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1. Introdução:	  
	  

Define-se como perimenopausa o período de tempo que começa com os sintomas/irregularidades 

menstruais e vai até 1 ano após a menopausa.1,2,3,4 Em geral, começa cerca de 4 anos antes do último 

período menstrual, em média entre os 45 e os 55 anos. O início e duração são muito variáveis.2,3 Fatores 

como hábitos tabágicos podem estar associados a menopausa precoce e multiparidade a menopausa 

mais tardia. Nesta fase da vida as ovulações são menos frequentes e a fertilidade diminui.5,6  

A menopausa define-se como a ausência permanente de período menstrual e o seu diagnóstico 

define-se retrospetivamente após 12 meses de amenorreia sem outra causa conhecida.3 Representa a 

perda definitiva da função folicular ovárica e  da ovulação.4 As mulheres perimenopáusicas que têm idade 

< 50 anos devem utilizar um método contracetivo até 24 meses após estarem amenorreicas.1 As mulheres 

com idade ≥	  a 50 anos devem utilizar um método contracetivo até estarem amenorreicas por 12 meses.1 

Para estabelecer o diagnóstico de menopausa na prática clínica não é necessária a realização por regra 

de exames complementares, embora suportem o diagnóstico a existência de elevação da FSH (>25 UI/L) 

e diminuição do estradiol (<20 pg/ml) se não houver outros fatores de interferência.13 

Apesar de uma taxa de fertilidade diminuída, devido à diminuição da reserva ovárica, aumento dos 

ciclos anovulatórios e qualidade reduzida dos óvulos, as mulheres que se encontram na perimenopausa 

podem engravidar e é frequente pensarem que a terapêutica hormonal que se pode iniciar na fase da 

perimenopausa atua como método contracetivo.1,2,4 

Cerca de 25% das gravidezes em mulheres com idade superior a 40 anos terminam em aborto 

espontâneo. As complicações obstétricas mais frequentes nesta faixa etária são: alterações 

cromossómicas, partos pré-termo, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia.1,4,6,7 O 

tromboembolismo é uma complicação rara estimada em 4-5 casos por 10 000 mulheres em idade 

fértil/ano, aumentando com a idade e na gravidez aumenta para 29 casos por 10 000 mulheres e no pós-

parto para 300-400 casos por 10 000 mulheres.14 

Assim, a contraceção nestas mulheres é de extrema importância, e pode estar condicionada pela 

presença de comorbilidades.1 Na perimenopausa existem flutuações hormonais, ciclos menstruais 

irregulares, alterações do humor, sintomas vasomotores como sensação de calor e sudorese, alterações 

do padrão de sono, sintomas urológicos, secura vaginal e redução da líbido.1,2,3,4 A maioria das mulheres 

(70%) vai ter algum tipo de sintomas.2 

Todos os tipos de métodos contracetivos são elegíveis para as mulheres saudáveis na 

perimenopausa.1,16 De acordo com o UK Medical Eligibility Criteria (UKMEC),	   são Categoria 1 o 

progestativo isolado oral, o SIU Levonorgestrel, o implante subcutâneo e DIU de cobre, bem como o 

acetato de medroxiprogesterona (injetável) até aos 45 anos. São Categoria 2 a contraceção oral 

combinada e o anel vaginal, bem como o acetato de medroxiprogesterona (injetável) após os 45 anos.16 
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No entanto, quando já não existe necessidade de inibir a ovulação (início da menopausa), manter a 

contraceção hormonal combinada pode expor a mulher a riscos e desfechos adversos sem trazer 

benefícios clínicos comprovados em comparação às terapêuticas hormonais específicas da menopausa.4 

As utilizadoras com >  50 anos e com método contracetivo combinado podem ponderar a substituição por 

um método apenas com progestativo e aquelas com com injetável devem trocar para contracetivo não 

hormonal ou apenas com progestativo quando atingem esta idade.1,2,4  

A escolha do método contracetivo deve ser feita individualmente, considerando as expectativas, e 

de acordo com os critérios  de eligibilidade para o uso de contraceção. A suspensão de contraceção 

quando a fertilidade está já diminuída é também uma decisão pessoal.1 Apesar de se assumir a 

menopausa na maioria das mulheres com ≥ 55 anos, pois cerca de 95% já a atingiram com esta idade,  há 

que considerar a história familiar de menopausa tardia ou a ausência de sintomas vasomotores.1,5 A 

falência ovárica pode ser assumida aos 60 anos, independentemente de qualquer terapêutica hormonal ou 

contraceção que esteja a ser utilizada.4 

2. Objetivos	  
	  

 Objetivo principal: Avaliar as opções contracetivas da mulher na perimenopausa. 

