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INSTRUÇÃO DE USO  

 

DIU TCu 380A - FURP 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE COBRE 

 

ADVERTÊNCIA 

 

A usuária deve estar ciente das características deste método contraceptivo, sobre seus 

possíveis efeitos colaterais, segurança, e de quando deve ser removido. Um folheto 

informativo para a paciente acompanha o DIU TCu 380A – FURP para ajudá-la a conhecer o 

produto. É necessário oferecer orientação individual adicional.  

 

DESCRIÇÃO  

 

 

A haste do “T” de polietileno do DIU TCu 380A – FURP é enrolada com 

aproximadamente 176 mg de fio de cobre e cada um de seus braços 

transversais leva um cilindro de cobre de aproximadamente 68,7 mg. 

As áreas de superfície expostas de cobre são 380 ± 20 mm2. As 

dimensões do DIU TCu 380A – FURP são 36 mm na direção vertical e 

32 mm na direção horizontal. A extremidade inferior da haste do DIU 

TCu 380A – FURP forma um bulbo de 3 mm de diâmetro. O DIU TCu 

380A – FURP tem um fio de polietileno atado ao bulbo, resultando em 

duas linhas, cuja finalidade é auxiliar na remoção do DIU. O corpo do 

DIU TCu 380A – FURP contém sulfato de bário, o que o torna 

radiopaco. O DIU TCu 380A – FURP é embalado junto com um tubo de 

inserção e êmbolo em um envelope (pouch) composto por filme base 

e filme de cobertura e então é esterilizado por radiação gama. O tubo 

de inserção é equipado com uma guia azul móvel para ajudar a medir 

a profundidade e a orientação na qual o tubo de inserção é inserido 
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pelo canal cervical e na cavidade uterina.  

 

MODO DE AÇÃO 

 

O efeito anticoncepcional do DIU é obtido através da liberação contínua de íons de cobre na 

cavidade uterina, o que aumenta a sua concentração na cavidade uterina, no muco cervical e 

no fluido tubário. Estudos demonstram que o DIU com cobre previne a fertilização, reduzindo 

o número e viabilidade dos espermatozoides que chegam à porção ampular da trompa onde 

está o óvulo, e alterando os movimentos dos cílios das trompas, o que dificulta a 

movimentação do óvulo em direção ao útero.  

O DIU não evita a ovulação. 

O DIU não evita a gravidez ectópica com o mesmo nível de eficácia com que evita a gravidez 

tópica.  

 

INDICAÇÃO E USO PRETENDIDO 

 

O DIU TCu 380A – FURP é indicado como contraceptivo intrauterino para mulheres que não 

apresentam contraindicações ao método e após receberem orientação apropriada sobre 

todos os métodos anticoncepcionais. É indicado para úteros normais com histerometria de 6 

a 9 cm. 

O DIU TCu 380A – FURP não deve ser mantido por mais que 10 anos após ser inserido na 

cavidade uterina. 

 

EFEITO ANTICONCEPCIONAL APÓS A REMOÇÃO DO DIU TCu 380A – FURP 

 

Após a interrupção do uso do DIU TCu 380A – FURP seu efeito anticoncepcional cessa. 

Quando removido, a mulher pode engravidar tão rapidamente quanto uma mulher que não 

usou o DIU. 

 

TAXAS DE CONTINUAÇÃO 

 

A taxa de continuação em um ano é de aproximadamente 86 por 100 usuárias.  

As causas mais frequentes de abandono de uso são o sangramento aumentado e a dor. A 

frequência de encerramentos por gravidez e infecção é muito baixa. Outras causas para 

descontinuação do DIU são as razões pessoais, como o desejo de gravidez. 
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CONTRAINDICAÇÕES 

 

A - Contraindicações absolutas: 

 

O DIU TCu 380A – FURP não deve ser inserido quando uma ou mais das seguintes condições 

existirem: 

 

1. Gravidez ou suspeita de gravidez 

2. Infecção pélvica aguda ou subaguda 

3. Infecção puerperal nos últimos 3 meses 

4. Após aborto séptico nos 3 meses anteriores à inserção 

5. Sangramento genital de etiologia desconhecida  

6. Malignidade uterina conhecida ou suspeita por citologia oncológica 

7. Doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos 3 meses 

8. Doenças sexualmente transmissíveis, atual ou nos últimos 3 meses, incluindo cervicite 

purulenta 

9. Doença trofoblástica gestacional maligna ou benigna 

10. Má-formação uterina congênita  

11. Anomalias da cavidade uterina, congênitas ou adquiridas, incompatíveis com a 

permanência do DIU contendo cobre  

12. Tuberculose pélvica 

13. Entre 48 horas a 4 semanas após o parto ou aborto 

14. Um DIU previamente inserido que não tenha sido removido 

 

B - Contraindicações relativas: 

 

1. Cardiopatias valvulares  

2. Hepatites ou doenças graves do fígado 

3. Alterações no metabolismo do cobre como Doença de Wilson  

4. Diabetes 

5. Condições associadas à suscetibilidade aumentada às infecções, tais como leucemia e HIV 

6. Uso de doses elevadas ou prolongadas de corticosteroides, anti-inflamatórios ou 

imunossupressores 

7. Anemias  
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8. Distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes 

9. Histórico de gravidez ectópica 

10. Paciente ou o companheiro com vários parceiros sexuais 

11. Aborto recente 

12. Hemorragia entre as menstruações 

13. Crise de desmaios 

14. Hipermenorreia ou dismenorreia intensas 

15. Feridas ou lesões genitais 

16. Cirurgia pélvica ou uterina 

17. Infecção dos órgãos genitais 

18. Cervicite, endometrite e outras inflamações  

19. Vaginose bacteriana, até que a infecção seja controlada  

20. Estenose do canal cervical  

21. Prolapso uterino 

22. Alergia ao cobre 

 

Não há restrição de inserção após o coito desde que descartada pelo médico a possibilidade 

de gestação. 

 

ADVERTÊNCIAS 

 

1. Gravidez 

 

O uso do DIU é contraindicado durante a gravidez. 

 

a. Aborto Séptico 

 

 Alguns estudos referem maior incidência de aborto séptico com septicemia, choque séptico e 

morte em mulheres cujo DIU não é removido durante a gravidez. Se ocorrer uma gravidez 

com um DIU in situ, o DIU deve ser removido se o fio estiver visível. Se a remoção for difícil 

ou se os fios não estiverem visíveis, a mulher deve ser adequadamente orientada sobre os 

riscos de infecção e aborto espontâneo e deve ser mantida sob rigoroso controle pré-natal.  

 

b. Continuação da Gravidez  
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 Gestantes cujo DIU permanece in situ devem ser advertidas de que existe risco aumentado 

para sepse e aborto espontâneo. Além disso, a paciente apresenta maior risco para trabalho 

de parto prematuro. Como consequência do nascimento prematuro, a criança fica exposta a 

um risco maior. A paciente deve ser observada com mais cuidado que a paciente obstétrica 

normal. Deve-se aconselhá-la a informar imediatamente qualquer sintoma parecido com 

gripe, febre, cãibras, dores abdominais, sangramento ou corrimento vaginal.  

 

2. Gravidez Ectópica 

 

Pacientes com antecedentes de gravidez ectópica têm um risco aumentado de gestações 

ectópicas subsequentes. Os dados atuais indicam que o DIU pode prevenir a gravidez 

ectópica; o risco de gravidez ectópica em mulheres que usam DIU é menor do que naquelas 

que não usam nenhum método anticoncepcional.  

A gravidez ectópica coloca em risco a vida da mulher e requer tratamento imediato. A 

mulher deve ser orientada para procurar imediatamente o serviço de saúde se apresentar 

ausência de menstruação ou se ela achar que pode estar grávida, especialmente se ela 

apresentar sintomas de gravidez ectópica, tais como sangramento vaginal anormal, dor ou 

sensibilidade abdominal ou desmaios.  

