
MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 
E DE PREVENÇÃO A ISTS
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São substâncias, práticas, procedimentos e/ou dispositivos que têm a 
finalidade de evitar uma gravidez não planejada

Métodos de prevenção
Dispositivos utilizados com a finalidade de prevenir as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs)

Métodos Comportamentais ou Naturais

Tabelinha Muco cervical Temperatura Coito interrompido

O que é? E como funciona?
São práticas adotadas para evitar a fecundação, através da abstinência sexual no período fértil das 
pessoas que possuem útero e ovário, e no caso do coito interrompido evita que o esperma seja 
ejaculado dentro da vagina.

Vantagens
• Ausência de efeitos colaterais e permite maior autoconsciência do funcionamento do corpo.

Desvantagens
• Não previne contra ISTs, HIV e AIDS.  
• É um método com grandes possibilidades de falha..

Métodos Químicos
Espermicida 

O que é? E como funciona?
Substância química em forma de creme, gel ou espuma 
colocada na vagina, na região próxima ao colo do útero, 
antes da relação sexual, que age matando os esperma-
tozóides. Normalmente, é necessário deixar a substância 
entre 6 e 8 horas após a relação sexual.

Vantagens
• Fácil utilização e livre de hormônios

Desvantagens
• Se utilizado sozinho tem baixo índice de eficácia.
• Não previne contra ISTs, HIV e AIDS.

Métodos Hormonais
Pílulas Implante subcutâneo

DIU hormonal

O que é? E como funciona?
Métodos à base de formas sintéticas de hormônios 
femininos (progesterona ou combinação de estrogênio 
com progesterona) que podem ser ingeridos, injetados 
ou inseridos. Eles agem inibindo a ovulação.

Vantagens
• Quando usado corretamente é um dos métodos 
anticoncepcionais mais eficazes na prevenção da 
gravidez não planejada.

Desvantagens
• Não previne contra ISTs, HIV e AIDS.
• A utilização das pílulas requer disciplina para tomar 
todos os dias.
• Pode causar efeitos colaterais como náuseas, dor nas 
mamas, sangramentos fora do período da menstruação, 
dentre outros efeitos.

Métodos Mecânico
DIU (dispositivo intra-uterino) de cobre 

O que é? E como funciona?
Pequeno objeto de plástico em formato de T revestido 
de cobre, que é colocado dentro do útero através de 
procedimento médico. Ele age impedindo o encontro 
do espermatozóide com o óvulo.

Vantagens
• Um método eficiente e cômodo para a maioria das 
mulheres e/ou pessoas que tem útero e ovário.
• Dura até 12 anos.

Desvantagens
• Não previne contra ISTs, HIV e AIDS.
• Pode aumentar o fluxo da menstruação e não é 
aconselhado para pessoas que ainda não tiveram 
gestação.
•Pode causar cólicas e/ou sangramentos irregulares.
• Requer acompanhamento médico periódico, 
geralmente, a cada 6 meses.

Métodos Cirúrgicos
Laqueadura ou ligadura das trompas

Vasectomia

O que é? E como funciona?
Procedimento cirúrgico que interrompe o fluxo do óvulo 
ou do espermatozóide de maneira definitiva.

Vantagens
• A eficiência é altíssima

Desvantagens
• Não previne contra ISTs, HIV e AIDS.
•  Poucas chances de ser revertido.

Métodos de prevenção às ISTs 
para mulheres cis lésbicas ou 

entre pessoas com vagina
Apesar dos avanços, ainda não existem métodos 
específicos para o sexo seguro entre mulheres cis lésbicas 
ou entre pessoas com vagina. Para se prevenir, elas 
precisam adaptar materiais que previnem o contato direto 
da vagina com outra vagina, boca com vagina ou ânus, 
dedos com vagina ou ânus.

Materiais
Luvas descartáveis, Camisinha Vaginal, Camisinha 
Peniana colocada nos dedos,  Dental dam.

Observações gerais
• Os métodos naturais/comportamentais ou químicos 
deveriam ser combinados com outros métodos.
• Os métodos mecânicos, hormonais e cirúrgicos 
precisam de acompanhamento médico.

Métodos de Barreira

Preservativo/camisinha vaginal ou peniano Diafragma

O que é? E como funciona?
Dispositivos que formam uma barreira evitando o contato do espermatozóide com o óvulo. No caso 
dos preservativos penianos e vaginais (camisinha) evitam o contato direto do pênis com a vagina.

Vantagens
• A camisinha é o único método que previne contra ISTs, HIV e AIDS, além de ter alta eficácia para 
prevenir gravidez não planejada.
• Material de fácil acesso e distribuído gratuitamente em postos de saúde.
• Não precisa de receita médica para o seu uso.
• A camisinha quando utilizada corretamente tem alto índice de eficácia.

Desvantagens
• O diafragma não previne contra ISTs, HIV e AIDS.
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