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INTRODUÇÃO

Ahemorragia uterina anómala (HUA) representa
um importante problema actual na saúde da mu-

lher que motiva o recurso a cerca de um terço de todas
as consultas das especialidades de Medicina Geral e Fa-
miliar e de Ginecologia1. Este facto acarreta um gran-
de ónus social e económico, resultado não só da possí-
vel associação com patologia do trato genital, mas tam-
bém pela ansiedade gerada, com consequentes investi-
gações invasivas, de elevados custos e que raramente
traduzem patologia na mulher jovem. 

A administração exógena de esteróides sexuais (es-
trogénios, progestativos e androgénios) para controlo
da fecundidade, tratamento de HUA ou como tera-
pêutica hormonal, está frequentemente associada a he-
morragia uterina intercíclica2. A actuação clínica pe-
rante mulheres que se apresentam com alterações do
padrão menstrual durante o uso de contraceptivos hor-

monais constitui um desafio.
Neste artigo, é revisto o conhecimento actual sobre

a avaliação e o tratamento das alterações do padrão
menstrual associadas ao uso de contracepção hormonal.
Todas as indicações sugeridas destacam, da melhor for-
ma possível, os estudos bibliográficos, os pareceres e re-
comendações de peritos.

IMPORTÂNCIA DA ALTERAÇÃO DO PADRÃO
MENSTRUAL COM A CONTRACEPÇÃO 
HORMONAL 

Em Portugal, de acordo com o último Inquérito Na-
cional de Saúde3, estima-se que 85,1% da população re-
sidente feminina com idade compreendida entre os 15-
-55 anos e em condição passível de gravidez utiliza al-
gum método contraceptivo, sendo a contracepção hor-
monal combinada oral, o preservativo e o dispositivo
intrauterino, os métodos mais frequentes. Contudo, o
uso de um método contraceptivo não garante a sua efi-
cácia (conceito implícito no Índice de Pearl). Em paí-
ses como França, onde 82% das mulheres utilizam um
método contraceptivo hormonal, a frequência de gra-
videzes não planeadas representa paradoxalmente 33%
de todas as gravidezes, e 50% destas terminam em in-
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terrupção voluntária da gravidez (IVG)4,5.
A análise de factores que determinam uma gravidez

não planeada sugere que a interrupção do método de
contracepção tem um contributo significativo5-7. A se-
gunda causa mais citada para interrupção do método
de contracepção é a presença concomitante de altera-
ções do ciclo menstrual associadas ao seu uso7.

Em suma, a intervenção médica preventiva e tera-
pêutica aquando da alteração do padrão menstrual as-
sociado ao uso de contraceptivos hormonais, deve pas-
sar pelo encorajamento ao uso continuado do método,
de modo a que melhore a sua aceitabilidade e a com-
pliance, contribuindo assim para um menor número de
gravidezes não planeadas e IVG consequentes8-11.

TERMINOLOGIA

O uso de múltiplas nomenclaturas e terminologias para
a definição e classificação das hemorragias uterinas,
inclusive as de causa iatrogénica, tem dificultado a in-
terpretação de resultados aquando da investigação des-
te tema. Esta situação promoveu a formação de um
grupo internacional de trabalho sob a égide da Inter-
national Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)
– FIGO Menstrual Disorders Working Group – que re-
comenda definir menstruação e ciclo menstrual normal
de acordo com os seguintes parâmetros do fluxo: (1) re-
gularidade, (2) frequência, (3) volume e (4) duração.
Qualquer hemorragia genital com origem intrauteri-
na, que se apresente com pelo menos um destes parâ-
metros anómalo, deve ser considerada como HUA12,13.
A hemorragia intercíclica define-se pela presença de
hemorragia genital que ocorre entre os períodos mens-
truais normais. Tal hemorragia pode surgir de um
modo cíclico e previsível ou pode não apresentar ne-
nhum padrão em particular13,14. As alterações do pa-
drão menstrual são quase inevitáveis com o uso de te-
rapêutica progestativa e/ou estrogénica, muitas vezes
associada a um padrão de difícil previsão, dado a par-
ticularidade e variabilidade que cada método apresen-
ta em cada mulher. Segundo o sistema de classificação
das causas de HUA (anomalous uterine bleeding – AUB)
da FIGO, classifica-se, segundo o acrónimo «PALM-
-COEIN», as causas como «estruturais» e identificá-
veis por imagiologia e histologia – Polyp, Adenomyosis,
Leiomyoma, Malignancy and Hyperplasia – e «não-es-
truturais» – Coagulopathy, Ovulatory Disorders, Endo-
metrium, Iatrogenic and Not Yet Classified. Quando a
hemorragia ocorre durante a suplementação com hor-

monas esteróides sexuais, é classificada como de causa
iatrogénica: AUB – I (I – Iatrogenic)13. 

