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APRESENTAÇÃO 
 

 A política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres – PNAISM tem, 
entre suas diretrizes, a integralidade do cuidado e a promoção à saúde das mulheres. 
Portanto, dentre as especificações do gênero, a saúde sexual e reprodutiva se faz 
importante, destacando os direitos e o acesso a assitência livre de danos, pautada 
nos princípios do Sistema Único de Saúde, destacando a universalidade, integralidade 
e autonomia das usuárias.  

Sendo assim, a implementação de um documento norteador tem como 
objetivo assegurar a qualidade da assistência à saúde das mulheres. Desta forma 
requer profissionais habilitados e atualizados para a atuação nesse cenário. 

Isto posto, dentre os direitos sexuais e direitos reprodutivos, o planejamento 
reprodutivo deve ser tema de destaque e visibilidade, já que acarreta no respeito à 
autonomia das pessoas para antepor de forma livre e responsável se desejam ter ou 
não ter filhos, o quantirtaivo que desejam ter e em que período de suas vidas.  

Dentre os métodos contraceptivos existentes, o dispositivo in-trauterino (DIU) 
com cobre possui uma larga utilização em nível mundial (em torno de 15%). Em 
contrastare, há baixo registro de utilização no Brasil, com estimativa de uso, conforme 
dados da PNDS 2006, em tono de 1,9%. 

A qualificação da atenção à saúde sexual e saúde reprodutiva é uma ação 
estratégica da PNAISM. Se faz necessário o conhecimento das diversas realidades 
regionais, e construir estratégias inovadoras de promoção da saúde e prevenção de 
agravos conforme a necessidade de cada local, implementando a equidade bem como 
o fortalecimento da rede de atenção e qualificação de profissionais e gestores, com 
vistas a garantir os direitos sexuais e direitos reprodutivos da população, 
essencialmente na Atenção Primária à saúde. 

Nesta perspectiva, a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, Paraná 
ao publicar o Protocolo de Inserção de Dispositivo Intrauterino na Atenção Primária à 
Saúde, visa regulamentar os passos a serem seguidos desde a manifestação do 
desejo da usuária em optar pelo dispositivo até a realização do procedimento, 
garantindo seus direitos e acesso à saúde de forma qualificada, ademais coadjuvar 
na oferta de literatura atualizada para a qualificação dos profissionais de saúde, 
agentes principais e insubstituíveis na realização deste ato.  
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INTRODUÇÃO 
 
O DIU é um método contraceptivo de longa duração, com cobre, quando 

inserido corretamente no seu local de ação efetiva a anticoncepção, equivalendo-se 
como um método seguro para prevenção à concepção. Há a possibilidade de ser 
empregado a qualquer faixa etária do período reprodutivo, sem causar danos a 
planejamento de gestação no futuro. 

Ele destaca-se por ser um método com alto potencial de eficácia, praticidade, 
segurança, de longa permanência, reversível e não hormonal. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO DIU COM COBRE 
 

O DIU com cobre TCu 380 é constituído por um pequeno e flexível dispositivo 
d epolietileno em formato de T, revestido com 314mm² de cobre na haste vertical e 
dois anéis 33mm² de cobre em cada haste horizontal. 

 
Quadro 1- Principais características do DIU com cobre TCu 380A: 

 

Não contém hormônios – fato favorável para algumas situações; 

Altamente efetivo – mais de 99%; 

Melhor custo-benefício, custo baixo, disponível rede pública, longa 
permanência; 

Praticidade – não precisa lembrar diariamente de usá-lo; 

Longa ação – até 10 anos; 

Retorno rápido à fertilidade após a retirada; 

Sem efeitos sistêmicos – ação local, intrauterina; 

Não interfere na lactação; 

Altas taxas de continuidade do método – as maiores taxas de 
aceitação entr eos métodos reversíveis 

Não aumenta o risco de contair Infecção Sexualmente Transmissível. 
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1 MECANISMO DE AÇÃO 
 

O DIU com cobre age provocando mudanças bioquímicas e morfológicas no 
endométrio á medida que os íons são liberados na cavidade uterina, levando a uma 
ação inflamatória e citotóxica com efeito espermicida. O cobre é responsável pelo 
aumento da produção de prostaglandinas e pela inibição de enzimas endometriais.Tal 
ação terá efeito tanto nos espermatozóides (no trajeto) como nos ovócitos 
secundários.  

Provoca também uma alteração no muco cervical, tornando-o mais espesso. 
Considera-se que o DIU interfere na motilidade e qualidade espermática, atrapalhando 
a ascensão dos espermatozóides, desde a vagina até as tubas uterinas, levando 
também à morte dos mesmos pelo aumento na produção de citocinas citotóxicas com 
posterior fagocitose.  

 

2 EFETIVIDADE DO DIU 
 

É um método altamente efetivo, que apresenta excelente custo-benefício. O 
DIU com cobre apresenta taxas de gravidez inferiores a 0,4% (ou 4 mulheres a cada 
1000) no primeiro ano. Nos anos seguintes, a taxa aual de gravidez é ainda menor.  

Porém, caso ocorra a gestação com um DIU in locu, deve-se atentar às 
seguintes situações e encaminhamentos: 

 
1. Início precoce do pré-natal com acolhimento na atenção básica e solicitação de 

exames da rotina de pré-natal, incluindo ultrassonografia obstétrica, que servirá, 
também, para afastar gravidez ectópica e determinar o local de nidação; 
 

2. Se a gestação é tópica e o fio está visível no canal vaginal, a retirada do DIU com 
cobre é avaliada em função da relação entre a sua localização e aquela de nidação 
do ovo, analisadas pela ultrassonografia. Se for observada chance de, ao se retirar 
o DIU, ocorrer um deslocamento saco gestacional, deve-se considerar conduta 
conservadora e nova avaliação ultrassonográfica; 

 
3. Se indicada, a retirada do DIU é realizada idealmente ainda no primeiro trimestre 

da gestação, fase onde a presença do DIU intra-uterino tem chances mais 
elevadas de abortamento. Quando retirado preconcemente, a taxa de abortamento 
equipara-se a de não usuárias do DIU com cobre; 
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4. No caso da gestação tópica e fio não visível no canal vaginal, manobras endo-
uterinas não devem ser tentadas. Deve-se esperar evolução da gestação que, na 
maior parte dos casos, evolui sem incidentes. Não há evidências na literatura do 
aumento de malformações congênitas na ocorrência da gravidez com DIU 
intrauterino. 
 

3 INDICAÇÃO 
 

O DIU com cobre é uma excelente opção para mulheres que desejam 
contracepção reversível, de alta eficácia, longa duração e livre de hormônios. 