 Objetivos secundários: Avaliar o impacto da contraceção na melhoria da qualidade de vida da 

mulher perimenopáusica. 

3. Material	  e	  Métodos	  
	  

Análise retrospetiva de uma população de 246 mulheres seguidas na consulta de Planeamento 

Familiar no período de Janeiro de 2017 a Julho de 2018 de um hospital terciário, com idade ≥ 45 anos.  

Foram analisados os seguintes parâmetros: idade, índice de massa corporal (IMC), número de 

gestações e paridade, número de partos vaginais, número de partos por cesariana, antecedentes pessoais 

nomeadamente ginecológicos, contraceção prévia e posterior, e sintomas de patologia ginecológica. 

Nestes últimos foram consideradas a hemorragia uterina anómala (HUA) e a dismenorreia. Analisou-se 

também a presença de sintomas vasomotores e utilização de terapêutica hormonal. 

 A partir dos dados recolhidos foi realizada uma análise retrospetiva e realizado um estudo 

estatístico com o programa IBM SPSS-Statistics® 21.0. 
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4. Resultados	  
	  

4.1.	  Caraterísticas	  Gerais	  
	  
Foram incluídas 246 mulheres. 

 A média de idades foi de 47,7±2,8[44-56] anos. 

 O IMC médio foi de 27,2±6,2[14,4-51,2] kg/m2. Tinham excesso de peso 33,5%(n=58) e obesidade 

24,8%(n=43) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. IMC por classes 

Eram nulíparas apenas 5,2% (n=11) e 10,5% (n=22) eram grandes multíparas (≥3 filhos). A média 

de filhos foi de 1,7±0,8[0-5]. Tinham tido pelo menos 1 parto vaginal 76,6%(n=160) e tinham tido pelo 

menos 1 cesariana 28,1%(n=59) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Paridade 

4.2.	  Patologia	  associada	  
 

Tinham algum tipo de patologia 67,9%(n=167) das mulheres. A patologia associada mais frequente 

foi hipertensão arterial (HTA) em 21,5% (n=53) seguido de insuficiência venosa em 15,4% (n=38), 

depressão em 14,2% (n=35), anemia 9,2% (n=23), patologia da tiróide em 7,7% (n=19), dislipidémia em 

7,3% (n=18), antecedentes de tromboembolismo em 6,9% (n=17), enxaquecas em 3,7% (n=9) e diabetes 

em 2,8% (n=7) (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Patologias associadas mais frequentes 
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4.3.	  Patologia	  Ginecológica	  
 

As mulheres com patologia ginecológica eram 31,7% (n=78). A miomatose uterina foi a patologia 

ginecológica mais frequente (22,0% n=54), seguida de incontinência urinária em 4,9% (n=12), adenomiose 

em 4,1% (n=10), carcinoma da mama em 1,6% (n=4), nódulos mamários em 1,6% (n=4), prolapso genital  

em 1,2% (n=3), endometriose em 0,8% (n=2),  polipose uterina em 0,8% (n=2), cervicite crónica em 0,4% 

(n=1) e infeções vulvovaginais de repetição em 0,4% (n=1) (Tabela 1). 

Tabela 1. Patologia ginecológica mais frequente 

Patologia ginecológica mais frequente % / n 

Miomas uterinos 22,0% / 54 

Incontinência urinária 4,9% / 12  

Adenomiose 4,1% / 10 

Carcinoma da mama 1,6% / 4 

Nódulos mamários 1,6% / 4 

Prolapso genital 1,2% / 3 

Endometriose 0,8% / 3 

Polipose uterina 0,8% / 2 

Cervicite crónica 0,4% / 1 

Infeções vulvovaginais de repetição 0,4% / 1 

 

Tinham antecedentes de cirurgia ginecológica 18,7% (n=46) (Tabela 2). 

