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Resumo
Apesar de a taxa de gestação na adolescência ter-se mantido estável nos últimos anos, como resultado de
discreto aumento no uso de contraceptivos, ela se elevou na faixa de 12 a 15 anos. As gravidezes indesejadas são
predominantemente fruto de emprego incorreto ou inconsistente de contraceptivos, e não de falha intrínseca ao
método. Para evitar esse erro, a abordagem lógica é empregar métodos contraceptivos reversíveis com pequena
diferença entre eficácia (índice de Pearl) e efetividade, cujo resultado dependa menos da usuária. São exemplos
os implantes subdérmicos e os dispositivos intrauterinos (DIU), atualmente denominados métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (em inglês, long-acting reversible contraception – LARC). Se a opção for ainda
usar anticoncepcionais orais combinados (AOC), de administração diária, deve-se atentar à dose de estrógeno
(em relação aos efeitos sobre densidade mineral óssea na adolescência) e ao tipo de progestágeno (para evitar
trombose venosa profunda em qualquer faixa etária).

Introdução

D

os 6 milhões de gestações anuais nos Estados Unidos da América (EUA), estima-se que 50% sejam
indesejadas.1 Dentre as mulheres que relatam gravidez
indesejada, 50% referem uso de métodos contraceptivos no
mês em que a concepção ocorreu.2 Em adolescentes entre
15 e 19 anos, ocorrem cerca de 750.000 gestações por ano
nos EUA.3 Apesar de a taxa de gestação na adolescência
ter-se mantido estável nos últimos anos, como resultado de
discreto aumento no uso de contraceptivos (em particular
do acetato de medroxiprogesterona de depósito), aquela
taxa elevou-se em meninas de 12 a 15 anos.
Uma vez que a eficácia do método contraceptivo depende de correta administração, admite-se que a maioria
das gestações indesejadas resulte de uso incorreto ou
inconsistente daquele, mais do que à sua falha.4 Provavelmente a correção de uso seja mais difícil de alcançar
por adolescentes com menos idade, de ambos os sexos.
Segundo Templeman e colaboradores,5 apesar de o uso
correto dos AOC apresentar taxa de falha de 0,01%, no
uso típico essa falha sobe para 8% em mulheres adultas e
até 24% em adolescentes.
Novo levantamento6 realizado nos EUA de 2006 a 2010
estimou atividade sexual, uso contraceptivo e nascimentos
em indivíduos de 15-19 anos (n=4.662; 2.284 e 2.378 de
sexo feminino e sexo masculino, respectivamente). Desses,
76% de mulheres e 85% de homens usaram um método
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anticoncepcional em sua primeira experiência sexual, predominando o emprego de condom, isolado ou associado
a contraceptivo hormonal. Houve aumento na adoção de
métodos hormonais injetáveis ou sob forma de adesivos na
primeira experiência sexual (6% das adolescentes femininas) em comparação a levantamento precedente (2002).7
A abordagem lógica para reduzir a taxa de gravidez
indesejada é aumentar o emprego de métodos contraceptivos com pequena diferença entre eficácia (índice de Pearl)
e efetividade e cujo resultado dependa menos da usuária.
São exemplos os dispositivos intrauterinos (DIU) e os implantes subdérmicos, atualmente denominados métodos
contraceptivos reversíveis de longa duração (em inglês,
long-acting reversible contraception – LARC). Apesar da
documentação de efetividade, segurança e custo-benefício
dos LARCs, seu emprego em 2002 era inferior a 3% entre
as norte-americanas, independentemente da faixa etária.7
O desconhecimento desses métodos pelas pacientes,
a resistência à prescrição dos mesmos pelos médicos e o
alto custo inicial de seu emprego são os fatores associados
à baixa prevalência de uso.
Aqui serão abordados diversos métodos contraceptivos para uso em adolescentes, com ênfase em métodos
contraceptivos reversíveis de longa duração.

