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O que é a contracepção?

• É todo o método que visa impedir a fertilização de um óvulo 

ou impedir a fixação do zigoto.

• É o regime de uma ou mais ações, dispositivos ou 

medicamentos de modo a prevenir ou reduzir a propensão 

de uma mulher se tornar grávida ou dar à luz. 

• Métodos contraceptivos - são fundamentais hoje em dia

para o planejamento familiar.



Métodos contraceptivos

• Naturais

–Consistem em calcular o período fértil e, desta

forma, evitar que haja fecundação - abstinência

periódica;

• Não Naturais (artificiais)

– Impedem a gravidez através de dispositivos

locais ou através de medicamentos.



Naturais

• Método do calendário - Tabelinha

– É um método que calcula pela contagem dos dias, o período em que 

a mulher estará fértil, ou seja, o período em que ocorre a ovulação. 

Vantagens Desvantagens

Este método favorece o

conhecimento dos períodos de

menstruação e fertilidade de cada

mulher.

 Não apresenta efeitos colaterais.

Este método exige disciplina da mulher nas anotações mensais

de seu ciclo menstrual e necessita de abstinência ou uso de

preservativo nos dias férteis.

 Não deve ser utilizado no período em que a mulher estiver a

amamentar, pois a menstruação desregula a ovulação e o período

fértil.

 Este método necessita de pratica para o cálculo do período fértil

no mínimo durante 6 meses para que não haja tanto risco de

gravidez.

 Não previne contra as DST/HIV.



• Método da Temperatura

- É um método que identifica o período de ovulação da mulher, ou seja,

quando ela estará fértil através da verificação da sua temperatura corporal.

- Dessa forma, quando há aumento de temperatura, que identifica o período

fértil.

Vantagens Desvantagens
 Este método favorece a observação do

corpo.

 Este método é muito utilizado por quem

deseja engravidar, sendo um método

auxiliar no tratamento da infertilidade.

Tem pouca eficácia para a prevenção da

gravidez.

 Exige muita disciplina. A temperatura precisa

ser medida e anotada diariamente pela manhã,

ao acordar.

 Algumas doenças que provocam febre podem

confundir as anotações da temperatura.

 Não previne contra as DST.



• Muco Cervical ou BILLINGS

- É uma forma de evitar a gravidez que observa a humidade natural da vagina,

procurando identificar os dias férteis.

Vantagens Desvantagens

 Este método não tem efeitos

colaterais.

 Permite um melhor conhecimento do

corpo feminino e ciclo menstrual e

período fértil, além de ensinar a mulher

a tocar-se.

 Favorece a participação do homem

no planeamento familiar, fazendo com

que ele acompanhe os ciclos de

fertilidade e a menstruação da mulher.

 Este método é muito utilizado por

quem deseja engravidar, sendo um

método auxiliar no tratamento da

infertilidade.

Exige disciplina em estar atenta ao

próprio corpo e abstenção de relações

ou uso de preservativo nos dias que

indiquem fertilidade;

 Mulheres com ciclo menstrual

irregular não devem utilizar este

método

 Mulheres que apresentam

inflamações crónicas, com presença

constante de corrimento, não têm

como verificar de forma correcta os

dias em que ocorre a presença do

líquido (muco);

 Não previne contra as DST.



Não Naturais

• Mecânicos 

– D.I.U (Dispositivo IntraUterino)

– Diafragma

– Preservativo (masculino, feminino)

• Métodos Hormonais 

– Pílula 

– Adesivo

– Anel vaginal

• Químicos 

– Espermicida

• Cirúrgicos 

– Vasectomia 

– Laqueação de trompas 



Mecânicos 

• DIU

 Trata-se de uma pequena peça de plástico, em polietileno, com uma

parte recoberta de cobre em formato espiral, que é colocada pelo médico

dentro do útero.

 O cobre bloqueia a atividade dos espermatozoides, dificultando seu

acesso ao óvulo e evitando a gravidez com eficácia de 98%.

 Deve ser colocado, de preferência, em mulheres que já tiveram pelo

menos um filho e durante período menstrual quando o orifício do colo está

mais aberto.



Vantagens Desvantagens

 Depois de ser colocado, o DIU pode

permanecer no útero por vários anos.

Dependendo do tipo, (5 a 10 anos).

 Pode ser colocado 60 dias após o parto.

Não exige disciplina no seu uso, porque

permanece continuamente no corpo da

mulher;

•DIU não é recomendado na presença ou

suspeita de: gravidez, cancro no útero ou

nas trompas, malformação no útero,

hemorragias e presença de anemia

constante.

