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O que há de novo em contracepção hormonal não oral?
What is new in non-oral hormonal contraception?
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ABSTRACT
The authors review new issues on non-oral hormonal contraception available in Portugal, namely
regarding vaginal rings, subcutaneous implants, transdermic systems and medicated intra-uterine
devices.
The advantages and disadvantages of each method are analysed, as are particular aspects,
indications and contra-indications. Answers regarding practical issues in clinical care are sought.
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1. INTRODUÇÃO

A contracepção é uma realidade da sociedade
moderna. O primeiro grande e significativo passo neste
campo, foi, sem margem de dúvida, os anticoncepcionais orais (ACO). Ainda que esta continue a
evoluir, não é ainda capaz de se adaptar à vontade e/
ou tolerância de todas as mulheres.
Assim, têm surgido novas vias de administração
para fármacos já conhecidos e, muitos deles, já usados
por via oral. Consegue-se assim diminuir o efeito da
primeira passagem hepática, eliminar a intolerância
gastro-intestinal e outros efeitos secundários, para
além de esquemas posológicos mais práticos. Em última
análise, tudo isto leva a maior adesão e a menos falhas
dos métodos.
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Incluímos nesta revisão também os dispositivos
intra-uterinos (DIU) medicados com progesterona
ou, como alguns autores os denominam, os SIUs –
sistemas intra-uterinos. Ainda que os mecanismos
de acção sejam diferentes dos outros métodos aqui
referidos, representa um passo de gigante em termos
contraceptivos e a sua grande novidade é de facto
o uso de um agente hormonal no ambiente intauterino.
2. CONTRACEPÇÃO TRANSDÉRMICA

No campo da contracepção transdérmica temos um
único produto, o Evra®, contendo 6 mg de norelgestromin (metabólito activo do norgestimato) e 600
mg de etinilestradiol1,2.
As concentrações plasmáticas atingidas são idênticas, independentemente do local de aplicação3-5, bem
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como da realização de exercício físico, humidade,
transpiração, submersão ou sauna.
Se a primeira aplicação for feita no primeiro dia do
ciclo, não há necessidade de cuidados especiais. Se
assim não for, será preciso ter cuidados adicionais
durante uma semana.
Das gravidezes descritas em mulheres a usar este
método, cerca de um terço aconteceram em mulheres
de peso superior a 90 Kg, o que pode pôr em causa o
seu uso em mulheres com estas características1.
De acordo com a literatura, este método parece
ter menos abandonos do que os ACO e maior
compliance. Assim se explicaria o menor índice de
gravidezes. O controlo do ciclo é pelo menos tão bom
como o conseguido com ACO6,7. As contra-indicações
são as mesmas que para os ACO. O Índice de Pearl é
de cerca de 0,83 (uso perfeito)7.
3. IMPLANTES SUBCUTÂNEOS

Em Portugal temos disponível o implante subcutâneo
Implanon®. A nível mundial, já foram colocados mais
de 2.500.000 implantes deste tipo, pelo que a
experiência é já extensa. Considerando todos os tipos
de implantes contraceptivos, a experiência já
ultrapassou os 11.000.000 no ano 20008.
Trata-se de um bastão com 40 mm de comprimento
e 2 mm de diâmetro, contendo 68 µg de etonogestrel,
destinado a contracepção de longa duração (até 3
anos)1,9. O etonogestrel (3-ceto-desogestrel) é a forma
activa do desogestrel. Pode ser usado por mulheres
com contra-indicação aos estrogénios. Ao fim do 3º
dia são atingidos níveis sanguíneos capazes de garantir
efeitos contraceptivos, pelo que deverão ser usados
cuidados adicionais nos três primeiros dias após a
inserção 10 . As concentrações plasmáticas do
desogestrel vão decaindo lentamente ao longo dos três
anos preconizados para o seu uso11.
O principal mecanismo de acção é a supressão da
ovulação, por supressão do pico de LH. Outros factores
são as alterações do muco cervical (mais escasso e
mais espesso, formando uma barreira à progressão
espermática) e a supressão do desenvolvimento
endometrial (levando, eventualmente, à sua atrofia)12.
Os níveis de estradiol (endógeno) variam bastante

