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1. Sociedade Portuguesa de Medicina do Adolescente. Sociedade
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2. Sociedade Portuguesa da Contracepção (SPDC) 

INTRODUÇÃO

Éna adolescência que a maioria dos jovens inicia a
atividade sexual1. Estudos recentes sugerem que a

idade de início da atividade sexual está a diminuir nos
países industrializados e a prevalência de infeções se-
xualmente transmissíveis (IST) a subir2,3. A taxa de fer-
tilidade varia entre os países, estimando-se que cerca
de 15 milhões de adolescentes sejam mães por ano4. O
abuso de álcool, o uso de drogas ilícitas, o insucesso e o
abandono escolar são fatores de risco para o início da
atividade sexual em idades mais jovens, para a gravidez
na adolescência e para as IST4-6. 
Dados nacionais, mostram que nos adolescentes, o

uso de contraceção com pílula e preservativo (dupla
proteção) tem vindo a aumentar o que reflete uma preo-
cupação e uma maior informação sobre a importância
da prevenção da gravidez e protecção das IST7,8.
Em Portugal, o número de adolescentes que engra-

vidam por ano, tem vindo a diminuir gradualmente o
que se reflecte no decréscimo no número de adolescen-
tes que são mães e no número de interrupções de gra-
videz realizadas em adolescentes9 . Os adolescentes são
considerados grupo de intervenção prioritária no âm-
bito da saúde sexual e reprodutiva e da prevenção das
doenças sexualmente transmissíveis. Assim, o artigo 3º
da Portaria nº 52/85, de 26 de Janeiro refere: «São cria-
dos centros de atendimento para jovens nos centros de saú-
de e hospitais a implementar inicialmente a nível regional
e progressivamente nas restantes estruturas de saúde, na me-
dida em que a preparação dos profissionais necessários ao
seu funcionamento o permita». E ainda de acordo com o
disposto no artigo 5º da Lei nº 120/99, de 11 de Agos-
to: «Os jovens podem ser atendidos em qualquer consulta de

planeamento familiar, ainda que em centro de saúde ou ser-
viço hospitalar que não seja da área da sua residência»10,11.

OBJETIVO

Colaborar na boa pratica clinica para promoção de uma
sexualidade segura, prevenção da gravidez e das IST.
Este documento contém linhas de orientação geral para
o aconselhamento em adolescentes, mas não deve ser o
único elemento presente na escolha contracetiva.

ACONSELHAMENTO

Os profissionais de saúde ligados ao aconselhamento
contracetivo em adolescentes devem ser competentes
na informação prestada sobre os vários métodos de con-
traceção disponíveis e mais adequados ao grupo etário
em questão. O aconselhamento deve incluir informa-
ção sobre o uso de contracecão de emergência. 
O aconselhamento deve ser realizado considerando

o género, reforçando a noção de risco individual, abor-
dando-se a sexualidade duma forma integral e esclare-
cedora de falsos conceitos. 
Toda a informação deve ser prestada em ambiente de

privacidade e confidencialidade, de forma clara e concisa,
sem juízo de valor. O adolescente deve escolher livremen-
te de acordo com a sua necessidade, expectativa e condi-
ção médica, promovendo-se a sua responsabilização.

CRITÉRIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDADE PARA
O USO DE CONTRACETIVOS NA ADOLESCÊNCIA

A idade por si só, não constitui limitação ou con-
traindicação à utilização de qualquer método con-
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cluindo o apoio da Ginecologia, considerando as reco-
mendações atualmente vigentes nos Critérios Médicos
de Elegibilidade para o uso de contracetivos da OMS13.

EXAME CLÍNICO E/OU INVESTIGAÇÃO 
COMPLEMENTAR A REALIZAR PARA A 
DISPONIBILIZAÇÃO DE UM CONTRACETIVO

Na sua maioria os adolescentes são saudáveis. A ava-
liação da tensão arterial (TA), o peso e o índice de mas-
sa corporal (IMC) são os únicos parâmetros clínicos
cuja avaliação é recomendada antes da disponibiliza-
ção da maioria dos métodos (Quadro II)12,13.

Mensagens importantes
1. Uma consulta é uma oportunidade de aconselha-
mento no âmbito da promoção de um estilo de vida
saudável.

2. As adolescentes saudáveis não precisam de exames
auxiliares de diagnóstico (incluindo avaliação analí-
tica) para iniciar um contracetivo, mas sim de um
aconselhamento eficaz e individualizado (Anexo 1).

3. A avaliação e monitorização do peso/IMC deve ser fei-
ta sempre que possível. Apesar de não contribuir para
a escolha efetiva e uso do método, deve ser realizada
para eliminar o falso conceito de aumento de peso as-
sociado ao uso de contracetivos hormonais e para o ras-
treio das perturbações do comportamento alimentar.

4. As adolescentes assintomáticas não necessitam de
exame ginecológico para iniciar contraceção, exceto
se o método escolhido for o DIU ou o SIU no mo-
mento da sua colocação.

5. Deve ser promovida a vacinação profilática para o
HPV, administrada universalmente e de forma gra-

tracetivo (Quadro I)12,13. A maioria dos métodos de
contraceção pode ser usada sem restrições (Anexo 1).
Existem, no entanto, situações médicas em que o

uso de alguns contracetivos é suscetível de aumentar os
riscos para a saúde. Nestas situações a escolha contra-
cetiva deve ser realizada de forma multidisciplinar, in-

ABREVIATURAS
AUP: Acetato de ulipristal
AVC: Acidente vascular cerebral
CDC: Centers for Disease Control and Prevention
CE: Contraceção de emergência
CHC: Contraceção hormonal combinada
COC: Contraceção oral combinada
COP: Contraceção oral com progestativo isolado
CP: Contraceção com progestativo isolado
DIU: Dispositivo intrauterino
EE: Etinilestradiol
EP: Embolia pulmonar
E2: Estradiol
HPV: Virus do papiloma humano
HTA: Hipertensão arterial
IMC: Índice de massa corporal
IST: Infeções Sexualmente Transmissíveis
LES: Lupus eritematoso sistémico
LNG: Levonorgestrel
LT: Laqueação trompas
OMS: Organização Mundial de Saúde
PNV: Programa nacional de vacinação
RS: Relações sexuais
SIU: Sistema intrauterino
SD: Desvio padrão
TA: Tensão arterial
TEV: Tromboembolismo venoso

QUADRO I. MÉTODOS DE CONTRACEÇÃO 

Métodos contracetivos Tipos
Naturais Calendário/coito interrompido/muco cervical/ temperatura basal
Barreira Preservativo masculino e feminino
Hormonal Combinada (CHC): oral (COC); anel vaginal; sistema transdérmico

Progestativo isolado (CP): oral (COP); injectável; implante; sistema intrauterino (SIU)
Não hormonal Dispositivo intra-uterino de cobre (DIU)
De emergência Hormonal: oral

Não hormonal: Dispositivo intra-uterino de cobre (DIU)
Cirúrgicos Laqueação de trompas (LT); vasectomia

Adaptado de: Consensos sobre Contraceção 201112
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tuita no Programa Nacional de Vacinação (PNV)14.
6. O rastreio do cancro do colo do útero deve ser rea-
lizado de acordo com o programa nacional e, de uma
maneira geral, não está preconizado antes dos 21
anos15.

MÉTODOS DE CONTRACEÇÃO12,13

Métodos naturais
• Calendário
• Avaliação do muco cervical
• Avaliação da temperatura basal
• Coito interrompido

MENSAGENS IMPORTANTES

1. Não são aconselhados a adolescentes:

• Estes métodos requerem que a adolescente tenha
ciclos regulares e aprenda a identificar o período fér-
til, conhecendo as modificações fisiológicas do ciclo
menstrual.

