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 MÉTODOS CONTRACEPTIVOS ARTIFICIAIS 

 
1 – Preencha a tabela que se segue, que resume os métodos contraceptivos abordados na aula. 

 

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

Classificação Método Local onde actua Modo(s) de acção 

M
EC

Â
N

IC
O

S 
 

B
ar

re
ir

a Preservativo   

 Vagina  

   
- Torna o muco cervical demasiado espesso para 
permitir a passagem dos espermatozóides 

QUÍMICOS 

Espermicidas   

  
- Impedem a ovulação. 
- Alteram o endométrio e o muco cervical, tornando-o 
demasiado espesso para os espermatozóides. 

CIRÚRGICOS 

 
Trompas de 

Falópio 
 

Vasectomia   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns métodos contraceptivos 

menos comuns. Nas páginas 60 a 63 

do manual encontra informação mais 

pormenorizada sobre cada um. 

Ficha de Trabalho



Contracepção Hormonal 
 
 A contracepção hormonal é aplicada sobretudo a mulheres, uma vez que actua directamente sobre o ciclo 
sexual feminino. Actualmente, este tipo de contracepção é um dos métodos reversíveis mais eficazes, desde que 
aconselhado pelo médico e administrado correctamente. 
 
 Com base no resultado de investigações sobre fisiologia humana e nas propriedades das hormonas sexuais, 
Gregory Pincus (1903-1967), médico norte-americano, procurou desenvolver um processo de contracepção 
feminino. Em 1954 elaborou a primeira pílula, uma mistura de estrogéneos e progesterona de síntese artificial. 
 A primeira pílula foi testada em mulheres voluntárias. Os resultados foram positivos, embora se tenham 
verificado efeitos secundários consideráveis. As investigações prosseguiram e em 1960 foi autorizada a venda de 
pílulas contraceptivas nos EUA. 
 Desde a invenção da primeira pílula, grandes progressos têm sido efectuados. Não só foram produzidos 
novos derivados sintéticos das hormonas ováricas, mas também foram sendo reduzidas as dosagens em que são 
ministradas, reduzindo assim os efeitos secundários. 
 
 As pílulas contraceptivas diferem na composição e na dosagem dos derivados hormonais que as constituem.  

 

Pílula Combinada Progestativa 

Conteúdo Estrogéneos e progesterona de síntese 
Sem estrogéneos. Contêm apenas progesterona de 

síntese, em doses mais baixas. 

Tipo de  

toma 

21 dias consecutivos com pausa para 

ocorrer menstruação 
Contínua, sem interrupções. 

Modo de 

acção 

- Impede a ovulação por retrocotrolo 

negativo sobre o hipotálamo (figura). 

- Impede a ovulação *. 

- Actua apenas sobre o endométrio. O muco 

cervical torna-se impermeável à passagem dos 

espermatozóides. 

Outras 

caraterísticas 

Não pode ser utilizado durante a 

amamentação. Pode provocar alteração 

na quantidade e qualidade do leite 

produzido 

Pode ser utilizada por mulheres em amamentação 

ou intolerantes ao estrogéneo. 

 
 

ACÇÃO DAS PÍLULAS COMBINADAS 
 
Durante a utilização das pílulas combinadas, o aumento da 

quantidade de hormonas sexuais em circulação irá exercer um 
retrocontrolo negativo sobre o complexo hipotálamo-hipófise, 
inibindo a libertação de FSH e LH. 

Nos ovários, sem o estímulo das gonadoestimulinas, os 
folículos não experimentam maturação, não ocorrendo ovulação 
nem formação do corpo amarelo. 

No útero, uma vez que existem hormonas em circulação, 
existe um certo desenvolvimento do endométrio e ocorre 
menstruação quando se deixa de tomar a pílula. No entanto, o 
endométrio não se apresenta apto para a nidação. 

Estas hormonas também têm algum efeito sobre o muco 
cervical, impedindo que fluidifique e dificultando assim a 
passagem dos espermatozóides.  

 
Nos contraceptivos de baixa dosagem, seja pílula combinada 

ou progestativa, existem alguns estudos que apontam para que 
alguns folículos se cheguem a desenvolver, ocorrendo assim a 
ovulação. Contudo, a eficácia mantém-se, pois a passagem dos 
espermatozóides continua impedida. 

 
Apesar do seu grau de eficácia, a pílula tem a desvantagem 

de requerer um compromisso diário na toma.  
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Nos últimos anos, à contracepção regulada por hormonas através de pílulas vieram juntar-se outras técnicas 
com o mesmo grau de eficácia, mas que não exigem um compromisso diário. É o caso do adesivo transdérmico, 
anel vaginal e o implante subcutâneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ADESIVO TRANSDÉRMICO – Actua como uma pílula combinada em que as hormonas são absorvidas 
pela pele.  Aplica-se uma vez por semana, durante três semanas seguidas, com uma semana de 
descanso. 

 

• ANEL VAGINAL – É um anel flexível que contém hormonas em baixa dosagem, que se libertam 
gradualmente. É aplicado pela própria mulher apenas uma vez em cada ciclo. Mantém-se por três 
sema nas e deve ser retirado na quarta semana para que ocorra menstruação. 

 

• IMPLANTE SUBCUTÂNEO – Tem a forma de um bastonete e é implantado pelo médico sob a pele do 
antebraço mediante anestesia local. Mantém um bom grau de eficácia durante três anos. 

 
 

Apesar de os métodos contraceptivos químicos terem uma elevada taxa de eficácia, não estão isentos de 
efeitos secundários: 

 

PROCESSOS HORMONAIS DE CONTRACEPÇÃO 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Boa tolerância pela maioria das mulheres. 

Impedem a ovulação ou a fecundação. 

Os ciclos menstruais passam a ser mais regulares 

e, geralmente, sem dores. 

Problemas de hipertensão. 

Problemas de diabetes. 

Insuficiências de circulação sanguínea. 

Os riscos podem ser agravados por interacção com outros 

factores como o tabaco, o álcool e outras drogas. 

 

 

A utilização regular dos contraceptivos químicos deve efectuar-se sob prescrição médica e com 
vigilância durante a sua administração. Quando não se utiliza regular ou adequadamente um dos métodos 
contraceptivos já considerados, uma relação sexual pode determinar uma gravidez não desejada. Para estas 
situações excepcionais existe a contracepção de emergência – a pílula do dia seguinte.  

 
A pílula do dia seguinte 
 
É composta por um derivado de progesterona ou de estrogéneos e progesterona. Deve ser tomada o 

mais cedo possível e no máximo até 72h após a relação sexual. Conforme o momento em que é tomada pode 
impedir a ovulação, a fecundação ou a nidação do embrião. 
 A pílula do dia seguinte apresenta efeitos secundários graves devido à elevadíssima concentração 
hormonal que contém, e por isso não deve ser adoptada como método de contracepção regular. 

 

 

Adesivo transdérmico Anel Vaginal Implante subcutâneo 