 

3. Infecção Pélvica (Doença Inflamatória Pélvica, DIP) 

 

O DIU TCu 380A – FURP é contraindicado na presença de DIP ou em mulheres com histórico 

de DIP nos últimos três meses. O uso de DIU foi associado com um aumento na incidência de 

DIP após uma doença sexualmente transmissível. Portanto, a mulher que decide usar o DIU 

TCu 380A – FURP deve ser orientada sobre os fatores de risco para DIP, bem como seus 

possíveis efeitos na fertilidade futura. Alguns estudos demonstram que as maiores taxas de 

DIP ocorrem até 30 dias após a inserção devido aos cuidados insatisfatórios de antissepsia 

no momento da inserção. A DIP pode levar a histerectomia e também pode causar abcessos 

tubo-ovarianos, obstrução tubária e infertilidade. A lesão tubária pode predispor à gravidez 

ectópica. Além disso, a DIP pode resultar em peritonite e, mais raramente, em morte.  

 

a.  Mulheres com Risco Aumentado para DIP 
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O risco de DIP parece ser maior para mulheres que têm múltiplos parceiros sexuais e 

também para mulheres cujos parceiros sexuais têm múltiplas parceiras sexuais, pois a DIP 

frequentemente é causada por doenças sexualmente transmissíveis. 

 

b.  Efeitos da DIP em Usuárias do DIU TCu 380A – FURP  

 

Todas as mulheres que escolhem o DIU TCu 380A – FURP devem ser informadas, antes da 

inserção, que o uso de DIU está associado com aumento na incidência de DIP após uma 

doença sexualmente transmissível e que a DIP pode levar a histerectomia, pode causar lesão 

tubária que conduz à gravidez ectópica ou infertilidade ou, em alguns casos pouco 

frequentes, pode levar à morte. As mulheres devem ser adequadamente orientadas para 

reconhecer e informar prontamente ao médico, qualquer sintoma de doença inflamatória 

pélvica. Estes sintomas incluem alterações menstruais (sangramento prolongado ou 

volumoso), corrimento vaginal, dor abdominal ou pélvica, dispareunia, calafrios e febre.  

 

c.  DIP Assintomática 

 

A DIP pode ser assintomática, mas também pode causar dano tubário e sequelas. 

 

d.  Tratamento da DIP 

 

Mediante suspeita ou diagnóstico da DIP, deve-se iniciar rapidamente terapia com um 

antibiótico adequado para combater os microrganismos infectantes. Geralmente é apropriado 

remover o DIU logo após iniciar a terapia.  

 

4. Incrustação 

 

A penetração parcial ou total do DIU no endométrio ou miométrio pode dificultar a remoção. 

Isso pode ocorrer mais frequentemente devido à técnica inadequada de inserção. Em alguns 

casos, pode ser necessária a remoção cirúrgica.  

 

5. Perfuração 

 

Raramente pode ocorrer perfuração total ou parcial da parede uterina durante a inserção do 

DIU. Após aborto ou parto, a inserção deve ser feita após a completa involução uterina. Caso 
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ocorra perfuração, o DIU deve ser removido logo que possível. Pode ser necessário um 

procedimento cirúrgico. Se o DIU for deixado na cavidade peritoneal poderão ocorrer 

aderências abdominais, perfuração e obstrução intestinal, reação inflamatória local com 

formação de abcesso e lesão das vísceras adjacentes. Existem estudos demonstrando 

migração do DIU depois da inserção, aparentemente sem perfuração durante a inserção. 

 

6. Diatermia Médica 

 

O uso de diatermia médica (ondas curtas/micro-ondas) em uma paciente com um DIU 

contendo metal pode causar lesões pelo calor no tecido circundante. Portanto, usuárias de 

DIU com cobre não devem ser expostas a diatermia médica nas áreas abdominal e sacra. 

 

7. Efeitos do Cobre 

 

As quantidades de cobre liberadas no organismo pelo DIU T de cobre podem desencadear os 

sintomas em mulheres com doença de Wilson. A incidência da doença de Wilson é de 

aproximadamente uma em 200.000.  

O cobre no DIU de cobre pode apresentar descoloração ou escurecimento dentro de sua 

embalagem estéril, sem que isto deva causar alarme. 

