APÊNDICE B

Sinais e Sintomas de
Problemas de Saúde Graves
A tabela abaixo relaciona os sinais e sintomas de alguns problemas de saúde graves.
Estes problemas são mencionados nas seções de Riscos à Saúde ou Como Lidar
com Problemas no capítulos sobre cada método contraceptivo. Estes problemas
ocorrem com freqüência rara a extremamente rara entre usuárias do método.
De modo geral, também ocorrem de forma rara entre pessoas em idade
reprodutiva. Não obstante, é importante reconhecer os possíveis sinais destes
problemas e tomar medidas ou encaminhar para atendimento caso uma cliente os
reporte. Em alguns casos, clientes que desenvolvam um destes problemas podem
ter que escolher outro método contraceptivo.

Problema

Descrição

Sinais e Sintomas

Trombose
em veias
profundas

Um coágulo sangüíneo
que se desenvolve nas
veias profundas do
corpo, geralmente nas
pernas

Dor persistente e aguda numa das
pernas, as vezes com inchaço ou pele
vermelha.

Gravidez
ectópica

Uma gravidez na qual
o óvulo fertilizado se
implanta em tecido fora
do útero, mais comumente numa trompa de
Falópio mas as vezes no
cérvix ou na cavidade
abdominal

Nos estágios iniciais da gravidez
ectópica, os sintomas podem ser
moderados ou não existirem, mas ao
ﬁnal ﬁcarão agudos. Uma combinação
destes sinais e sintomas deve aumentar a suspeita de gravidez ectópica:
y Sensibilidade ou do abdominal
incomum

y Sangramento vaginal anormal ou
ausência de menstruação—especialmente se for uma alteração no
padrão de menstruação usual

y Zonzeira ou tontura
y Desmaios
Infarto do
miocárdio
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Ocorre que o suprimento de sangue ao
coração é bloqueado,
geralmente devido ao
acúmulo de colesterol
e outras substâncias nas
artérias coronárias

Pressão incômoda ou desconforto
no tórax; sensação de estar cheio,
aperto ou dor no centro do peito que
dura mais do que alguns minutos ou
intermitente; dormência ou dor que
se irradia num braço ou ambos, nas
costas, mandíbula ou estômago; falta
de fôlego; suores frios; náusea.
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Descrição

Sinais e Sintomas

Desordens
hepáticas

Infecção por hepatite
que inﬂama o fígado; tecido com cicatrizes por
cirrose que bloqueia o
ﬂuxo sangüíneo impedindo de atravessar o
fígado

Pele ou olhos amarelados (itcterícia)
e inchaço abdominal, sensibilidade ou
dor, especialmente na parte superior
do abdômen.

Doença
inﬂamatória
pélvica (DIP)

Um infecção do aparelho genital superior,
causada por vários
tipos de bactéria

Dor na parte inferior do abdômen;
dor durante o sexo, exame pélvico ou
ao urinar; sangramento vaginal anormal ou descarga; febre; o cérvix sangra
quando tocado. Num exame pélvico,
os sinais de DIP incluem sensibilidade
nos ovários ou trompas de Falópio,
descarga cervical amarelada contendo
muco e pus, sangra facilmente quando
o cérvix é tocado com cotonete e
sensibilidade ou dor ao mover o cérvix e útero durante um exame pélvico.

Embolia
pulmonar

Um coágulo sangüíneo
que se desloca da corrente sangüínea para os
pulmões

Súbita falta de fôlego que pode se
agravar com uma inspiração profunda, tosse que pode trazer sangue,
batimento cardíaco acelerado e uma
sensação de zonzeira.

Ruptura de
gravidez
ectópica

Quando uma trompa
de Falópio se rompe
devido a uma gravidez
ectópica

Dor súbita aguda ou pontiaguda no
abdômen inferior, as vezes num único
lado. Possível dor no ombro direito.
Geralmente, em questão de horas o
abdômen ﬁca rígido e a mulher entra
em choque.

Reação alérgica aguda
ao látex

Quando o corpo da
pessoa tem uma forte
reação ao contato com
o látex

Erupções em boa parte do corpo,
tontura provocada por uma súbita
queda na pressão arterial, diﬁculdade
em respirar, perda da consciência
(choque anaﬁlático).

Derrame
(acidente vascular cerebral)

Quando as artérias
que vão para o cérebro
ﬁcam bloqueadas ou se
rompem, impedindo o
ﬂuxo sangüíneo normal
e levando à morte do
tecido cerebral

Dormência ou fraqueza da face, braço
ou perna, especialmente num dos lados
do corpo; confusão ou diﬁculdade em
falar ou compreender; diﬁculdade em
enxergar com um dos olhos; diﬁculdade
em andar, tontura, perda do equilíbrio ou
coordenação; dor de cabeça aguda sem
que haja outra causa conhecida. Os sinais
e sintomas se desenvolvem de repente.

Síndrome
do choque
tóxico

Uma reação aguda por Febre alta, erupções corporais, vômitodo o corpo a toxinas tos, diarréia, tontura, dores musculaliberadas por bactérias res. Os sinais e sintomas se desenvolvem de repente.
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