Tabela 2. Tipo de cirurgia ginecológica anterior 

Tipo de cirurgia ginecológica anterior  % / n 

Anexectomia/Salpingectomia unilateral ou bilateral 5,7% / 14 

Laqueação tubária bilateral 4,9% / 12 

Cirurgia mamária (tumor/nódulo) 2,4% / 6 

Excisão da zona de transformação cervical 2,4% / 6 

Miomectomia 1,2% / 3 

Polipectomia 1,2% / 3 

Cirurgia urológica 0,8% / 2 

 

Apresentavam sintomatologia ginecológica 45,1%(n=111). Os sintomas mais frequentes foram: 

HUA em 31,2% (n=77), sintomas vasomotores em 11,5% (n=28), dismenorreia em 6,6% (n=16), 

incontinência urinária em 4,9% (n=12) e dispareunia em 2,4% (n=6) (Tabela 3). 
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Tabela 3.Sintomatologia ginecológica 

Sintomatologia ginecológica % / n 

Hemorragia uterina anormal 31,2% / 77 

Sintomas vasomotores 11,5% / 28 

Dismenorreia 6,6% / 16 

Incontinêcia urinária 4,9% / 12 

Dispareunia 2,4% / 6 

	  

4.4.	  Método	  de	  contraceção	  antes	  e	  após	  consulta	  de	  Planeamento	  Familiar	  
 

Utilizavam contraceção 91,5% (n=217). O método mais frequentemente usado era SIU 

Levonorgestrel em 34,4% (n=81), seguido de contraceção hormonal combinada em 21,5% (n=51), DIU 

cobre em 11,3% (n=27), progestativo isolado oral em 9,6% (n=23), método barreira em 7,1% (n=17), 

contraceção definitiva em 5,0% (n=12) e implante subcutâneo em 3,4% (n=8) (Gráfico 4). 

Após o aconselhamento contracetivo os métodos escolhidos foram SIU Levonorgestrel 52mg em 

54,1% (n=133) seguido por  progestativo isolado oral em 11,8% (n=29), contraceção oral combinada em 

8,5% (n=21), DIU cobre em 5,7% (n=14), método barreira em 4,1% (n=10), implante subcutâneo em 2,0% 

(n=5), anel vaginal em 0,4% (n=1) e SIU Levonorgestrel 13,5 mg em 0,4% (n=1) (Gráfico 5). Oito mulheres 

(3,2% não optaram por qualquer método contracetivo. 
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Assim, e de acordo com o demonstrado no Gráfico 5, optaram por Long Acting Reversible 

Contraceptives (LARCs) 56,5% (n=139) das mulheres. Nenhuma mulher optou por métodos de 

contraceção definitiva, 3,7% (n=9) das mulheres foram submetidas a histerectomia. 	  
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4.5.	  Morbilidade	  e	  aconselhamento	  contracetivo 

Na população estudada, 40,7% (n=100) tinha comorbilidades que condicionavam a escolha do 

método de contraceção. Nestas mulheres o método contracetivo mais escolhido foi SIU Levonorgestrel 52 

mg 54,0% (n=54) seguido do progestativo isolado oral 15,0% (n=15), método barreira 7,0% (n=7) , 

contraceção oral combinada  6,0% (n=6), DIU cobre 6,0% (n=6) e implante subcutâneo 2,0% (n=2). Três 

mulheres (2,4%) optaram por não utilizar qualquer método contracetivo (Gráfico 6). 

 

 
Gráfico 6. Contraceção após consulta de Planeamento Familiar nas mulheres com comorbilidades 

Assim, como demonstrado no Gráfico 6, a contraceção progestativa nas diferentes vias de 

administração foi a opção mais escolhida em 68,8% (n=84) das mulheres, seguida por contraceção 

hormonal combinada em 7,4% (n=9), DIU cobre em 6,6% (n=8) e método barreira em 5,7% (n=7). 