A orientação sobre métodos contraceptivos e oferta de DIU pode ser feita a 
qualquer momento da vida reprodutiva da mulher, por ocasião do contato do 
profissional com a usuária, em consulta clínica com médico(a), enfermeiro (a), grupos 
educativos, atividades preventivas ou visita domiciliar, associada ou não pelo uso de 
materiais informativos. A participação em grupos educativos deve ser estimulada, pois 
auxilia na aceitação e adesão ao método.  

As mulheres que têm contraindicações ao estrogênio ou mulheres qye 
amamentam podem ser boas candidatas para o uso do DIU com cobre. Durante o 
período de lactação, mostra-se um método vantajoso por não gerar interferência na 
qualidade e quantidade do leite materno. 

Mulheres jovens e adolescentes podem utilizar o DIU com cobre, devendo-se 
aconselhar sempre  o uso concomitante de método de barreira (masculino ou 
feminino) para prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A idade 
mínima para inserção do dispositivo é de 14 anos.  

Nuligestas, ou seja, mulheres que nunca engravidaram, também podem 
utilizar DIU com cobre, pois não existe diferença significativa de expulsão por idade e 
paridade e nem implicação futura na fertalidade.  

Não há contraindicação para o uso do DIU com cobre em mulheres com 
ectopia cervical, história decesariana ou cistos ovarianos.  

Quanto às mulheres na perimenopausa, inicialmente o DIU é uma boa opção, 
sobretudo naquelas que têm contraindicações, relativas ou absolutas, à contracepção 
hormonal combinada, como as tabagistas, obesas, hipertensas e diabéticas, pois 

estes fatores associados levam a maior risco cardiovascular. 5  
Naquelas que utilizam o DIU com cobre e com menos de 50 anos, recomenda-

se retirá-lo dois anos após a última menstruação (menopausa). Nas mulheres com 
mais de 50 anos, aguarda-se um ano de amenorreia para a sua retirada. Entretanto, 
não há nenhum problema se, por qualquer razão, a mulher se mantiver com DIU 
inserido por períodos prolongados após a menopausa. 
 

4 CONTRAINDICAÇÕES PARA O USO DO DIU COM COBRE 
 

Anormalidades uterinas com útero bicorno, septado ou intensa estenose 

cervical impedem o uso do DIU. Miomas uterinos submucosas com relevante 

distorção da cavidade endometrial contraindicam o uso do DIU pela dificuldade na 

inserção e maior risco de expulsão. Miomas que não distorcem a cavidade uterina não 

são contra-indicação ao método. 7 

O DIU com cobre não pode ser inserido em vigência de IST, tais como 

clamídia, gonorreia e AIDS nos estágios clínicos 3 e 4. Nas mulheres com corologia 

positiva para sífilis (já tratadas) e HIV assintomáticas, não há contraindicação para o 
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uso do DIU. 

Presença de infecção inflamatória pélvica aguda ou crônica, endometrite, 

cervicite mucopurulenta e tuberculose pélvica (DIP) há pelo menos três meses e 

adequadamente tratadas, a inserção do DIU pode ser efetuada. 7 

O DIU  pós-parto não deve ser inserido quando houver presença de febre 

durante o trabalho de parto ou ruptura de membranas há mais de 24 horas. No pós-

parto imediato é contraindicação quando há hipotonia ou atonia pós-dequitação ou 

retenção placentária. Sua inserção no pós-abortamento é contraindicada nos casos 

de abortamento infectado. 

Mulheres em uso de anticoagulantes ou com distúrbios de coagulação não 

irão se beneficiar do uso de DIU com cobre pelo provável aumento do fluxo menstrual 

obbservado nestes casos.  

É contraindicado em mulheres com câncer de colo uterino e câncer de 

endométrio. Não pode ser inserido outro dispositivo que não seja disponibilizado pela 

nossa rede a menos que o profissional executante se responsabilize. 

 

5 EFEITOS ADVERSOS DO DIU COM COBRE 
 

Aumento do fluxo menstrual, observado principalmente nos três primeiros 
meses de uso. Um moderado aumento pode permanecer por períodos mais 
prolongados para algumas mulheres, cessando imediatamente com a retirada; 

Aumento ou aparecimento transitório de cólicas menstruais especialmente 
nos pirmeiros meses e em mulheres sem filhos. Tanto o aumento do sangramento 
quanto as cólicas uterinas podem ser manejados clinicamente. Entretanto, o desejo 
da mulher ou a persistência ou intensidade de sintomas que se tornem deletérios 
àsaúde poderão indicar a retirada do DIU. 
 

6 QUANDO INSERIR O DIU COM COBRE 
 
O DIU com cobre pode ser inserido em qualquer dia do ciclo menstrual (desde 

que excluída gravidez), no pós-abortamento imediatos. 
Para as usuárias de DIU com cobre que desejem substituí-lo, a remoção do 

antigo e inserção do novo pode ser efetuada no mesmo momento e em qualquer dia 
do ciclo.  

Recomenda-se exame ginecológico completo (especular e toque bimanual) 
antes da inserção do DIU com cobre. Com este cuidado, pode-se avaliar o conteúdo 
vaginal, posição e volume uterino. Não há indicação de profilaxia antibiótica para a 
inserção do DIU. 

Na suspeita de atraso menstrual ou dúvida, realizar o teste rápido de gravidez 
antes do procedimento.  
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Fluxograma 1. DIU DE COBRE 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quando indicar? 
Para toda e qualquer mulher, 
independentemente se adolescente ou 
adulta, que preencha os critérios de 
elegibilidade para anticoncepção o DIU de 
cobre. 
Mulheres que tenham risco de contrair ou 
estejam infectadas com o HIV, ou que 
tenham aids e que estejam em terapia 
antirretroviral (ARV) e estejam clinicamente 
bem podem colocar o DIU com segurança. 
As usuárias de DIU com aids devem ser 
reavaliadas sempre que surgirem sintomas 
adversos, como dor pélvica ou corrimento, 
na unidade básica (monitorização para 
doença inflamatória pélvica). 