Anticoncepcionais orais combinados
O sucesso do emprego de anticoncepcionais orais
combinados (AOC) depende da ingestão diária correta e
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consistente dos comprimidos, o que explica a taxa anual de
falha de 8% no uso típico. Em adolescentes, a falha é ainda
maior do que em mulheres adultas. Coorte prospectiva5
de 122 participantes com menos de 18 anos comparou
os resultados do uso de acetato de medroxiprogesterona
(AMP) de depósito (n=76) aos de AOC (n=46) nos 12
meses pós-parto. A permanência em contracepção foi
de 55,3% e 27,4% em usuárias de AMP e AOC, respectivamente. A incidência de nova gestação em 12 meses foi
de 2,6% com uso de AMP e 24% com o uso AOC, uma
diferença crítica para essa faixa etária.
Stevens-Simon e colaboradores8 avaliaram uma coorte
de 373 mães adolescentes, participantes de um programa
de dois anos de duração, cuja finalidade era prevenir subsequentes gestações nesse período. Observaram que a taxa
de nova gravidez nos primeiros 6 meses após o parto foi
menor em usuárias de métodos de longa duração, como
implantes (0%) e acetato de medroxiprogesterona (4%),
comparativamente a anticoncepcional oral (14%) ou nenhum método (23%) no puerpério.
Com esse conhecimento, se a opção for usar AOC pela
facilidade de uso e menor custo comparativo, a seleção
do mesmo deve considerar dose de estrógeno, tipo de
progestágeno e custo.
Quanto à dose de estrógeno (etinilestradiol)
Deve-se empregar a dose de 30 mg de etinilestradiol.
Doses de 50 mg ou mais estão proscritas, por definidamente determinarem maior risco de eventos tromboembólicos
e cardiovasculares. Doses inferiores podem interferir na
aquisição de massa óssea em adolescentes. Estrógenos
desempenham papel fundamental na massa óssea durante
a adolescência. Estudos experimentais demonstram que
estrógenos reduzem formação e atividade de osteoclastos,
diminuindo a ressorção óssea. Além disso, afetam positivamente formação, diferenciação, proliferação e atividade
de osteoblastos, estimulando a formação óssea. Como os
AOC inibem o eixo hipotálamo-hipófise-ovário, consequentemente reduzindo os níveis estrogênicos, podem
interferir na aquisição de massa óssea em adolescentes.
Seu efeito sobre a densidade mineral óssea (DMO) em
mulheres jovens tem sido estudado, mas alguns desses
estudos produziram resultados controversos.
Polatti e colaboradores9 avaliaram a DMO, medida
por densitometria óssea de coluna lombar e fêmur, em
mulheres entre 19 e 23 anos de idade, usuárias de AOC por
5 anos. As pacientes foram alocadas para uso de AO (EE
20mg e desogestrel 150mg) ou não tratamento. O grupo
AOC não apresentou alteração significativa na DMO no
período de 5 anos, enquanto o grupo sem tratamento
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apresentou 7,8% de aumento na DMO, comparativamente
ao grupo tratado (P < 0,01) no final da observação. Tal
resultado sugere que o emprego desse AOC não modifica
a massa óssea, mas inibe a ocorrência do pico de aquisição
de massa óssea em mulheres jovens.
Em 2006, ensaio clínico aberto parcialmente randomizado e controlado por placebo10 comparou o efeito de
dois progestágenos associados a 20mg de etinilestradiol
(100mg de levonorgestrel versus 150mg de desogestrel)
sobre DMO de 52 mulheres jovens durante 12 meses. Os
controles foram 36 não usuárias de AOC. O grupo que
recebeu a combinação com levonorgestrel não apresentou
perda de massa óssea na coluna vertebral; o grupo que
recebeu desogestrel perdeu 1,5% no período de 1 ano.
Ressalta-se aqui o pequeno número de pacientes estudadas. De qualquer forma, o estudo levanta a possibilidade
de haver diferente resposta sobre a DMO em função do
progestágeno presente na combinação.
Estudo de desenho similar,11 realizado em 450 adolescentes entre 16 e 18 anos, comparou desogestrel a
ciproterona (ambos em associação com estinilestradiol) e
a contracepção não hormonal (controle), não observando
diferenças significativas na DMO entre usuárias e não
usuárias de AOC após 2 anos de seguimento.
Estudo não randomizado e em paralelo12 comparou os
efeitos de AOC (20 μg etinilestradiol/150 μg desogestrel)
versus não uso de AOC sobre DMO em 67 adolescentes
entre 12 e 19 anos, por um ano. As participantes foram
submetidas a densitometrias, no início e ao término do
estudo. Usuárias de AOC apresentaram menor aquisição
de massa óssea na coluna lombar, com variação de 2,07%
na DMO entre a avaliação basal e a final. O grupo controle
apresentou variação média de +12,16% na DMO durante
o mesmo período. A diferença foi estatisticamente significativa (P=0,056).
É importante ressaltar que os estudos utilizaram desfechos intermediários (DMO examinada por densitometria),
não existindo dados sobre fraturas (desfecho primordial).
Apesar das evidências insuficientes para definir o efeito dos
AO sobre a massa óssea, há indícios de que:
• Jovens usuárias de AOC, em fase de aquisição de
massa óssea, poderão ter menor pico de massa óssea
que não usuárias, principalmente ao se empregarem
combinações com 20µg de EE (não perdem massa
óssea, mas deixam de adquiri-la);
• Jovens, entre 16-18 anos, usuárias de AO com 30µg ou
35µg de EE não parecem diferir quanto à DMO comparativamente a usuárias de métodos não hormonais,
sugerindo que doses maiores de etinilestradiol possam
proteger da perda de massa óssea;
OPAS/OMS – Representação Brasil
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Mulheres com baixa ingestão de cálcio e usuárias de
AO podem perder DMO quando comparadas a não
usuárias também com baixa ingestão;
Aproximar a ingestão de cálcio aos valores diários
recomendados (1000 a 1300mg/dia) pode proteger
da perda de DMO observada em mulheres usuárias
de AO com baixa ingestão de cálcio;
Os progestágenos presentes em AOCs podem ter
diferentes efeitos sobre a massa óssea.