• Requerem períodos de abstinência.
• Requerem colaboração e motivação.
2. Não protegem das IST.
3. É fundamental efetuar ensino sobre contraceção de
emergência.

Métodos barreira (Quadro III)
• Preservativo masculino e feminino

MENSAGENS IMPORTANTES

1. Único método que protege das IST.
2. Deve ser reforçado o ensino do uso correto do pre-
servativo.

QUADRO II. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA PARA O INÍCIO DE UM MÉTODO DE CONTRACEÇÃO 

Exame/Teste CHC COP P.injetável Implante DIU/SIU
Avaliação TA B B B B C
Peso/IMC B B B B C
Palpação da mama C C C C C
Exame ginecológico C C C C A
Citologia cervical C C C C C
Avaliação analítica C C C C C

Fonte: Adaptado de OMS (2009)13

CHC: Contraceção hormonal combinada; COP: contraceção oral com progestativo; P. Injetável: progestativo injectável; DIU: dispositivo intra-uterino; SIU: sistema
intra-uterino; TA: tensão arterial; IMC: Índice de massa corporal; Classe A: Essencial e imprescindível para o uso seguro e efetivo do contracetivo; Classe B: Contribui
significativamente para o uso seguro e efetivo do contracetivo; Classe C: Não contribui significativamente para o uso seguro e efetivo do contracetivo.

QUADRO III. CARATERÍSTICAS DO PRESERVATIVO MASCULINO E FEMININO

Preservativo masculino Preservativo feminino
Eficácia Depende do uso correto
Vantagens Fácil aquisição; Não necessita de vigilância médica;

Não necessita de vigilância médica; Previne as IST.
Previne as IST;
Envolvimento masculino.

Desvantagens A eficácia depende do uso correto. Difícil aquisição;
A eficácia depende do uso correto;
A colocação correta exige o conhecimento da 
anatomia feminina.

Precauções Alergia ao látex*
O uso de lubrificantes não aquosos pode alterar a integridade do preservativo

Adaptado de: Consensos sobre Contraceção 201112

*Alergia ao látex: Na presença de alergia ao látex, deve ser sugerido o uso de preservativos de poliuretanos e outros plásticos. A taxa de protecção é semelhante à do látex
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3. Deve ser aconselhado o seu uso em associação a 
outro método mais eficaz na prevenção da gravidez.

4. É fundamental efetuar ensino sobre contraceção de
emergência.

Métodos hormonais combinados (Quadro IV)
MENSAGENS IMPORTANTES

1. Métodos mais utilizados por adolescentes.
2. Não previnem das IST: deve ser aconselhado o uso
simultâneo do preservativo.
3. A contraceção pode ser iniciada no dia da consulta
(Quick Start):
• Ao iniciar em qualquer dia do ciclo são necessários
7 dias para obter uma eficácia contracetiva, pelo que
a proteção da gravidez deve ser assegurada com o
uso de um preservativo.

• Ao iniciar no 1º dia da menstruação a eficácia con-
tracetiva é imediata.

4. É fundamental efetuar ensino sobre contraceção de
emergência.

Aspetos práticos
1. Nas adolescentes a escolha da dose de estrogénios

deve ser individualizada de acordo com o seu IMC
e de forma a proteger o metabolismo ósseo. Assim,
nas adolescentes magras ou com peso adequado
deve preferir-se a dose de 30 �g, sendo a diminuição
aconselhada à medida que aumenta o IMC.

2. Nas adolescentes obesas (IMC ≥ 2SD em curvas da
OMS ou IMC ≥ P95 em curvas do CDC) um
CHC deve ser usado apenas se outros métodos não
estiverem disponíveis ou não forem aceites, pelo ris-
co de tromboembolismo venoso (TEV).

3. Nas adolescentes com hábitos tabágicos, e na pre-
sença de outros factores de risco de doença cardio-
vascular, o uso de contraceção hormonal com pro-
gestativo isolado deve ser ponderado como primei-
ra opção13.

