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Resumo A gravidez indesejada continua a ser um grave problema de saúde pública 

em todo o mundo. Uma das explicações para a manutenção de altas taxas de gestações não planejadas relaciona-

se com os efeitos adversos provocados por grande parte dos métodos contraceptivos disponíveis que levam as 

usuárias a descontinuar seu uso. Nos últimos anos, tem se visto um aumento nas opções de contracepção para 

garantir métodos mais eficazes, com maiores taxas de continuação e níveis elevados de satisfação da paciente. 

Entre os métodos contraceptivos de longa ação e com rápida reversibilidade, o implante é considerado um dos 

mais eficazes e mais seguros. Dentre os efeitos adversos relacionados com esse tipo de contracepção, estão 

incluídos: alterações no padrão do sangramento, cefaleia, aumento do peso, acne, mastalgia, labilidade emocional 

e dor abdominal. Portanto, no presente estudo, fez-se uma atualização sobre os possíveis efeitos colaterais 

desse contraceptivo, visando a um melhor aconselhamento pelos profissionais de saúde antes da inserção desse 

método, a fim de garantir melhor adesão a ele. Estudos demonstram que um aconselhamento claro antes de 

iniciar um método de longa duração como o implante subdérmico é imprescindível para melhorar a satisfação 

e a adesão ao método contraceptivo.

Abstract Unwanted pregnancy remains a serious public health problem worldwide. 

An explanation for keeping high rates of unplanned pregnancies is related to the adverse effects caused by most 

of the available contraceptive methods that lead users to discontinue its use. In recent years, it has been seen an 

increase in contraceptive options to ensure the most effective methods with higher continuation rates and high 

levels of patient satisfaction. Among the long-acting contraceptive methods with rapid reversibility, the implant 

is considered one of the most effective and safest ways. Among the adverse effects associated with the drug are 

included: changes in the pattern of bleeding, headache, weight gain, acne, breast pain, emotional lability and 

abdominal pain. Therefore, in our study it was made an update review on possible side effects of contraception, 

seeking a better counseling by health professionals before insertion in order to ensure better adherence to the 

method. Studies show that clear advice before starting long duration method as subdermal implant is essential 

to improve the satisfaction and adherence to contraception.
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Introdução

Apesar da disponibilidade de formas seguras e eficazes de con-

tracepção, a gravidez indesejada continua a ser um grave problema 

de saúde pública em todo o mundo1-3 (B), ocorrendo em sua maioria 

em mulheres que faziam uso de algum método contraceptivo1 (B). 

Nos últimos anos, tem se visto um aumento nas opções de contracepção 

para garantir métodos mais eficazes com maiores taxas de continuação 

e níveis elevados de satisfação da paciente1 (B).

Existem diversos sistemas de implantes contraceptivos inovadores 

em desenvolvimento. Entre os métodos contraceptivos de longa ação 

e com rápida reversibilidade, o implante é considerado um dos mais 

eficazes e mais seguros4,5 (A). As vantagens dele incluem sua elevada 

eficácia, comodidade, praticidade, poucas contraindicações e retorno 

imediato da fertilidade1,6-9 (B,B,B,B,A). 

Os implantes contraceptivos subcutâneos foram desenvolvidos 

pela primeira vez em 19666 (B). O primeiro a ser desenvolvido per-

deu popularidade quando surgiram relatos sobre sua dificuldade de 

remoção6 (B). Atualmente, o implante subdérmico comercialmente 

disponível é o Implanon®, o qual se apresenta como uma única 

haste de medição de 4 cm que libera 68 μg/dia de etonogestrel6,10,11 

(B,B,A). Esse implante fornece 3 anos de contracepção reversível com 

alta eficácia (taxa de falha <0,1%)7,10,11 (B,B,A). Foi desenvolvido a 

fim de conseguir a completa supressão da ovulação durante o período 

total de uso10 (B), fazendo com que haja atrofia do endométrio, além 

de levar a inibição da penetração do espermatozoide através do colo 

do útero por espessamento do muco cervical10 (B).

Apesar das vantagens do implante, um número considerável de 

pacientes solicita remoção precoce em decorrência de determinados 

efeitos adversos, reduzindo assim a relação custo-eficácia1 (B). As razões 

mais comumente indicadas para interrupção foram os sangramentos 

frequentes e irregulares5-7,10,12,13 (A,A,B,B,B,A). A taxa de desconti-

nuação precoce do método foi maior nos primeiros meses dos estudos, 

seguida de declínio5,7,8 (A,B,B).

