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MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS OU CONTRACEPTIVOS 
 
 

• Reversíveis: É o método que pode ser parado a qualquer momento, se 
for por vontade da mulher e do seu parceiro.  

 
Preservativos: Masculino e feminino 
Pílulas 
Injetáveis 
Diu 
Diafragma 
Geléia Espermaticida 
Tabela 
 
 

• Irreversíveis: É o método que não tem como voltar atrás. Por isso não é 
muito indicado para adolescentes, salvo necessidade que comprometa a 
saúde, de acordo com orientação médica. Atualmente, segundo alguns 
critérios, pode ser refeita mas, a chance de reverter ainda é muito 
pequena. 

 
Laqueadura 
Vasectomia 
 
 

• Contracepção de Emergência: Não é usada como método de 
rotina.Também conhecida como pílula do dia seguinte. 
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Preservativo Masculino 

(Condom, Camisinha, Camisa de Vênus) 
 
Bolsa cilíndrica de borracha fina que é colocada no pênis antes da penetração 
vaginal, sexo oral e anal, para isto o pênis deverá estar ereto. 
 
Algumas observações: 
 

• Ao colocar a camisinha segurar a ponta, colocá-la na cabeça do pênis 
(ereto) deixar um espaço na ponta para o sêmen e por fim desenrolar o 
condom até a base do pênis. 

 
• Retirar com o pênis ainda ereto.  

 
• Não reaproveitar. Colocar no lixo após o uso. 

 
 
• Não usar óleos, lubrificantes. Ela já vem lubrificada.  
 
• O uso da camisinha também é de suma importância na proteção das 

IST’s. 
 
A camisinha é um método de barreira, não permite que os 
espermatozóides cheguem até o útero, impossibilitando assim a 
fecundação. 
  
Desenhe uma camisinha masculina: 
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Preservativo Feminino 
(Camisinha Feminina) 

 
Feita de poliuretano (látex mais resistente que o da camisinha masculina). 
Composta por 02 anéis. 
 
Algumas observações: 
 

• Para colocá-la, introduza no canal vaginal o anel menor, deixando o 
maior na entrada do canal vaginal. 

 
• Não deverá ser usada junto com a camisinha masculina. 

 
• Durante a relação sexual, o pênis ficará dentro da camisinha feminina. 

 
• Pode ser colocada um pouco antes da relação. 

 
• Não apresenta contra indicação. 

 
• Previne contra IST’s. 

 
Evita que o esperma entre em contato com a vagina e útero, portanto, 
também é um método de barreira. 
 
Desenhe uma camisinha feminina. 
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Diafragma 

• Diafragma é um pequeno anel de metal recoberto por uma película de 
borracha ou silicone que é colocado pela mulher dentro da vagina antes 
da relação e retirado 12 horas após. Em algumas literaturas lê-se no 
mínimo 8 horas depois. 

 
Algumas observações: 
 

• Uma das vantagens do Diafragma é ser discreto, só você sabe que 
está usando. 

 
• Inicialmente o tamanho do diafragma deve escolhido com 

orientação médica para que seja feita a medição do diâmetro do 
Colo do Útero. 

 
• A duração do diafragma pode ser muito grande, pois é reutilizável, 

vai depender dos cuidados da usuária com conservação e 
higienização.  

 
• Para ser eficiente ele tem de ser usado junto com um creme 

espermaticida. 
 

• Não protege contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis 
 
Assim como as camisinhas ele é um método de barreira, impede que os 
espermatozóides entrem no útero. 
 
Desenhe um diafragma 
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Pílula 

Composta de hormônios artificiais, agem impedindo a ovulação. Considerado 
um método muito seguro, mas não está livre de contra-indicação, nem de 
reações do organismo. 

Algumas observações: 

• Deve ser tomada sob orientação médica, pois existem  vários tipos de 
pílula com diferentes quantidades de hormônios.  

• Em março de 2001 foi lançada a pílula sem estrogênio, uma nova revolução 
na anticoncepção hormonal.Seu nome comercial é Cerazatte. Seus efeitos 
colaterais são inferiores aos de ouras pílulas. 

 Método hormonal, não previne das Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Desenhe: 

 

 

Injetáveis 

São soluções de hormônios artificiais para serem aplicadas no músculo, 
existem dois tipos de administração: mensal e trimestral. 

Só deve ser tomada sob orientação médica. 

Método hormonal, não previne das Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Desenhe a injeção. 
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Espermicidas 

• Creme, espuma, geléias ou óvulos colocado na vagina, sua função é 
destruir os espermatozóides. São produtos químicos, por isso devem 
ser usados sob orientação médica, pois podem causar irritação ou 
inflamação da vagina. 

Deve ser colocado no mínimo uma hora antes da relação sexual. 

Método de Barreira, não previne das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis. 

Desenhe: 

 

 

DIU 

Dispositivo Intra-uterino é uma pequena peça de cobre, e de outras 
substâncias, que é colocada no útero. É necessário que a mulher faça controle 
de IST’s. É um procedimento médico. 

Os DIU’s atualmente usados são a base de fios de cobre que destroem os 
espermatozóides dentro do útero não permitindo portanto a fecundação, e 
duram em média de 5 a 10 anos. 

Desenhe: 
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Tabela ou Tabelinha 
 

• É um método onde a mulher tem que conhecer bem o seu ciclo menstrual 
e seu período fértil. 

 
Ciclo menstrual é o de espaçamento de uma menstruação a outra, para 
conhecer o ciclo é importante contar os dias de uma menstruação para 
outra no mínimo 06 meses. 
 
Período fértil é o momento que o óvulo amadurece, e acontece a ovulação, 
o útero se prepara para receber o óvulo fecundado nas trompas.  Está 
tudo prontinho para uma gravidez. Para saber os dias do período fértil tem 
que saber o ciclo menstrual. 
 

Não é um método muito seguro para adolescentes, pois o ciclo nesta 
fase, muitas vezes, não é regular. 
 
Teoricamente a mulher é fértil no meio do seu ciclo. A ovulação acontece no 
14º dia após a menstruação.  
 
 
Uma regra fácil para saber o ciclo menstrual e o período fértil  é a seguinte: 
 

1. Anote num calendário o primeiro dia da menstruação. Será necessário 
no mínimo 06 meses para observação. 

 
2. Observe a duração de uma menstruação para a outra, conte os dias e 

anote. Conte do primeiro dia. 
 

3. Depois de contar os dias entre uma menstruação e outra e anotado 
durante seis meses, usaremos uma regrinha para saber se o ciclo é 
regular e qual o período fértil. 
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Prepare sua tabela 
 

1º mês 
observado 

Primeiro dia 
da 
menstruação 

Quantos dias demoraram 
de uma menstruação para 
a outra. * 

   
  
   
   
   
   
   

 
Para saber se o ciclo é regular ou irregular, aplicar a regra: 

 
Para este cálculo teremos que ter 06números (no mínimo), referente há seis 
meses observados de uma menstruação para outra.* 
 

1. Diminua o número maior do menor.
 O número maior é o que demorou mais tempo de uma menstruação 

para outra nos seis meses. 

  

 O número menor é o demorou menos tempo de uma menstruação para 
outra nos seis meses.  

 
2. Se o resultado for menor do que 10 seu ciclo é regular. 
     Tem mais chance 

3. Se o resultado for maior que 10 seu ciclo é irregular. 

de dar certo! 
 

 Tem menos chance de dar certo! 
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Período Fértil 
 

 
Para saber o primeiro dia do período fértil. 
 
Regra: 
Diminua o número menor observado em sua tabela por 18. 

 O resultado indicará o inicio do período. 
 

 Para saber o dia final do período fértil. 
Regra: 
Diminua o número maior observado em sua tabela por 11. 
      O resultado indicará o último dia do período fértil. 
 
O período corresponde do primeiro dia do período ao último. 
 
 
 
 
Lembre-se!  
 

• Não confie na memória. Marque o primeiro dia da menstruação num 
calendário. 

 
• Qualquer situação inesperada procure orientação médica 

imediatamente, pergunte sobre a contracepção de emergência, mas tem 
que ser o mais rápido possível após a relação sexual desprotegida. 

 
• Método comportamental não previne contra as Infecções 

Sexualmente Transmissíveis. 
• Não é um método muito eficaz na adolescência, pois os ciclos 

podem apresentar-se irregulares. 
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Contracepção de Emergência 
 

 
No Brasil também conhecida pílula do dia seguinte 
 
 
É a administração de pílula hormonal, o mais rápido possível, após a 
relação não protegida, com a finalidade de prevenir a gravidez não 
planejada. 
 
Quem toma a pílula? 
 A mulheres em idade fértil que teve relações sexuais desprotegidas. 

 
Em que situações? 
 
 Se o casal não usou nenhum método para evitar a gravidez. 
 Quando o método usado falhou.Ex: A camisinha rompeu ou não foi bem 

colocada, o diafragma ou o DIU se deslocaram, a mulher esqueceu a 
pipila por dois dias.  