Quanto ao tipo de progestágeno
Levonorgestrel é o agente de escolha na associação
dos AOC.
Em 2011, grande coorte populacional13 – realizada
entre 2001-2009 e envolvendo 8.010.290 mulheres/ano,
usuárias e não usuárias de AOC – confirmou 4.246 casos
de tromboembolismo. O levonorgestrel combinado a
30-40µg de etinilestradiol demonstrou risco de tromboembolismo venoso de 2,92 (OR=2,92; IC95%: 2,233,81) comparativamente a não uso de AOC. Os demais
progestágenos (gestodeno, desogestrel, drosperinona,
ciproterona) associaram-se a múltiplos desse valor.
Mesmo nas combinações de gestodeno, desogestrel e
drosperinona com 20µg de etinilestradiol, o risco foi
superior ao de levonorgestrel com 30-40µg de etinilestradiol. Progestágenos isolados não apresentaram risco
de tromboembolismo venoso.
Estudo de casos e controles de base populacional14
encontrou resultados similares, analisando casos documentados de tromboembolismo venoso entre os anos de
2001-2013. Drosperinona e ciproterona apresentaram o
dobro do risco em comparação a levonorgestrel. O maior
risco ocorreu entre 25 e 49 anos.
Meta-análise Cochrane15 de 26 estudos encontrou
resultados semelhantes. A incidência de trombose venosa
em não usuárias foi de 0,19 – 0,37 por 1.000 pessoas-ano. Triplicou o risco de trombose venosa com AOC
comparado ao não uso. O risco relativo da associação
de etinilestradiol a gestodeno, desogestrel, ciproterona
ou drospirenona foi similar e cerca de 50-80% maior
do que o encontrado em ACO com levonorgestrel. O
tamanho do efeito dependeu tanto da dose de etinilestradiol quanto do progestágeno presente na composição.
A recomendação final foi usar a associação de 30μg de
etinilestradiol com levonorgestrel.
Assim, não parece haver nenhuma indicação para
que compostos de terceira geração ou com drosperinona e ciproterona sejam prescritos como fármacos de
referência.
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Anticoncepcionais hormonais injetáveis
Administração Mensal
A anticoncepção combinada injetável respeita os
mesmos critérios de prescrição e contraindicações da anticoncepção combinada oral. É alternativa para usuárias
mais esquecidas, pois sua aplicação mensal exige menor
cuidado e atenção. A Organização Mundial da Saúde
categoriza como 1 (sem restrições) todos os métodos de
contracepção hormonal combinada para mulheres da
menarca até os 40 anos de idade.16
Administração Trimestral
Nos EUA, anualmente, mais de 1 milhão de meninas
adolescentes recebem a prescrição de acetato de medroxiprogesterona de déposito (DMPA). É principalmente
utilizado para contracepção. A alta taxa de amenorreia
que provoca amplia a indicação para adolescentes com
retardo cognitivo ou distúrbios da coagulação, quando
é útil reduzir ou eliminar sangramento menstrual. Esse
anovulatório também pode ser empregado para tratamento de dismenorreia grave e endometriose. Outros
benefícios não contraceptivos incluem proteção contra
câncer de endométrio e redução de crises convulsivas e
de anemia falciforme.
A elevada eficácia (índice de Pearl inferior a 0,3) e a
facilidade de uso (uma injeção intramuscular a cada 90
dias) tornam esse método bastante adequado para adolescentes. Sua mínima diferença entre uso perfeito e uso
típico também propicia segurança de uso nessa população,
pois depende menos da usuária para alcançar eficácia
máxima. DMPA também não interfere na relação sexual
e não requer envolvimento do parceiro.
Em 1992, houve inclusão na bula do medicamento
a indicação como contraceptivo. Seu maior emprego foi
responsável, pelo menos em parte, pela diminuição do
número de gestações na adolescência nos EUA a partir
daquela data. Em novembro de 2004, o FDA expediu um
aviso na embalagem de DMPA, informando do potencial
efeito negativo do contraceptivo sobre a densidade mineral
óssea, podendo causar significativa perda óssea, talvez não
completamente reversível, em uso por mais de 2 anos. O
uso de DMPA durante adolescência ou vida adulta jovem
poderia ser crítico para aquisição do pico de massa óssea
e determinante de provável aumento do risco de fraturas
osteoporóticas mais tarde.17
Mulheres ganham de 40 a 50% de massa óssea na
adolescência, predominantemente entre 11 e 15 anos de
idade. O pico de massa óssea é atingido entre 16 e 22 anos,
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relacionando-se com risco de osteoporose no futuro. Após
os 18 anos, a DMO do esqueleto aumenta apenas 10%.18
Estudo19 comparou 191 mulheres (18-33 anos) que
haviam escolhido contracepção oral (n=86), acetato de
medroxiprogesterona de depósito (n=47) e contracepção
não hormonal (n=58). Encontrou perda de DMO em
usuárias de anticoncepcionais orais combinados (2,57%)
e DMPA (5,74%) pelo período de 2 anos versus ganho de
1,80% em não usuárias de contracepção hormonal, mesmo
após ajuste para idade, raça, ingestão de cálcio, prática de
exercícios físicos, peso, índice de massa corporal e tabagismo. A diferença de resultado entre uso de AOC e de
contracepção não hormonal não foi significativa.
Acetato de medroxiprogesterona suprime importantemente FSH; em consequência, os níveis estrogênicos ficam
muito baixos, semelhantes aos obtidos no início da fase
folicular do ciclo menstrual ou na pós-menopausa.20 Essa
supressão seria a responsável pelo efeito negativo sobre a
massa óssea, mas substancial recuperação após suspensão
do uso evidenciou que os efeitos são reversíveis.21
Clark e colaboradores mostraram que perda substancial de massa óssea ocorre nos primeiros 2 anos de uso
de DMPA. Entretanto esse uso não aumentou o risco de
osteoporose.22
A maioria dos estudos longitudinais em mulheres adultas que suspendem o uso de DMPA demonstrou tendência
à recuperação da massa óssea perdida durante o uso.23
Em adolescentes, também há perda significativa da
DMO durante o uso e tendência à recuperação após a
suspensão.24,25
Nos critérios de elegibilidade da Organização Mundial
da Saúde,16 DMPA tem categoria 2 para adolescentes até
os 18 anos incompletos e categoria 1, sem restrição, para
mulheres entre 18 a 45 anos.
A Sociedade de Medicina do Adolescente recomenda
uso de cálcio e vitamina D, se a ingestão diária pela dieta
for inferior a 1.220mg de cálcio, prática de exercícios
físicos regulares e até mesmo reposição estrogênica para
pacientes com fatores de risco para osteopenia e uso prolongado de DMPA.26
Entretanto, a taxa de descontinuação em 1 ano entre
adolescentes é alta: em torno de 55%27 quando comparada
a 44% em adultas.28 A causa mais comum é o sangramento
irregular. A maioria das pacientes apresenta sangramento
uterino leve e irregular nos primeiros 6 meses de uso.
Raramente DMPA é causa de sangramento uterino aumentado. Aproximadamente 25% das usuárias vão desenvolver
amenorreia em 1 ano de uso, que aumenta para 80% em 5
anos. DMPA pode causar aumento de peso, em média 2,26
kg no primeiro ano de uso e 3,62 kg após 2 anos.
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Esses efeitos adversos são previsíveis, devendo-se
informar as usuárias sobre sua ocorrência. Caso a adolescente considere indesejável a ocorrência de sangramento
irregular, amenorreia ou ganho de peso, DMPA não deverá
ser sua opção contraceptiva.
DMPA também pode exacerbar depressão. Como tem
forma de depósito, não pode ser imediatamente descontinuada. Por isso deve ser usada com cautela em pacientes
com história de depressão.
Pacientes que desejam rápido retorno da fertilidade
também devem evitar o uso de DMPA, pois a média para
aparecimento de ciclos ovulatórios é de 10 meses após a
última injeção, independentemente do tempo de utilização
prévia. DMPA é a única forma de contracepção reversível
com recuperação tão lenta da fertilidade.