O aconselhamento claro antes de iniciar um método de longa 

duração como os implantes subdérmicos, além de fornecer as infor-

mações necessárias em relação aos seus benefícios e possíveis efeitos 

colaterais, é imprescindível para melhorar a satisfação e a adesão ao 

método contraceptivo utilizado1,4,11 (B,A,A), podendo ter um impacto 

sobre as taxas de remoção precoce1,13 (B,A).

Este artigo teve como objetivo atualizar a comunidade científica 

sobre os principais efeitos adversos relatados por usuárias do implante 

de etonogestrel em estudos de eficácia. 

Metodologia

Trata-se de um estudo de atualização, no qual foi realizada uma 

busca nos bancos de dados PubMed, Science Direct, Scope e Google 

Acadêmico, usando os seguintes descritores: “Implant Contraceptive”, 

“Implant Contraception”, “Adverse Effects”, “Side Effects”, “Implanon®” e 

“Etonogestrel”, tendo ocorrido a última consulta em 5 de setembro de 

2014. Foram pesquisados ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte 

e artigos de revisão sistemática, que relataram efeitos adversos relacio-

nados ao uso do implante e que foram publicados entre 1999 e 2014. 

Na primeira busca realizada com os descritores foram encontrados 217 

artigos, dentre os quais foram selecionados 76 estudos. Desses, foram 

selecionados os 20 estudos considerados mais relevantes.

Resultados

Os resultados obtidos pela revisão evidenciaram aspectos relevantes 

dos efeitos colaterais associados ao uso do implante subdérmico de 

etonogestrel. Entre os efeitos mais relatados pelas usuárias, estão as 

alterações no padrão de sangramento, cefaleia, ganho de peso, acne 

e labilidade emocional.

Alterações no padrão de sangramento

Mansour et al.13 (A), em revisão sistemática, analisando um total 

de 923 pacientes de 11 ensaios clínicos, descreveram que 33,6% 

queixaram-se de sangramento infrequente; 22,2% relataram amenor-

reia; 17,7%, sangramento prolongado; e apenas 6,7% das pacientes 

apresentaram sangramento frequente.

Em revisão sistemática conduzida por Darney et al.11 (A), na qual 

foram incluídas 923 pacientes, foi constatada a interrupção do uso do 

método antes dos três anos de duração do estudo em 330 pacientes, 

105 das quais em decorrência da alteração no padrão do sangramento. 

Dessas, 67 interrupções foram no primeiro ano de uso.

Casey et al.2 (B), em estudo observacional com 304 pacientes, 

observaram que 154 usuárias apresentaram algum efeito adverso. 

Dessas, 93 relataram alterações no sangramento, apresentando 53,7% 

de descontinuação do método por esse motivo, sendo 25 pacientes 

no primeiro ano de uso.

Lakha e Glasier14 (B), em estudo observacional, com avaliação do 

uso do implante em 324 mulheres, constataram que das 68 mulheres 

que interromperam o uso no primeiro ano 42 (62%) pacientes o 

fizeram por alterações no padrão de sangramento. 

Já Grunloh et al.3 (B), em estudo de coorte com 1.366 usuárias 

do Implanon®, relataram que 94 mulheres descontinuaram o método 

antes de completar 6 meses de uso, tendo 53,2% destas desistido por 

alteração no padrão de sangramento.

Alterações não relacionadas ao padrão de sangramento

Cefaleia

Darney et al.11 (A) avaliaram 942 pacientes, das quais 15,5% 

apresentaram cefaleia e 1,6% descontinuaram o uso do contra-
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ceptivo por tal motivo. No entanto, Hoggart et al.12 (B), em um 

estudo observacional com 44 pacientes, observaram que 29,5% das 

usuárias de Implanon® relataram cefaleia durante o primeiro ano 

de uso. Já Grunloh et al.3 (B), em seu estudo com 1.366 pacientes, 

constataram 94 desistências, sendo 7,5% por cefaleia.

Ganho de peso

Darney et al.11 (A) observaram que 12,0% das pacientes avaliadas 

apresentaram ganho de peso e, dentre elas, 2,3% interromperam o uso. 

Blumenthal et al.5 (A), em revisão sistemática incluindo 942 

pacientes, observaram que o ganho de peso foi frequentemente rela-

cionado à ação da progesterona em 11,8% das pacientes, enquanto 

31,0% delas não apresentaram alteração no peso ou apresentaram perda 

de peso. Por fim, 25,0% apresentaram um aumento de peso entre  

0,1 e 2,5 kg, 24,0% aumento de 2,6 a 5,0 kg, 9% entre 5,1 e 7,5 kg 

e 11% um aumento superior a 7,5 kg.