4. A escolha da dose de estrogénios e do tipo de pro-
gestativo, se necessário, pode ser orientada para a
obtenção de benefícios não contracetivos, que me-
lhoram a qualidade de vida da adolescente e pro-
movem a adesão ao método (Anexo 1).

5. As formulações de contraceção hormonal com -
binada 21/7, podem ser usadas de forma contínua,
isto é, sem o intervalo de 7 dias para a hemorragia

QUADRO IV. CARATERIZAÇÃO DOS MÉTODOS CONTRACETIVOS HORMONAIS COMBINADOS 

Pilula (COC) Anel vaginal Sistema transdérmico (“selo”)
Eficácia 99,7% se uso correto
Composição Variável na dose e composição 15 µg de etinilestradiol (EE) + 20 µg de EE + 150 µg de 

120 µg de etonorgestrel norelgestromina (NGMN)
Mecanismo de ação Inibição da ovulação
Vantagens Fácil aquisição; Fácil aquisição; Fácil aquisição;

Método mais conhecido Uso mensal; Uso semanal;
das adolescentes. A eficácia não é afetada por A eficácia não é afetada por 

vómitos e diarreia. vómitos e diarreia.
Desvantagens Para algumas jovens o uso diário; Para algumas jovens a aplicação Eficácia não garantida para 

A eficácia é afetada por vómitos vaginal. peso > 90 kg;
e diarreia; Irritação cutânea ocasional.
A eficácia é afetada por alguns 
fármacos.

Benefícios não Controle do ciclo;
contracetivos Melhoria da dismenorreia;

Diminuição do volume das perdas menstruais;
Prevenção de quistos anexiais;
Melhoria da acne e hirsutismo.
(Os benefícios não contracetivos são comuns aos vários CHC e independentes da via de administração
mas dependentes da dose e do tipo de estroprogestativo utilizado)

Adaptado de: Consensos sobre Contraceção 201112
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de privação.
6. Em caso de esquecimento/alteração gastrointesti-
nal, aconselhar segundo o esquema (Figura 1).

MÉTODOS HORMONAIS SÓ COM 
PROGESTATIVOS (QUADRO V)

Mensagens importantes
1. O uso de um progestativo isolado deve ser conside-
rado como primeira linha em adolescentes com con-
traindicação ao uso de estrogénios13.

2. O implante contracetivo é um método de 1ª linha
em adolescentes que aceitem a amenorreia e/ou as
perdas imprevisíveis e com necessidade de um mé-
todo cuja eficácia seja independente da colaboração
da utilizadora.

3. Nas adolescentes com acne o uso isolado de um pro-
gestativo pode não contribuir para a melhoria da
doença.

4. Nas adolescentes obesas que aceitem a amenorreia
e/ou hemorragias irregulares e imprevisíveis a con-
traceção com progestativo isolado deve ser uma 1ª
opção (exceto o uso de acetato de medroxiprogeste-
rona).

5. A injeção de acetato de medroxiprogesterona deve
ser considerada apenas por períodos transitórios nas
adolescentes, exceto nas adolescentes com epi lepsia.

6. Aconselhado o uso simultâneo do preservativo.
7. A contraceção pode ser iniciada no dia da consulta
(Quick Start):
• Ao iniciar em qualquer dia do ciclo, são necessá-

rios 7 dias para obter uma eficácia contracetiva,
pelo que deve ser usado um preservativo duran-
te este período de tempo.

• Ao iniciar no 1º dia da menstruação a eficácia
contracetiva é imediata.

8. É fundamental efetuar ensino sobre contraceção de
emergência.

Aspetos práticos
1. Em caso de esquecimento da pílula só com proges-
tativo usar as mesmas regras descritas para o esque-
cimento dos CHC.

2. Em caso de hemorragia ou spotting com o implan-
te, fazer uma embalagem de COC com 30�g de EE
se não existir contraindicação.