DIU DE 
COBRE 

Se após gestação: 
- Logo após o parto: a qualquer momento 
até 48 horas depois de dar à luz (exigirá um 
profissional com treinamento específico em 
inserção pós-parto). Se já se passaram 
mais de 48 horas após o parto, retarde a 
inserção do DIU por quatro semanas ou 
mais; 
Após quatro semanas do parto: ela 
poderá colocar o DIU a qualquer momento 
desde que haja certeza razoável de que 
não está grávida. Se a menstruação tiver 
retornado, ela poderá colocar o DIU como 
aconselhado para mulheres que 
apresentem ciclos menstruais; 
Após aborto (espontâneo ou não): 
imediatamente se houver certeza razoável 
de que não está grávida e não houver 
infecção. Não há necessidade de um 
método de apoio; 
Se houver infecção: trate-a ou encaminhe 
a usuária e ajude-a escolher outro método; 
Se ela ainda quiser colocar o DIU: ele 
poderá ser inserido após a infecção ter 
desaparecido completamente. A inserção 
de DIU após aborto no segundo trimestre 
exige treinamento específico 

Quais os efeitos 
colaterais/adversos mais 
comuns? 
Alterações da menstruação; 
Dor aguda na parte inferior do 
abdômen, cólicas e dor; 

Possibilidade de anemia; 
Possibilidade de perfuração 
uterina etc. 

O que orientar? 
Possui alta eficácia; 
Proteção de longo prazo contra 
gravidez (duradouro); 
A mulher retorna rapidamente à 
fertilidade quando retirado o 
dispositivo; 
Não protege contra doenças 
sexualmente transmissíveis (IST) 

o 

Quando colocar? 
Se apresenta ciclos menstruais: a 
qualquer momento do mês. Caso se 
passaram mais de 12 dias do início da 
menstruação, poderá colocar o DIU a 
qualquer momento desde que se 
certifique a não possibilidade de 
gravidez. Não há necessidade de 
método de apoio; 
Se está mudando de outro método: 
a qualquer momento se estiver 
usando o outro método de forma 
consistente e correta ou ainda se 
houver certeza razoável de que não 
está grávida. Não há necessidade de 
método de apoio; 
- Após tomar AHE: o DIU pode ser 
inserido imediatamente após o uso. 
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Fluxograma 2. Acolhimento da usuária na APS 
 
 

Consulta com avaliação ginecológica 
 

Enfermeira(o) Médico(a) 
 

               SIM                                                             NÃO 
                                    

                                                                      

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRAINDICADO. 

 

    Tratar a causa 
da contraindicação. 

-Entregar termo; 

 
-Explicar os próximos 
passos e sanar 
dúvidas; 
 
- Marcar data do 
procedimento. 

Obs: Se suspeita de gravidez, realizar teste de gravidez, disponível no serviço. 

 
ACOLHIMENTO HUMANIZADO COM ESCUTA QUALIFICADA E ENTREVISTA 

ENFERMEIRA (o) 

- Anormalidades 
anatômicas uterinas, 
câncer de colo uterino; 

-  Probabilidade de 
gestação; 

- - Vigência de IST, tais 
como clamídia, 
gonorreia e AIDS nos 
estágios clínicos 3 e 4; 
- Presença de infecção 
inflamatória pélvica 
aguda ou crônica, 
endometrite, cervicite 
mucopurulenta e 
tuberculose pélvica; 

- Pós-parto com 
presença de febre 
durante o trabalho de 
parto ou ruptura de 
membranas há mais de 
24 horas; 
- Pós-parto imediato 
com hipotonia ou atonia 
pós- dequitação ou 
retenção placentária; 
-Pós-abortamento 
infectado. 
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Fluxograma 3. Acolhimento da usuária na APS 
 
 

 

                                   NÃO                                        SIM    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Orientar outros métodos 
contraceptivos 

1.Explicar sobre o 
método; 
 

. 

2 Esclarecer dúvidas;  
3 Realizar avaliação 
ginecológica; Fornecer 
termo de consentimento 
do DIU 
4 Agendar iserção 

Agendar retorno para avaliação na 
Unidade de Saúde de 30 – 40 dias 

Obs: 

• Na avaliação ginecológica, se tiver vaginose, tratar; 

• Se estiver com o preventivo atrasado, oportunizar o momento para coleta, lembrar 

que idade para coleta de citopatológico é entre 25-64 anos e a cada 2 exames 

negativos, fazer um intervalo de 3 anos. 
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Fonte: OMS e Febrasgo 
 
Situação O que fazer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alterações da menstruação 

Ausência ou sangramento irregular (aquele 
que vem em momentos inesperados e 
incomodam a usuária): é comum sangramento 
irregular ou a ausência de sangramento em 
mulheres em uso de métodos hormonais (a 
amenorreia é normal se a mulher estiver 
amamentando; no uso de injetáveis trimestrais, 
é comum que surja a amenorreia com o tempo). 
Não são prejudiciais e o sangramento 
geralmente perde a intensidade ou cessa nos 
primeiros meses de uso. Garantir que a usuária 
esteja fazendo uso do método corretamente. Se 
há ausência de sangramento, garantir que ela 
não está grávida. Se há suspeita de gravidez, 
instruir a interromper o método caso se 
confirme. No sangramento irregular em uso de 
AOC, orientar o uso correto e de preferência 
sempre no mesmo horário. Pode-se tentar o 
uso de AINE para alívio em curto prazo. Na 
persistência da queixa, avaliar a possibilidade 
da troca da fórmula do AOC por anovulatório 
com maior concentração de etinilestradiol ou, 
se já em uso de AOC com 30-35 mcg de EE, 
avaliar uso de AOC bifásicos ou trifásicos. 
Caso se suspeite de que algo esteja errado, 
considerar condições subjacentes não 
relacionadas ao uso do 
AOC. 

 
 
 
 
Alterações da menstruação 

Sangramento vaginal inexplicável (que 
sugere problema médico não relacionado ao 
método) ou sangramento intenso ou 
prolongado: encaminhar ou avaliar de acordo 
com o histórico e exame pélvico. Diagnosticar e 
tratar da maneira apropriada. Ela poderá 
continuar tomando o anticoncepcional enquanto 
seu problema estiver sendo avaliado.                                                           
Se o sangramento é causado por IST ou 
inflamação pélvica, ela poderá continuar 
tomando o anticoncepcional durante o 
tratamento. 
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Alterações da menstruação 

Menstruação intensa ou prolongada (o 
dobro do normal ou duração maior que oito 
dias): de modo geral, não é algo prejudicial e 
normalmente perde a intensidade ou cessa 
após alguns meses. Para obter modesto alívio 
de curto prazo, seguir as recomendações 
para sangramento irregular. Para evitar que 
ocorra anemia, sugerir suplementação de 
ferro e dizer que é importante que ela coma 
alimentos que contenham ferro. Se o sintoma 
persistir ou começar após vários meses de 
menstruação normal ou ausência dela, ou 
caso se suspeite que haja algo errado por 
outros motivos, deve-se considerar as 
condições subjacentes que não estejam 
relacionadas ao uso do método. Se em uso 
de injetável de progestágeno, para obter 
alívio em curto prazo, avaliar uma das 
alternativas: 1) AOC, tomando uma pílula 
diariamente por 21 dias, iniciando quando 
sua menstruação começar; e 2) 50 µg de 
etinilestradiol 
diariamente por 21 dias, iniciando quando sua 
menstruação começar 