PATOGÉNESE

O ciclo menstrual, na maioria das mulheres, é caracte-
rizado por uma ovulação regular e uma sequência or-
denada de sinais endócrinos que se traduzem na previ-
sibilidade, regularidade e consistência das menstrua-
ções15,16. A patogénese da hemorragia intercíclica nas
mulheres que utilizam métodos contraceptivos hor-
monais permanece pouco esclarecida. Após o início do
método, a hemorragia intermenstrual parece relacio-
nar-se com a transição de um endométrio que inicial-
mente está relativamente espessado para depois se tor-
nar atrófico, em resultado da dominância do compo-
nente progestativo presente em todos os contraceptivos
hormonais. Nestas condições, surge no endométrio va-
sos sanguíneos superficiais que se tornam dilatados, es-
piralados e desagregados, propensos a hemorragias fo-
cais pela sua fragilidade. Juntamente com esta perda de
suporte estrutural do estroma endometrial, alterações
da hemostase local e de processos pró e anti-oxidantes,
poderão também contribuir para a patogénese da he-
morragia intercíclica17,18.

AVALIAÇÃO

São muitos os factores que determinam a escolha de
um contraceptivo. Segundo o Consenso sobre Contra-
cepção da Sociedade Portuguesa de Ginecologia
(SPG)19,aquando da prescrição de um método contra-
ceptivo hormonal, torna-se fundamental para uma boa
adesão, o aconselhamento: as mulheres devem ser infor-
madas correctamente e de forma clara sobre os méto-
dos de contracepção disponíveis, e devem escolhê-lo li-
vremente de acordo com a sua condição médica, as suas
necessidades e expectativas. A Faculty of Sexual and Re-
productive Health Care Clinical Effectiveness Unit
(FSRH) em colaboração com o Royal College of Obste-
tricians and Gynaecologists (RCOG), recomendam que
durante o aconselhamento devem ser incluídos dois as-
pectos: 1) informação sobre os padrões hemorrágicos
expectáveis associados ao método adoptado, inicial-
mente e a longo prazo (Quadro I); 2) na presença de he-
morragia intercíclica transmitir a ausência de evidên-
cia que demonstre que esse sintoma diminui a eficácia
contraceptiva20. Deste modo, a oferta atempada de uma
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informação clara, completa e baseada na evidência,
acerca da frequência, evolução e significado clínico da
hemorragia intermenstrual, torna a mulher mais apta
a continuar um determinado método contraceptivo na
presença de hemorragia intercíclica, reduzindo-se o
risco de gravidez não planeada. 

A abordagem da hemorragia intercíclica que surge
durante os primeiros meses (i.e. 3 – 6 meses) de utili-
zação de um método contraceptivo pode ser diferente
da actuação clínica perante uma hemorragia com me-
ses de evolução e/ou que apresenta uma alteração de
novo do padrão menstrual. Se durante o uso de con-
tracepção hormonal o padrão menstrual difere do nor-
mal e expectável para o período de utilização, então
poderá existir indicação para a realização do exame gi-
necológico, investigação e posterior tratamento20,21.

Embora a contracepção hormonal seja uma causa
comum de HUA, outras causas devem ser considera-
das (Quadro II). No estudo da HUA, uma história clí-
nica pormenorizada é o passo inicial fundamental que

contribui de forma determinante para o diagnóstico
diferencial1,20-22 .