Adesivos transdérmicos e anel vaginal
Estes métodos são pouco mencionados quando é
abordada a contracepção na adolescência. Em coorte dinamarquesa,29 nas não usuárias de contracepção hormonal
a incidência de eventos tromboembólicos confirmados foi
de 2,1 /10.000 mulheres-ano. Em comparação a essas, as
usuárias de adesivos transdérmicos hormonais tiveram
aumento no risco de trombose venosa confirmada de 7,9
vezes (IC95%: 3,5-17,1) e de 6,5 vezes (4,7 a 8,9) nas que
usaram anel vaginal, correspondendo a 9,7 e 7,8 eventos/10.000 mulheres-ano. Esse fato, aliado ao alto custo,
constitui-se em limitante do uso.

Implantes subdérmicos
São dispositivos contendo progestágenos como
etonogestrel (metabólito ativo do desogestrel) e levonorgestrel.
O implante de etonogestrel contém aproximadamente
68mg da substância ativa em bastão único, liberando
aproximadamente 60-70 µg/dia, reduzindo para 40µg/dia
em 1 ano e para 25-20µg/dia em 3 anos. Pode ser aplicado
ambulatorialmente sob anestesia local e tem eficácia contraceptiva elevada por 3 anos. Uma vantagem potencial do
uso desse implante em adolescentes é a ausência de efeito
sobre DMO. Apesar de conter um progestágeno isolado,
não causa redução dos níveis estrogênicos. Em mulheres
com idade entre 18 e 40 anos, compararam-se implante
de etonogestrel (n=44) e dispositivo intrauterino de cobre
(n=29), não se encontrando diferença em DMO entre os
dois grupos, após dois anos de uso.30
O implante de levonorgestrel tem duração de 5 anos.
Devido à maior dificuldade de inserção (são 6 bastões),
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está paulatinamente sendo substituído pelo implante de
bastão único.
O mecanismo de ação principal dos implantes é a
inibição da ovulação. Secundariamente, há diminuição da
espessura endometrial e aumento da viscosidade do muco
cervical, o que inibe a penetração dos espermatozoides.
Implantes subdérmicos podem ser empregados da menarca aos 18 anos de idade, sendo categoria 1 nos critérios
de elegibilidade da OMS. O índice de Pearl para implantes
é de 0,03, eficácia superior à verificada em procedimentos
definitivos (ligadura tubária).31
O principal efeito referido com uso de implantes é
a irregularidade menstrual. Em análise32 de 11 ensaios
clínicos, incluindo 942 usuárias de implantes de etonogestrel de todas as idades, os padrões de sangramento foram
computados em ciclos de 90 dias. Usuárias de implantes
(33,3%) referiram sangramento infrequente (definido
como menos de 3 episódios de sangramento/escapes em
90 dias), seguido de amenorreia (nenhum sangramento/
escape em 90 dias) em 21,4% dos ciclos. Sangramentos
prolongados (um ou mais episódios de sangramento,
durando mais de 14 dias consecutivos, no período de 90
dias) ou frequentes (mais de 5 episódios de sangramento
em 90 dias) ocorreram, respectivamente, em 16,9% e 6,1%
dos ciclos, representando os padrões mais incomuns de
sangramento uterino. Alteração do padrão de sangramento
é a principal causa de descontinuidade do método. O padrão de sangramento apresentado nos primeiros 3 meses
é altamente preditivo daquele que a usuária apresentará
no futuro. Comunicar-lhe previamente essa alteração pode
aumentar a satisfação e a taxa de continuidade. Há sugestão de que AOC, AINE e doxiciclina possam modificar
o padrão de sangramento, mas não há comprovação por
meio de ensaios clínicos controlados.
Entre os benefícios não contraceptivos do uso de
implantes está redução de dismenorreia e dor pélvica.
O implante parece determinar mínima ou nenhuma
modificação do peso corporal, mas inexistem estudos
prospectivos publicados sobre o assunto. Pequeno percentual das mulheres (2,3%, n=942) que descontinuaram
o uso de implantes em ensaios clínicos referiu ganho de
peso; entretanto, ganho real de peso não foi documentado.
Em contraste, DMPA associa-se a ganho de peso, com
adolescentes obesas sendo mais suscetíveis a esse efeito
do que adolescentes com peso normal.33
Os implantes parecem ser alternativa na população de
adolescentes por facilidade de uso (não depende da usuária
e não interfere na relação sexual), elevada eficácia (com
efetividade mantida) e longa duração. Não há necessidade
de exames clínicos ou subsidiários periódicos para garantir
OPAS/OMS – Representação Brasil

