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Em caso de dúvida, deve contactar o seu enfer-

meiro ou médico de família. 
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3. Inserir o anel na vagina, empurrando até se sentir 

confortável.  Deixar colocado durante 3 semanas. 

1. Retirar o anel da saqueta. 

2. Comprimir o anel entre os 1º e 2º dedos. 

4. Ao fim das 3 semanas, retirar o anel, pren-

dendo o dedo indicador no bordo do anel. 

Como se coloca? 



Consiste num anel de textura suave, transparente 

e flexível com cerca de 5 cm de diâmetro, que se 

insere na vagina uma vez por mês. 

É um contracetivo hormonal combinado 

(estrogénios e progestagénio) que vai libertando 

estas hormonas de forma regular, para a corrente 

sanguínea. 

É um método para mulheres que desejam uma 

contraceção hormonal combinada e não toleram 

ou não querem os contracetivos orais. 

 Eficácia de 99%; 

 É fácil de usar; 

 É de uso mensal (apenas tem que se lem-

brar de mudar o anel uma vez por mês); 

 As hormonas não necessitam de ser absorvi-

das pelo aparelho digestivo: a eficácia não é 

posta em causa por vómitos/diarreia; 

 Baixa dose de hormonas (representando 

menor risco de efeitos secundários) 

 Regulariza o ciclo, menstruações escas-

sas e não dolorosas; 

 É um método reversível; 

 Não interfere com as relações sexuais; 

 É possível fazer o exame ginecológico 

sem retirar o anel. 

 Não protege de doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Coloca-se na vagina e deve permanecer durante 

3 semanas (21 dias). No fim desse período, reti-

ra-se e faz-se uma pausa de 7 dias antes de in-

troduzir um novo anel. 

Durante a semana em que não se utiliza o anel 

aparece a hemorragia.  

Pode utilizar um calendário ou recorrer a aplica-

ções para o telemóvel que a podem alertar dos 

dias de colocar/retirar o anel. 

 Normalmente não são graves e são passa-

geiros. 

 Os mais frequentes são: 

 Náuseas 

 Cefaleias 

 Tensão mamária 

Em caso de dores de cabeça persistentes, difi-

culdade respiratória ou outro sintoma, deve 

consultar o seu médico. 

O que é? 

O anel liberta duas hormonas sexuais femininas 

– estrogénio e progestagénio – semelhantes às 

hormonas produzidas pelos ovários e utilizadas, 

também, nas pílulas contracetivas.  

Estas hormonas são libertadas diariamente do 

anel, através das paredes da vagina, para a cor-

rente sanguínea e evitam a libertação de um óvu-

lo dos ovários.  

Quando nenhum óvulo é libertado, é impossível 

ocorrer gravidez.  

Mecanismo de Ação: 

Aplicação: 

Possíveis efeitos secundários: 

Vantagens: 

Desvantagens: 

O medicamento devera ser aplicado o mais tar-
dar 4 meses apos a data da dispensa, mas sem-
pre antes do final do prazo de validade, 

Conservar a temperatura inferior a 30ºC, na em-
balagem de origem para proteger da luz e humi-
dade. 

Conservação: 