4.6.	  Sintomatologia	  e	  aconselhamento	  contracetivo	  

4.6.1.	  Hemorragia	  uterina	  anormal	  (HUA)	  e	  escolha	  contracetiva	  
 

Nas mulheres com HUA (31,2% n=77), a escolha contracetiva foi maioritariamente o SIU 

Levonorgestrel em 55,8% (n=43), seguido por progestativo oral isolado em 9,1%(n=7), contraceção oral 

combinada em 6,5% (n=6), e método barreira em 2,6% (n=2) (Gráfico 7). Duas mulheres (5,2%) não 

optaram por nenhum método contracetivo. 
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Gráfico 7. Contraceção após consulta de Planeamento Familiar nas mulheres com HUA 

Destas mulheres, 2,6% (n=2) já tinham contraceção definitiva. Foram tratadas cirurgicamente 

(histerectomia) 11,7% (n=9) das mulheres, ou seja, todas a mulheres que foram submetidas a 

histerectomia sofriam de HUA. 

4.6.2.	  Dismenorreia	  e	  escolha	  contracetiva	  
 

Apresentavam dismenorreia 16 mulheres (6,6%). A opção contracetiva maioritária foi SIU 

Levonorgestrel em 68,8% (n=11), seguido por contraceção oral combinada em 18,8% (n=3). Apenas uma 

mulher (6,1%) optou por não fazer qualquer tipo de contraceção.  

Apenas uma mulher (6,3%) foi submetida a histerectomia.  

4.6.3.	  Perturbações	  vasomotoras	  e	  escolha	  contracetiva 
 

Referiram sintomatologia vasomotora (afrontamentos, suores noturnos) 11,5% (n=28) das 

mulheres. Como contraceção, estas mulheres optaram maioritariamente por SIU Levonorgestrel  52 mg 

em 50,0% (n=14), seguido por progestativo isolado oral em 21,4% (n=6), método barreira em 10,7% (n=3), 

contraceção oral combinada em 7,1%(n=2) e DIU cobre em 3,6% (n=1) (Gráfico 8).  Cinco mulheres que 

ficaram com SIU Levonorgestrel e uma mulher a fazer progestativo isolado oral iniciaram terapêutica 

hormonal com estrogénio isolado. Duas mulheres (7,1%) não optaram por nenhum método contraceptivo 

nem referiram necessidade de alívio da sintomatologia. 
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Gráfico 8. Contraceção após consulta de Planeamento Familiar nas mulheres com sintomas vasomotores 

5. Discussão	  
	  

Na consulta de Planeamento Familiar de um hospital de referência são avaliadas mulheres com 

morbilidade nas quais a escolha contracetiva pode ser difícil pois tem de equacionar eficácia do 

contracetivo, os riscos do contracetivo na doença coexistente e os benefícios não contracetivos do método 

escolhido. 

Na nossa amostra, 40,7% (n=100) das mulheres tinham comorbilidades, predominantemente 

patologia cardiovascular.  

De acordo com os critérios de elegibilidade para o uso de contraceção, o uso de contraceção 

progestativa passou de 47,4 % (n=113) para 69,5% (n=171). 

Nas mulheres com HUA na escolha contracetiva foi predominante a contraceção progestativa 

predominantemente o SIU Levonorgestrel 52 mg (55,8% n=43). Este método contracetivo é a 1ª linha de 

terapêutica nos casos de HUA. No entanto, é importante previamente excluir patologias orgânicas que 

possam dar estes sintomas nomeadamente leiomiomas, adenomiose, hiperplasia ou cancro do 

endométrio.14 Este método promove a proteção endometrial  e demonstrou ser mais eficaz na resolução de 

casos de anemia do que a contraceção hormonal combinada. Quando este SIU é utilizado apenas para 

controlo de HUA, apenas precisa de ser mudado se ocorrer reaparecimento de padrão hemorrágico 

inaceitável.2 Segundo a literatura, o aumento da sua utilização levou a uma diminuição no número de 

histerectomias.2,5 Ainda assim, no nosso estudo houve 9 mulheres com HUA disfuncional sem resolução 

terapêutica ou com patologia orgânica que não foi possível resolver por outro procedimento e que foram 

submetidas a histerectomia. 
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Nas mulheres com dismenorreia o método contracetivo mais escolhido foi novamente o SIU 