sua eficácia. Não apresentam risco de tromboembolismo
venoso, sendo, bastante seguros, inclusive em populações
de maior risco (fumantes, puérperas, pacientes pós-aborto) para esse desfecho.

Dispositivos intrauterinos
Apesar de o dispositivo intrauterino apresentar diversas características que o tornam um método atraente
para uso em adolescentes, continua sendo subutilizado
nos EUA. É de fácil utilização, altamente efetivo, não
atrapalha o intercurso sexual, não requer a participação
do parceiro e nem necessita de visitas repetidas ao profissional de saúde.
Como não depende da usuária, apresenta uso típico
e uso perfeito praticamente idênticos (menos de 1% de
diferença).
O DIU TCu 380A (TCu380A) foi aprovado para uso
até 10 anos e não contém hormônios. Sua taxa de falha no
primeiro ano por 100 mulheres é de 0,3, com taxa de falha
cumulativa em 7 anos de 1,4 por 100 mulheres.
O outros DIUs em forma de T são sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, contendo 52mg ou
13,5mg de levonorgestrel, esse último ainda só disponível
nos EUA. Têm duração de uso aprovada pelo FDA de 5 e
3 anos, respectivamente. Sua taxa de falha é de 0,14 por
100 mulheres no primeiro ano de uso, com taxa de falha
cumulativa em 7 anos de 1,1 por 100 mulheres. Essas taxas
de falha são semelhantes à do método definitivo, ligadura
tubária. Taxa de continuidade em 1 ano em adultas é de
78% para o DIU TCu380A e de 81% para o LNG-IUS.
Existem diferentes diretrizes para emprego do DIU
em adolescentes. Em 2007, comitê do American College
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)34 recomendou
que DIUs fossem considerados opções de primeira linha
para anticoncepção em adolescentes com ou sem filhos. A
Organização Mundial da Saúde16 também apoia o uso de
DIU em adolescentes, fornecendo critério de elegibilidade
2 (benefício superior ao risco) para mulheres da menarca
aos 20 anos de idade. A American Academy of Pediatrics35
agora considera que DIUs são seguros em adolescentes
nulíparas, não causando infertilidade tubária. Sua remoção
é seguida por rápido retorno da fertilidade.
Alteração do padrão menstrual é prevista para ambos
os tipos de DIUs: o TCu380A pode causar dismenorreia
e ciclos menstruais mais intensos. Sangramento irregular
pode ocorrer no início do uso. O LNG-IUS pode causar
sangramento uterino irregular (escapes) nos primeiros 6
meses após a inserção. Passado esse período, a maioria
das mulheres refere sangramento menstrual de mínima
5
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intensidade com melhora da dismenorreia, resultado da
liberação do levonorgestrel intra-útero e consequente atrofia endometrial. A redução do volume de sangramento é
de aproximadamente 90%, com cerca de 20% das usuárias
apresentando amenorreia após 1 ano de uso.
Profissionais da saúde frequentemente não identificam adolescentes como possíveis candidatas ao uso de
DIU. Parte desse pensamento decorre do antigo temor de
que o DIU causasse doença inflamatória pélvica (DIP) e
infertilidade tubária, o que é particularmente preocupante
em adolescentes sem filhos. Evidências posteriores descartaram essa relação.
O uso de DIUs não aumenta o risco de doença inflamatória pélvica do trato genital superior acima do risco
basal esperado para mulheres. Existe risco 6 vezes maior
nos primeiros 20 dias após a inserção, provavelmente
relacionado ao procedimento (falta de assepsia adequada
ou presença de infecção cervicovaginal assintomática no
momento da inserção). Além desse período, o risco é infrequente.36 Esse achado reforça a necessidade de detecção
de infecções cervicais no momento, ou anteriormente, da
inserção do DIU em adolescentes, que constituem grupo
de risco para DSTs.
A preocupação de que DIUs de cobre aumentassem o
risco de infertilidade em nulíparas limitou seu uso como
método contraceptivo.
Estudo de casos e controles37 realizado em 1.895 nulíparas forneceu a maior evidência de que DIU de cobre
não se associa a infecção e subsequente infertilidade. O
estudo comparou 358 mulheres com infertilidade primária
e oclusão tubária, 953 mulheres com infertilidade primária
sem oclusão tubária (controles inférteis) e 584 mulheres
em sua primeira gestação (controles grávidas) em relação
ao uso prévio de contraceptivos, incluindo DIUs de cobre.
Em nenhum dos grupos foi detectada associação entre
infertilidade tubária e uso de DIU de cobre no passado.
No entanto esse risco estava aumentado em mulheres com
infecção por C. trachomatis.
Já para DIU de levonorgestrel (LNG), as evidências
são diferentes, com provável redução das infecções pélvicas pelo fato de tornar o muco espesso e impenetrável
à ascensão de bactérias. Ensaio clínico randomizado e
aberto38 encontrou proteção significativa para infecções
do trato genital superior com o uso de DIU de LNG comparativamente ao DIU de cobre. Isso ocorreu mesmo nas
usuárias jovens.
Além do temor infundado de infertilidade tubária,
o DIU é frequentemente evitado em adolescentes pelo
pensamento de que há maior risco de infecção pélvica
(IP), expulsão, perfuração e problemas menstruais em
6

