Existem muitas gravidezes
não desejadas
1,2

Estima-se que anualmente

4

10

em cada

gravidezes que ocorrem no
Mundo inteiro são não
desejadas2,a

• Algumas gravidezes não desejadas resultam do uso não adequado
que a mulher faz do seu método contracetivo1,2
• A eficácia do método contracetivo depende do seu uso adequado
e contínuo3
a

Esta definição engloba nascimentos de gravidezes não planeadas, abortos e malformações
fetais em gravidezes não desejadas.2
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Os métodos de contraceção de longa duração de
ação podem ajudar a reduzir o número de gravidezes
não desejadas4–10
Características:
• A eficácia é independente do uso da mulher.
• São os métodos de maior eficácia, dentro dos métodos contracetivos
hormonais.
• Não necessita de adquirir regularmente nova embalagem.
• Dentro dos métodos hormonais, os métodos de longa duração
apresentam a melhor relação custo-benefício.
• Revesível, com rápido retorno à fertilidade após a remoção.
• Não contêm estrogénios.
• Só podem ser administrados por um médico.
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