Dor aguda na parte inferior do 
abdômen 

Ficar atento a sinais de gravidez ectópica. 
Ficar atento a sinais de doença inflamatória 
pélvica (DIP) e iniciar o tratamento 
imediatamente se confirmada a hipótese. 
Realizar exames abdominais e pélvicos. 
Iniciar o tratamento rapidamente. Não há 
necessidade de retirar o DIU caso a mulher 
queira continuar a usá-lo (exceto em caso de 
doença inflamatória pélvica – ver capítulo 1, 
sobre as queixas mais comuns). Caso deseje 
retirar, realizar a retirada após início do 
tratamento. 

Cólicas e dor É comum que a mulher sinta um pouco de 
cólicas e dor um ou dois dias após a 
colocação do DIU. As cólicas também são 
comuns nos primeiros três a seis meses de 
uso do DIU, particularmente durante a 
menstruação. De modo geral, não é algo 
prejudicial e normalmente diminui com o 
tempo. Sugerir um analgésico, de preferência 
um antiinflamatório não esteroidal ou 
hioscina. Se ela também tiver menstruação 
intensa ou prolongada, não deverá utilizar 
aspirina (pode aumentar o sangramento). 
Se as cólicas continuarem e ocorrerem 
fora da menstruação: Avaliar se há 
problemas de saúde subjacentes e tratá-los 



16 

 

ou encaminhar; se não for constatado 
nenhum problema subjacente e as cólicas 
forem agudas, converse sobre a possibilidade 
de retirar o DIU; se o DIU removido tiver 
aparência distorcida ou se dificuldades 
durante a remoção sugerirem que o DIU 
estava fora da posição correta, explicar à 
usuária que ela poderá colocar novo 
DIU, o qual possivelmente lhe causará menos 
cólicas. 

Possibilidade de anemia O DIU de cobre pode contribuir para um 
quadro de anemia caso a mulher já tenha 
baixo teor de ferro no sangue antes da 
inserção, pois o DIU pode provocar 
menstruação mais intensa. Se necessário e 
se possível, fornecer suplementação de ferro 
e orientar dieta 
rica em ferro. 

Suspeita de perfuração uterina Se houver suspeita de perfuração no 
momento da inserção ou sondagem do útero, 
interrompa o procedimento imediatamente (e 
remova o DIU caso tenha sido inserido). Se 
houver suspeita de 
perfuração uterina incompleta solicitar USG 
transvaginal e encaminhar para ginecologia. 
Se for abdomen agudo encaminhar para 
atendimento na UPA Santana. 

 
 
 
 
 
Ausência do fio 

Perguntar à usuária: se e quando ela viu o 
DIU sair; quando ela sentiu os fios pela última 
vez; quando ela teve sua última 
menstruação; se ela tem algum sintoma de 
gravidez; se ela usou método de apoio desde 
que deu pela falta dos fios. Sempre iniciar 
com procedimentos menores e seguros e agir 
com suavidade. Verificar se há fios nas 
dobras do canal cervical. Em metade dos 
casos de ausência dos fios de um DIU, eles 
podem ser encontrados no canal cervical. Se 
não se conseguir localizar os fios no canal 
cervical, ou eles subiram para o útero ou o 
DIU foi expelido sem se notar, excluir a 
possibilidade de gravidez antes de tentar 
procedimentos mais invasivos. 
Solicitar ultrassonografia pélvica para 
verificar a presença do DIU. Fornecer a ela 
método de apoio para ser usado no 
período caso o DIU tenha saído. 
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O parceiro sente os fios do DIU 
durante o sexo 

Explicar que isso acontece algumas vezes 
quando os fios são cortados curtos demais. 
Se o parceiro achar que os fios incomodam, 
apresente algumas opções: – Os fios podem 
ser cortados ainda mais de modo a não 
ficarem para fora no canal cervical. O 
parceiro dela não sentirá os fios, mas a 
mulher não poderá verificar os fios de seu 
DIU. – Se a mulher deseja poder verificar os 
fios do seu DIU, este pode ser removido e um 
novo ser colocado em seu lugar (para evitar 
desconforto, os fios devem ser cortados de 
modo a ficarem 3 centímetros para fora do 
cérvix). 
 

Expulsão do DIU Se o DIU sair parcialmente, remova-o. Se a 
usuária relatar que o DIU saiu completa ou 
parcialmente, conversar com a usuária e 
questionar se ela deseja outro DIU ou método 
diferente (ajude na escolha de novo método 
se ela preferir). Caso ela queira outro DIU, 
ela poderá colocá-lo a qualquer momento se 
houver certeza razoável de que não está 
grávida. Caso se suspeite de expulsão total e 
a usuária não souber se o DIU saiu ou não, 
encaminhá-la para uma radiografia ou 
ultrassom a fim de avaliar se o DIU se 
deslocou para a cavidade abdominal. 
Fornecer a ela método de apoio para ser 
usado durante 
este período. 
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7 DIU COM COBRE NO PÓS-PARTO E PÓS-ABORTAMENTO IMEDIATOS 
 

A maternidade é um espaço de atenção à saúde da mulher, no que se refere 
às ações relativas à atenção ao parto e abortamento e, também, aos cuidados de 
saúde sexual e saúde reprodutiva. A oferta do DIU cobre e sua inserção em mulheres 
no pós-parto e pós-abortamento imediato nas maternidades é uma prática que 
complementa as ações realizadas na Atenção Básica durante o pré-natal amplia o 
acesso a este método. 

A ausência de abordagem e oferta do DIU de cobre no período, no pós-parto 
e pós-aborto nas maternidades, pode contribuir para a ocorrência de gestação futura 
não planejada. Daí, a importância de reforçar a disponibilidade deste método nas 
maternidades. 

 

DIU COM COBRE NO PÓS ABORTAMENTO 
 
Sabe-se que o risco de ter um novo abortamento é maior entre as mulheres 

que já tiveram um aborto e este risco aumenta proporcionalmente ao número de 
abortos anteriores. Nos casos de baortamento induzido, a adoção imediata de 
contracepção tem-se mostrado uma medida eficaz para reduzir riscos de novos 
abortos. 