QUADRO I. PADRÃO HEMORRÁGICO EXPECTÁVEL COM O USO DE CONTRACEPÇÃO HORMONAL

Padrão menstrual durante os 
Método contraceptivo primeiros 3 meses de utilização Padrão menstrual a longo prazo
Contracepção hormonal Mais de 20% das utilizadoras Hemorragias habitualmente cessam.
combinada (pílula, anel apresentam um padrão irregular. 
vaginal, sistema Sem diferenças significativas entre 
transdérmico) a via oral e a transdérmica.
Contracepção progestativa Ocorre alteração do padrão As hemorragias podem não cessar.  
Progestativos orais menstrual em 1/3 das utilizadoras. Aproximadamente 10-15% das utilizadoras estão

Hemorragias estão presentes em amenorreicas; mais de 50% apresentam um padrão 
10% dos casos. hemorrágico regular; 30-40% apresentam 

hemorragias irregulares.
Progestativos injetáveis As alterações do padrão menstrual Mais de 70% estão amenorreicas ao 

são comuns. Mais de 35% estão fim de 1 ano de utilização. 
amenorreicas ao fim de 3 meses 
de utilização.  

Progestativos subcutâneos As alterações do padrão menstrual Após 6 meses de utilização, 30% das utilizadoras
são comuns. apresentam hemorragias pouco frequentes e 

10-20% apresentam hemorragias prolongadas, 
que podem não cessar com o tempo de utilização. 
20% estão amenorreicas. 

Dispositivo intra-uterino Um padrão hemorrágico irregular Ocorre uma redução de 90% das perdas 
libertador de levonorgestrel é comum nos primeiros 6 hemorrágicas ao fim de 12 meses de utilização. 
(DIU-LNG) meses de utilização. Cerca de 65% das utilizadoras estão amenorreicas

ao fim de 12 meses de utilização. 

Adaptado de FSRH Guidance – Management of Unschedule Bleeding in Women Using Hormonal Contraception, 2009

QUADRO II. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA 
HEMORRAGIA UTERINA ANÓMALA (HUA)

Contracepção hormonal
Gravidez intra-uterina ou ectópica 
Pólipo cervical ou endometrial 
Patologia endocrinológica (hipotiroidismo, 

hipertiroidismo, hiperprolactinémia)
Cervicite 
Carcinoma ou displasia cervical 
Distúrbios hemorrágicos
Insuficiência renal ou hepática
Carcinoma ou hiperplasia endometrial
Leiomiomas uterinos 

Adaptado de Schrager S, 2002 
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A avaliação da HUA associada à utilização de con-
tracepção hormonal é apresentada no Quadro III. Nes-
te contexto, é fundamental verificar qual a compliance
com o método contraceptivo; solicitar um calendário
menstrual, de modo a determinar um padrão mens-
trual; excluir uma possível gravidez; excluir infecções
sexualmente transmissíveis; e verificar a data e resulta-
do do último exame colpocitológico. 

Em todas as mulheres, deve ser avaliada a existên-
cia de factores de risco para uma infeção sexualmente
transmissível (IST). A infeção por Chlamydia tracho-
matis é a IST bacteriana mais comum; cerca de 80% das
mulheres infectadas por este patogéneo são assinto-
máticas, no entanto, a HUA pode manifestar-se como
sintoma inicial20. 

TRATAMENTO

Apesar dos numerosos estudos relacionados com a pre-
venção e terapêutica da hemorragia intercíclica asso-
ciada aos métodos de contracepção hormonal, são in-
suficientes os que apresentam evidência comprovada
na abordagem desta situação na prática clínica.

Hemorragia intercíclica associada a 
contracepção hormonal combinada 
A contracepção hormonal combinada (CHC) pode ser
administrada por via oral, transdérmica (sistemas ou
adesivos transdérmicos) ou vaginal (anel vaginal). A

hemorragia intercíclica é menos frequente com o uso
de CHC comparativamente ao uso de progestativo iso-
lado. 

Nos primeiros 3 meses de utilização, a hemorragia
intercíclica está presente em mais de 20% das utiliza-
doras de CHC, com maior relação nas formulações
orais de baixa dosagem (20 μg) de etinilestradiol (EE)
comparativamente com as doses standard (30 a 35 μg
de EE)23. Embora a contracepção oral combinada
(COC) com 20 μg de EE seja teoricamente mais se-
gura, a sua associação a distúrbios hemorrágicos rela-
ciona-se com uma maior frequência de interrupção do
método24. 