 Foi forçada a fazer sexo-estupro. 
 
 
Quanto tomar? 
Pode ser tomada até no máximo de 3 a 5 dias após a relação sexual não 
protegida, porém nos dois primeiros dias após a relação desprotegida é 
mais eficaz, quer dizer , mais fácil não engravidar. Quanto mais tempo passa 
após a relação sexual desprotegida vai diminuindo a possibilidade de prevenir 
a gravidez!  
Então enfatizamos que: Quanto mais rápido tomar, maior será a chance 
de prevenir a gravidez! 
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Medicação: 
 
Dose PRONTA

Ou 
Tomar 1 comprimido e no máximo até 12 horas o outro. 
Nome comercial: Postinor 2, Pilem,Pozato. 
 
Onde encontrar? A venda nas farmácias e nos serviços de saúde.  
 
Caso não consiga comprar ou encontrar nos postos a dose pronta, você poderá 
tomar as pílulas anticoncepcionais de rotina, este método chama-se yuzpe.  
 
Para o uso destas pílulas é importante observar a dosagem. Tem pílulas de 
média dosagem e de baixa dosagem. Olhe com atenção na cartela. 
 

: a caixa vem com 02 comprimidos. 
 
Tomar 2 comprimidos de uma só vez 

Baixa dosagem: 

Média dosagem: 
Tomar 4 pílulas de uma vez 
Ou 
Tomar 02 pílulas e antes de 12 horas mais 02. 
Os nomes comerciais das pílulas de média dosagem são: 
Neovolar, Evanor, Normanor. 
 

Tomar 8 pílulas de uma vez  
Ou 
Tomar 04   pílula e antes de  12 horas tomar mais 04  
 
Os nomes comerciais das pílulas de baixa dosagem são: Microvilar, Nordette, 
Levordiol, Ciclo 21. 
 
Não é abortiva! 
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Até o momento não existe contra-indicação 
Algumas reações como dor de cabeça, náuseas, tontura e fadiga podem 
acontecer, porem o que se sabe é que não costumam demorar mais de 24h. 
Caso aconteça o vomito antes de completar duas horas que tomou a pílula 
será necessário tomar outra vez. 
 

 
 A Contracepção de Emergência não deve ser usada como método de 

rotina. 
 Os métodos usados de rotina são mais eficazes. 
 Método hormonal, não previne contra as DST’s. 

 
Faça um desenho sobre a contracepção de emergência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fique sempre atenta (o) a novidade, leia, converse com os amigos ou 
amigas, familiares, educadores, enfim com pessoas que você confie. 
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Laqueadura Tubária 
 
A laqueadura é feita através de uma cirurgia que bloqueia as tubas uterinas 
(pela secção, cauterização, anéis ou chips).   
De forma mais simples é feito um corte ou pressão nas trompas, impedindo 
que o espermatozóide se encontre com o óvulo, onde poderia fecundar. 
 
A decisão deve sempre partir da mulher, de maneira voluntária, quer dizer, 
sem ninguém obrigar, pois esse procedimento é irreversível. Não tem mais 
volta. 
 
Desenhe: 
 
 
 

Vasectomia 
É um procedimento cirúrgico simples, nos quais os vasos deferentes (tubos 
que conectam os testículos ao pênis) são cortados. 
 
Quando estes tubos são cortados, a passagem dos espermatozóides 
produzidos pelos testículos é bloqueada e, assim, o esperma liberado durante 
a ejaculação é incapaz de fertilizar o óvulo, porque não tem espermatozóide. 
 
Não afeta o desempenho sexual e é também conhecida como “esterilização 
masculina ou anticoncepção cirúrgica masculina”. 
 
A decisão deve sempre partir do homem, de maneira voluntária, quer dizer, 
sem ninguém obrigar, pois esse procedimento é irreversível. Não tem mais 
volta. 
 
Desenhe: 
 
 



 15 

 

‘Preserve a adolescência, evite a gravidez precoce.“ 

Frase da campanha contra a Mortalidade Materna – Grupo Curumim/1992 

Se ligue! A camisinha é o único método que previne gravidez e IST. 

Bibliografia: 

  Ministério da Saúde. 
 Folder da Universidade da Califórnia-Los Angelis. Population 

Coucin, Pacific Institute Women’s Health. 
 Guia para Facilitadores Comunitários -Pacific Institute Women’s 

Health. 

Pesquisa e texto: Sueli Valongueiro Alves. 

Revisão: Ana Paula de Andrade Lima Viana. 

 

Reprodução total ou parcial deste texto está autorizada desde que citada a fonte. 
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