entre as mulheres utilizadoras deste método, sendo que
um aumento gradual dos seus níveis vai acontecendo
ao longo do tempo8. Os dois primeiros mecanismos
previnem a fecundação e o último (caso estes não
tenham funcionado) impede a implantação.
Podem ocorrer ciclos ovulatórios, mas mesmo
nestes a fase lútea é deficiente. Os ciclos ovulatórios
são muito raros nos primeiros 30 meses de utilização.
Contudo, é frequente o desenvolvimento de quistos
ováricos (dado que a função ovárica não é totalmente
frenada – produção continuada e variável de
estrogénios, mas supressão da hormona luteinizante LH); habitualmente não excedem os 30 mm e
desaparecem num espaço de 1 a 2 meses13.
A eficácia contraceptiva dos implantes em geral é
muito elevada (tão eficazes como as técnicas de
esterilização e os DIUs medicados). Parece ser
globalmente menor nas mais jovens (<25 anos) e mais
pesadas (>70 Kg) –estes dados são relativos ao
Norplant ® e ainda não há dados referentes ao
Implanon®1. Croxatto, em 199914, apresentava dados
relativamente ao seguimento de 635 mulheres portadoras
de Implanon® durante 2 anos (147 até aos três anos),
não tendo registado nenhuma gravidez. Actualmente há
séries muito superiores (70.000 mulheres) em que
igualmente não se registaram gravidezes.
Com este método há uma interrupção do ciclo
menstrual fisiológico; as hemorragias de privação são
inesperadas, oscilando entre metrorragias abundantes
e frequentes até longos períodos de amenorreia – sendo
possíveis todos os cenários intermédios. A tendência
às perdas abundantes é mais frequente nos primeiros
meses de utilização. Ainda assim, os estudos apontam
para que os níveis de hemoglobina se mantenham ou
inclusivamente aumentem ao longo do tempo15,16. Está
preconizado o seu uso em caso de anemia motivada
por perdas hemáticas genitais (de etiologia conhecida).
Nos primeiros meses, surgindo metrorragias graves,
podem ser adicionados estrogénios ou estroprogestativos (ACO) para melhor controlo destas.
Habitualmente, os padrões de hemorragia estabilizam
a partir do primeiro ano16,17.
Em termos de desvantagens, salienta-se a necessidade de uma pequena cirurgia para a sua introdução
e remoção.
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As contra-indicações absolutas, segundo L. Speroff18,
são as tromboflebites agudas ou doença tromboembólica, hemorragia genital não esclarecida, doença
hepática aguda, tumores hepáticos e cancro da mama.
Podem ser usados em mulheres maiores de 35 anos e
fumadoras, antecedentes de gravidez ectópica, diabetes
mellitus, hipercolesterolémia, hipertensão arterial,
história de doença cardiovascular, litíase vesicular e
doentes imunodeprimidos.
O acne e a depressão podem ser algumas das
complicações possíveis19. Contudo, a presença de acne
não é contra-indicação absoluta ao seu uso18.
O seu uso deve ser feito com cautela em mulheres
a fazerem fármacos indutores das enzimas microssomais hepáticas (carbamazepina20, fenobarbital), antiretrovíricos (nevirapina) e alguns tuberculostáticos
(rifampicina) – mais por precaução do que por dados
objectivos. Por outro lado, os progestativos têm efeito
sedativo, pelo que podem ajudar a diminuir a frequência
das crises convulsivas18.
As vantagens do método são óbvias. A primeira
das quais e, talvez, a mais frequente indicação para a
sua colocação, é o facto de não estar dependente do
utilizador. Pode ser um método ideal para mulheres
com esquecimentos frequentes da toma de ACO, por
exemplo.
Contrariamente aos progestativos injectáveis, este
método é rapidamente reversível 14 (níveis de
etonogestrel praticamente indetectáveis uma semana
após a sua remoção). A libertação é continuada,
evitando-se assim as flutuações diárias (caso do
desogestrel - Cerazette®) ou os picos iniciais (acetato
de medroxiprogesterona - Depo-provera®).
Pode ser inserido imediatamente pós-parto, sem
efeitos deletérios na qualidade ou quantidade do leite
materno83. Dadas as características deste método, a
eficácia teórica e a real são praticamente sobreponíveis
e muito elevadas (taxa de gravidez praticamente nula)8.
Na nossa experiência, a grande desvantagem têm
sido os padrões hemorrágicos insuportáveis por elevada
percentagem das mulheres e que acabam por levar ao
abandono do método. Este método é útil, sobretudo,
em mulheres com perturbações mentais ou oligofrenia,
adolescentes, contra-indicação aos estrogénios ou nas
mulheres oriundas de classes sociais desfavorecidas,
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com dificuldade de acesso aos cuidados de saúde. Pode
ser um dos métodos de escolha (a par com outros
métodos exclusivamente progestativos) em mulheres
com anemia de células falciformes18, dado que tudo
aponta para que possam reduzir as crises.
Seja nestes casos ou no das mulheres que optam
pelo seu uso, a explicação exaustiva do método e suas
complicações são sempre essenciais. Assim, evitamos
muita ansiedade, elevadas taxas de descontinuidade e
muitos testes de gravidez (negativos). Se a inserção
for feita para além dos 7 primeiros dias do ciclo, deve
ser usado outro método nos três primeiros dias10.
4. ANEL VAGINAL