nulíparas comparativamente a multíparas. Estudo de
coorte40 realizado em 461 mulheres, das quais 129 eram
nulíparas, encontrou nas usuárias de DIU de cobre taxas
de IP de 3,5/1000 mulheres-ano, gravidez ectópica de 0-6
a 1,1% ao ano e expulsão de 0 a 1,2% ao ano. Em usuárias
de DIU-LNG a taxa de expulsão foi de 0 a 0,2% ao ano e
houve mais problemas menstruais em comparação às que
usavam DIU de cobre. As nulíparas não apresentaram mais
complicações do que as não nulíparas.
Outra preocupação é com dor de moderada a intensa
referida por nulíparas jovens quando da inserção. No entanto, as taxas de continuidade de uso em adolescentes são
maiores com DIUs do que com o uso de outros métodos
anticoncepcionais.35
Segundo os critérios da OMS,16 os dois tipos de DIU
são categoria 2 para uso em mulheres com menos de 20
anos de idade.

Taxa de continuidade
Adolescentes necessitam de anticoncepção por longos
períodos. Por isso, métodos de longa duração (LARCs) e
com altas taxas de continuidade devem ser os de eleição.
A taxa de continuidade para AOC entre adolescentes
varia de acordo com o local e os serviços de atendimento,
mas em geral é mais baixa do que a encontrada com os
LARCs. Em comunidade e clínicas hospitalares, as taxas
de continuidade declinam em 1 ano, de 29% após 3 meses
do início do uso a 9% ao fim de 12 meses. 41 Em outro estudo,42 não houve diferença de adesão entre adolescentes
que usaram pílula trifásica com levonorgestrel e pílula
monofásica com noretindrona. Fatores socioeconômicos
foram fortes preditivos de adesão. Em estudo retrospectivo43 numa clínica urbana, a taxa de continuidade em 1 ano
foi de 82% para implantes, 45% para DMPA e 12% para
AOC. Em estudo44 realizado em clínica de uma pequena
cidade somente 32% das adolescentes continuaram o uso
de DMPA até um ano ou mais. Entre aquelas que descontinuaram, 40% reiniciaram o método em outro momento.
Os números parecem ser mais favoráveis com uso de
LARCs (implantes e dispositivos intrauterinos). Em série
de casos45 que acompanhou 356 usuárias com implantes
de etonogestrel, 324 (91%) estavam com o implante in situ
após 1 ano, 266 (74,7%) após 2 anos e 232 (65,1%) após
2 anos e 9 meses. Apenas um terço das usuárias (n=124;
34,9%) removeu o implante precocemente. Os principais
motivos para descontinuação foram sangramento excessivo e desejo de gestação. No final do estudo, 141 (39,6%)
mulheres desejaram colocar novo implante, 89 (25%) removeram o implante no vencimento e 3 mulheres (0,8%)
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ainda estavam com implante in situ. Nenhuma gestação
ocorreu durante o período de 893,4 mulheres-ano de
exposição.
Revisão sistemática46 avaliou seis estudos de coorte e
sete séries de casos sobre o uso de DIU em adolescentes.
Sete estudos referiam que a taxa de continuidade foi maior
no primeiro ano e decaiu ao longo do tempo. A taxa de
continuidade em 12 meses variou de 48 a 88%. Aos 24
meses, a taxa variou de 49 a 73%. Em 36 meses, essa taxa
foi de 39 a 45%. Um único estudo estendeu-se até 48
meses, com taxa de continuidade de 31%. Dois estudos
compararam DIUs com ACOs; a taxa de continuidade foi
similar ou superior à da pílula.
Coorte prospectiva47 – Contraceptive CHOICE Project
(CHOICE) – seguiu mais de 9.000 mulheres (14-45 anos)
que receberam aconselhamento referente a todos os métodos reversíveis disponíveis, escolhendo livremente um

