalmente são menos eficazes.
• Requer a cooperação do parceiro.
• Sem efeitos colaterais físicos.
• Alguns métodos podem ser difíceis de usar
durante uma febre ou infecção vaginal, após
o parto ou durante a amamentação.

Alguns métodos não são recomendados em caso de determinadas condições de saúde

Condição

Métodos não recomendados

Fumante com idade igual ou superior a 35 anos

Pílulas anticoncepcionais orais combinadas (AOCs). Para quem
fuma muito, injetáveis mensais.

Hipertensão arterial

AOCs, injetáveis mensais. Em caso de hipertensão grave, injetáveis
de 2 e 3 meses.

Amamentando de forma exclusiva ou quase
exclusiva nos primeiros 6 meses

AOCs, injetáveis mensais.

Amamentando nas primeiras 6 semanas

Injetáveis de 2 e 3 meses

Primeiros 21 dias após o parto, sem amamentar

AOCs, injetáveis mensais. (AOCs e injetáveis mensais não são
recomendados nas primeiras 6 semanas após o parto quando há
algum motivo especial para o desenvolvimento de coágulos em veias
profundas (TVP). Esses coágulos são mais propensos a ocorrer por
vários meses após o parto.) Aguarde até 6 semanas após o parto para
colocar o diafragma corretamente.

Algumas doenças graves incomuns do coração,
vasos sanguíneos ou fígado, bem como câncer
de mama

AOCs, injetáveis, pílulas somente de progestógeno, implantes.
Pergunte ao seu profissional de saúde.

Enxaqueca (um tipo de dor de cabeça extrema)

AOCs, injetáveis mensais. Pergunte ao seu profissional de saúde.

Enxaqueca com aura (ocasionalmente, um ponto
brilhante crescente que é observado em um olho), AOCs, injetáveis mensais. Pergunte ao seu profissional de saúde.
em qualquer idade
Doença da vesícula biliar

AOCs. Pergunte ao seu profissional de saúde.

Alguns problemas incomuns dos órgãos femininos

DIU. Pergunte ao seu profissional de saúde.
DIU. Use preservativo mesmo que já esteja utilizando outro método.

Doenças sexualmente transmissíveis do cérvix
ou risco individual muito elevado de contração
dessas doenças, doença inflamatória pélvica (DIP)
ou AIDS não tratada
Gravidez conhecida

Mulheres com HIV, incluindo aquelas com AIDS e aquelas em
tratamento, em geral podem utilizar qualquer método de planejamento
familiar que desejarem. (Isso inclui o DIU no caso de uma mulher que
contraiu AIDS e está sob tratamento e bem de saúde.)

Nenhum método é necessário.

Observação: consulte também os padrões nacionais para obter diretrizes específicas.

Para obter mais informações sobre estes métodos de planejamento familiar, os profissionais e serviços de saúde podem consultar Planejamento Familiar: Um Manual
Global para Profissionais e Serviços de Saúde. Profissionais e serviços de saúde podem obter esse manual e mais exemplares desse cartaz de parede junto à K4Health, Centro de
Programas de Comunicação da Universidade Johns Hopkins, (JHCCP), 111 Market Place, Suite 310, Baltimore, Maryland 21202, EUA; email: orders@jhuccp.org. Esse cartaz atualiza e
substitui edições publicadas anteriormente. Este cartaz de parede é oferecido graças ao apoio da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, Global, GH/PRH/PEC,
sob os termos do Acordo Cooperativo AID-OAA-A-13-00068. Revisão © 2017, Centro de Programas de Comunicação da Universidade Johns Hopkins
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