Contracepção Oral Progestativa
Condições médicas em que os Contraceptivos Orais Progestativos

não se

encontram recomendados.
Categoria 3 – Riscos teóricos ou provados prevalecem sobre as vantagens do uso do método.
Categoria 4 – Risco inaceitável para a saúde se o método for usado.

Patologia Cardiovascular
•

Cardiopatia isquémica (aguda ou antecedentes)

3 (C)

•

Antecedentes de AVC

3 (C)

•

TVP/EP aguda

Trombose Venosa Profunda (TVP) / Embolia Pulmonar (EP)
3
Lúpus Eritematoso Sistémico
•

Anticorpos anti-fosfolípidos positivos (ou desconhecidos)

•

Cirrose: grave (descompensada)

•

Tumores hepáticos

3

Patologia Gastrointestinal

i) Benignos (adenoma hepatocelular)
ii) Malignos (hepatoma)

3
3
3

Cefaleias
•

Enxaqueca com aura

3 (C)
Cancro da Mama

•

Actual

•

Antecedentes ou sem evidência de doença desde há 5
anos

4
3

Fármacos
•

Anti-convulsivantes (fenitoína, carbamazepina, barbitúricos,
primidona, topiramato, oxcarbazepina)

3

•

Rifampicina/rifabutina

3

(C) – CONTINUAÇÃO: Quando a condição se desenvolve durante a utilização do método
Adaptado de “Medical eligibility criteria for contraceptive use - 5th ed. World Health Organization, 2015”
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Contracepção Hormonal com Implante
Etonogestrel / Levonorgestrel*
Condições médicas em que os Contraceptivos Hormonais com Implante

não se encontram recomendados.
Categoria 3 – Riscos teóricos ou provados prevalecem sobre as vantagens do uso do método.
Categoria 4 – Risco inaceitável para a saúde se o método for usado.

Patologia Cardiovascular
•

Cardiopatia isquémica (aguda ou antecedentes)

3 (C)

•

Antecedentes de AVC

3 (C)

•

TVP/EP aguda

Trombose Venosa Profunda (TVP) / Embolia Pulmonar (EP)
3
Lúpus Eritematoso Sistémico
•

Anticorpos anti-fosfolípidos positivos (ou desconhecidos)

•

Cirrose: grave (descompensada)

•

Tumores hepáticos

3

Patologia Gastrointestinal

i) Benignos (adenoma hepatocelular)
ii) Malignos (hepatoma)

3
3
3

Cefaleias
•

Enxaqueca com aura (em qualquer idade)

3 (C)

Cancro da Mama
•

Actual

•

Antecedentes ou sem evidência de doença desde há 5
anos

4
3

Hemorragia Vaginal Inexplicável
•

Suspeita de condição grave, previamente a avaliação

3

(C) – CONTINUAÇÃO: Quando a condição se desenvolve durante a utilização do método
* Contracepção Hormonal com Implante de Levonorgestrel não se encontra disponível em Portugal.
Adaptado de “Medical eligibility criteria for contraceptive use - 5th ed. World Health Organization, 2015”

