
 
O QUE É O IMPLANTE CONTRACETIVO? 

 

 

 

 

 

 

 
O Implante hormonal, é um método contracetivo de 

longa duração, que é colocado através de uma 

pequena inserção no braço da mulher e tem duração 

de 3 anos. 

 

Método contracetivo hormonal de longa duração 

(para 3 anos) 

 
Não tem estrogénios, sendo composto apenas 

por um progestativo (hormona semelhante à progesterona); 

 
É um pequeno bastonete flexível, com quatro 

centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro; 
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É um método muito seguro na prevenção da 

gravidez. 
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Quem deve usar o implante? 

Todas as mulheres saudáveis, que queiram este 

método. 

Deve sempre consultar um profissional de saúde. 

 

Como atua? 

O Implante vai libertando de forma gradual e 

continua, uma pequena quantidade de hormonas 

para a corrente sanguínea. 

 
Atua de duas formas: 

 
- Inibindo a ovulação, isto é, impedindo que os 

óvulos se libertem dos ovários 

 
- Tornando mais espesso o muco cervical, 

dificultando a entrada dos espermatozoides no 

útero. 

 
Como se aplica? 

- A colocação é muito simples e não provoca dor. 

 
- É aplicado, sob anestesia local, na face interna do 

braço, ficando abaixo da pele, mas não é visível. 

 
- A sua aplicação e remoção devem ser sempre 

realizadas por um(a) médico(a). 

 
- É eficaz durante três anos, ao fim dos quais podem 

ser substituídos por um novo, se a mulher assim o 

desejar. 

Quando se aplica? 

Se colocar nos primeiros dias do ciclo (na 

menstruação), a eficácia contracetiva é imediata e 

não é necessário usar um método contracetivo 

adicional; 

 
Se colocar no dia em que decidiu usar 

este método, a eficácia contracetiva não é imediata 

e deve usar um método contracetivo adicional (por 

exemplo o preservativo); 

 
O Implante pode ser colocado após o 

parto (não afeta a amamentação). 

Quais os efeitos 

secundários? 

Os efeitos secundários que podem aparecer 

normalmente não são graves e são passageiros. 

Os mais frequentes são: 

 
Alteração do ciclo 

Dores de cabeça 

Tensão mamária 

Sensação de aumento de peso 

Agravamento ligeiro do acne 

Alterações do humor 

 

Quais as vantagens: 

Contraceção de longa duração, muito segura, 

sem estrogénios. 

Reversível 

 

Este método contracetivo não protege das infeções 

sexualmente transmissíveis. 