Levonorgestrel 52 mg (68,8% n=11). Como um dos seus benefícios não contracetivos inclui uma 

diminuição no fluxo menstrual (75 a 95% 1 ano após colocação)5 ou mesmo amenorreia (30% das 

mulheres ao final de 1 ano).1,4 

Nas mulheres com perturbações vasomotoras a escolha maioritária foi. mais uma vez, o SIU 

Levonorgestrel 52 mg (50,0% n=14). Cinco mulheres com sintomas vasomotores moderados a graves 

optaram ainda por associar à contraceção progestativa com SIU Levonorgestrel a terapêutica hormonal 

com estrogénio isolado, indicação para a qual este se encontra aprovado devido à associação de efeito 

contracetivo com proteção contra hiperplasia endometrial. 1,2,4,8,9  Nestes casos, o SIU deve ser substituído 

ao final de 5 anos.2 Não existem evidências  clínicas que permitam a utilização de outros tipos de 

contraceção apenas com progestativo (pílula ou implante) como protetores do endométrio associados a 

terapêutica hormonal com estrogénio isolado.2 No entanto, e uma vez que nesta faixa etária ainda é 

necessária a contraceção, o progestativo isolado oral ainda pode ser utilizado nesta associação para efeito 

contracetivo, como foi o caso de uma mulher do nosso estudo. 

O acesso ao aconselhamento contracetivo e o tipo de contraceção disponível apresenta uma 

variação significativa entre países. Em Portugal o aconselhamento contracetivo e os diversos métodos 

existentes encontram-se facilmente acessíveis à população. Segundo o estudo avaliação das práticas 

contracetivas das mulheres em Portugal, nas mulheres portuguesas o método contracetivo de 1ª opção é a 

contraceção oral combinada, apesar da sua taxa de utilização ter diminuído nos últimos anos.13 Por outro 

lado, a utilização de LARCs tem aumentado significativamente e no grupo de mulheres dos 40 aos 49 

anos e destaca-se particularmente a utilização de dos sistemas e dispositivos intra-uterinos,13 sendo estes 

dados concordantes com os resultados deste estudo. Adicionalmente, os benefícios adicionais da 

contraceção são significativamente valorizados pelas mulheres portuguesas, nomeadamente, o controlo 

do ciclo menstrual e da dismenorreia.13 

Os métodos contracetivos apenas com progestativo são altamente eficazes se corretamente 

utilizados.4  Atuam através da inibição da ovulação e de efeitos locais: espessamento do muco cervical em 

maior ou menor grau, o que constitui uma barreia à passagem do esperma, alteram a mobilidade dos cílios 

das trompas o que modifica o tempo de transporte do óvulo e causam ainda um afinamento do 

endométrio, reduzindo a probabilidade de implantação.4 Alguns destes métodos podem melhorar as 

alterações menstruais típicas da perimenopausa, mas outros são caraterizados por um padrão 

hemorrágico irregular e não previsível que pode exacerbar aquele que já existe nestas mulheres.4  

O SIU Levonorgestrel 52 mg integra o grupo dos LARCs, com taxas de falha <1% e tem função 

contracetiva por 7 anos. Além disso tem muito poucas interações medicamentosas e contraindicações.1 

Destas últimas fazem parte história pessoal de cancro da mama.1 Apresenta um pequeno risco de 

perfuração (2,1/1000 inserções).12 O SIU com Levonorgestrel em menor dose (13,5 mg) está aprovado 

para utilização por 3 anos mas além de mais baixas taxas de amenorreia, causa mais frequentemente um 

padrão hemorrágico irregular e spotting.4   
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O implante subcutâneo com etonorgestrel (LARC) apresenta taxas de falha <1% é eligível na 

perimenopausa pois não tem impacto significativo na densidade mineral óssea.16 Apresenta como 

desvantagem a possibilidade de ocorrência de um padrão hemorrágico irregular, tal como referido 

anteriormente para o SIU Levonorgestrel 13,5 mg. 