MÉTODOS INTRAUTERINOS (QUADRO VI)

Mensagens importantes
1. Os dispositivos intrauterinos não previnem das IST
pelo que deve ser aconselhado o uso simultâneo do
preservativo.

2. Método indicado para adolescentes que pretendam
um método de longa duração cuja eficácia seja in-
dependente da colaboração da utilizadora.

3. Realizar o rastreio universal da Chlamydia de acor-
do com o preconizado no Plano Nacional de Saúde
2011-2016. A colocação do DIU/ SIU não deve es-
tar dependente do resultado. Um rastreio positivo
não implica a remoção do DIU/SIU mas apenas o
tratamento da doença.

 

 

 

Não é necessário CE.- Continuar o contracetivo. - Não é necessário CE.- Suspender o contracetivo e iniciar  uma nova embalagem após 7 ou 4 dias de pausa (num contracetivo  de 21/7 ou 24/4 respetivamente).

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3  

 

 

 

- Falha de 1 ou 2  comprimidos- Falha de 2 dias na  colocação do selo- Falha de 2 dias na  colocação do anel

- Falha de 1 ou 2  comprimidos- Falha de 2 dias na  colocação do selo

- Falha de 1 ou 2  comprimidos- Falha de 2 dias na  colocação do selo

- Fazer CE, se relação sexual   sem proteção- Continuar o uso do método    e usar preservativo durante 7 dias para prevenção da gravidez.

 

 

 

Não é necessário CE.
- Continuar o contracetivo.

- Não é necessário CE.
- Suspender o contracetivo e iniciar 
 uma nova embalagem após 7 ou
 4 dias de pausa (num contracetivo 
 de 21/7 ou 24/4 respetivamente).

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3
  

 

 

 

- Falha de 1 ou 2 
 comprimidos
- Falha de 2 dias na 
 colocação do selo
- Falha de 2 dias na 
 colocação do anel

- Falha de 1 ou 2 
 comprimidos
- Falha de 2 dias na 
 colocação do selo

- Falha de 1 ou 2 
 comprimidos
- Falha de 2 dias na 
 colocação do selo

- Fazer CE, se relação sexual  
 sem proteção
- Continuar o uso do método   
 e usar preservativo durante
 7 dias para prevenção
 da gravidez.

FIGURA 1. Esquecimento de contraceção hormonal
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4. A opção por este método não modifica as recomen-
dações relativamente ao rastreio do cancro do colo
neste grupo etário.

Aspetos práticos
1. Se a colocação for no 1º dia do ciclo a eficácia con-
tracetiva é imediata.

2. Se a colocação for em qualquer outro dia do ciclo:
• O DIU de cobre confere uma contraceção ime-
diata.

• O SIU exige o uso de um preservativo durante 7
dias para prevenção da gravidez.

CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA (QUADRO VII)

Mensagens importantes
A última oportunidade na prevenção de uma gravidez
nas adolescentes que:
1. Tiveram RS desprotegidas
2. Tiveram uma falha contracetiva
3. Violação

Métodos disponíveis
Pilula de LNG, Pilula de AUP e DIU, por ordem de
frequência de uso.

QUADRO V. CARATERIZAÇÃO DOS MÉTODOS CONTRACETIVOS HORMONAIS COM PROGESTATIVO ISOLADO 

Pilula só com 
progestativo (COP) Implante Injetável

Eficácia 99,7% se uso correto
Composição Desogestrel Etonorgestrel (metabolito ativo Acetato de medroxiprogesterona

do desogestrel)
Considerações Primeira linha em adolescentes Primeira linha em adolescentes Método apenas para uso 

não elegíveis para o uso de não elegíveis para o uso de transitório em adolescentes;
estrogénios. estrogénios que pretendam um Ponderar o seu uso em 

método de longa duração. adolescentes com epilepsia.
Mecanismo Inibição da ovulação
de ação Espessamento do muco cervical

Efeito endometrial
Vantagens Fácil aquisição; Fácil aquisição; Fácil aquisição;

Amenorreia ou espaniomenorreia. Amenorreia ou espaniomenorreia; Uso trimestral;
Eficácia não dependente da A eficácia não é afetada por 
utilizadora; vómitos e diarreia.
A eficácia não é afetada por 
vómitos e diarreia;
Método de longa duração (3 anos).

