
• Antes de colocar um DIU, um exame físico é importante para garantir que seus órgãos

reprodutivos sejam normais e que você não tenha uma doença sexualmente transmissível

(DST). O DIU não é apropriado para todas as mulheres, você deve discutir qualquer dúvida que

tenha com seu médico sobre DIU antes de colocá-lo. Um DIU pode ser colocado durante uma

visita ao médico e permanece no local até que um profissional de saúde o remova. Pode ser

inserido em qualquer fase do ciclo menstrual, mas o melhor momento é durante o período

menstrual porque é quando o colo do útero é mais macio e quando as mulheres são menos

propensas a engravidar. Você pode ser instruído a tomar um analgésico uma hora antes da

inserção para evitar cólicas. Cólicas podem ser desconfortáveis durante a inserção. Às vezes,

um anestésico pode ser injetado no colo do útero antes da inserção para reduzir a dor por

cólicas.

• Para colocar o DIU, um espéculo é usado para segurar a vagina aberta;

• Um instrumento é usado para estabilizar o colo do útero e útero, e um tubo é usado para colocar

o DIU;

• Os braços do formato T se dobram no tubo e depois se abrem quando o DIU está no útero;

• Uma vez que o DIU está em vigor, os instrumentos são retirados;

• A corda fica a cerca de 3 cm do colo do útero, mas não fica fora da vagina.
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• • Você pode experimentar algumas cólicas suaves e sangramento leve por 1 ou 2 dias. Use

uma garrafa de água quente ou uma almofada de aquecimento ajustada na sua barriga para

aliviar a dor;

• • Caso sinta dois, evite tomar medicação sem a indicação de sue médico;

• • Verifique o fio do DIU após cada período. Para fazer isso, insira um dedo na vagina e sinta o

colo do útero, que está no topo da vagina e sente-se mais do que o resto da vagina. Você deve

ser capaz de sentir o fio fino e plástico saindo da abertura do colo do útero. Se você não

consegue sentir a corda, use outra forma de controle de natalidade e faça uma consulta com

seu médico para que a corda seja verificada;

• • Se o DIU sair, guarde-o e busque o mais rápido possível uma consulta com seu

ginecologista;

• • Use preservativos para se proteger de DST’s e possíveis gravidez.
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