• DIU aumenta a possibilidade de

inflamações e de manutenção no caso de

aquisição de alguma DST.

•Na presença de DST, o DIU não deve ser

recomendado. Caso já esteja em uso, deve

ser retirado.

• A inflamação deve ser tratada antes da

colocação do DIU.

• Exige um acompanhamento médico

periódico.

• Não protege contra doenças sexualmente

transmissíveis (DST).



• Diafragma

 É uma capinha de silicone ou látex, macia e com aro de metal

flexível que é colocada pela própria mulher no fundo da vagina, cobrindo

o colo do útero.

 Este método forma uma barreira, impedindo que os

espermatozoides entrem no útero.



Vantagens Desvantagens
O diafragma pode ser usado em todas as fases

de vida da mulher.

 Contribui para que a mulher toque seus órgãos

genitais e conheça melhor seu corpo.

 Não faz mal à saúde e nem interfere no ciclo

menstrual.

 Pode ser usado com um espermicida,

aumentando a proteção.

 Protege o colo do útero contra eventuais lesões

e infeções durante a relação sexual.

 Pode ser utilizado durante a amamentação,

pois não interfere no leite.

 Não é descartável, possui durabilidade entre 2

e 3 anos quando cuidado adequadamente.

O diafragma exige disciplina em seu uso.

Não evita todas as doenças sexualmente

transmissíveis (DST).



● Preservativo Feminino

 Invólucro de borracha, macio e transparente que deve ser colocado antes da

relação sexual, para revestir a vagina e a parte externa da vulva, protegendo,

desta forma, os lábios grandes.

 Por dentro tem um anel, também em poliuretano, que fica solto facilitando a

colocação do preservativo e a sua fixação na vagina.



Vantagens Desvantagens
• Não faz mal à saúde e pode ser utilizado

sem receita médica, não tem contra-

indicações.

• Quando utilizado corretamente, oferece

grande segurança para evitar a gravidez e

as DST.

•Pode ser desconfortável;

•Só é possível usá-lo uma única vez, visto

que é descartável;

•É preciso colocá-lo com cuidado;



• Preservativo Masculino

 Membrana de látex fino colocada no órgão copulador.

 Ele impede a passagem dos espermatozoides para o útero.



Vantagens Desvantagens
•Não tem efeitos secundários e pode ser

usado sem receita médica;

•protege das doenças sexualmente

transmissíveis (DST);

•Fácil acesso (encontrado em farmácias,

supermercados, oferecido por Centros de

Saúde e hospitais);

• Método económico;

•Pode ser desconfortável;

•Pode romper durante a atividade sexual;

•É descartável;

•Requer cuidados (data de validade).



Químicos

• Espermicidas

 São produtos sobre a forma de creme, geleia, espuma, sprays que a mulher coloca

no fundo da vagina.

 Estes produtos contêm substâncias químicas que neutralizam a mobilidade e

destroem os espermatozoides.

Vantagens Desvantagens

•Não precisa ser usado todos os dias.

•Não prejudica a saúde e nem interfere no

ciclo menstrual.

•Utilização simples

•O tempo de ação dos espermicidas é de

2h e necessita reaplicação.

•Pode provocar reações alérgicas;

•Não protege das doenças sexualmente

transmissíveis

•Pouco eficaz



Hormonais

• Pílula diária (oral)

 Comprimidos constituídos por hormônios sintéticos (estrogênio

e progesterona), que alteram o ciclo sexual normal e, desta forma,

impedem a ovulação.



Vantagens Desvantagens

•A mulher toma diariamente a pílula não

necessitando de utilizar outros métodos;

•quando o uso da pílula é suspenso, os

ovários voltam à função normal;

•regula o ciclo menstrual, diminui o fluxo

menstrual e alivia as dores menstruais;

•eficácia de 98,5%.

•Exige autodisciplina, pois deve ser tomada

diariamente, sempre no mesmo horário.

•Se a mulher se esquecer de tomar o

comprimido poderá engravidar;

•contra-indicado para: mulheres com mais

de 35 anos e fumadoras, para quem teve

trombose, diabetes, para mulheres que

sofrem de hipertensão arterial hepatites,

com problemas cardiovasculares, cancro

da mama, cancro do útero ou ainda

enxaquecas;

•não deve ser utilizada por mulheres que

estejam a amamentar;

•não previne contra as DST.



• Pílula injectável:

 É uma injeção com alta dosagem de hormonas (hormônios), que

impedem a ovulação e alteram o muco cervical e o estado das

trompas de Falópio.

 Existem 2 tipos:

– A Mensal, composta por duas hormonas, deve ser

aplicada uma vez por mês, entre o 7º e o 10º dia após o

início da menstruação, com orientação médica.

