Métodos contraceptivos de emergência
Os métodos contraceptivos de emergência (EC) evitam a gravidez após o ato sexual
mas isso funciona somente se você usá-lo o mais cedo possível—dentro de, no
máximo, poucos dias. Você poderá usar um desses métodos se:
• Teve relações sexuais sem proteção (ou seja, sem o uso de algum método
de controle de natalidade),
• Foi forçada a ter relações sexuais ou
• Acha que o método anticoncepcional que usou não funcionou (por
exemplo, a camisinha se rompeu, você esqueceu de tomar a pílula no
tempo certo etc.).

Inserção de emergência de DIU (para mulheres):
Você pode obter a inserção de um DIU para impedir a gravidez
no prazo de 5 dias após uma relação desprotegida. O DIU é um
pequeno dispositivo de plástico macio e cobre que é inserido
dentro do útero por um médico ou enfermeiro. Visto que o DIU
pode evitar a gravidez por até dez anos (ou até ser removido),
este método de controle de natalidade seguro e altamente
eficaz talvez também seja a forma mais barata de evitar a gravidez ao longo do tempo.

Pílula contraceptiva de emergência (EC) (para mulheres):
Também conhecida como “pílula do dia seguinte” ou Plan B®,
a pílula EC é uma pílula anticoncepcional de dose única que,
após o sexo, evita a gravidez. A contracepção de emergência
pode ter efeito até 5 dias (120 horas) após a relação sexual
sem proteção, mas funciona melhor se você tomá-la nas
primeiras 12 horas após a relação sexual sem proteção.

Homens e mulheres de todas as idades podem comprar pílulas EC rapidamente
na maioria das farmácias sem precisar consultar um médico primeiro.
• As mulheres podem obter um DIU ou pílulas EC de um médico ou de uma clínica
de planejamento familiar. Peça hoje a seu profissional de saúde uma cartela extra
de pílulas EC para levar para casa para uso futuro.
• Mulheres com menos de 17 anos e outras que precisam de ajuda para obter um
método de prescrição de baixo custo podem consultar um farmacêutico especializado:
www.mass.gov/dph/emergencycontraception" www.mass.gov/emergencycontraception

PERGUNTE HOJE MESMO SOBRE A CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
A SEU PROFISSIONAL DE SAÚDE OU FARMACÊUTICO para obter com
rapidez e facilidade o método mais eficaz pelo melhor preço quando precisar.
NÃO ESPERE! TOME A CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA O MAIS CEDO
POSSÍVEL APÓS O SEXO SEM PROTEÇÃO.

Use a camisinha para prevenir a infecção pelo VIH e outras DSTs
As camisinhas de látex ou de plástico são os únicos tipos de controle de natalidade que também são muito eficazes na prevenção da infecção pelo VIH e outras DSTs. Se você
utiliza outros tipos de controle da natalidade e também deseja obter proteção contra o VIH e outras DSTs, use uma camisinha além do método de controle da natalidade que você vem usando.

Para obter mais informações
sobre o grau de eficácia de cada método, quais os efeitos colaterais que pode apresentar e como usálo corretamente, converse com o seu médico, enfermeiro, parteira ou profissional do serviço de aconselhamento familiar (provedor de serviços de saúde).

Para localizar outros progamas de aconselhamento e serviços mais próximos a você, telefone para (Inglês, tradução disponível):

Disque-ajuda sobre VIH/AIDS/DST/ Hepatite:
(VIH/AIDS/STD/Hepatitis Helpline)
1-800-235-2331 TTY (Dispositivo
de telecomunicação para surdos):
617-437-1672

Telefone de emergência
para violência doméstica:
(Domestic Violence Hotline)
1-877-785-2020
TTY (Dispositivo de telecomunicação para surdos): 1-877-521-2601

Telefone de emergência em caso de estupro:
(Rape Crisis Hotline)
1-800-841-8371 (Inglês)
1-800-223-5001 (Espanhol)
TTY (Dispositivo de telecomunicação para surdos): 617-492-6434
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