Acne

Darney et al.11 (A) observaram que 11,8% das usuárias do con-

traceptivo perceberam mudanças na evolução da acne, destas 1,3% 

descontinuaram o método. No estudo de Blumenthal et al.5 (A), 

com dados de 942 pacientes, 71,0% não apresentaram alterações 

dermatológicas, enquanto 15,0% obtiveram melhora e 14,0% 

apresentaram piora do padrão da acne. Urbancsek15 (A), em sua 

análise com184 mulheres com acne preexistente, descreveu que 

108 obtiveram melhora clínica significativa e que 10% desse total 

apresentaram piora da lesão.

Labilidade emocional e depressão

Darney et al.11 (A) observaram que 5,8% das pacientes queixaram-se 

de labilidade emocional e dentre elas 2,3% descontinuaram o uso 

prematuramente. Já Grunloh et al.3 (B) observaram que, entre 

as 94 usuárias que desistiram do implante, 4,3% o fizeram em 

decorrência de instabilidade do humor. Flores et al.6 (B), em seu 

estudo observacional com 417 mulheres, constataram que 1,5% 

das participantes interromperam o método por tal razão.

Discussão

Eventos adversos foram considerados pelos pesquisadores como 

possível, provável ou definitivamente relacionados ao método contra-

ceptivo por influência da progesterona exógena11,15,16 (A,A,C). Entre 

os eventos relacionados com a droga, estão incluídos: alterações no 

padrão do sangramento, cefaleia, aumento do peso, acne e labilidade 

emocional6,10,11,15 (B,B,A,A). Outros efeitos adversos relatados foram 

mastalgia, dor abdominal, aumento do risco cardiovascular, altera-

ções em exames laboratoriais, alteração no metabolismo da glicose e 

alteração na pressão arterial. Foi observado que as maiores taxas de 

aparecimento dos efeitos adversos ocorreram nos primeiros três meses 

após a inserção, com queda progressiva até o fim do período de uso8 (B).

Mudanças no padrão de sangramento menstrual são os efeitos mais 

relatados em usuárias de implante7,9,10,13,16 (B,A,B,A,C).  Dilbaz, Mansour 

e Hoggart, em estudos clínicos, relataram que o sangramento menstrual 

se torna imprevisível e irregular10,13,17 (B,A,C), podendo ocasionalmente 

ser mais frequente e/ou prolongado, apresentar um padrão de baixa 

frequência ou ainda com episódios de amenorreia7,9,10,13 (B,A,B,A). 

Alterações como essas foram mais evidentes nos primeiros 90 dias, e 

foi observado que tais queixas foram menos relatadas nos casos de uso 

continuado6,7,9 (B,B,A). Para tanto, o aconselhamento especialmente 

sobre os efeitos colaterais é um fator-chave para o sucesso desse método16 

(C), uma vez que a alteração do padrão de sangramento é a razão mais 

comum para a descontinuação do método3,6,7,9,10,12,15 (B,B,B,A,B,B,A). 

Os mecanismos relacionados à alteração no padrão de sangramento 

não estão bem definidos, mas parece haver uma correlação entre a 

flutuação da secreção ovariana de estradiol e a exposição contínua 

de progestágenos nas glândulas endometriais, estroma e vasos. Isso 

levaria à formação de neovasos fragilizados e mecanismo de reparo 

defeituoso, tornando propensa a piora do padrão do sangramento nos 

primeiros meses de uso13 (A).

Cefaleia é o efeito adverso não menstrual mais comum nas usuárias 

do implante de progesterona, provavelmente relacionada à ação hor-

monal5,18,19 (B,C,A). Apesar da prevalência, a cefaleia é mais aceitável 

que outros efeitos, não sendo uma razão para a interrupção por motivos 

não relacionados ao sangramento. Entretanto, Flores et al.6 (B), em 

seu ensaio clínico randomizado, mostraram que a cefaleia foi o motivo 

que mais levou à descontinuação nessas condições. 

Apesar de os artigos relatados demonstrarem a cefaleia como 

um dos principais efeitos adversos apresentados pelas usuárias, em 

nenhum dos estudos foi utilizado como critério de exclusão apre-

sentar cefaleia previamente ao uso, não sendo possível observar se 

esse sintoma foi devido ao uso do implante ou não. Além disso, não 

foram relatadas pelas pacientes as características da cefaleia, como: 

localização, intensidade e frequência.