deles, sem custo, por 2-3 anos. Métodos contraceptivos
de longo prazo foram os preferidos por 75% das participantes: DIU-LNG (46%), DIU de cobre (12%) e implante
subdérmico (17%). As que usaram métodos LARC tiveram
taxa de continuidade maior do que as que não os usaram
ao fim de 12 (87% versus 57%) e 24 meses (77% versus
41%). Os métodos LARC foram 20 vezes mais efetivos,
com menor percentagem de abortos repetidos e menor
taxa de gravidez em adolescentes em comparação aos
índices nacionais.
É compreensível a escolha de LARC, já que adolescentes necessitam de contracepção de longa duração, pois
estão sexualmente ativas e muito distantes da idade em
que pretendem ter filhos.
Outra análise48 do estudo CHOICE comparou a escolha de método LARC versus não LARC em adolescentes
entre 14-17 anos e 18-20 anos. Após, a escolha de implante

Características dos Diferentes Métodos de Contracepção na Adolescência
Método/Fármaco
AOC

Diferença no usos
perfeito vs típico

Falha
(%)

Duração/
eficácia

Continuidade
%

0,01 a 24

até 24

diária

27

Segurança/efeitos adversos
Perda de 2,57% de DMO em 2 anos; é reversível com a
suspensão de uso de AOC

Estrógeno EE
Outros
Dose/estrógeno
=30-35µg<30 µg

Sem alteração de DMO
Inibe pico de aquisição de DMO

Progestágeno LNG

Sem alteração em DMO
Risco de tromboembolismo (OR=2,92)

Outros

Perda de 1,5% na DMO em 1 ano 50-80% mais risco de
tromboembolismo venoso vs. levonorgestrel

AH Injetáveis
Combinados

0,25 uso perfeito

AMP depot

0,3

Adesivos e

Anel vaginal

Implantes

30 dias
2,6

90 dias

45

Sem risco de tromboembolismo venoso
Sangramento irregular. Amenorreia (25% em 1 ano).
Aumento de peso. Lento retorno da fertilidade (10 meses).
Perda significativa de DMO (5,74% em 2 anos)

0,7 vs 0,88

Semanal
(3 sem.)

50

Risco de trombose venosa (OR=7,9 eventos vs. não
usuárias)
9,7 eventos/ 10.000 mulheres-ano

0,65 uso perfeito

21 dias

56

Risco de trombose venosa (OR=6,48 eventos. vs. não
usuárias)
7,8 eventos/ 10.000 mulheres-ano

0,03

Irregularidade menstrual
Ausência de efeito sobre DMO

Etonogestrel

3 anos

LNG

5 anos

DIU

Mesmas contraindicações e efeitos adversos dos AOC

Menos de 1% de
diferença

83,4
91 em 1 ano
48-88 (1 ano)

TCu380A

0,3-1,4

10 anos

78

DIU-LNG

0,14-1,1

5 anos

81

Não causam infertilidade tubária, DIP. Alteração do padrão
menstrual.
Provável redução das infecções pélvicas

AOC=anticoncepcionais orais combinados; AH Injetáveis=anticoncepcionais hormonais injetáveis; EE=etinilestradiol; LNG=levonorgestrel; AMP depot=acetato de
medroxi-progesterona de depósito; DIU=dispositivos intrauterinos; TCu380A=DIU de cobre; DIU-LNG=sistema liberador de levonorgestrel; DMO=densidade mineral
óssea
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versus DIU por essas adolescentes. A escolha por LARC
ocorreu em 69% (grupo de 14-17 anos) e 61% (grupo
de 18-20 anos). Dentre elas, 63% (grupo de 14-17 anos)
escolheram implante, enquanto 71% (grupo de 18 – 20
anos) preferiram DIU.
Um balanço entre vantagens e desvantagens dos diferentes métodos pode ser visto no quadro a seguir.

Contracepção de emergência
Esse é um método não exclusivo para adolescentes.
Mas parece pertinente discuti-lo porque, nesta faixa etária,
a experiência sexual e a responsabilidade com a proteção
contra uma gravidez indesejada podem ser menores,
exigindo aquela modalidade.
Para todas as vezes em que houver relação sexual sem
proteção contraceptiva, ausência de uso ou acidentes com
preservativos, a adolescente tem a opção de diminuir as
taxas potenciais de gestação mediante uso de contracepção
de emergência. O uso de 1,5mg de levonorgestrel em dose
única (maior efetividade), ou de 0,75 mg a cada 12 horas
(total de 2 doses), pode reduzir em 85% a taxa de gestação
quando empregada dentro de 72 horas da relação sexual
desprotegida. O uso por até 5 dias é ainda recomendado,
mesmo que com menores taxas de sucesso.
Não existem contraindicações para uso da pílula de
emergência (categoria 1 e 2 dos critérios de elegibilidade
da OMS), não há risco de tromboembolismo (por ser um
progestágeno isolado)50 e a mesma pode ser empregada
quantas vezes forem necessárias sem perda da eficácia.
Obviamente o uso repetido de contracepção de emergência
sinaliza para a necessidade de instituir-se uma forma permanente de contracepção, que apresente índices superiores
de eficácia em qualquer opção.51
Suas indicações incluem intercurso desprotegido,
estupro, ruptura do condom e esquecimento de doses de
ACO. Adolescentes tendem mais a usar contracepção de
emergência, se o contraceptivo lhes foi prescrito antes
da necessidade. Atividades de aconselhamento, esclarecimento sobre benefícios e riscos do uso e acesso fácil
ao contraceptivo devem fazer parte da política pública
de saúde visando redução da gravidez em adolescentes.52