Segundo as recomendações da FSRHem colabora-
ção com o RCOG, uma vez que a hemorragia intercí-
clica habitualmente cessa ao longo do tempo de utili-
zação, a mudança de método não está indicada nos pri-
meiros 3 meses de utilização20. Tanto a SPG19 como a
SOGC (Society of Obstetricians and Gynecologists of Ca-
nada)25, recomendam às novas utilizadoras de CHC o
uso consistente, com administração diária à mesma
hora, associado à informação da utente sobre a natu-
reza transitória da irregularidade do padrão hemorrá-
gico, com melhoria ao longo do tempo. Se após o ter-
ceiro ciclo de utilização, a hemorragia persiste ou sur-
ge uma hemorragia de novo, outras causas de HUA de-
vem ser excluídas: administração irregular da pilula,
tabagismo, patologia cervical ou uterina, gravidez, cau-
sas infeciosas, uso de medicação concomitante e/ou
síndromes de má absorção20,25.Os processos de absor-
ção e metabolização da CHC podem interagir com o
de outros medicamentos (Quadro IV). No entanto, o
significado clínico destas interações é questionável e
alvo de idiossincrasias nos processos de absorção, liga-
ção às proteínas de transporte ou ao receptor, e na me-
tabolização hepática. 

Uma vez eliminadas outras causas de HUA, a abor-
dagem da hemorragia intercíclica associada a CHC,
pode implicar o recurso a regimes empíricos sem for-
tes evidências científicas.

CONTRACEPÇÃOORAL COMBINADA – REGIME

CÍCLICO

Deve ser utilizado preferencialmente um método de
COC com a menor dose de EE, contudo, de forma a
garantir um melhor controlo do ciclo menstrual, pode
ser necessário em algumas mulheres, recorrer a formu-
lações contendo 30-35 μg de EE20. Perante uma he-
morragia intermenstrual persistente, um ciclo de es-
trogenioterapia oral poderá ser útil: 1,25 mg de estro-

QUADRO III. ASPECTOS A EXPLORAR NA HISTÓRIA
CLÍNICA DA MULHER UTILIZADORA DE 
CONTRACEPÇÃO HORMONAL E COM HEMORRAGIAS
INTERCÍCLICAS

Método de contracepção em curso (adesão, modo de 
utilização do método) 

Medicação concomitante 
Hábitos tabágicos (pela maior associação a hemorragia

intercíclica) 
Avaliação do risco para infecções sexualmente 

transmissíveis 
Ultimo exame colpocitológico realizado
Excluir gravidez
Sintomatologia associada (sugestiva de outras causas 

subjacentes)  

Adaptado de Lumsden MA et al, 2013 
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génio conjugado ou 2 mg de 17β – estradiol, diaria-
mente durante 7 dias.25 

Segundo um ensaio clínico randomizado, a adopção
de um regime de administração de COC durante 21
dias consecutivos está associado a menos dias com he-
morragia intercíclica comparativamente a um regime
de 24 dias consecutivos (4,6 dias versus 6,1 dias), ape-
sar da totalidade do número de dias com hemorragia
(intercíclica e de privação) ser superior no regime de 21
dias26. Se nenhuma melhoria ou resolução do quadro
for observada, poderá estar indicada uma prova tera-
pêutica com outro COC.25.

Outra abordagem possível é a alteração da via 
de administração substituindo a oral pela via vaginal.
Teoricamente, esta abordagem apresenta dois po-
tenciais benefícios: (1) diminui a probabilidade de es-
quecimento, associado a melhor compliance do méto-
do e (2) o anel vaginal está associado a níveis hormo-
nais sanguíneos mais estáveis ao longo de todo o ci-
clo27.

Quanto à componente progestativa do CHC, em
regime cíclico, não há evidência científica suficiente
que sugira a associação de um determinado tipo de pro-
gestativo com menor incidência de hemorragia inter-
cíclica28. 

Estudos de revisão sistemática demonstraram au-
sência de evidência suficiente para recomendar o uso
de CHC orais bifásicos ou trifásicos com o intuito de
melhorar o padrão hemorrágico29-31.