– A Trimestral, que possui apenas um tipo de hormonas e

deve ser aplicada a cada três meses. A primeira dose

deve ser aplicada entre o 5º e o 7º dia do início da

menstruação.



Vantagens desvantagens

•Não interfere nas relações sexuais

•Não precisa ser usada no dia a dia.

•eficácia de 98,5% quando utilizada

corretamente.

•Exige os mesmos cuidados que a pílula

anticoncepcional;

•Alguns tipos acarretam sobrecarga

hormonal, e consequente aumento da

circulação sanguínea, com risco de

aparecimento de varizes, hipertensão,

trombose e problemas circulatórios;

•Não deve ser utilizada por fumadoras ou

mulheres acima de 35 anos de idade.



Cirúrgicos 

Vasectomia - Homens

 Cirurgia que promove a secção dos ductos deferentes.

 Espermatozoides não chegam a uretra.

 Não causa impotência sexual.

Ligadura tubária - Mulheres

 Cirurgia que promove a secção das tubas uterinas.

 Óvulos (ovócitos II) produzidos não conseguem chegar ao útero.

Ligadura tubária



Vantagens Desvantagens

•A mulher não precisa mais de utilizar

outros meios para evitar a gravidez.

• Eficácia de 100%.

•Sem efeitos secundários.

•Trata-se de uma cirurgia, portanto com os

mesmos riscos que qualquer outra,

exigindo exames pré-operatórios,

internamento e anestesia.

• A cirurgia é definitiva e irreversível.

• Várias mulheres se arrependem de não

poder engravidar mais, anos após a

realização da cirurgia, apesar de no

momento da operação terem tido certeza

da escolha.

• Este método não protege contra as DST.

•Método irreversível.

•Apenas para mulheres com mais de 25

anos.



Vantagens Desvantagens
•Este método não altera o desempenho

sexual.

•Favorece a participação do homem na

contracepção.

• A cirurgia é simples, com anestesia local

e pode ser realizada em consultório não

havendo necessidade de internamento.

•Não há mais necessidade de uso de

outros métodos contraceptivos.

•Por ser uma cirurgia, necessita de

exames pré operatórios.

•A cirurgia é de difícil reversão por isso

deve ser uma escolha bem pensada.

•Há muitos casais que se arrependem ou

homens que casam com novas parceiras

que desejariam ter filhos.

• É necessário o uso de outro método

contra a gravidez nas próximas

ejaculações após a cirurgia.

•Este método não protege contra as DST.

•Método irreversível

•Apenas para homens com mais de 25

anos



DST: Doença Sexualmente Transmissível

 As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são doenças causadas por

vários tipos de agentes, sendo transmitidas, principalmente, por contato sexual

sem o uso de preservativo (camisinhas), com uma pessoa que esteja infectada

e, geralmente, se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou

verrugas.

 Além disso, algumas DST são transmitidas da mãe infectada para o bebê

durante a gravidez ou durante o parto ou pela amamentação. As transfusões de

sangue contaminado ou compartilhamento de seringas e agulhas no uso de

drogas injetáveis são, também meios de transmissão das DSTs.



AIDS

 Agente causador: vírus HIV (vírus da imunodeficiência humana).

 Transmissão:

Contato sexual.

Transfusões de sangue.

Práticas de compartilhar agulhas e seringas.

Materiais de acupuntura, tatuagens e outros objetos perfurantes e

cortantes também podem representar perigo.

Da mãe para o filho.



 Progressão e sintomas:

• Período de incubação: 2 a 4 semanas.

• Primeiros sintomas: Febre, calafrio, manchas no corpo que

desaparecem normalmente.

• Em seguida, ocorre uma fase assintomática. O paciente é denominado

soropositivo mas ainda não desenvolveu a AIDS.

• Posteriormente, quando o número de linfócitos encontrado está abaixo

do nível crítico surgem os sintomas como: cansaço, tosse, perda de

peso, diarreia, inflamação dos gânglios linfáticos e suores noturnos,

devidos às doenças oportunistas (pneumonia, herpes simples, gripe,

candidíase etc). Levando o paciente à morte.



Sarcoma de Kaposi

Arquivos do autor

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Kaposi's_Sarcoma.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Kaposi's_Sarcoma.jpg


Herpes – Doença oportunista

Candidíase bucal – Doença oportunista

Arquivo do autor

Arquivo do autor



 Diagnóstico: Através do teste sorológico.

 Prevenção:

Uso de preservativo durante a relação sexual (Inclusive no sexo oral).