O anel vaginal (NuvaRing®) trata-se de uma das mais
recentes aquisições em termos de contracepção.
Dentro do espírito da contracepção com estroprogestativo, ultrapassa algumas das desvantagens ou
inconvenientes dos métodos prévios, como a
necessidade de tomas diárias, o efeito de primeira
passagem ou a necessidade da via oral.
Liberta 15 µg de etinilestradiol por dia e 120 µg de
etonogestrel. Destina-se a ser aplicado no fundo-desaco da vagina (ainda que não aplicado no sítio
correcto, acaba por migrar até ele) e usado durante 3
semanas. Pode fazer-se uma pausa semanal, de modo
a que se dê uma hemorragia de privação, semelhante
à que se faz tradicionalmente com os ACO e Evra®
ou optar por um uso contínuo21 . O anel contém
hormonas suficientes para uma eficácia contraceptiva
mantida durante cerca de 5 semanas.
Os níveis plasmáticos atingidos são muito inferiores
aos picos atingidos após uma toma de ACO22, sendo
igualmente eficazes na supressão da ovulação23.
O período de tempo que o anel pode estar fora da
vagina é de cerca de 3 horas. Se superior a esse
período, o fabricante recomenda o uso de outro método
concomitante22. Tem aqui alguma desvantagem em
relação aos sistemas transdérmicos, que permitem uma
margem mais alargada.
A exposição ao etinilestradiol é de cerca de metade,
em relação aos ACO24. Para além do uso de menores
doses, contorna alguns dos efeitos adversos dos ACO,
como as náuseas e a tensão mamária. Pode ser uma
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boa opção para mulheres que têm spotting ou
metrorragias sob ACO, pela incidência bastante
inferior destes eventos25. O uso de NuvaRing® deve
ser evitado em mulheres com anomalias anatómicas
ou vaginoses frequentes. A sua implementação nas
camadas da população de menor instrução é muito
difícil, aparentemente por relutância na manipulação
dos genitais, desconhecimento da anatomia e receios
vários (não compreensão do mecanismo contraceptivo,
medo de sentirem o anel ou que incomode o parceiro,
medo de expulsão). Nas camadas mais instruídas, a
aceitação é muito superior e a maioria das que
experimentam, não pretendem outro método26.
O índice de Pearl é de 0,37-1,8022,27. A eficácia
contraceptiva não é alterada pelo uso de tampões28.
5. SIU COM LEVONORGESTREL

O Mirena® é um dispositivo intra-uterino (DIU),
medicado com levonorgestrel e que o fabricante
prefere denominar pelo acrónimo de SIU – sistema
intra-uterino, reforçando assim as diferenças no seu
mecanismo de acção em relação aos DIUs clássicos.
Este sistema contém 52 mg de levonorgestrel. Liberta
diariamente 15-20 µg de levonorgestrel, com declínio
progressivo, sendo o prazo de utilização recomendado
pelo laboratório de 5 anos29. Contudo, há dados que
apontam para que a sua eficácia contraceptiva se
mantenha até aos 10 anos18 (nem que seja por efeito
de corpo estranho). Este dado pode ter implicações
quando se pondera a sua substituição numa mulher
pré-menopáusica1. Numa mulher mais nova, será
preferível não ultrapassar os prazos recomendados,
por questões médico-legais.
O seu mecanismo de acção é essencialmente local,
dado que a percentagem de levonorgestrel absorvida
para a circulação sistémica não é suficiente para inibir
sistematicamente a ovulação. O mecanismo geral dos
DIUs é o facto de criarem um ambiente intra-uterino
espermicida – através de uma reacção inflamatória
estéril, devida à presença de um corpo estranho.
Adicionalmente ao efeito referido, o levonorgestrel leva
a uma reacção de decidualização e atrofia do
endométrio. Vai ainda alterar as características do
muco cervical, diminuindo a sua permeabilidade aos