Considerações finais e recomendações/
precauções contemporâneas
Após declínio nos últimos 15 anos, a taxa de gestação
na adolescência voltou a crescer pela primeira vez em
2006 nos EUA, aumentando cerca de 3% sobre a taxa
de 2005 em mulheres entre 15–19 anos.53 Em parte, isso
8

pode ser atribuído ao fato das formas mais populares de
contracepção empregadas por adolescentes dependerem
da correção do uso para sua efetividade.
Adolescentes desejam um método seguro e efetivo de
contracepção, mas encontram barreiras ao conhecimento
das diferentes modalidades e a seu acesso, muitas vezes
pelo alto custo inicial.
Há necessidade de apresentar todos os métodos disponíveis de contracepção quando se orienta uma adolescente.
DIUs e implantes são métodos de primeira linha. No
entanto, muitos médicos não se sentem seguros em inserir
DIUs e implantes em adolescentes, porque não são treinados para fazê-lo. Pesquisa com profissionais da saúde,54
predominantemente médicos, concluiu que apenas 31%
desses profissionais consideravam DIU como método
apropriado para adolescentes, sendo que 50% inseririam
o DIU em uma adolescente de 17 anos com um filho, e
apenas 19% o fariam numa adolescente de mesma idade
sem filhos. Somente 3,6% das mulheres entre 15-19 anos
usam DIU.
Isso acarreta a subutilização desse método em adolescentes, embora sejam contraceptivos eficazes por longo
tempo, que não aumentam o risco de DIP, infertilidade
tubária ou gestação ectópica.55
Atualmente, as formas mais populares de contracepção em adolescentes são preservativos e método de retirada, seguido de AOCs. O uso de métodos menos confiáveis
provavelmente contribui para a taxa de 80% de gestação
indesejada entre adolescentes de 15-19 anos de idade.56
O alto custo inicial dos LARCs frequentemente evita
que mulheres jovens, sem cobertura de planos de saúde,
escolham esses métodos apesar da sua excelente relação
de custo-benefício ao longo da vida quando comparado
com métodos não LARC.
Assim, algumas recomendações finais sobre esse tema
são a seguir listadas.
• A adolescentes devem ser apresentados todos os
métodos disponíveis de contracepção, esclarecendo
benefícios e riscos comparativos, enfatizando a correta forma de uso e propiciando-lhes livre escolha e
fácil acesso. Essa abordagem educativa deve partir da
família, da escola e do atendimento multiprofissional
à saúde, público e privado.
• Também nessa fase da vida, devem ser fornecidas
orientações e prescrição de contracepção de emergência, garantindo seu fácil acesso, para reduzir o risco
potencial de gravidez indesejada após o ato sexual sem
uso de contracepção, sem preservativo, na ruptura
do preservativo ou na vigência de uso irregular e/ou
inconsistente do método contraceptivo.
OPAS/OMS – Representação Brasil
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•

•

•

O uso do preservativo deve ser enfatizado, mesmo na
vigência de contracepção mais efetiva, pela proteção
conferida contra doenças sexualmente transmissíveis
(DST) e por, adicionalmente, corrigir eventuais falhas
do método em uso.
Os métodos mais propícios ao uso correto de contracepção são os que apresentam pequena diferença
entre eficácia (índice de Pearl) obtida com uso ideal, e
efetividade, que ocorre com uso típico, e cujo resultado
depende menos de experiência, atenção e maturidade
da usuária.
Métodos contraceptivos que não necessitam uso diário
e contínuo constituem uma abordagem lógica para
evitar o erro de administração. Incluem: anticoncepção combinada injetável (administração mensal),
acetato de medroxiprogesterona de déposito – DMPA
(administração trimestral), dispositivos intrauterinos
(DIU de cobre, com duração de 10 anos e DIU – LNG,
com duração de 5 anos) e implantes subdérmicos (de
etonogestrel, com duração de 3 anos, e de levonor-

•

•

gestrel, com duração de 5 anos). DIUs e implantes
são denominados métodos contraceptivos reversíveis
de longa duração (LARC) e estão prioritariamente
indicados em adolescentes por apresentarem elevadas
efetividade e continuidade de uso.
A seleção dos métodos acima referidos leva em consideração o aparecimento dos efeitos adversos (visto
no quadro respectivo).
Se a escolha recair em AOC, apesar de o uso típico
alcançar falha anual de 24% na adolescência, a seleção
deve considerar: o estrógeno a ser usado; sua dose – a
fim de não interferir no pico de aquisição de massa
óssea; e o progestágeno associado – a fim de evitar
diminuição de aquisição de DMO e risco de tromboembolismo. Recomenda-se a associação de 30μg de
etinilestradiol com levonorgestrel. Não parece haver
nenhuma indicação para que compostos de terceira
geração ou com drosperinona e ciproterona sejam
prescritos.
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