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NESTA 
EDIÇÃO

CLICA AQUI!
 

Gabinetes de Saúde Juvenil

IPDJ - Programa Cuida-te+

Coloca aqui as tuas dúvidas

Tiveste uma relação sexual sem 
utilizar um método contracetivo; 
Uso incorreto ou inconsistente do teu 
método contracetivo;
Existiram falhas ou esquecimentos na 
utilização do teu método contracetivo 
hormonal;
Não utilizas contraceção de forma 
consistente e/ou usaste métodos com 
baixa eficácia como a prática do coito 
interrompido.

Olá! Nesta edição da Fact Sheet vamos 
falar sobre a Contraceção de Emergência 
(CE), também conhecida como a “Pílula do 
Dia Seguinte”. Possivelmente já ouviste 
falar sobre este método contracetivo, seja 
por contacto próprio ou através de alguma 
amiga/familiar que já tenha utilizado. 

O que é a Contraceção de Emergência? 
É um método contracetivo que tem como 
objetivo prevenir uma gravidez.  Após a 
sua toma, ocorre um bloqueio ou atraso da
ovulação. Pode ser utilizada até 120 horas 
(5 dias) após uma relação sexual 
desprotegida, nomeadamente se:

HORÁRIO
 

2ª a 6ª das 11h00 às
19h00
Sábados das 10h00 às
17h00

CONTACTO
 -800 222 003-

Gratuito Anónimo Confidencial

Junta-te aqui aos grupos de

jovens voluntários da APF 

https://ipdj.gov.pt/gabinetes-de-saude-juvenil
https://ipdj.gov.pt/coloca-aqui-as-tuas-duvidas
http://www.apf.pt/grupo-de-jovens
http://www.apf.pt/grupo-de-jovens


TOMA 
NOTA!

Pode ser comprada na farmácia;
Pode ser adquirida gratuitamente através do Serviço Nacional de Saúde, 
nomeadamente no Centro de Saúde.

Náuseas (com ou sem vómitos);
Sensibilidade mamária;
Tonturas;
Dores de cabeça ou de barriga; 
Hemorragias irregulares.

Existem 3 tipos de Contraceção de Emergência:
A Pílula com Levonorgestrel que pode ser tomada até 72 horas (3 dias) após a relação 
sexual desprotegida;
A Pílula com Acetato de Ulipristal que pode ser tomada até 120 horas (5 dias) após a 
relação sexual desprotegida;
O Dispositivo intrauterino de cobre (DIU) que pode ser inserido até 5 dias depois da 
relação sexual desprotegida (a inserção é feita por um/a profissional de saúde).

Aqui vão alguns factos sobre a CE:
• É de venda livre! Podes adquiri-la numa farmácia ou gratuitamente no centro de 
saúde.
• És tu que decides se a deves utilizar.
• Se possível e no caso de teres dúvidas podes procurar um aconselhamento 
contracetivo prévio ou ligar para a Sexualidade em Linha.
• Pode alterar o teu padrão hemorrágico.
• É menos eficaz que os métodos contracetivos de uso regular.
• Após a sua toma, é importante realizar um teste de gravidez no caso de ser à urina, 3 
semanas após da relação sexual desprotegida ou no caso de ser ao sangue, 2 semanas 
depois.

Onde podes adquirir a Contraceção de Emergência?

E em relação aos efeitos secundários!? 
Embora estejam descritos sintomas como: 

Na realidade, estes são raros, ligeiros, transitórios e não necessitam de cuidados 
adicionais.



Atenção! O efeito mais comum, é mesmo a irregularidade menstrual. Não te preocupes!
Esta situação tenderá a regularizar no ciclo seguinte.

Existem vários mitos ligados à Contraceção de Emergência, por exemplo:

A Contraceção de Emergência é uma “bomba” para o corpo da Mulher!
A toma da CE é segura, neste sentido, a ideia de que existem riscos para a saúde após a
sua toma, é um mito. Não afeta nem a tua saúde, nem a tua fertilidade!

Existe um limite de vezes para se tomar a Contraceção de Emergência!
A CE deve ser tomada sempre que houver necessidade para tal. Contudo, não é um
método contracetivo de utilização diária e sistemática, pois a sua eficácia é inferior
comparada aos métodos contracetivos de utilização regular. Desta forma, após
utilizares CE é importante que avalies o tipo de contraceção que utilizas, assim poderás
viver a tua sexualidade de forma segura e livre de preocupações relativamente a uma
gravidez!

A Contraceção de Emergência é abortiva!
A Contraceção de Emergência bloqueia ou atrasa a ovulação (a libertação do óvulo pelo
ovário). Por esta razão não é uma pílula abortiva, pois atua antes de ocorrer uma
gravidez. Se a mulher estiver grávida, a Contraceção de Emergência não interrompe a
gravidez.

A Contraceção de Emergência  incentiva as relações sem proteção!
A Contraceção de Emergência deve ser utilizada, apenas, em casos específicos e
esporádicos, não sendo eficaz como um método contracetivo de utilização diária ou
sistemática. Desta forma em nada incentiva as relações sexuais desprotegidas.

A Contraceção de Emergência só é eficaz no dia a seguir!
Apesar de ser vulgarmente chamada de Pílula do Dia Seguinte, a CE quando utilizada o
mais próximo da relação sexual de risco, mais eficaz é. Desta forma não tens de esperar
pelo “dia seguinte” para a utilizares.

 



A equipa técnica da Sexualidade em Linha está disponível para ti, no horário
habitual, de segunda-feira a sexta-feira das 11 horas às 19 horas e ao sábado
das 10 horas às 17 horas. Em caso de dúvidas basta ligares o 800 222 003 ou
submeteres as tuas questões por escrito.

 

NÃO
FIQUES 
COM DÚVIDAS!
A SEXUALIDADE EM LINHA FOI PENSADA

À MEDIDA DAS TUAS NECESSIDADES.

ESTAMOS AQUI PARA TI!

Estamos sempre em constante melhoria do nosso serviço

para que se adeque às tuas necessidades! Deixa aqui as tuas

sugestões/feedback!

CLICA AQUI
 Junta-te aqui aos grupos

de jovens voluntários da

APF 

https://ipdj.gov.pt/

http://www.apf.pt/

Sexualidade em Linha

@sexualidadeemlinha

@sexualidadeemlinha

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchOG5XVrEgJGAu_a1LEtYRSXOA21h2eQb8ypB6SOfa408NMg/viewform
http://www.apf.pt/grupo-de-jovens
http://www.apf.pt/grupo-de-jovens
https://ipdj.gov.pt/
http://www.apf.pt/
https://www.facebook.com/Sexualidade-em-Linha-450510755077632/?notif_id=1611831369926936&notif_t=scheduled_post_published&ref=notif
https://www.instagram.com/sexualidadeemlinha/
https://www.tiktok.com/@sexualidadeemlinha