O progestativo isolado oral com desogestrel 75 ug tem uma taxa de falha na utilização perfeita de 

apenas 0,3%.4 Não tem impacto metabólico significativo. Para algumas mulheres, tem como desvantagem 

o risco de hemorragia não previsível.1.7  

Os contracetivos hormonais combinados promovem uma contraceção altamente eficaz, com taxas 

de falha <1% quando usados de forma correta e consistente.4 Na utilização típica as taxas de falha podem 

ir até aos 8%, frequentemente como resultado da má adesão ao regime terapêutico.4 A contraceção 

hormonal combinada é elegível para mulheres na perimenopausa não fumadoras e sem fatores de risco 

cardiovasculares ou outras condições que contraindiquem o seu uso. 10 A grande preocupação no uso de 

contraceção hormonal combinada na perimenopausa relaciona-se com o risco tromboembólico.4,7 O risco 

de tromboembolismo duplica ou  mesmo quadriplica em mulheres saudáveis a utilizar este tipo de 

contraceção4 e é ainda maior  em mulheres na perimenopausa que apresentam geralmente mais fatores 

de risco.1,4 Nas mulheres com comorbilidades como fatores de risco cardiovasculares: Índice de Massa 

Corporal (IMC) 30-34 kg/m2, dislipidémia, ou diabetes não complicada, geralmente não é elegível o seu 

uso.1 Não são elegíveis para contraceção hormonal combinada (categoria 4) as mulheres com HTA, 

fumadoras, IMC > 35 kg/m2, diabetes complicada, ou enxaqueca (com ou sem aura se > 35 anos)5,1,2 As 

mulheres com > 40 anos que usam contraceção hormonal combinada devem avaliar a sua tensão arterial 

a cada seis meses.7 É controversa a escolha da dosagem de etinilestradiol. Há referências na literatura à 

escolha de menor dosagem possível: 20 ug de etinilestradiol e 100ug de Levonorgestrel (por suposta 

diminuição do risco de tromboembolismo venoso, EAM e AVC, comparativamente a pílulas com dose 

maior de estrogénios),1  bem como, contraditoriamente, há referências à ausência de evidência da 

vantagem em termos de segurança e tolerabilidade das doses baixas (10-20ug) relativamente àquelas 

com até 35 ug.4  Por outro lado este fator deve ser equacionado com o risco de perdas hemáticas 

irregulares.1 A contraceção hormonal combinada com estradiol em vez de etinilestradiol apresenta efeito 

menor a nível laboratorial nos marcadores de doença metabólica e inflamatória, bem como na coagulação, 

pelo que podem ser uma opção apesar de não haver evidências científicas conclusivas sobre os seus 

outcomes em termos de doença tromboembólica.1  Atualmente não há evidência consistente de que a 

contraceção hormonal combinada tenha efeito no aparecimento de cancro da mama, independentemente 

do risco individual à partida.4 No entanto, nos casos em que este diagnóstico se encontra estabelecido, 

este tipo de contraceção está contraindicada.4 A contraceção hormonal combinada é uma alternativa off-

label segura à terapêutica hormonal em mulheres perimenopáusicas sem comorbilidades: permite um bom 

controlo da hemorragia (inibe a ovulação e como tal regula os ciclos hemorrágicos e pode diminuir as 

perdas hemáticas nos casos de menorragias)4, é um método contracetivo eficaz e oferece proteção para 

os carcinomas do ovário, do endométrio e colorretal.2,7  Além disso, ajuda a controlar os sintomas 

derivados da privação de estrogénios (sintomas vasomotores, secura vaginal, entre outros).4  As mulheres 
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com HUA, e em estão excluídas causas orgânicas, poderão utilizar contraceção hormonal combinada.1 O 

anel é o que tem menor dose de etinilestradiol e é também aquele que promove um melhor controlo das 

perdas hemáticas.2 A utilização contínua também tem vantagem nas mulheres que referem durante a 

pausa agravamento de sintomas vasomotores, cefaleias, irritação genital, astenia, sensação de distensão 

abdominal, queixas álgicas ou alterações do humor.1,2,4 Além disso, a contraceção combinada também 

possui vantagens relativamente à manutenção da densidade óssea.1 Na nossa amostra, a utilização de 

contraceção hormonal combinada diminuiu após a consulta de Planeamento Familiar, pois passou de 