A mulher em situação de abortamento precisa da orientação dos profissionais 
de saúde e de disponibilidade de métodos eficazes e aceitáveis na redução do risco 
de uma nova gravidez não planejada. 

Portanto, o atendimento à mulher em situação de abortamento somente será 
completo se acompanhado de oreintação sobre anticoncepção e de oferta no pós-
aboratmento imediato.  

O ideal é que todos os métodos contraceptivos estejam disponíveis no local onde 
se atende a mulher em situação de abortamento, dando-se oportunidade de se iniciar 
a contracepção antes da alta hospitalar. Trata-se de uma medida oportuna de oferta e 
garantia de acesso da mulher às opções de métodos contraceptivos seguros. Em que 
pese a obrigatoriedade da orientação e oferta de métodos contraceptivos, as mulheres 
devem ter absoluta liberdade para aceitar ou não os métodos ofertados. 

Mulheres atendidas em situação de abortamento, espontâneo ou induzido, 

podem, ou não, desejar uma gravidez subsequente a curto, médio ou longo prazo. Esta 

decisão, que é de cada mulher, deve ser discutida com os profissionais que a 

atendem, de modo a prover as informações e os meios necessários e seguros em cada 

situação. 

As orientações sobre planejamento reprodutivo pós-abortamento devem 

começar por informar que a recuperação da fertilidade pode ser quase que imediata 

após o abortamento e que a anticoncepção deve se iniciar também de imediato, ainda 

que a mulher não deseje, tão logo, ter relações sexuais.  

Neste sentido, a oferta para inserção imediata do DIU com cobre deve estar 
disponível às mulheres após o abortamento, pois este poderá ser um momento único 
e importante no planejamento reprodutivo. O dispositivo pode ser inserido logo após 
o procedimento de curetagem ou aspiração manual intrauterina em mulheres com 
abortamento espontâneo ou induzido, desde que não haja quadro infeccioso. 
Apesar de haver um risco ligeiramente superior de expulsão nestas usuárias, a 

literatura refere que 50% das mulheres têm relação sexual nos primeiros 30 dias após 

o abortamento. Em função disso, postergar a inserção do DIU em seis semanas pode 
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ser um risco para a ocorrência deuma gravidez não planejada, não pelo método, mas 

pela dificuldade de retorno da mulher à consulta para introdução de um método 

contraceptivo. Estudos têm demonstrado que a ocorrência de nova gravidez, em 6 

meses após parto ou aborto, é 2,5 vezes menor em mulheres que têm a inserção do 

DIU antes da alta hospitalar. 

 

DIU COM COBRE NO PÓS PARTO 
 
A inserção do DIU no pós-parto imediato, tanto do parto normal quanto da 

cesariana, é utilizada em muitos países. Este é um momento oportuno e conveniente 
para a mulher, no qual ela se encontra mais motivada para a contracepção. 

Há que considerar, ademais, que os melhores resultados maternos e 

perinatais se obtém quando o intervalo intergestacional é maior que 18 a 24 meses16  

Em vista disto, a contracepção imediata pós-parto com DIU de cobre deve ser 

ofertada às mulheres, considerando-se que é segura, efetiva e não interfere na 

lactação. 

Segundo a OMS, a inserção do DIU com cobre pós-dequitação placentária 

imediata (dentro de 10 minutos) apresenta taxas de expulsão, em seis meses, de 7 a 

15% e, de 2,0 a 2,8%, em dois anos.  

Estudos demonstram taxas de infecção, quando inserido no pós-parto 

imediato, similares à colocação fora do período puerperal (0,1 a 1,1%) e rara a 

ocorrência de perfuração (1,3 a 2,2/1.000 inserções). Outros estudos sobre o tema 

demonstram taxas de expulsão maiores nas não lactantes (22,4%) e nas multíparas 

(25,9%) quando comparadas às lactantes (11,9%) e primíparas (14,3%) , 

respectivamente17 

A grande maioria das mulheres, entre 90 e 95%, é capaz de detectar a 

expulsão do DIU. As taxas de gestação indesejada após inserção de DIU no puerpério 

imediato variam de 1 a 5,4%, após 24 meses.  

A inserção do DIU com cobre no pós-parto pode ser a qualquer momento até 

completar 48 horas, mas, de forma prioritária, a inserção deve ser imediata (até 10 

minutos pós-dequitação), pois a taxa de expulsão é menor. Após o período de 48 

horas, deve-se esperar de quatro a seis semanas para realizar a inserção. Tendo em 

vista a segurança do dispositivo no puerpério imediato, justifica-se a oferta de 

informações amplas sobre saúde sexual e reprodutiva e de inserção do DIU com 

cobre, caso seja da escolha da mulher, antes da alta hospitalar, respeitando os 

critérios de elegibilidade da OMS para o método. 

É ideal que seja enfatizada a estas pacientes a importância do 

acompanhamento regular com profissional de saúde, a fim de se identificar a 

possibilidade de expulsão do DIU precocemente. 

A gestante que deseja inserir o DIU no pós-parto deve ser orientada no pré-

natal sobre o método e anexado na carteira de gestante o termo de consentimento 

para inserção do DIU. O médico obstetra, na hora do parto, vai avaliar a possibilidade 

da inserção do dispositivo. 

 

8 TÉCNICA DE INSERÇÃO 
 

 
O DIU deve ser  alojado corretamente no útero, o que torna mínimo o 
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desconforto para a mulher e o risco de expulsão. A inserção pode serfeita por 
profissional médica(o) ou enfermeira(o) treinada(o)e não deve ser uma prática 
exclusiva do especialista ou vinculada à realização de exames complementares, como 
ultrassonografia de rotina e resultado de citopatológico do colo uterino. 

No Brasil, como em outros países, há amparo legal (Anexo 3) para a prática 
da(o) enfermeira(o) no que se refere à inserção do DIU, desde quea(o) profissional 
seja devidamente capacitado para a execução da técnica. A inserção do DIU pode 
ocorrer na consulta médica ou de enfermagem, desde que os critérios de elegibilidade 
sejam atendidos e haja manifestação do desejo por parte da mulher. 

No caso de inserção do DIU fora do período menstrual, é recomendada, 
dependendo da situação, a realização do teste rápido de gravidez antes da inserção, 
como forma de excluir possibilidade de gestação. 

 
8.1 Materiais necessários: 
 

A) Na APS:  
Os instrumentos devem estar sob esterilização cirúrgica: 
 
- Histerômetro; 
- Kit estéril de inserção de DIU, incluindo pinça de Pozzi, pinça de Cheron 

(para antissepasia), tesoura, cuba rim ou semelhante; 
- Espéculo; 
- PVPI; 
- Pacote de gaze; 
- Luva de procedimento; 
- Luvas estéril; 
- Foco de luz. 
 