Se a embalagem estiver intacta e dentro do prazo de validade, o DIU continua estéril apesar 

da possível oxidação do cobre do DIU. Estudos científicos comprovam que a oxidação não 

afeta a segurança nem a eficácia do DIU. O cobre descolorido é tão eficaz quanto o cobre 

brilhante. 

 

8. Interação com Medicamentos 

 

O uso de corticosteroides, anti-inflamatórios não esteroides ou imunossupressores pode 

alterar as respostas do organismo e interferir na eficácia do DIU. Caso haja necessidade de 

tratamentos intensivos de longa duração com estes medicamentos, aconselha-se a tomar 

medidas contraceptivas adicionais durante esse período.  

 

PRECAUÇÕES 

 

As mulheres devem ser orientadas que este produto não protege contra a infecção pelo HIV 

e outras doenças sexualmente transmissíveis.  
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1. Orientação à Paciente 

 

Antes da inserção, o médico, a enfermeira ou outro profissional de saúde treinado deve 

fornecer à paciente as seguintes orientações sobre o método: o que é o método, mecanismo 

de ação, efeitos colaterais, riscos e benefícios, modo de uso, critérios médicos de 

elegibilidade.  

Deve-se dar à paciente a oportunidade de fazer perguntas e esclarecer detalhadamente 

qualquer dúvida que possa ter a respeito do DIU e também de outros métodos 

contraceptivos. 

Deve-se informar à paciente que podem surgir cãibras ou ocorrer sangramento anormal 

durante as primeiras semanas depois de inserção. Se esses sintomas continuarem ou forem 

graves, a paciente deve informar ao médico. 

Deve-se orientá-la para verificar periodicamente a presença dos fios no colo uterino. 

Informá-la de que não haverá proteção contraceptiva se o DIU for expulso. A usuária deve 

verificar se o DIU está no lugar uma vez por semana, durante o primeiro mês após a 

inserção e pelo menos depois de cada período menstrual, se os fios permanecem no local. 

Ela deve ser informada para não puxar os fios, porque isto pode provocar a remoção do DIU. 

Se acontecer a expulsão parcial, o DIU deve ser removido.  

Orientá-la da necessidade de ler cuidadosamente o folheto “Informação à Paciente” que 

acompanha o produto e seguir as instruções contidas nele. 

Pedir para guardar cuidadosamente o Cartão da Paciente para futuras consultas. 

Orientá-la da necessidade de contatar o médico ao aparecimento de sinais e sintomas, 

descritos no cartão da paciente. 

 

2. Avaliação da Paciente e Considerações Clínicas 

 

a. Deve-se realizar uma anamnese completa e exame físico e ginecológico para determinar as 

condições que possam influenciar na escolha de um DIU. O médico deve confirmar se a 

paciente não está grávida.  

 

b. O útero deve ser cuidadosamente examinado antes da inserção através do toque bimanual 

para determinar o seu tamanho, forma e posição. Deve-se ter cuidado para evitar uma 

perfuração com o histerômetro. Em casos ocasionais, pode ser observada estenose cervical 

grave. Não se deve usar força física para superar essa resistência.  
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c. Em geral, o DIU pode ser inserido com a medida da cavidade uterina entre 6 e 9 

centímetros (cm). A inserção do DIU em cavidade uterina menor que 6,0 cm pode aumentar 

a incidência de expulsão, hemorragia, dor, perfuração e, possivelmente, gravidez.  

 

d. É imperativo que o profissional de saúde seja adequadamente treinado na técnica correta de 

inserção antes de tentar inserir o DIU. Para reduzir a possibilidade de inserção na presença 

de uma gravidez indeterminada, o DIU deve ser inserido durante a menstruação, ou no final 

do período menstrual, ou um ou dois dias após. O DIU não deve ser inserido entre 48 horas 

a 4 semanas após o parto ou aborto, até que a involução do útero esteja completa. A 

incidência de perfuração e expulsão é maior se a involução não estiver completa. O DIU deve 

ser colocado no fundo da cavidade uterina. A colocação adequada aumenta a eficácia 

anticoncepcional e ajuda a evitar perfuração e expulsão parcial ou completa que poderiam 

resultar em gravidez.  