CONTRACEPÇÃOORAL COMBINADA – REGIME

CONTÍNUO

A opção por um regime contínuo de um método de
COC apresenta uma série de vantagens, incluindo a di-
minuição da incidência de dor pélvica, cefaleias e tensão
mamária que surgem durante o período «livre de hor-
mona»; melhoria na sintomatologia de endometriose e
do síndrome do ovário policístico; e poderá ser ainda
uma escolha conveniente, quando é opção da mulher re-
duzir o número de dias com hemorragia por ano32,33.

As desvantagens no regime contínuo relacionam-se
com a insuficiente evidência na segurança a longo pra-
zo e com os custos associados à medicação despendida
nos períodos que seriam de hemorragia de privação.
Em comparação com o regime tradicional cíclico, o re-
gime contínuo diminui o número total de dias com he-
morragia num ciclo. No entanto, durante os primeiros
3 meses de utilização de um regime contínuo, ocorre
com elevada frequência hemorragia intercíclica, que di-
minui progressivamente com a sua utilização33-35.

Relativamente ao componente progestativo, ao con-
trário do observado com o regime cíclico, deve ser con-
siderado o tipo de progestativo. A duração da hemor-
ragia intercíclica aparenta ser superior nas mulheres
que utilizam em regime contínuo um COC que con-
tenha levonorgestrel (LNG) ao invés do verificado
com os que contêm acetato de noretindrona36.

De acordo com as mais recentes recomendações do
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), se

QUADRO IV. FÁRMACOS EM QUE EXISTE EVIDÊNCIA DE INTERACÇÃO COM A CHC

Diminuem a eficácia contraceptiva Aumentam a atividade do CHC CHC aumenta a concentração
Carbamazepina Acetaminofeno Amitriptilina
Griseofulvina Eritromicina Cafeína
Oxcarbazepina Fluoxetina Ciclosporina
Etosuximida Fluconazol Corticosteróides
Fenobarbital Fluvoxamina Clordiazepóxido
Fenitoína Sumo de uva Diazepam
Primidona Nefazadona Alprazolam

Lamotrigine Vitamina C Nitrazepam
Rifampicina Triazolam
Ritonavir Propanolol

Erva-são-João Imipramina
Topiramato Fenítoina

Selegilina
Teofilina

Adaptado de Consenso sobre Contracepção, 2011
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após 21 dias de um regime continuado de COC, sur-
ge uma hemorragia intercíclica, pode-se interromper o
método durante 3 ou 4 dias, para indução de hemor-
ragia de privação e retomá-lo por, pelo menos, 21 dias
contínuos. Esta abordagem pode ser repetida sempre
que surja uma hemorragia intercíclica, desde que te-
nham sido administrados comprimidos hormonal-
mente activos durante 21 dias consecutivos, de modo
a se manter a eficácia contraceptiva do método37. Com
o tempo, os episódios de hemorragia intercíclica tor-
nam-se mais espaçados e eventualmente cessam.

Hemorragia intercíclica associada a 
contracepção hormonal progestativa
CONTRACEPÇÃO PROGESTATIVA ORAL

A hemorragia intercíclica é uma das principais des-
vantagens do uso de contracepção exclusiva com pro-
gestativos. Apesar desta HUA cessar com a continua-
ção do método, ainda não se encontra definido o pe-
ríodo de tempo decorrido até ao termo ou melhoria
deste sintoma20.

A apresentação oral da contracepção só com pro-
gestagénio, existente em Portugal, é o desogestrel. A
evidência sobre a abordagem terapêutica na presença
concomitante de hemorragia intercíclica é escassa. Al-
gumas recomendações de peritos referem o uso de anti-
-inflamatórios não esteroides (AINEs)21,25 durante 10
dias ou a estrogenioterapia suplementar25.Na maioria
das mulheres, a opção por um método progestativo
deve-se à presença de contra-indicações aos estrogé-
nios. No entanto, na ausência de contra-indicação, a
estrogenioterapia pode ser uma opção: 1-2 mg de EE
via oral durante 28 dias, ou 50-100 μg via transdérmi-
ca durante 25 dias25. Outra opção válida é a troca por
uma formulação com baixa dose de COC.

CONTRACEPÇÃO PROGESTATIVA INJECTÁVEL

A contracepção injectável por via intramuscular (IM),
em Portugal, é constituída pelo progestativo acetato de
medroxiprogesterona (DMPA). Face ao decréscimo
previsível dos episódios de hemorragia intercíclica com
a continuidade do método, muitas mulheres aceitam
aguardar a resolução espontânea do sintoma. Quanto às
opções farmacológicas, não existe uma abordagem da
hemorragia sustentada em evidência científica sólida. 