Caso seja possível, deve existir um auxiliar para ajudar no procedimento.  
 
 

8.2 Técnica de inserção do DIU na APS (DIU de intervalo – fora do período 
puerperal) 

 
- Explicar o procedimento à mulher, responder suas perguntas e esclarecer 

suas dúvidas. Isto ajuda a mulher a ficar mais tranquila e relaxada, facilitando a 
colocação. A manipulação do colo e passagem do dispositivo pelo orifício interno pode 
ser desconfortável para algumas mulheres. Algumas estratégias podem ser utilizadas, 
apesar de não terem eficácia científica comprovada, como a administração de 
antiinflamatório não esteróide (AINE) por via oral, para controle da dor, antes da 
inserção do DIU; 

- Realizar exame pélvico bimanual - O exame bimanual determina o 
tamanho, posição, consistência e mobilidade do útero e identifica pontos dolorosos 
que possam indicar aexistência de uma infecção. Um útero retrovertido, ou seja, 
voltado para trás, exige a retificação com tração da pinça Pozzi durante a inserção do 
DIU. Até esse momento pode ser utilizada uma luva de procedimento; 
            - Introduzir o espéculo - após exposição do colo uterino com espéculo 
identificar sinais de infecção do trato genital, como secreção purulenta, sangramento 
fácil do colo ou lesões. A ectopia do colo não é contraindicação para inserção do DIU. 

A partir de então, realizar procedimentos de prevenção de infecções como 
utilização de luvas estéreis, usar instrumentos esterilizadose realizar a limpeza do colo 
do útero com um antisséptico a base de água com iodo fórmio ou cloridrato de 
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. Adotar uma técnica cuidadosa, lenta e de manipulação suave durante todas as fases da histerometria 
e inserção. Isto reduz o desconforto da mulher e minimiza as chances de perfuração uterina, laceração do 
colo do útero e outras complicações. Durante a inserção, mantenha as hastes do DIU na posição horizontal, 
com os ramos horizontais no mesmo sen tido do diâmetro lateral do útero 

•Alojar o DIU no fundo do útero - isto reduz ao mínimo a ocorrência de expulsão e de gravidez 
acidental; 

 

•Seguir as instruções do fabricante na colocação do DIU. 

 

clorexidina. Isto minimiza as chances de infecção uterina posterior à inserção do DIU. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

• Realizar pinçamento do lábio anterior do colo com pinça de Pozzi, delicadamente; 

 

•Fazer a histerometria de forma lenta e delicada para determinar a profundidade e a 
angulação uterina. Com isso, reduz-se o risco de perfuração do útero, que pode ocorrer se o 
histerômetro ou o DIU for inserido de forma abrupta, muito profundamente ou em ângulo 
incorreto. 

 

•Preparação do DIU - certificar-se de que a luva permanece estéril - caso contrário, deve-se 
trocá-la. Solicitar ao auxiliar a abertura da embalagem do DIU de acordo com orientações do 
fabricante. Introduzir as hastes no condutor-guia de in- serção. Este procedimento também 
pode ser realizado com a embalagem fechada; 
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A maior parte dos fabricantes do DIU orienta utilizar técnica retrátil para sua 

colocação. Neste sistema, o tubo de inserção, carregado com o DIU, é inserido até o 

fundo, conforme medida indicada pelo histerômetro e, em seguida, o tubo de inserção 

é retirado parcialmente, enquanto o êmbolo interno é mantido fixo. Isto libera as hastes 

do DIU e o coloca em posição. 

Aguardar alguns segundos e, em seguida, retirar primeiramente o êmbolo e 

depois o tubo-guia. Em seguida, cortar os fios deixando-os com cerca de 2 a 3 

centímetros de comprimento, em relação ao colo uterino. 

Manter a mulher deitada por cerca de quinze minutos após o procedimento 

pode reduzir o desconforto. O profissional de saúde deve se certificar de que ela está 

bem antes de sentá-la. 

A colocação do DIU não é complicada. Apesar de muitas mulheres sentirem 

certo desconforto, menos de 5% sentem níveis moderados ouagudos de dor. As 

reaçõesvasovagais, tais como suor, vômitooudesmaiosbreves ocorrem em, no 

máximo, 0,5 a 1% das mulheres. Geralmente, estes problemas são de duração curta 

e raramente exigem a remoção imediata do DIU. Além disso, não afetam o 

desempenho posterior do DIU. As mulheres que nunca deram à luz, as que tiveram 

apenas parto por cesárea ou aquelas cujo último parto tenha ocorrido há bastante 

tempo, têm maior probabilidade de apresentar estes sintomas. 

Após o término do procedimento, deve-se registrar no prontuário eletrônico o 

comprimento dos fios do DIU em relação ao colo uterino. Este será um parâmetro 

importante para avaliar a correta localização do DIU na cavidade uterina, na consulta 

de seguimento, que deverá ocorrer após o próximo ciclo menstrual ou de 30 a 40 

dias após a inserção. Caso o fio não seja localizado ou se apresente maior do que o 

deixado no momento da inserção, considerar a possibilidade de mal posicionamento 

ou expulsão parcial do DIU.  
 
Figura 1: Posicionamento adequado do DIU TCu 380A em inserção ambulatorial 
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9 O QUE FAZER SE ACONTECER REAÇÃO VAGAL  DURANTE INSERÇÃO DO 
DIU 
 

 
Não se deve utilizar  manobras bruscas na tração do colo do útero após o 

pinçamento, já que algumas mulheres são mais susceptíveis à reação vasovagal. As 
principais reações encontradas são hipotensão, palidez, bradicardia e sudorese. Caso 
as manifestações descritas anteriormente ocorram antes da introdução do DIU é 
sugerida a suspensão do procedimento. A simples permanência em decúbito dorsal e 
observação clínica são suficientes na maioria dos casos. 

 

10 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) INFORMADO 
PARA INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 
 

 
A Atenção Primária à saúde deve  disponibilizar documento informativo sobre 

o procedimento realizado, orientando de forma clara os benefícios do método 
escolhido e oscuidados pós-inserção, bem como a taxa de falha, efeitos colaterais, 
riscosde expulsão e sinais de alerta. 

O impresso contido dentro da embalagem do DIU de cobre com informações 
à paciente, lote do produto, deve ser entregue à paciente devidamente assinado e 
carimbado pelo profissional médico ou enfermeiro que realizou a inserção. Neste 
impresso, deve-se registrar, também, o comprimento do fio do DIU em relação à 
cérvice uterina para controle da paciente e do profissional de saúde em consultas 
subsequentes. 