 

e. Pacientes que sofrem de metrorragia e/ou menorragia podem apresentar risco aumentado 

para anemia microcítica hipocrômica após a inserção do DIU. Deve-se considerar 

cuidadosamente este risco antes da inserção em pacientes com anemia ou uma história de 

menorragia ou hipermenorreia. As pacientes que estão recebendo anticoagulantes ou que 

têm coagulopatia podem ter um maior risco de menorragia ou hipermenorreia.  

 

f. Síncope, bradicardia, ou outros episódios neurovasculares podem acontecer durante inserção 

ou remoção de DIU, especialmente em pacientes com disposição prévia para essas condições 

ou estenose cervical.  

 

g. Uso de DIU em pacientes com cervicite deve ser adiado até três meses após o tratamento 

adequado.  

 

h. Pacientes com doença cardíaca valvular são mais propensas a desenvolver endocardite 

bacteriana subaguda do que as pacientes que não têm este tipo de enfermidade cardíaca. O 

uso de DIU nestas pacientes pode representar uma fonte potencial de embolia séptica. As 

mulheres com esta condição devem receber antibioticoprofilaxia para a inserção. 

 

i. Pacientes portadoras de diabetes insulino-dependente ou que utilizam terapia crônica com 

corticosteroides devem ser cuidadosamente monitoradas para infecção.  
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j. Como o DIU pode ser parcial ou totalmente expulso, as mulheres devem ser reexaminadas e 

avaliadas logo após o primeiro mês pós-inserção. Se possível, recomenda-se a realização do 

exame de ultrassom. Depois disso, aconselha-se um acompanhamento durante 3 meses 

consecutivos e um exame anual com avaliação apropriada, inclusive o Papanicolau. O DIU 

deve ser mantido na cavidade uterina por um período máximo de 10 anos. 

 

k. Raramente, pode ocorrer uma reação alérgica na pele induzida pelo cobre. Se surgirem 

sintomas de tal reação alérgica, deve-se instruir a paciente para informar o médico de que 

ela é portadora de um DIU de cobre. 

 

3. Profilaxia de Infecções 

 

Devem ser observados procedimentos rigorosos de antissepsia durante a inserção. Deve-se 

realizar limpeza adequada da cavidade vaginal e colo uterino com solução antisséptica para 

evitar a introdução inadvertida de bactérias na cavidade uterina durante o procedimento de 

inserção do DIU. Não existem dados que confirmem a utilidade da administração profilática 

de antibióticos para reduzir o risco de DIP durante a inserção.  

 

4. Condições para a Continuação e Remoção 

 

a. O DIU deve ser substituído antes do fim do décimo ano de uso. Não existe evidência de 

eficácia anticoncepcional decrescente no transcorrer do tempo antes de 10 anos, mas ainda 

não está estabelecida a eficácia para período acima de 10 anos. Portanto, a paciente deve 

ser informada da duração conhecida da eficácia anticoncepcional e deve ser aconselhada a 

retornar para remoção ao completar 10 anos, e possível inserção de um novo DIU. 

 

b. O DIU deve ser removido pelas seguintes razões médicas: menorragia e/ou metrorragia 

produzindo anemia, infecção pélvica, actinomicose genital, dor pélvica persistente, 

dispareunia, gravidez, diagnóstico de tumor endometrial ou cervical, perfuração uterina ou 

cervical e expulsão parcial. 

 

c. Se os fios não estiverem visíveis ao exame clínico, deve-se considerar a possibilidade de que 

estejam dentro do canal cervical ou cavidade uterina, ou que o DIU tenha sido expulso. A 

localização pode ser feita através de um exame ultrassonográfico.  
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d. Se a paciente deixar de ter uma relação mutuamente monogâmica, ou se o parceiro se 

tornar HIV positivo, ou adquirir uma doença sexualmente transmissível, esta deve informar 

imediatamente seu médico. Poderá ser recomendado de imediato o uso de um método de 

barreira como proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. 