Desvantagens Para algumas jovens o uso diário; Hemorragia não previsível e Hemorragia não previsível 
Hemorragia não previsível e irregular; e irregular;
irregular; A colocação tem de ser realizada A colocação tem de ser realizada 
A eficácia é afetada por vómitos por um profissional de saúde. por um profissional de saúde;
e diarreia; Risco de alteração do 
A eficácia é afetada por alguns metabolismo ósseo quando 
fármacos. utilizado por um período 

prolongado;
Eventual alteração de peso.

Benefícios não Melhoria da dismenorreia;
contracetivos Diminuição do volume das perdas menstruais;

Prevenção de quistos anexiais.

Adaptado de: Consensos sobre Contraceção 201112
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QUADRO VI. CARATERIZAÇÃO DOS MÉTODOS INTRAUTERINOS

DIU (cobre) SIU de levonorgestrel
Eficácia 99,9% se uso correto
Considerações Para adolescentes que pretendam um método de longa duração;

Sem contraindicação em adolescentes
Mecanismo Alteração inflamatória do endométrio que impede Espessamento do muco cervical que impede a 
de ação a nidação; progressão dos espermatozóides;

Efeito tóxico sobre o espermatozóide e óvulo Alteração do endométrio que impede a nidação;
impedindo a fecundação. Anovulatório (25% dos casos).

Vantagens Contraceção de longa duração (10 anos); Contraceção de longa duração (5 anos);
Para algumas adolescentes manter a regularidade Melhoria das menorragias;
dos ciclos; Para algumas adolescentes amenorreia ou 
Pode ser utilizado como contraceção de emergência. perdas escassas.

Desvantagens Não controlo da dismenorreia; Para algumas adolescentes a hemorragia 
A colocação tem de ser realizada por um não previsível e irregular;
profissional de saúde; A colocação tem de ser realizada por um 
Nos primeiros meses pode ocorrer um aumento profissional de saúde.
ligeiro do fluxo menstrual.

Adaptado de: Consensos sobre Contraceção 201112

QUADRO VII. CARATERIZAÇÃO DOS MÉTODOS CONTRACETIVOS DE EMERGÊNCIA

Levonorgestrel (LNG) Acetato de Ulipristal (AUP)
Indicação Relação sexual desprotegida
Composição Levonorgestrel (1,5 mg) Acetato de ulipristal (30mg)

Postinor®; Norlevo® Ellaone
Mecanismo de ação Bloqueio da ovulação
Vantagens Sem contraindicação; Eficácia até 5 dias;

Disponível nas consultas de Planeamento Familiar; A eficácia não dependende da precocidade da 
Venda livre. toma.

Desvantagens Não protege das IST; Não protege das IST;
A eficácia depende da precocidade da toma12: Preço;
24h: 95% Não disponível nas consultas de planeamento 
48h: 85% familiar;
72h: 58% Não deve ser utilizado na amamentação.

Considerações A toma repetitiva é indicativa da necessidade de revisão do método de contraceção usado.

Adaptado de: Consensos sobre Contraceção 201112

Aspetos práticos
1. Para a CE com LNG a eficácia máxima é obtida nas
primeiras 24h.

2. Embora não comparável, deve ser reforçada a men-
sagem que a eficácia contracetiva é inferior a qual-
quer dos métodos de contraceção de uso regular.

3. O início de um contracetivo deve ser imediato à con-
traceção de emergência.

4. A adolescente deve realizar um teste de gravidez 3
semanas após a toma de contraceção de emergência
se não tiver menstruação.

5. Em caso de utilizadoras de fármacos indutores en-
zimáticos usar 2 comprimidos de levonorgestrel
(3mg) ou utilizar o DIU.

6. Verifica-se uma alteração da menstruação até 7 dias
no ciclo de utilização da CE (antecipação de 1 dia
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em caso de uso de LNG e atraso de 2 dias em caso
de uso de AUP).

7. O uso do DIU como método de contraceção de
emer gência pode ser preconizado nas adolescentes
que pretendam este método de contraceção.

RECOMENDAÇÕES FINAIS

1. O aconselhamento contracetivo deve ser integra-
do no âmbito da promoção de um estilo de vida
saudável.

2. Reforçar a importância da vacinação para a infec-
ção HPV.

3. Reforçar a noção de que o risco de gravidez e IST
é independente da idade e da frequência da relação
sexual.

4. Toda a informação deve ser prestada de forma cla-
ra e concisa, sem juízos de valor.

5. Para ganhar a confiança da adolescente, garantir
privacidade e confidencialidade, valorizar a sua
opinião e obter o seu consentimento.

6. A adolescente deve escolher o método contraceti-
vo livremente de acordo com a sua necessidade, ex-
pectativa e condição médica.

7. Em adolescentes saudáveis, não existem métodos
contraindicados.

8. As adolescentes saudáveis não precisam de exames
complementares de diagnóstico para iniciar con-
traceção.

9. Para promover a adesão à contraceção, explicar be-
nefícios e efeitos adversos possíveis, dar sugestões
práticas e indicações claras para as falhas contrace-
tivas.

10. É fundamental aconselhar sobre a «Dupla Prote-
ção» (preservativo e outro método eficaz).

11. As adolescentes assintomáticas não necessitam de
exame ginecológico, exceto se o método escolhido
for intrauterino.

12. A contraceção de emergência deve constituir uma
oportunidade para aconselhamento e início de uma
contraceção eficaz.
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ANEXO I

FLUXOGRAMA DE ACONSELHAMENTO CONTRACETIVO
EM ADOLESCENTES

Saudável: Idade não é contraindicaçãoAvaliação Peso (IMC)  e Tensão arterialSem obesidadee sem HTATodos os métodos são elegíveis:-  Adequar de acordo com a preferência  da adolescente-  Considerar individualmente os eventuais benefícios não contracetivosInformação a considerar:A. No aconselhamento contracetivo, reforçar o uso correto do preservativo na prevenção das IST; B. Aconselhar sobre  contraceção de emergência (CE)C.  Se uso apenas do preservativo: aconselhar associação a outro método mais eficaz na prevenção da gravidezD.  Método com eficácia comprometida por alterações do trânsito GI (vómitos e diarreia):  CO (atuar em conformidade)E.  Métodos com eficácica comprometida  por interações medicamentosas: CHC, COP e implante (actuar em conformidade)Benefícios não contracetivos dos métodos contracetivos:1. Proteção das IST (preservativo)2. Controlo do ciclo (CHC)3. Diminuição das perdas menstruais (métodos hormonais)4. Diminuição da dismenorreia (métodos hormonais)5. Diminuição do hirsutismo (progestativo com ação anti-androgénica) 6. Diminuição da acne (progestativo com ação anti-androgénica) 7. Prevenção dos quistos anexiais (métodos anovulatórios)

Com obesidade e/ou HTAPreferir métodos  sem estrogénios

“Situações MédicasEspeciais” Articulação e apoio  da Ginecologia

SIMA ADOLESCENTE PRETENDE CONTRACEÇÃO?
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Informação a considerar:
A. No aconselhamento contracetivo, reforçar o uso correto do preservativo 

na prevenção das IST; 
B. Aconselhar sobre  contraceção de emergência (CE)
C.  Se uso apenas do preservativo: aconselhar associação a outro método 

mais eficaz na prevenção da gravidez
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5. Diminuição do hirsutismo (progestativo com ação anti-androgénica) 
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