O ganho de peso com o uso do método foi mais comumente 

relatado em mulheres com sobrepeso e obesidade quando comparadas 

com mulheres de peso normal1 (B). Esse efeito tem sido um achado 

consistente em todos os ensaios clínicos analisados com o uso do 

Implanon®, mas também tem sido relatado em usuárias de métodos 

contraceptivos não hormonais, sugerindo que outros efeitos podem 

estar relacionados, como o aumento natural do peso relacionado ao 

envelhecimento17(C). O ganho de peso foi a mais frequente causa de 

descontinuação entre os efeitos não relacionados a sangramento5,11,15 (A).

Entretanto, nos estudos analisados não houve critério de exclusão 

para aquelas pacientes que alteraram o estilo de vida, como dieta e/ou 

atividade física durante o estudo, não sendo possível observar se o ganho 

de peso teve influências externas ou deveu-se apenas ao uso do método.
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Segundo Flores et al.6 (B), a acne se destacou por ser um dos efeitos 

adversos não menstruais mais prevalentes relacionados ao uso do im-

plante, uma vez que a progesterona presente no Implanon® possui um 

perfil fortemente androgênico18 (C). Embora a acne seja frequentemente 

mencionada como um evento adverso, há uma tendência de as usuárias 

com acne preexistente relatarem diminuição ou desaparecimento des-

ta8,9,15 (B,A,A). Em uma menor proporção, cerca de 10,0% referiram 

piora. Entre aquelas que não apresentavam essa patologia no início dos 

estudos, cerca de 10,0 a 16,0% desenvolveram tal efeito8,9,15 (B,A,A).

Nos estudos, a possibilidade de estratificar a preexistência e o 

padrão da acne das usuárias foi um ponto positivo para a avaliação 

da influência do implante em relação ao padrão da acne durante o 

uso, detectando melhora ou piora.

Labilidade emocional é efeito comumente relatado, porém em 

geral não é fácil interpretar se está relacionado à utilização do implante, 

uma vez que em nenhum dos estudos foi utilizado como critério de 

exclusão a paciente apresentar fatores de risco, tendência importante 

ou mesmo algum transtorno psiquiátrico prévio. No entanto, há uma 

tendência de que tais alterações sejam mais frequentes em usuárias de 

implante do que em mulheres que fazem uso de contraceptivos não 

hormonais19 (A). Foi com o aumento de peso a principal causa (dentre 

os efeitos não relacionados à alteração do padrão de sangramento) de 

descontinuação do método5,8,11 (A,B,A). Apesar disso, em metanálise 

conduzida por Brache et al.19 (A), foram observadas baixas taxas de inter-

rupção, ocorrendo com mais frequência durante o primeiro ano de uso.

Ma et al.20 (A), em ensaio clínico no qual se testou a eficácia de um 

implante biodegradável com levonogestrel, obteve como resultados 

que, após 24 meses de análise do material inserido in vivo, o implante 

estava estruturalmente estável na maioria dos animais. Entretanto, 

30 meses após implantação, os implantes estavam mais frágeis e 

quebradiços, sendo totalmente excretados pelo organismo. Em relação 

ao nível do hormônio, apresentou nível sérico estável nos 2 anos de 

uso, bem como boa eficácia contraceptiva, não apresentando gravidez 

durante esse período. Além disso, não foram detectados efeitos colate-

rais importantes nem mesmo efeitos tóxicos relacionados ao seu uso. 

Considerações finais

No Brasil, o uso do implante subdérmico ainda não está bem 

difundido em razão de seu alto custo e da presença de efeitos colaterais, 

quando comparado, por exemplo, ao dispositivo intrauterino de cobre 

que também é um método de longa duração e alta eficácia. Assim, 

o desenvolvimento de um implante biodegradável, biocompatível, 

passível de absorção e com menos reações adversas daria à paciente 

maior conforto, tornando desnecessário o procedimento cirúrgico 

para remoção do método. 

Estudos realizados em usuárias de implante analisaram efeitos 

adversos relacionados ao uso. Alterações no padrão de sangramento 

foram os efeitos colaterais mais comuns e que resultaram na maior 

parte das remoções do dispositivo. Além disso, o método apresenta 

alto custo para compra e inserção por meio de procedimento cirúrgico, 

o que dificulta a opção por ele.

Portanto, o aconselhamento sobre possíveis efeitos adversos 

do método, sobre sua eficácia e a técnica para sua inserção e re-

moção pode contribuir para sua maior aceitação e maior adesão 

das usuárias do implante.
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