 

5. Cuidado Contínuo com as Pacientes que usam DIU 

 

a. São situações que requerem avaliação clínica imediata: dor pélvica ou abdominal, 

corrimento com odor, hemorragia, febre, lesões ou úlceras genitais ou atraso menstrual.  

 

b. Se o exame durante as visitas subsequentes à inserção demonstrar que o comprimento dos 

fios modificou-se em relação ao comprimento no momento da inserção, deve-se investigar a 

possibilidade de expulsão parcial do DIU.  

 

c. Tendo em vista que o DIU pode ser parcial ou completamente expelido, as pacientes devem 

ser avaliadas logo após a primeira menstruação depois da inserção. Depois disso, deve-se 

realizar pelo menos um exame anual com avaliação apropriada, inclusive Papanicolau. O DIU 

não deve permanecer inserido por mais de 10 anos. 

 

d. Em caso de gravidez ser confirmada durante o uso do DIU, devem ser seguidos os seguintes 

passos:  

 

• Determinar se a gravidez é ectópica e, se for, tomar as medidas apropriadas. 

• Informar à paciente sobre os riscos de deixar um DIU inserido ou removê-lo durante 

gravidez (veja Advertências). 

• Estas informações devem incluir o risco de aborto espontâneo séptico com o DIU in situ. 

• Se possível, o DIU deve ser removido logo que a paciente tiver sido advertida dos riscos de 

remoção. Se o DIU for deixado em posição, deve-se observar mais cuidadosamente a 

paciente durante a gravidez. 

 

REAÇÕES ADVERSAS 

 

As reações adversas não estão expostas em ordem de frequência ou gravidade. 
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As reações adversas associadas com o uso de contraceptivos intrauterinos compreendem: 

anemia, endometrite, aborto espontâneo, aborto séptico, septicemia, perfuração do útero e 

da cérvice, incrustação, fragmentação do cobre, rompimento do dispositivo, infecção pélvica, 

abcesso tubário, lesão tubária, gravidez ectópica, remoção difícil, expulsão parcial ou 

completa do DIU, particularmente nas pacientes com útero com menos de 6,0 cm de 

histerometria, irregularidade menstrual, prolongamento do fluxo menstrual, amenorreia ou 

atraso menstrual, dor e cãibras, dismenorreia, dores nas costas, dispareunia e episódios 

neurovasculares, incluindo bradicardia e síncope secundária à inserção. Logo após uma 

perfuração uterina e deslocamento do DIU dentro do abdome, observou-se: peritonite, 

aderências abdominais, abcessos e erosão de órgãos adjacentes, perfuração ou obstrução 

intestinal e massas císticas pélvicas (algumas dessas reações adversas podem levar à perda 

da fertilidade, extração parcial ou total dos órgãos reprodutores, desequilíbrio hormonal ou 

morte). Pode ocorrer reação alérgica na pele (urticária). 

 

ESTUDOS CLÍNICOS 

 

Existem vários estudos sobre eficácia dos contraceptivos intrauterinos. Considerando-se que 

esses estudos são realizados por diferentes investigadores em diferentes populações, muitas 

vezes não apresentam resultados comparáveis. Além disso, tende a ocorrer redução do 

número de usuárias por tempo, pelo fato de que mais usuárias descontinuam por causa de 

expulsão e reações adversas ou por causa de gravidez ficando os sujeitos restantes menos 

susceptíveis. As tabelas 1 e 2 mostram as taxas acumuladas de encerramento por causa e 

taxas de continuação segundo dados combinados de diferentes estudos. 
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Tabela 1 – Taxas anuais de encerramento por causa e taxas de continuação do DIU TCu 

380A (por 100 usuárias)* 

 

Ano 
Taxas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gravidez 0,7 0,3 0,6 0,2 0,3 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 
Expulsão 5,7 2,5 1,6 1,2 0,3 0,0 0,6 1,7 0,2 0,4 
Sangramento/dor 11,9 9,8 7,0 3,5 3,7 2,7 3,0 2,5 2,2 3,7 
Outras causas 
médicas 

2,5 2,1 1,6 1,7 0,1 0,3 1,0 0,4 0,7 0,3 

Continuação 76,8 78,3 81,2 86,2 89,0 91,9 87,9 88,1 92,0 91,8 
Número de 
mulheres 

          

Início do ano 4932 3149 2018 1121 872 621 563 483 423 325 
Fim do ano 3149 2018 1121 872 621 563 483 423 325 230 

 

*Taxas anuais calculadas segundo 3.536 usuárias (estudo Population Council) e 1.396 usuárias 

(estudo OMS).  