A este documento, poderá A este documento, poderá ser anexada cópia do 
termo de con- sentimento informado utilizado para documentar a vontade da mulher e 
aautorização para o procedimento com informações. 

 

ORIENTAÇÕES APÓS INSERÇÃO DO DIU COM COBRE 
Após inserção do DIU com cobre, a mulher deve ser orientada a procurar 

atendimento, a qualquer tempo, caso apresente algum sintoma de alarme como: 
 

 
                       Dor Pélvica              Aguda ou 

     Febre                                                       Crônica 
 
 
Febre, dor pélvica aguda e persistente, que podem ser sinal de doença 

inflamatória pélvica por presença de cervicite por Chlamydia, assintomática no 
momento da inserção. Nesse caso, a mulher deve ser tratada com antibiótico 
apropriado, não sendo necessária a remoçãodo DIU com cobre se a sintomatologia 
regredir rapidamente. Se persistir, é preciso retirar o DIU. 

As demais consultas de saúde da mulher com avaliação ginecológica e coleta 
de citologia cervico-vaginal devem ocorrer conforme disposto no Caderno de Atenção 
Básica n° 13. A equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família deve estar disponível 
para acolhimento das mulheres no caso de apresentarem intercorrências. 

Não há contra-indicação para a mulher realizar suas atividades cotidianas 
após a inserção do DIU. A usuária deve ser orientada a usar preservativo masculino 
ou feminino ou outro método contraceptivo durante 7 dias após a colocação, período 
de adaptação do organismo. O uso de camisinha feminina ou masculina deve ser 
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aconselhado, como forma de prevenção às IST. 
 

11 O QUE FAZER QUANDO O FIO DO DIU COM COBRE NÃO FOR 
ENCONTRADO 

 
Quando o fio do DIU com cobre não é identificado ao toque ou ao exame 

especular, atentar para as seguintes situações: 
- O DIU com cobre está adequadamente posicionado e o fio está no canal 

cervical; 
- O DIU com cobre foi expelido; 
- Houve perfuração uterina e o DIU com cobre migrou para a cavidade 

abdominal; 
- Ocorreu uma gravidez; 
O primeiro passo é excluir gravidez, solicitando teste rápido de gravidez ou 

beta HCG (caso necessário). A realização de ultrassonografia transvaginal irá 
determinar a presença e posicionamento do DIU com cobre, auxiliando a conduta. 

Caso haja identificação do DIU com cobre na cavidade uterina, 
adequadamente implantado, nenhuma ação é necessária. Caso o DIU com cobre seja 
visualizado na cavidade abdominal (através do RX de abdome ou ultrassonografia), 
realiza-se videolaparoscopia ou laparotomia para localização e extração do 
dispositivo23. 

 

12 O QUE FAZER DIANTE DE INFECÇÃO PÉLVICA 
 
Um pequeno pequeno percentual de mulheres poderá desenvolver qua- dro 

infeccioso após a colocação do DIU. A infecção pélvica, quando rela-cionada com o 
uso do DIU com cobre (inserção), geralmente ocorre no primeiro mês de uso. 

O grande fator de risco para uma mulher apresentar uma doença inflamatória 
pélvica (DIP) é a exposição às infecções sexualmente transmissíveis (IST). Portanto, 
o aconselhamento sobre uso de preservativos mostra-se importante para prevenção 
destas infecções. 

Destaca-se que o DIU com cobre não está associado ao aumento do risco de 
infecções pélvicas. Quando há o diagnóstico de DIP (ascensão de germes patógenos 
à cavidade endometrial e tubária), deve-se instituir antibioticoterapia adequada ao 
caso, conforme protocolos do Ministério da Saúde. Nestes casos, não há necessidade 
de remoção do DIU com cobre, pois estudos com bom nível de evidências concluem 
que o sucessoterapêutico não se altera pela retirada ou manutenção do DIU com 
cobreinsitu. 

A flora vaginal não se altera pelo uso do DIU com cobre. Portanto, quando há 
diagnóstico de vaginose bacteriana, deve-se iniciar o tratamento habitual. Não há 
evidências de que o DIU com cobre altere a prevalência deste processo infeccioso. 
Usuárias de DIU com cobre que desenvolvam vaginose bacteriana, tricomoníase ou 
candidíase devem receber tratamento habitual, sem a necessidade de remoção do 
DIU. 
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13 COMO PROCEDER DIANTE DA EXPULSÃO DO DIU COM COBRE 
 

A expulsão do DIU com cobre é mais comum no primeiro ano de uso, 
ocorrendo em até 4-5% das usuárias. Os fatores de risco para expulsão são: 

• História de expulsão prévia de outro DIU com cobre (neste último 
caso, a probabilidade de nova expulsão é de 30%). 

• Aumento do fluxo menstrual e dismenorréia severa. 
Suspeita-se de expulsão parcial quando há corrimento vaginal, sangramento 

intermenstrual ou sinusorragia e dispareunia. Porém, algumas mulheres não têm 
sintoma quando há expulsão parcial ou total. 

As mulheres devem ser estimuladas a realizar o toque vaginal periódico para 
verificar a presença do fio ou palpação de parte do plástico do DIU com cobre. Não 
palpar o fio do DIU com cobre ou sentir parte do plástico são motivos para 
comparecimento da mulher ao serviço de saúde. 

O DIU com cobre na cavidade vaginal deve ser removido, não devendo ser 
reintroduzido. Se for do desejo da mulher continuar com o método, realizar a inserção 
de um novo DIU com cobre, após avaliação do profissional de saúde sobre a 
pertinência de manutenção do método. 

 

 

14 O QUE FAZER QUANDO O DIU COM COBRE ESTA MAL POSICIONADO 
 

O posicionamento ideal do DIU  com cobre é estar mais próximo ao fundo 
uterino. Não deve ser utilizado para avaliação de posicionamento os parâmetros 
métricos da ultrassonografia. O ramo longitudinal do DIU deve estar completamente 
inserido na cavidade uterina, ou seja, acima do orifício interno do colo uterino. 
Considera-se que o dispositivo esteja mal posicionado quando algum segmento se 
encontrar no canal cervical (abaixo do orifício interno). O DIU com cobre localizado 
acima do orifício interno e que não desceu no canal cervical tende a manter o fio 
dotamanho que foi cortado no momento da inserção. A mulher que, emcon-sulta 
subsequente, encontra-se assintomática e com fio sem modificação em relação ao 
comprimento no momento da inserção, entende-se estarcom o DIU bem posicionado. 