21,5%(n=51) para 8,9%(n=22). A elevada prevalência de comorbilidades na nossa amostra (40,7% n=100 

das mulheres) e o seu condicionamento como escolha contracetiva explica a diminuição da taxa de 

utilização deste método posteriormente à consulta.  

O DIU de cobre tem uma taxa de falha de 1%, e é o mais eficaz dos métodos não hormonais e 

reversíveis.4 Desprovido dos efeitos colaterais ou riscos da contraceção hormonal, pode ser usado nas 

mulheres com contraindicação para este tipo de métodos.1 Uma vez que está geralmente associado a 

aumento do fluxo menstrual, não é a melhor opção nos casos de fluxo abundante ou nas mulheres com 

irregularidades menstruais típicas desta fase da vida.4 Apresentam um pequeno risco de perfuração 

(±1/2000), infeção nos 1ºs 20 dias (<1/300) e expulsão (5%)1. Quando colocados em mulheres com ≥ 40 

anos, o seu período de utilização pode ser estendido e pode ser mantidos até à menopausa.1 Na nossa 

amostra, a taxa de utilização do DIU de cobre passou de 11,4%(n=27) para 5,7%(n=14) refletindo a 

provável necessidade de controlo de ciclo nestas mulheres perimenopáusicas, que este método não 

promove, apesar de ser uma boa opção em casos de contraindicação a terapêutica hormonal.  

Os métodos naturais incluem por exemplo, o preservativo masculino e feminino e o diafragma, 

apesar de estes últimos dois n\ao existirem em Portugal.4 Todos podem ser utilizados isoladamente ou em 

combinação com espermicidas.4  A sua taxa de falha para o uso típico é geralmente superior à dos outros 

métodos (até 12-21%).4 No entanto, devido à diminuição da fertilidade na perimenopausa, podem ter um 

maior grau de efetividade que nas mulheres mais jovens.4 Os preservativos masculinos são baratos e 

acessíveis, no entanto o seu uso pode estar comprometido nos casos em que o companheiro sofre de 

disfunção eréctil, mais comum nesta faixa etária.1 O preservativo masculino protege contra Infeções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs).1Uma vez que na perimenopausa a lubrificação vaginal se encontra 

geralmente diminuída, lubrificantes hídricos ou creme vaginal à base de estrogénios podem ser úteis.1 

Estes métodos não são úteis no controlo da sintomatologia da perimenopausa. Na nossa amostra, a 

utilização de método barreira como contracetivo diminuiu de 7,1% (n=17) para 4,1 % (n=10), refletindo a 

provável necessidade de controlo de ciclo com outros métodos.  

O coito interrompido é mais provável ser efetivo na perimenopausa devido à fertilidade diminuída, 

mas não está recomendado como escolha contracetiva.1 Nenhuma mulher optou por coito interrompido na 

nossa amostra após a consulta.  

A monitorização rigorosa do ciclo menstrual através do calendário ou sintomas relacionados com a 

fertilidade são menos confiáveis na perimenopausa devido à maior irregularidade dos ciclos, apesar da 
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mais baixa taxa de fertilidade.1 Não houve nenhuma mulher com registo de utilização destes métodos quer 

antes, quer depois da consulta.  

Além da laqueação tubária feminina, a vasectomia masculina é sempre uma opção. Com o 

aumento da utilização dos métodos de longa duração reversíveis (LARCs), a taxa de contraceção 

definitiva tem vindo a diminuir.1 No entanto, e nomeadamente nos casos com contraindicação hormonal 

como cancro de mama, os métodos não hormonais como este fazem parte das opções de escolha.1 Na 

nossa amostra nenhuma mulher solicitou contraceção definitiva, tendo-se mantido o número de mulheres 

com este método antes e após a consulta de Planeamento Familiar (5,0% n=12). 