Na ausência de contra-indicações à estrogeniotera-
pia, a FSRH  recomenda como primeira linha tera-
pêutica, a associação de  COC (30 - 35 μg EE com le-
vonorgestrel ou noretisterona) durante 1 a 3 meses, em
regime cíclico ou contínuo20. Na presença de contra-in-

dicações a CHC pode-se optar por associar AINEs
(ácido mefenâmico 500mg 2id ou 3id, durante 5 dias),
apesar da ausência de evidência do seu benefício a lon-
go prazo20,38. 

Outras orientações incluem como opções: a suple-
mentação com estrogénio (1-2 mg de 17β-estradiol
oral durante 28 dias; 50-100 μg 17β-estradiol via
transdérmica durante 25 dias); AINEs (ibuprofeno
400-600 mg 2id, 10 dias); o aumento da dose de
DMPA (entre 225 e 300 mg IM em 2 ou 3 administra -
ções); e a diminuição do intervalo entre as injeções de
DMPA25. Quanto a esta última opção terapêutica, ape-
sar de extensamente utilizada, não existem estudos que
suportem a sua eficácia. Assim, não está recomendado
o encurtamento do intervalo das injeções de DMPA
para tratamento da hemorragia intermenstrual. Se-
gundo as recomendações da CDC apenas está indica-
do o uso de AINEs durante 5 a 7 dias. Se persistirem
os sintomas deve ser ponderado um método contra-
ceptivo alternativo37.

CONTRACEPÇÃO PROGESTATIVA SUBCUTÂNEA

Os implantes subcutâneos progestativos estão associa-
dos a vários padrões de HUA. Calculou-se que 14 a
18% das utilizadoras do implante com etonogestrel
(ETN) interromperam a sua utilização devido ao pa-
drão de hemorragia relacionado com o método39,40.

São escassos os ensaios clínicos que abordam a he-
morragia intercíclica associada ao implante com ETN
e, até à data, não há evidência a comprovar que os es-
tudos com os implantes que contêm LNG (não co-
mercializado em Portugal) são equiparáveis ao que
contém ETN. A investigação da abordagem da he-
morragia intercíclica associada aos implantes subcutâ-
neos é inconclusiva, portanto, uma conduta pragmáti-
ca deve ser aplicada na presença deste efeito adverso41.

A estrogenioterapia (COC contendo 30-35 μg de
EE) assume-se como a associação de primeira linha,
com o uso off-label em regime cíclico ou contínuo, du-
rante 3 meses. Esta terapêutica pode ser repetida sem-
pre que necessária, sendo o seu uso restrito a mulheres
sem contra-indicações a formulações contendo estro-
génios21,41,42. Uma vez mais, os AINEs constituem uma
alternativa válida na HUA associada à contracepção
exclusiva com progestativos21,37,42. Ensaios clínicos de-
monstraram diminuição da hemorragia associada ao
implante subcutâneo com LNG com a administração
oral de celecoxib (200 mg/dia durante 5 dias)43, e da he-
morragia  associada ao implante com ETN com o áci-
do mefenâmico (500 mg 3 vezes/dia durante 5 dias)44. 
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Alguns peritos sugerem que a doxiciclina pode ser
benéfica42, contudo a evidência é insuficiente para su-
portar o seu uso por rotina na prática clínica45,46. Os
mesmos realçam ainda a utilidade de progestativos de
alta dosagem quando é requerida a interrupção da he-
morragia a curto-prazo (e.g. noretisterona 5mg)42.

CONTRACEPÇÃO PROGESTATIVA INTRAUTERINA

Presentemente, os dispositivos intrauterinos (DIU)
têm na sua composição cobre (CuDIU), mistura de co-
bre e prata, mistura de prata e de sais de ouro ou pro-
gestagénio (LNG). A contracepção intrauterina pro-
gestativa designa-se dispositivo de libertação intrau-
terina (DLIU)47.

