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CAPÍTULO  16

Capuz Cervical
Pontos Básicos para Profi ssionais de Saúde e 
Clientes

O capuz cervical é colocado no fundo da vagina antes do sexo. Ele 
cobre o cérvix.

Exige o uso correto em toda relação sexual para se obter máxi-
ma efi cácia.

É usado juntamente com espermicida para aumentar a efi cácia.
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O Que é o Capuz Cervical?
Um “copo” de borracha plástica ou latex, macio e profundo que cobre 
confortavelmente o cérvix.

É fornecido em diferentes tamanhos; requer o encaixe e ajuste por um 
profi sisonal especifi camente treinado para tal.

O capuz cervical funciona bloqueando a entrada do espermatozóide no cérvix; 
os espermicidas matam os espermatozóides ou os tornam inativos.  Ambos 
impedem o encontro dos espermatozóides com o óvulo.

Qual a Efi cácia?
A efi cácia depende da usuária: o risco de gravidez é maior quando o 
capuz cervical com espermicida não é utilizado em toda relação sexual.
Mulheres que já deram à luz:

Um dos métodos menos efi cazes, tal como comumente usado.

Tal como comumente usado, ocorrem cerca de 32 gravidezes por 100 
mulheres  que usam o capuz cervical com espermicida no primeiro 
ano. Isto signifi ca que 68 de cada 100 mulheres que usam o capuz 
cervical não engravidarão.

Quando usado corretamente em toda relação sexual, ocorrem cerca 
de 20 gravidezes por 100 mulheres que usam o capuz cervical no 
primeiro ano.

Mais efi caz entre mulheres que não deram à luz:

Tal como comumento usado, ocorrem cerca de 16 gravidezes por 100 mulheres 
que usam o capuz cervical com espermicida no primeiro ano. Isto signifi ca que 84 
de cada 100 mulheres que usam o capuz cervical não engravidarão.

Quando usado corretamente em cada relação sexual, ocorrem cerca de 9 
gravidezes por 100 mulheres usando o capuz cervical no primeiro ano.

Retorno da fertilidade após a interrupção do uso do capuz cervical: não há demora

Proteção contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs): nenhuma
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Efeitos Colaterais, Benefícios e Riscos à Saúde
Os mesmos indicados para diafragmas (ver Diafragmas, Efeitos Colaterais, Benefícios 
e Riscos à Saúde, p. 226). .

Faça à cliente as perguntas dos Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de 
Diafragmas (ver p. 227). Também faça a pergunta abaixo quanto a problemas 
médicos que sejam de seu conhecimento. Não é necessário realizar exames 
ou testes. Se ela responder “não” a todas as perguntas aqui contidas bem 
como as do diafragma, então ela poderá começar a usar o capuz cervical se 
assim desejar. Caso a resposta seja “sim” a alguma pergunta, siga as instruções 
indicadas. Em alguns casos, ainda assim ela poderá começar a usar o capuz 
cervical.

1. Você já tratou ou vai tratar um pré-câncer cervical (neoplasia 
intraepitelial cervical [NIC]) ou cancer cervical?

NÃO � SIM Não forneça o capuz cervical. �

Para obter as classifi cações completas, ver Critérios Médicos de Elegibilidade 
para Uso de Anticoncepcionais, p. 324. Não esqueça de explicar os benefícios 
e riscos à saúde bem como os efeitos colaterais do método que a cliente 
utilizará. Além disso, destaque quaisquer situações que tornariam o método 
desaconselhável, quando relevante para a cliente.

Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso do

Capuz Cervical

Fornecimento de Capuz
Cervical
O fornecimento de capuz cervical é semelhante ao fornecimento 
(ver p. 229) e à ajuda a usuárias de diafragma (ver p. 232). Entre 
as diferenças encontram-se:

Colocação
Encha um terço do capuz com creme, geléia ou espuma espermicida.
Pressione a borda do capuz ao redor do cérvix até que o mesmo esteja 
completamente coberto, pressionando suavemente na cúpula para aplicar 
sucção e vedar o cap.
Coloque o capuz cervical a qualquer momento até 42 horas antes de fazer sexo.

Retirada 
Deixe o capuz cervical no corpo por pelo menos 6 horas após a última 
ejaculação do parceiro, mas não mais do que 48 horas desde o momento em 
que foi colocado.
Deixar o capuz no lugar por mais de 48 horas pode aumentar o risco de 
síndrome do choque tóxico e pode provocar mau cheiro e descarga vaginal.
Toque levemente o capuz lateralmente para romper o lacre contra o cérvix, 
em seguida puxe suavemente o capuz para baixo e para fora da vagina.

�
�

�

�

�

�


