Importanţa metodelor contraceptive:
reducerea numărului de
decese materne, prevenirea sarcinii
nedorite şi reducerea numărului de
avorturi, îndeosebi la tinere,
tipurile orale combinate
determină
reducerea
afecţiunilor
inflamatorii pelvine prin scăderea
anemiei,
reducerea
intensităţii
durerilor
menstruale,
prevenirea
anumitor tipuri de cancer,

prezervativele, spermicidele,
diafragmele şi cupolele au rol în
prevenirea bolilor cu transmitere
sexuală şi a altor infecţii, ca şi
spermicidele, diafragmele şi cupolele.

Tipuri de metode contraceptive:
orale, injectabile, implante, sterilizare, dispozitive
intrauterine, prezervative, spermicide, diafragme, cupole
cervicale, vasectomie, metode de recunoaştere a
perioadei fertile, metoda amenoreei de lactaţie (MAL),
abstinenţa periodică.
Criterii de alegere a metodei contraceptive:
Între 20-30 de ani: prezervativul şi contraceptivele orale
În jurul vârstei de 20 de ani, în perioada de maximă fertilitate, se
recomandă folosirea prezervativului, fiind singura metodă contraceptivă care
previne o sarcină nedorită şi împiedică transmiterea bolilor sexuale. Se poate
opta şi pentru contraceptivele orale, potrivite doar pentru persoanele care au o
relaţie stabilă, întrucât nu previn BTS-urile: pilula combinată, pe bază de
estrogen şi progesteron (cu 99% protecţie contra unei sarcini nedorite), pilula
de a doua zi (în cazul unui contact sexual neprotejat).
Între 30-40 de ani: pilula monohormonală ori dispozitivul
intrauterin
După vârsta de 30 de ani, femeile au la dispoziţie: contraceptivele
orale combinate, pilula monohormonală şi dispozitivul intrauterin. Pilula
monohormonală (numai pe bază de progesteron), care poate fi administrată
chiar și în perioada alăptării şi până la perimenopauză. Dispozitivul intrauterin
poate fi pe bază de cupru, cu o eficiență de 99%, sau cel care conţine
levonergestrel, un hormon cu eliberare lentă care imită efectele
progesteronului. În cazul în care este agreat, dispozitivul poate fi menţinut de la
5 până la 8 ani. Cu toate acestea, în ambele tipuri de contracepţie pot apărea
efecte secundare, precum tulburări ale ciclului menstrual, anexită, cervicită,
chiar sarcină extrauterină.
Peste 40 de ani: implantul subdermic sau contraceptivele
injectabile
Odată cu înaintarea în vârstă, contracepţia orală este tot mai puţin
indicată, mai ales la fumătoare. O metodă eficientă de contracepţie după această

vârstă este implantarea sub piele, în partea superioară a braţului, a şase capsule,
ce conţin progesteron. Hormonul se eliberează treptat în sânge, în cantităţi
foarte mici, asigurând astfel protecţie împotriva sarcinilor nedorite. Şi
contraceptivele injectabile sunt o soluţie, dar pot fi folosite doar de către cele
care nu suferă de depresie şi tulburări hepatice. Altă metodă este sterilizarea
trompelor, o procedură care constă în legarea trompelor uterine. Spre deosebire
de alte metode contraceptive, sterilizarea trompelor nu afectează apetitul sexual,
actul sexual şi menstruaţia.

Metodele

naturale

(tradiţionale) de planificare
familială se bazează pe
evitarea

contactelor

perioada fertilă şi nu necesită sfatul
unui cadru medical.

ovulaţie şi

sexuale

în

Tipuri: metoda calendarului, coitus interruptus, metoda temperaturii
bazale, a ovulaţiei (secreţiei vaginale), alăptarea.
Coitus interruptus este cea mai veche şi mai utilizată metodă naturală
contraceptivă din lume.
Metoda calendarului (abstinenţa sexuală) se bazează pe modificările
ce a apar în organele genitale în timpul menstruaţiei. Socotind 5 zile de
supravieţuire a spermatozoidului şi 24 – 48 ore pentru ovul, se stabilesc
începutul şi sfârşitul fazei fertile. Se determină cel mai scurt şi cel mai lung
ciclu în ultimele 6 sau 12 luni, se scade cifra 19 din ciclul cel mai scurt,
rezultând prima zi a fazei fertile şi se scade 11 din ciclul cel mai lung,
obţinându-se ultima zi. Durata ciclurilor poate varia şi ca urmare calculul diferă,
determinând prelungirea perioadei de abstinenţă, din care cauză metoda este
evitată sau folosită în combinaţie cu altă metodă de planning familial.
Avantaje:
nu are efecte secundare
nu influenţează fiziologia organismului
implică responsabilitate faţă de familie
este simplă şi acceptabilă
cuplul controlează propria fertilitate
nu necesită control de specialitate
nu costă
poate ajuta cuplurile cu fertilitate redusă să obţină o sarcină (metoda
calendarului).

Dezavantaje:
sunt necesari instructori competenţi
limitează sexul spontan
necesită atenţie sporită din partea femeii
eficienţă moderată.
Indicaţii:
alternativă pentru cei care nu doresc să utilizeze alte metode din
motive morale, culturale sau medicale
pentru cei care utilizează metodele barieră doar în perioada fertilă a
ciclului
Contraindicaţii:
când partenerul nu doreşte abstinenţa periodică
femei care au suferit intervenţii pe col sau cu secreţii vaginale
patologice.

Contracepţia hormonală
Metodele hormonale sunt de tip sistemic şi sunt bazate fie pe o
asociere de progestageni şi estrogeni, fie doar pe progestageni: contraceptive
orale combinate (COC), pilula numai cu progestageni (PNP), injectabilele
numai cu progestageni (INP), contraceptivele injectabile combinate (CIC) şi
implantele subdermice, plasturi (patch-uri).

pilule contraceptive

plasture hormonal

inel vaginal
COC conţin estrogeni şi progesteron sintetic care inhibă ovulaţia.
Indicaţii: femei cu diferite antecedente – anemii postmenstruale,
sarcină ectopică, menstruaţii dureroase, chisturi ovariene benigne recidivante,
afecţiuni pelvine inflamatorii, antecedente familiale de cancer ovarian.
Contraindicaţii:
- tulburări tromboembolice venoase, afecţiuni cerebrovasculare sau
coronariene, complicaţii alea fecţiunilor cardiace valvulare, hipertensiune
arterială cu sau fără complicaţii vasculare, afecţiuni maligne ale sânului,
migrenă, tumori hepatice, ciroză severă, complicaţii vasculare ale diabetului

zaharat, sarcină, mare fumătoare peste 35 ani, sângerări genitale de cauză
nediagnosticată, hepatita virală acută.
- situaţii speciale: lactaţia, perioada adolescenţei, femei peste 35 ani,
intervenţii chirurgicale, interacţiuni medicamentoase (cu inductori enzimatici
hepatici

–

rifampicina,

griseofulvina,

anticonvulsivante

–

fenitoina,

carbamazepina, etosuximida, barbituricele), sângerări vaginale anormale,
afecţiune malignă a aparatului genital, drepanocitoză, boli cu transmitere
sexuală, boala varicoasă.
Efecte secundare: sângerări, dureri abdominale, greţuri, ameţeli,
creşterea în greutate, tensiune la nivelul sânilor, cefalee. La fumătoare, există
risc major de infarct miocardic, accident vascular cerebral sau tromboză
vasculară.
Pilulele numai cu progestageni (PNP) sunt preparate din grupul
noretisteron sau din grupul norgestrel; inhibă penetrarea spermatozoizilor şi
suprimă vârful de descărcare de LH responsabil de producerea ovulaţiei.
Indicaţii: femei care nu pot folosi sau accepta pilulele combinate,
care alăptează, diabetice, obeze, cu hipertensiune, migrenă sau cu alte
complicaţii determiante de componenta estrogenică a pilulelor combinate.
Contraindicaţii:
- afecţiuni maligne ale sânului, sarcină, sângerări genitale de cauză
nediagnosticată,
- evaluare specială – ciroză severă, tumori hepatice, hepatită virală
acută,
- situaţii speciale: lactaţia, perioada adolescenţei, femei peste 35 ani,
drepanocitoză, boala varicoasă.
Avantaje: eficienţă sporită, nu interferă cu actul sexual, reglează
tulburările de ciclu de cauză endocrină, previne cancerul de corp uterin şi de
ovare, permit dirijarea ciclului menstrual
Dezavantaje: riscul uitării cu posibilitatea apariţiei sarcinii, tulburări
de ciclu menstrual, favorizează bolile cu transmitere sexuală, cresc incidenţa

cancerului, creştere în greutate, agravarea unor disfuncţii endocrine, tromboză şi
embolie, cefalee.
Produse injectabilele numai cu progestageni (INP)
Sunt

preparate

medroxiprogesteron
(DMPA)

sau

(NET

EN);

-

din

acetat

depozit

noretisteron

enantat

inhibă

penetrarea

spermatozoizilor şi suprimă vârful LH
responsabil de ovulaţie.

Indicaţii: femei care doresc metodă contraceptivă cu eficienţă mare,
care alăptează, au probleme cu administrarea zilnică a contraceptivelor orale, au
drepanocitoză sau au contraindicaţie pentru contraceptive cu estrogen.
Contraindicaţii:
-

afecţiuni maligne ale sânului, diagnostic sau suspiciune de sarcină,

sângerări genitale anormale de cauză nediagnosticată.
afecţiuni

evaluare specială – diabet zaharat cu complicaţii vasculare,
cerebrovasculare

sau

coronariene,

afecţiune

hepatică

acută,

hipertensiune severă cu sau fără complicaţii vasculare, ciroză severă, tumori
hepatice, iar ca situaţii speciale – alăptat, perioada adolescenţei, femei peste 35
ani, interacţiuni medicamentoase (cuantibiotice – rifampicina, griseofulvina, cu
anticonvulsivante – fenitoina, carbamazepina, etosuximida, barbituricele),
sângerări

vaginale anormale,

afecţiune malignă a aparatului genital,

drepanocitoză, boală cu transmitere sexuală.
Efecte secundare: perturbarea ciclurilor menstruale, amenoree,
creştere în greutate, cefalee.

Contraceptivele

injectabile

combinate

(CIC)

conţin

cyclofem/cycloprovera sau mesigyna; acţionează prin suprimarea ovulaţiei, pe
mucusul cervical, făcându-l nefavorabil penetrării spermatozoizilor.
Indicaţii:

femei care doresc o metodă contraceptivă cu eficienţă

ridicată, fără sângerări neregulate, cu probleme în administrare corectă a
contraceptivelor orale.
Contraindicaţii:
- tulburări tromboembolice venoase, afecţiuni cerebrovasculare sau
coronariene, afecţiuni cardiace valvulare complicate, hipertensiune arterială
severă, cu sau fără complicaţii vasculare, migrenă focală, afecţiuni maligne ale
sânului, diabet zaharat cu complicaţii vasculare, sarcină cunoscută sau
suspectată, afecţiune hepatică acută (hepatită virală acută)
-

evaluare specială – mare fumătoare, vârsta peste 35 ani,

hipertensiune moderată, tumori hepatice, ciroză, sângerări genitale de cauză
nediagnosticată, iar ca situaţii speciale – lactaţia, perioada adolescenţei, femei
peste 35 ani, intervenţii chirurgicale, drepanocitoză, boala varicoasă.
Efecte secundare: modificări ale ciclurilor menstruale, amenoree,
creştere în greutate, cefalee şi ameţeli.

Implantele
subdermice
NORPLANT
Sunt pe bază de o doză mică
de progestagen, cu durată lungă de
acţiune (3-5 ani) şi reversibilă;
acţionează asupra mucusului cervical,
inhibând pentrarea spermatozoizilor şi
suprimă vârful de descărcare al LH
responsabil de producerea ovulaţiei.
Indicaţii:
femei care doresc o metodă contraceptivă cu eficienţă ridicată, activă
pe termen lung, care să nu fie legată de coit, nu trebuie administrată
zilnic şi nu necesită aprovizionare
femei care nu doresc sterilizare
femei care nu pot folosi contraceptive care conţin estrogeni.
Contraindicaţii:
cele ale pilulelor combinate
afecţiuni maligne ale sânului
diagnostic sau suspiciune de sarcină
sângerări genitale anormale nediagnosticate
- evaluare specială – hepatita infecţioasă, ciroză severă, tumoră hepatică, femei
cu hipertensiune arterială cu sau fără complicaţii vasculare, diabet zaharat,
cardiopatie ischemică, antecedente de infarct miocardic, migrenă
- situaţii speciale – identice cu ale injectabilelor numai pe bază de progestagen.
Efecte secundare: tulburări ale ciclurilor menstruale, amenoree,
cefalee, nervozitate, greţuri, ameţeli, creşteri în greutate, acnee.
Avantaje: durată mare de protecţie – 3-5 ani, rată mică de eşec.
Dezavantaje: destul de scump, poate cauza efecte secundare, inclusiv
sângerări neregulate. Nu oferă protecţie împotriva bolilor cu transmitere
sexuală.

Buretele

contraceptiv

Buretele contraceptiv este făcut sintr-un material spongios şi conţine
spermicide. Se introduce în interiorul colului uterin cu 24 de ore înainte de
contactul sexual. Dar, spre deosebire de neplăcuta diafragmă sub formă de
căpăcel de plastic, nu este nevoie ca buretele să fie fixat de către un medic.
Avantaje:
-

nu are nevoie de prescripţie medicală,

-

eficienţă imediată.

Dezavantaje:
-

greu de poziţionat corect,

-

nu oferă protecţie împotriva bolilor cu trasnmitere sexuală şi

-

nu poate fi folosit pe durata menstruaţiei.

Dispozitivele
intrauterine (DIU)
Acţionează prin inhibarea
migraţiei spermatozoizilor în tractul
genital

superior

feminin,

inhibă

transportul ovulului şi fertilizarea.
Indicaţii: femei care necesită o metodă contraceptivă reversibilă cu
durată lungă de acţiune, fără aplicare zilnică sau la fiecare contact sexual, care
alăptează, care avea dificultăţi de aprovizionare cu contraceptive, risc crescut
pentru folosirea metodelor hormonale (fumătoare, boală varicoasă etc.).
Contraindicaţii:
- cancer de corp sau col uterin, ovar, malformaţii uterine congenitale
sau fibroame uterine, boli inflamatorii pelvine, sarcină sau suspiciune de
sarcină, infecţie puerperală sau avort septic recente, infecţii severe ale tractului
genital inferior, sângerări genitale anormale nediagnosticate, boală trofoblastică
malignă, tuberculoză pelvină
- evaluare atentă – antecedente de boală inflamatorie pelvină, risc
crescut pentru boală cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, boală trofoblastică
benignă, intervalul 48 ore – 4 săptămâni după naştere, hepatită virală activă,
ciroză severă, tumori hepatice
- situaţii speciale – nuliparitatea, sângerări vaginale anormale, boală
cu transmitere sexuală, inclusiv HIV.
Efecte secundare: dureri abdominale colicative, secreţie vaginală,
menstruaţii abundente.
Complicaţii: perforaţie, sângerări excesive, boala inflamatorie
pelvină, sarcină.
evaluare atentă – risc de boală cu transmitere sexuală (parteneri
sexuali multipli), viol.

Metodele de barieră
Blochează intrarea spermatozoizilor
în cavitatea uterină. Sunt reprezentate
de: prezervative, diafragme, calotele
(capisoanele)

cervicale,

buretii,

spermicide (geluri, creme, ovule,
tablete sau ovule spumante şi spume).
Avantaje: inofensive, pot fi obţinute fără prescipţie medicală.
Dezavantaje: eficienţă redusă.
Indicaţii:
- contraindicaţii medicale pentru alte metode şi când nu este dorită sterilizarea
chirurgicală
- persoane care au contacte sexuale neregulate
- în timpul amenoreei de lactaţie
- după vasectomie
- când nu mai pot fi palpate firele steriletului
- utilizarea de medicamente care interferează cu contraceptivele orale
- în timpul investigării unei afecţiuni ginecologice
Contraindicaţii:
-

evaluare atentă – imposibilitatea de a folosi constant o metodă de
barieră, protecţie împotriva sarcinii

Prezervativele

Indicaţii: împotriva sarcinilor nedorite şi a bolilor cu transmitere sexuală.
Contraindicaţii: nici una
evaluare atentă – cele generale, şi în alergie sau sensibilitate la latex
Efecte secundare: alergie la latex
Dezavantaje: prezervativul nu poate fi reutilizat

Diafragma
Contraindicaţii:
- evaluare atentă – antecedente de şoc toxico – septic, infecţii repetate ale
tractului urinar, malformaţii sau afecţiuni vaginale sau uterine (prolaps uterin,
tonus vaginal scăzut, obstrucţii vaginale), naşterea unui copil la termen în urmă
cu 6 săptămâni, alergie la latex sau sensibilitate la spermicide, lipsa
deprinderilor de manevrare a diafragmei.
Efecte secundare: infecţii ale aparatului urinar, iritaţii locale,
disconfort al partenerilor, secreţii vaginale anormale sau mirositoare, leziuni
vaginale.
Avantaje: necostisitor.
Dezavantaje: trebuie fixat de un medic, nu oferă protecţie împotriva
bolilor cu transmitere sexuală. Nu poate fi folosit pe durata menstruaţiei pentru
că există riscul unui şoc toxic.

Spermicidele
Sunt substanţe chimice care inactivează şi distrug spermatozoizii,
acoperă colul uterin şi sunt reprezentate de: geluri, creme, ovule, tablete sau
ovule efervescente şi spume.
Indicaţii:
când fertilitatea femeii este scăzută datorită vârstei sau lactaţiei
sarcina nu este riscantă pentru sănătatea femeii
se doreşte asocierea cu diafragma sau prezervativele.
Contraindicaţii:
- evaluarea atentă – cele generale, în plus eficienţa redusă şi
sensibilitatea la spermicide.
Efecte secundare: iritaţii locale date de sensibilitatea la spermicide sau alergie.
Avantaje: uşor de folosit, metodă necostisitoare.
Dezavantaje: creşte riscul contactării unor boli cu trasmitere sexuală.

Sterilizarea chirurgicală feminină şi masculină
Este reprezentată de tubectomie, ocluzie sau ligatură tubară şi
vasectomie.

A. Sterilizarea masculină - blochează fie ductele spermatice
(vasele deferente), fie oviductele (trompele uterine), făcând imposibil contactul
dintre spermatozoizi şi ovule.

Indicaţii:
cei care nu mai doresc copii
boli actuale sau în antecedente.
Contraindicaţii:
bărbaţi cu infecţii locale sau sistemice acute
evaluare specială – hidrocel sau varicocel, hernie inghinală,
elefantiazis, testicol necoborât sau antecedente de ectopie testiculară,
formaţiune tumorală intrascrotal, anemie severă, tulburări de
coagulare sau tratament cu anticoagulante
Complicaţii: sângerări intraoperatorii, reacţii la anestezicul local,
supuraţii postoperatorii scrotale, hematoame, infecţiii şi ulterior epididimite
congestive, granuloame.

B.Sterilizarea

feminină

–

ocluzia sau secţionarea bilaterală a
trompelor uterine.

Indicaţii:
afecţiuni care contraindică sarcina sau folosirea altor metode de
planificare familială (afecţiuni psihiatrice şi neurologice ireversibile)
femei cu cezariene multiple în antecedente
Contraindicaţii:
- sarcină, infecţii pelviene acute, peritonite, infecţii acute sistemice,
afecţiune hepatică acută, infecţii tegumentare în zona intervenţiei, boli cu
transmitere sexuală cu cervicită purulentă, afecţiune cardiovasculară acută,
anemie, afecţiune respiratorie acută
- sarcină anterioară complicată, hipertensiune.
- evaluare specială - antecedente de afecţiuni cardiace, afecţiuni
respiratorii cronice, hipertensiune, diabet zaharat, tulburări de coagulare, anemie
moderată, afecţiuni hepatice cronice, endometrioză, antecedente de boli
inflamtorii pelvine, antecedente de intervenţii chirurgicale abdominale sau
pelviene cu complicaţii, obezitate marcată (peste 80 kg), hernie ombilicală.
Complicaţii:

hemoragia

intraperitoneală,

infecţii

pelvine

sau

peritoneale, hematoame, sângerări şi infecţii la nivelul plăgii operatorii, lezările
formaţiunilor anatomice din zonă (uter, intestin sau vezică), embolii.

Contracepţia de urgenţă

Se utilizează în situaţii de urgenţă pentru a preveni o sarcină nedorită
în urma unui contact sexual neprotejat sau protejat necorespunzător şi este
reprezentată de:
pilule care se administrează în primele 3 zile (estro-progestative şi
cele numai pe bază de progestageni).
dispozitive intrauterine din cupru în primele 5 zile după contactul
sexual neprotejat. Previne ovulaţia, fertilizarea şi/sau implantarea.
Cu cât întârzie mai mult folosirea anticoncepţionalelor de urgenţă, cu
atât eficacitatea scade. Utilizate corect, au o eficacitate de 99%. Utilizarea
frecventă a acestui tip c econtracepţie creşte riscul de sarcină.
Indicaţii:
în urma unui contact sexual neprotejat: când nu s-a folosit nici o
metodă de contracepţie, un incident în cadrul unei metode
contraceptive.
Avantaje:
pilulele cu progestagen au efecte secundare mai reduse faţă de COC
dispozitivul intrauterin poate fi folosit pe termen lung.
Dezavantaje:
efecte secundare: greaţă, vărsături, dereglări ale menstruaţiei,
tensiune la nivelul sânilor, cefalee, ameţeli
dispozitivului intrauterin necesită prezenţa medicului specialist
nu protejează împotriva bolilor cu transmitere sexuală
Contraindicaţii ale pilulei: sarcină sau suspiciune de sarcină, femeie
cu antecedente de tromboembolism sau migrenă focală.

7 mituri despre anticoncepţionale
Mitul 1: Anticonceptionalele sunt sigure 100%. Fals! Anticoncepţionalele nu
pot să te protejeze de bolile cu transmitere sexuală (cu excepţia prezervativului),
iar eficienţa anticoncepţionalelor este în jur de 99,7% cu anumite variaţii în
funcţie de tipul acestora. Nici o metodă contraceptivă nu îţi poate garante
siguranţa 100% împotriva sarcinilor nedorite (poate doar abstinenţa totală sau
sterilizarea chirurgicală).
Mitul 2: În administrarea de anticoncepţionale sunt necesare pauze. Fals! Ideea
că trebuie să-i acorzi organismului tău o perioadă de „odihnă" în ceea ce
priveşte administrarea pilulelor este una din cele mai greşite concepţii. Practic,
organismul ia o pauză în fiecare lună când ai menstruaţie. Nici măcar această
pauză nu este absolut necesară din punct de vedere medical.
Mitul 3: Dacă iau anticoncepţionale mă îngraş. Nu este adevarat. La unele femei
se poate observa o uşoară creştere în greutate, datorită reţinerii de apă de către
estrogen. De exemplu, pilulele cu drospirenonă (YASMIN) previn reţinerea apei
în organism. Fiecare organism reacţionează în mod diferit la pilulele
anticoncepţionale administrate.
Mitul 4: Administrarea pilulelor contraceptive va duce la apariţia petelor şi
acneei. Este adevărat că în unele cazuri, unele anticonceptionale pot amplifica
unele probleme ale tenului şi implicit a acneei, dar de obicei pilulele
contraceptive au un efect pozitiv asupra tenului. Pilula cu drospirenonă conţine
un nou hormon sintetic, drospirenonă, cu "efect antiandrogenic", de stimulare a
secreţiei glandelor seboreice ce induce apariţia acneei.
Mitul 5: Se pot lua anticoncepţionale împreună cu alte medicamente.
Antibioticele, antidepresivele, etc. pot împiedica ca pilulele anticoncepţionale
să-şi mai facă efectul. De aceea, înainte de a începe să administrezi alte
medicamente spune-i farmacistului că iei anticoncepţionale.
Mitul 6: Anticoncepţionalele dau foarte multe efecte secundare. Parţial fals! În
primele luni de administrare (de obicei 3 luni) la majoritatea femeilor apar
diverse efecte secundare dar după ce organsimul s-a obişnuit, efectele adverse ar
trebui sa dispară, de aceea este recomandat ca anticoncepţionalele să se ia doar
în urma unui consult la un medic specialist.
Mitul 7: Administrarea pilulelor contraceptive duce la infertilitate. Contrar
credinţei populare, nu există legătură între problemele de fertilitate şi folosirea
pe termen lung a pilulelor contraceptive. Pilula contraceptiva este o metodă
reversibilă de contracepţie şi multe femei care au rămas însărcinate după ce au
întrerupt administrarea pilulelor pot pot sustine aceasta afirmatie.