Durante os primeiros 6 meses de utilização do dis-
positivo de libertação intrauterina de levonogestrel
(DLIU-LNG) é frequente a presença de um padrão
hemorrágico irregular. No entanto, após um ano de uti-
lização do método, pode verificar-se uma redução até
cerca de 90% do fluxo menstrual; 65% das utilizadoras
estão amenorreicas ou apresentam diminuição da he-
morragia uterina findo o primeiro ano de utilização20.

Segundo as recentes orientações do Departamento
de Saúde dos EUA, quando a hemorragia intercíclica
persiste após os primeiros 3 a 6 meses de utilização e
excluída a possibilidade de patologia cervical ou endo-
metrial, devem ser aconselhados métodos contracepti -
vos alternativos37. De facto, na presente revisão, os au-
tores não encontraram evidência robusta a comprovar
os benefícios da farmacoterapia na abordagem das al-
terações do padrão menstrual associadas ao uso do
DLIU-LNG. Um estudo randomizado demonstrou
nas utilizadoras deste DIU, uma redução do número de
dias com hemorragia com o uso de naproxeno, en-
quanto o oposto foi observado com o uso de estrogé-
nios suplementares48. Nos primeiros meses de utiliza-
ção do DIU-LNG ocorre um aumento das prosta-
glandinas e citocinas no endométrio, o que poderá con-
tribuir para o padrão hemorrágico irregular. Deste
modo, o efeito anti-prostaglandinas dos AINEs pode
ser benéfico. Assim, justifica-se também o resultado
da estrogenioterapia não surtir efeito, uma vez que a
hemorragia não se deve a uma verdadeira atrofia en-
dometrial48. No entanto não se demonstrou melhoria
do padrão hemorrágico com a utilização de ácido tra-
nexâmico nem com a utilização de ácido mefenâmico49.

Hemorragia intercíclica associada a 
contracepção não hormonal 
A contracepção hormonal subcutânea, os injectáveis, os

Cu-DIU e os DLIU-LNG são actualmente classifica-
dos como CRLD (contracepção reversível de longa
duração), designados como LARC (long-acting rever-
sible contraception) na terminologia anglo-saxónica47.
Embora o Cu-DIU não se enquadre nos métodos con-
traceptivos hormonais, ambos os dispositivos de con-
tracepção intrauterina estão associados a alterações do
padrão menstrual. Por este motivo, é feita uma breve
referência à abordagem da HUA associada ao Cu-
DIU. 

Similarmente ao DLIU-LNG, a evidência é limi-
tada quanto aos fármacos, doses e duração do trata-
mento da hemorragia intercíclica associada ao uso do
Cu-DIU. Decorridos os primeiros três a seis meses de
utilização e, uma vez mais, após exclusão de patologia
cervical ou endometrial, pode-se considerar o uso de
AINEs durante 5-7 dias37. Contudo, esta opção ape-
sar de reduzir a hemorragia menstrual, não reduz a he-
morragia intercíclica50.

Se a hemorragia persiste e é inaceitável para a mulher,
outro método contraceptivo deve ser aconselhado37.

CONCLUSÃO

A hemorragia intercíclica é um efeito secundário co-
mum da contracepção hormonal, particularmente com
a utilização de métodos progestativos. Antes de iniciar
um método contraceptivo hormonal, as mulheres de-
vem ser informadas quanto ao padrão hemorrágico ex-
pectável. O aconselhamento pré-terapêutico pode de-
terminar substancialmente a compliance. 

A actuação clínica perante hemorragias intercíclicas
varia com o método e regime utilizados e deve ser di-
rigida especificamente ao contraceptivo hormonal
adoptado. Recomenda-se tranquilizar e orientar a mu-
lher para a não interrupção do método. São opções vá-
lidas o recurso a suplementação hormonal estrogéni-
ca, progestativa e/ou anti-inflamatória. Por último, um
método alternativo pode ser considerado. Uma he-
morragia persistente ou ocorrência de uma hemorra-
gia de novo incaracterística, exige que outras causas de
HUA sejam excluídas.

É fundamental um maior grau de evidência na abor-
dagem desta situação na prática clínica. O investi-
mento futuro no conhecimento da patogénese das al-
terações do padrão menstrual associadas à contra -
cepção hormonal, poderá atenuar o elevado ónus sócio-
-económico que a HUA representa na saúde da mu-
lher.
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