Evitando compartilhar objetos perfuro-cortantes.

Evitando receber doações de sangue e derivados, esperma ou órgãos que

não tenham sido testados para o HIV.

 Tratamento:

Coquetéis que tentam diminuir a carga de vírus, atrasando a baixa do

número de linfócitos, aumentando a longevidade do paciente e sua

qualidade de vida.

Não há cura ou vacina



HPV

 Agente causador: vírus papiloma humano (há 30 subtipos. Sendo que os

casos mais comuns são causados pelo HPV do subtipo 6 e 11.)

 Transmissão:

Contato direto com a pele afetada.

Contato Sexual

 Progressão e sintomas:

Maioria dos casos é assintomática.

Formação de verrugas (Condiloma acuminado)

Forma microscópica que aparece no pênis, vagina e colo do útero.



Infecção por HPV - Condiloma Acuminado

Arquivo do autor

Colo do útero normal                Colo do útero inflamado



 Diagnóstico: 

Papanicolau.

Colposcopia e Peniscolpia. 

Biópsia.

 Prevenção:

Uso de preservativo durante a relação sexual.

Vacina.

 Tratamento:

O tratamento visa eliminar as verrugas e lesões.

Procedimentos cirúrgicos.



Sífilis

Agente causador: Bactéria Treponema pallidum

 Transmissão: Contato sexual

 Progressão e sintomas: Os sinais e sintomas da sífilis são vários

dependendo do estágio em que se encontra.

 Prevenção: Uso da camisinha durante as relações sexuais.

 Tratamento: Uso de antibióticos.

O não tratamento pode gerar complicações irreversíveis 

principalmente no cérebro e coração



Sífilis

lesões em pele do corpo, 

acompanhadas dessas 

lesões em palmas de 

mãos e/ou plantas dos 

pés.

Arquivo do autor



Herpes genital

 Agente causador: Vírus herpes simples tipo 1 (HSV-1) e tipo 2 (HSV-2)

 Transmissão: Contato sexual

 Progressão e sintomas:

Período de incubação: 2 semanas.

Erupção de bolhas e feridas que ardem e coçam.

 Diagnóstico: Análise clínica e exame de sangue

 Prevenção:

Uso de preservativos durante a relação sexual.

 Tratamento: Medicamentos virais que buscam combater os sintomas e suas

complicações. No entanto, é uma doença que não tem cura.



Gonorréia

 Agente causador: Bactéria Neisseria gonorrhoea.

 Transmissão:

Contato sexual

Durante o parto.

Contaminação indireta.

 Progressão e sintomas:

Período de incubação de 2 a 10 dias.

Sintomas no homem: ardência ao urinar, aparecimento de um

corrimento amarelo e purulento saindo da uretra (uretrite).

Sintomas na mulher: 70% das mulheres são assintomáticas. Nas

restantes, ocorre dores ao urinar, incontinência e corrimento

vaginal. Caso infecte o útero pode causar infertilidade.



Gonorréia aguda: Secreção purulenta em vulva e pênis

O sinal é um corrimento amarelado ou esverdeado, ou até mesmo

um pouco de sangue, que sai do pênis, da vagina ou do ânus. Isso aparece

de 2 a 8 dias depois da transa. Após alguns dias percebe-se um ardor ao

urinar e relacionar-se sexualmente fica extremamente incomodo.

Se não tratar logo, a pessoa pode ficar estéril (incapaz de ter

filhos). Sem tratamento a doença pode afetar o sistema nervoso, os ossos e

o coração. Na mulher é mais difícil perceber os sintomas. Por isso, ela deve

procurar um ginecologista sempre que sentir alguma coisa diferente em seu

corpo ou ao menos uma vez por ano.



 Diagnóstico: Geralmente clínico.

 Prevenção:

Uso de camisinha durante as relações sexuais.

Higiene pessoal.

 Tratamento: Antibióticos.

Arquivo do autor



• É definida como inflamação do fígado causada por uma infecção 

pelo Vírus da Hepatite B (HBV).

• A transmissão acontece da mesma forma da Aids,  através do 

sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. 

• Há vacina específica para este tipo de hepatite.

Hepatite B



• Causada por um vírus transmitido principalmente pelo sangue 

contaminado, mas a infecção também pode passar através da via 

sexual.

• O portador do vírus da hepatite C pode desenvolver uma forma 

crônica da doença que leva a lesões no fígado (cirrose) e câncer 

hepático. 

• Não há vacina contra essa hepatite.

Hepatite C



• Selecionar as relações sexuais e emocionais de forma racional.

• Através de uso de preservativo em todas as relações sexuais.

Prevenção




