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Uma mulher pode iniciar um método anticoncepcional hormonal ou, na maioria 
dos casos, um DIU a qualquer momento em que houver certeza razoável de que 
ela não está grávida. Isto inclui um determinado número de dias antes do início da 
menstruação, dependendo do método. Em outros momentos no ciclo mensal de 
uma mulher, a lista de verifi cação da p. 372 pode ser usada para se obter a certeza 
razoável de que ela não está grávida.

A mulher que responder “não” a todas as perguntas na lista de verifi cação de 
gravidez poderá estar grávida ou não. Em muitos casos, tal mulher precisará usar um 
método de apoio e aguardar até sua próxima menstruação para iniciar o método de 
sua escolha ou até que se constate claramente que não esteja grávida.

Em alguns casos, contudo, alguns profi ssionais talvez queiram avaliar se há gravidez 
usando outros métodos. Para fazê-lo, os profi ssionais podem seguir um dos 
conjuntos de instruções dadas abaixo, conforme seja adequado para a sua situação 
e treinamento. Estas opções são especialmente úteis quando houver explicações 
prováveis—que excluam a gravidez—para o fato de uma mulher não ter fi cado 
menstruada por vários meses.

Entre tais razões, encontram-se:

A mulher deu à luz há mais de 6 meses e ainda está amamentando.

Ela continua a não ter menstruação depois de ter interrompido o uso de 
injetáveis só de progestógeno.

Ela tem um problema de saúde crônico que a impede de fi car menstruada.

Avaliação da Existência de Gravidez
Se houver um teste de gravidez disponível:

Forneça a ela um teste de gravidez pela urina ou encaminhe-a para um posto 
que disponha de tal teste. Se o teste de gravidez der negativo, forneça a ela o 
método anticoncepcional que ela deseja.

Se não houver teste de gravidez disponível mas o profi ssional tiver 
condições de realizar um exame pélvico bimanual:

Colha a história da mulher, inclusive o momento em que teve sua última 
menstruação e se ela apresenta sinais ou sintomas de gravidez (ver os sintomas 
na próxima página).

Realize um exame pélvico bimanual a fi m de determinar o tamanho do seu 
útero de modo que se possa fazer uma comparação posteriormente.

Forneça-lhe um método de apoio e ensine-a a utilizá-lo de forma consistente e 
correta. Peça para que retorne em aproximadamente 4 semanas ou quando ela 
fi car menstruada, o que acontecer primeiro. 
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Opções Adicionais de 
Avaliação de Gravidez

* Entre os métodos de apoio encontram-se a abstinência, os preservativos masculinos e femininos, os 
espermicidas e o coito interrompido. Diga a ela que os espermicidas e o coito interrompido estão entre 
os métodos anticoncepcionais menos efi cazes. Se possível, forneça-lhe preservativos.
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Quando ela retornar:

Se ela retornar menstruada, forneça-lhe o método anticoncepcional que ela 
deseja.

Se ela retornar e ainda não estiver menstruada após 4 semanas, realize um 
segundo exame pélvico. 

−  É muito provável que uma mulher que anteriormente apresentava mens-
truação regular e agora não fi ca menstruada esteja grávida e apresentará 
aumento de tamanho do seu útero.

−  Se não houver aumento de tamanho do útero, nem outros sinais ou sinto-
mas de gravidez, e ela tiver usado um método de apoio de forma consistente 
e correta, forneça-lhe o método anticoncepcional que ela deseja. Talvez ela 
necessite continuar o método de apoio nos primeiros dias de uso, conforme 
especifi cado para cada método. 

Se não houver disponível teste de gravidez nem exame bimanual:

O profi ssional poderá fornecer à mulher um método de apoio e pedir a ela que 
retorne durante sua próxima menstruação ou no prazo de 12 a 14 semanas, o 
que ocorrer primeiro. 

Quando ela retornar:

Se ao retornar ela estiver menstruada, forneça-lhe o método anticoncepcional 
que ela deseja.

Se ela retornar e ainda tiver fi cado menstruada após 12 a 14 semanas:

− Ela está grávida, o útero pode ser apalpado externamente, através da parede 
abdominal inferior, vindo de baixo para cima.

−  Se não houver aumento do tamanho do útero ou outros sinais ou sintomas 
de gravidez, e ela utilizou um método de apoio de forma consistente e 
correta, forneça-lhe o método anticoncepcional que ela deseja. Talvez ela 
precise continuar usando um método de apoio nos primeiros dias de uso, tal 
como especifi cado para cada método.

Peça a ela para retornar à clínica a qualquer momento se ela achar que possa estar 
grávida ou caso ela tenha sinais ou sintomas de gravidez (ver abaixo). Se houver 
suspeita de um problema de saúde subjacente como sendo a razão para uma 
ausência prolongada de menstruação, encaminhe-a para avaliação e atendimento.
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Sinais e Sintomas de Gravidez
Náusea

Sensibilidade nos seios

Fadiga

Vômitos
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Aumento da freqüência em urinar

Aumento da sensibilidade a odores

Alterações do humor

Ganho de peso

�

�

�

�

Fe
rr

am
en

ta
s

de
 T

ra
ba

lh
o