A terapêutica hormonal possibilita um bom controlo da sintomatologia da perimenopausa mas 

pode, no entanto, exacerbar problemas hemorrágicos e não é efetiva como contraceção.2,4 Existem 

semelhanças e sobreposição entre os contracetivos e a terapêutica hormonal.2 Ainda assim, não existe até 

à data nenhum produto que esteja aprovado com ambas as indicações.2 Os métodos contracetivos apenas 

com progestativo podem ser usados para melhorar as irregularidades menstruais desta faixa etária mas 

não são tão eficazes isoladamente no controlo da sintomatologia vasomotora, ou secura vaginal, entre 

outras queixas típicas da perimenopausa.4 Em mulheres saudáveis que necessitem de contraceção e 

controlo de sintomatologia vasomotora, a contraceção hormonal combinada pode ser utilizada com ambos 

os objetivos. A decisão de iniciar ou não terapêutica hormonal deve ser tomada com base nos sintomas. 

Os níveis de FSH não contribuem para esta decisão e o seu aumento pode dar uma falsa segurança de 

ausência de risco de gravidez.2 

 Na nossa amostra, seis mulheres ficaram com terapêutica hormonal com estrogénio isolado 

associado a um método contracetivo com progestativo (cinco mulheres com SIU Levonorgestrel 52 mg e 

uma mulher com progestativo isolado oral). 

6.	  Conclusão	  
  

Considerando a morbimortalidade associada à gravidez em mulheres com mais de 45 anos é 

fundamental manter aconselhamento contracetivo na perimenopausa. 

A contraceção com progestativo isolado foi a mais escolhida, com predomínio do SIU, seguido do 

progestativo oral. Permite uma contraceção segura para a saúde da mulher e tem um impacto positivo na 

qualidade de vida da mulher a longo prazo e controlo das HUA, dismenorreia e perturbações vasomotoras. 

Para alívio da sintomatologia vasomotora moderada a grave e havendo necessidade de 

contraceção, a associaçãoo de terapêutica hormonal com estrogénios isolados e o SIU Levonorgestrel 52 

mg ou à contraceção oral com progestativo isolado é uma opção segura e efetiva. 

Persistem crenças erradas na sociedade sobre a incapacidade ou muito baixa probabilidade de 

conceção das mulheres na perimenopausa. Deve manter-se o uso de contraceção altamente eficaz nesta 
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faixa etária. Assim, naquelas que não foram submetidas a histerectomia ou contraceção definitiva, é 

importante oferecer terapêutica que cumpra três parâmetros: contraceção, controlo de sintomatologia 

vasomotora e controlo de padrão hemorrágicos disfuncional.2  

A contraceção com progestativo isolado  foi a mais escolhida, com predomínio do SIU, seguido do 

progestativo oral. Permite uma contraceção segura para a saúde da mulher e tem um impacto positivo na 

qualidade de vida, permitindo o controlo das HUA, dismenorreia e perturbações vasomotoras. 

Para alívio de sintomatologia vasomotora moderada a grave e havendo necessidade de 

contraceção, a associação de terapêutica hormonal com estrogénios isolados e o SIU Levonorgestrel 52 

mg foi mais uma vez a opção preferida, seguida da terapêutica hormonal com estrogénios isolados 

associada a contraceção oral com progestativo isolado.  

Uma vez que a mortalidade relacionada à gravidez em mulheres > 40 anos é cinco vezes superior 

àquela de mulheres <30 anos10, é imprescindível uma boa opção contracetiva nas mulheres que se 

encontram na perimenopausa e que tenham concluído o seu projeto reprodutivo. Após a consulta de 

Planeamento Familiar, 96,8% das mulheres do nosso estudo optaram por algum tipo de contraceção, não 

se verificando nenhuma gravidez no grupo em estudo. Considerando a morbimortalidade associada à 

gravidez em mulheres com mais de 45 anos, é fundamental manter aconselhamento contracetivo na 

perimenopausa. 
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