Como cuidado adicional após a inserção, deve-se anotar noprontuário o 
tamanho em que o fio foi cortado em relação ao orifício ex-terno do colo uterino e, 
também, ser ensinado à mulher o autocuidado. Toda mulher usuária de DIU deve ser 
estimulada a sentir pelo toque o seu colo uterino e identificar o fio. Isso ajudará a 
perceber precocemente alterações no tamanho do fio ou a ausência do mesmo. 

Na ocorrência de não identificação do fio, deve-se buscar a cau- sa. Nem 
sempre a não visualização do fio significa a expulsão. O mesmopode ter se enrolado 
no canal endocervical. Caso o fio não esteja visível, uma escova citobrush utilizada 
para coleta de Papanicolau colocadano orifício cervical poderá recuperar o fio. Um 
exame ultrassonográficoirá esclarecer se o posicionamento do dispositivo está 
adequado. O DIUcom cobre é radiopaco podendo, também, ser observado por 
examede Rx da pelve. Confirmado o mal posicionamento do DIU, a conduta a ser 
tomada é retirá-lo, podendo-se inserir novo DIU com cobre, após avaliação do 
profissional de saúde sobre a manutenção ou mudança do método contraceptivo. 
 

15 REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA 
 
Não é obrigatória a solicitação de ultrassom anteriormente e após a inserção 

do DIU com cobre. Previamente à inserção, entretanto, deverá ser realizada em casos 
selecionados, como exemplo, na suspeição de má formação uterina ou para a 
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investigação de sangramento uterinoanormal sem diagnóstico. Se disponível, a 
ultrassonografia poderá ser solicitada para confirmação do bom posicionamento do 
DIU após a sua inserção. Também pode ser utilizada para identificar a presença do 
DIUquando da ausência de fio visível na cérvix ou nos casos de fio com comprimento 
mais longo que aquele registrado no momento da inserção. 

  

16  O QUE FAZER EM CASO DE DOR 
 
Usuárias de DIU  com cobre que retornam à consulta com queixa de dor 

pélvica ou abdominal devem ser avaliadas quanto à DIP, gravidez ectópica, aborto, 
perfuração uterina ou expulsão parcial do DIU. Mulheres que se queixam de 
dismenorreia devem ser tranquilizadas quanto ao caráter transitório da mesma. 
Podem ser prescritos analgésicos. 
 

COMENTÁRIOS FINAIS 
 
O DIU com cobre é um  excelente método contraceptivo de longoprazo. 

Evidências científicas consistentes mostram que o DIU com cobre pode ser utilizado 
na maioria dos casos, havendo poucas contraindicações para o seu uso. Atentar que 
algumas destas restrições são temporárias. 

Consulta prévia à escolha do método anticoncepcional é importante para um 
adequado esclarecimento da usuária quanto aos efeitos favoráveis e adversos do DIU 
com cobre. Informações qualificadas sobreo modo de uso, mecanismo de ação, bem 
como utilização de estratégias existentes para minimizar eventuais efeitos 
indesejáveis aumentam a taxa de continuidade do método. 

As grandes vantagens do DIU com cobre T Cu 380A são longotempo de ação 
(10 anos), baixo índice de gravidez, intervenção única para seu uso e poucos efeitos 
indesejados, além de existirem opções para o manejo destes efeitos. Por esses 
motivos, há grande aceitabilidade do DIU com cobre. 

O incremento nas ações de divulgação e oferta do DIU com cobre por parte 
das unidades de saúde é uma medida de garantia de acesso das mulheres aos 
benefícios deste método. É imprescindível que todos os serviços e profissionais 
responsáveis pelos cuidados de saúde das  mulheres divulguem informações 
qualificadas, com base em evidências científicas e organizem os processos de 
trabalho de forma a garantir àsmulheres o acesso ao método em tempo oportuno. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO INSERÇÃO DO 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) DE COBRE 

Prezada Cliente: 
 

Este documento tem por finalidade informar-lhe sobre o procedimento 
de implante de dispositivo intrauterino (DIU), escolhido por V.S., bem como os 
riscos que decorrerem da técnica a ser utilizada. 

Situações que poderão ocorrer após a inserção do DIU (5 a 15% dos 
casos): dor e sangramentos após a implantação, mas que geralmente 
desaparecem em um ou dois dias, sangramento menstrual mais prolongado e 
volumoso e expulsão do DIU. Complicações (geralmente raras): perfuração 
uterina (0,1%), infecção uterina e anexos, gravidez tópica (0,6 a 0,8 por 100 
mulheres e após o primeiro ano essa taxa cai) e gravidez ectópica (1,5 por 1.000 
mulheres/ano/uso). 

Declaro   que:   em   consulta   de   enfermagem,   realizada   pela(o) 
Enfermeira(o)                                                                           ,  tomei 

os conhecimentos das intercorrências que podem advir da utilização do DIU e 
mesmo assim reafirmo o interesse de implantá-lo; fui informada sobre os 
diversos métodos contraceptivos existentes, definitivos e não definitivos (ACO- 
eficácia contraceptiva de 92%, Injetável – 97% de eficácia contraceptiva), tendo 
optado pelo DIU; fui informada que o implante do DIU de cobre possui 94% de 
eficácia para a contracepção após o 1º ano; fui informada das intercorrências 
mais frequentes, incluindo aumento do fluxo menstrual. 

Estou ciente que, como método anticoncepcional, o DIU também 
apresenta contraindicações, não devendo ser utilizado diante da suspeita de 
gravidez ou gravidez confirmada, suspeitas ou presença de tumores uterinos, 
em casos de sangramento vaginal com causa desconhecida, nas más formações 
uterinas e na presença de infecções ginecológicas sem tratamento. 

Declaro ter sido  orientada da necessidade de acompanhamento regular 
após a implantação do DIU e que o mesmo deve ser trocado no prazo estipulado 
pelo fabricante de 10 anos. 

Sou sabedora de que a(o) profissional acima descrita(o), não terá 
qualquer responsabilidade em caso de falha na utilização do DIU acarretando 
gravidez. Assim, estando todas as explicações acima completamente 
entendidas, como também, esclarecidas todas as minhas dúvidas, declaro estar 
satisfeita com as informações e que compreendo o alcance, os riscos e as 
consequências inerentes ao procedimento de implante de Dispositivo Intra- 
Uterino (DIU) não hormonal, por mim solicitado, concordando com as condutas 
necessárias a sua realização. 

 
Ponta Grossa, de de . 

 

Enfermeiro (a) 
 
 
 

Cliente 