espermatozóides30. Levanta-se ainda a hipótese de o
levonorgestrel ser capaz de alterar as capacidades de
capacitação dos espermatozóides31.
O mecanismo é assim duplo: a atrofia endometrial
impede a implantação; a reacção inflamatória e as
alterações do muco cervical impedem a fertilização.
Em caso de perfuração da cavidade uterina, os
níveis de levonorgestrel encontrados em circulação são
cerca de dez vezes superiores a quando este se
encontra intra-uterinamente – são assim suficientes
para inibir a ovulação32.
O Mirena® está especialmente indicado nas mulheres pré-menopáusicas, com transtornos menstruais (quer
da regularidade, quer da quantidade), dado que na maior
parte dos casos consegue induzir um estado de amenorreia33. Se a mulher entrar em menopausa, permite a
realização de terapêutica hormonal apenas com
estrogénios34, o que, à luz das conclusões do WHI pode
ter vantagens35. Pode assim permitir uma transição
suave para a menopausa.
O seu uso é também preconizado como forma de
protecção do endométrio nas mulheres a fazerem
tamoxifeno36, ainda que nem todos os estudos apontem
para tal benefício37. Contudo, a principal indicação do
tamoxifeno é o cancro da mama, o qual, por sua vez, é
contra-indicação ao uso deste sistema38. Assim, só
poderemos eventualmente colocar esta hipótese se
conhecermos o estado dos receptores da neoplasia –
mais concretamente, se os receptores dos progestativos forem negativos.
Pode ser uma forma sensata de prevenir e tratar as
hiperplasias endometriais 33,39 , após exclusão de
malignidade. Tem a capacidade de reverter a maioria
destas hiperplasias, com maior comodidade, menores
efeitos adversos e maior eficácia do que os progestativos
per os. O uso de DIUs com cobre ou progestativo
diminui a incidência de cancro do endométrio40. Tem
eficácia comprovada na diminuição da dismenorreia1.
Cada vez mais, este sistema é uma alternativa à
histerectomia ou à ablação endometrial para tratamento
das menometrorragias. O fluxo menstrual, ao fim de
um ano, em termos médios, é de cerca de 10% do
valor prévio. Cerca de 50% das utilizadoras estão
amenorreicas ao fim de um ano; as restantes, na sua
maioria, estão oligomenorreicas41,42.
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Apesar da baixa dose absorvida de levonorgestrel,
podemos encontrar na literatura recente um caso de
dermatite seborreica grave, que surgiu após a introdução
de um Mirena® e que resolveu com a sua remoção43.
Após a sua remoção, o retorno das condições basais do
meio intra-uterino é rápido, bem como o retorno da
fertilidade44.
Na nossa experiência tem boa aceitação, sendo
ainda melhor entre as mulheres com menometrorragias
ou hipermenorreia. A reacção inicial à probabilidade
de amenorreia é, habitualmente, de apreensão. Esta
deve-se a vários motivos: “como vou saber se não estou
grávida?”, “e para onde vai o sangue?”, “não menstruar
vai-me piorar as varizes”, “se não menstruo vou
aumentar de peso”, “vou ter muitas infecções”, “a
minha vizinha disse-me que não vou poder usar
tampões”, “carrego muitos pesos e o aparelho vai
deslocar-se” ou “o sangue não me vai subir à
cabeça?”. Para além disso, muitas delas, desafiando
as probabilidades, referem saber de alguém que
engravidou enquanto usava um DIU. Desfeitos estes
mitos e explicado o mecanismo, assegurada a eficácia
do método, a taxa de satisfação é elevada.
A longo prazo, o Mirena® poderá oferecer alguma
protecção em relação à doença inflamatória pélvica45
– mas esta conclusão poderá estar enviesada, pela
exclusão de mulheres com múltiplos parceiros ou
relações instáveis, para o seu uso. Nem todos os
estudos sustentam esta afirmação46.
A taxa de gravidezes ao fim de um ano de utilização é
de 0,2% (vs 0,5-0,8% para o NovaT®); a taxa de
expulsão é de 6% no mesmo período47, 48. A eficácia tem
tendência a aumentar ainda mais com a duração do uso.
Uma questão controversa é a das gravidezes
ectópicas. Dada a elevada eficácia contraceptiva do
sistema, a taxa absoluta de gravidezes ectópicas é mais
baixa do que nas mulheres que não fazem contracepção; contudo, quando uma portadora de DIU
engravida, tem uma probabilidade superior de que a
gravidez seja ectópica48. Com o Mirena® há muito
poucas gravidezes descritas na literatura e o seu uso
não é contra-indicado por uma gravidez ectópica prévia.
As contra-indicações são poucas e semelhantes às
dos outros DIUs: múltiplos parceiros ou parceiro com
múltiplos parceiros; doença inflamatória pélvica recente
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ou presente; malformações uterinas; miomas que
deformem a linha endometrial ou imunodepressão
(apesar de começar a ser proposto como um possível
método de eleição para mulheres infectadas com o
VIH49). A presença de uma lesão do colo não parece
ser um factor para descontinuar o uso ou para adiar a
sua inserção. Parece não haver maior prevalência de
displasias do colo em portadoras de DIUs50-52, ainda
que haja dados controversos53 – especialmente os mais
antigos, da era “pré-papilomavirus humano”.
A presença do SIU não aumenta o risco de
alterações citológicas55 (apesar de descrito que o
tratamento progestativo pode aumentar a incidência
de citologias classificadas como ASC-US54) nem a sua
probabilidade de progressão55.
O Mirena® tem sido referido como uma boa opção
nas doentes com antecedentes de endometriose,
podendo aliviar eficazmente a dismenorreia56,57. O seu
uso parece ser especialmente útil nos casos de
endometriose do septo recto-vaginal58.
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