 

Tabela 2 – Taxas acumuladas de encerramento por causa e taxa de continuação ao final de 1 

ano entre multíparas (por 100 usuárias)* 

 

Causa                                      1 ano  
Gravidez 0,5 
Expulsão 2,3 
Sangramento/dor 3,4 
Infecção 0,3 
Outras causas médicas 0,5 
Desejo de gravidez 0,6 
Outras causas pessoais 0,7 
Taxa de continuação 92,1 
(Nº mulheres) 1842 

 

* Taxas calculadas de dois estudos combinados: OMS (2.110 mulheres) e GynoPharma Inc. 

(230 mulheres) 
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Tabela 3 – Eficácia dos métodos anticoncepcionais em uso rotineiro e em uso correto e 

consistente (taxa de falha por 100 mulheres)* 

 

MÉTODO Uso correto e 
consistente 

Rotineiro 

Nenhum 85 85 
Contraceptivos orais 
- Combinado de baixa dose 
- Minipílula na lactação 

 
0,1 
0,5 

 
6 - 8 

1 
DIU TCu 380A 0,6 0,8 
Preservativo Masculino 3 14 
Diafragma com creme ou geleia 
espermicida 

6 20 

Só espermicidas (espuma, 
cremes, geleias e supositórios 
vaginais) 

6 26 

Abstinência periódica (todos os 
métodos) 

1 – 9 20 

Injetáveis trimestrais 0,3 0,3 
Injetáveis mensais 0,1 0,3 
LAM (seis meses) 0,5 2 
Preservativo feminino 5 21 
Esterilização feminina 0,5 0,5 
Esterilização masculina 0,1 0,1 

 

Fonte: Adaptado do livro “The Essentials of Contraceptive Technology”, Johns Hopkins 

Population Information Program, 1998. 

* Newton, J.R. J. Obstet. Gynaecol, 1994. 
 

APRESENTAÇÃO  

 

Cada DIU TCu 380A – FURP é esterilizado em um envelope (pouch), junto com um tubo de 

inserção, guia móvel e um êmbolo. O envelope é colocado em um cartucho. 

O DIU TCu 380A – FURP não deve ser reesterilizado. 

 

INSTRUÇÕES PARA USO DO DIU TCu 380A – FURP  

 

Os médicos devem estar tecnicamente preparados para fazer a inserção do DIU TCu 380A – 

FURP. Recomenda-se treinamento específico sobre a técnica correta de inserção antes de 

tentar inserir o DIU TCu 380A – FURP. Solicitamos aos médicos prestar particular atenção às 

ilustrações e comentários que acompanham estas instruções. 
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Um único DIU deve ser inserido no fundo da cavidade uterina. 

O DIU TCu 380A – FURP pode ser inserido a qualquer momento durante o ciclo menstrual. 

Porém, é essencial que gravidez seja descartada antes da inserção. O período ideal para 

inserção é no final do período menstrual, ou um ou dois dias após. 

 

O DIU TCu 380A – FURP pode ser mantido na cavidade uterina por até 10 anos. Então, deve 

ser removido e um novo DIU TCu 380A – FURP pode ser inserido. 

 

PREPARO PRELIMINAR E INSERÇÃO 

 

1. Antes da inserção, ver CONTRAINDICAÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES. 

 

2. Faça um exame pélvico completo para determinar a ausência de condições que 

contraindicam a inserção do DIU, além da posição do útero. Descarte a gravidez e outras 

contraindicações. Se apropriado, inicie a antibioticoprofilaxia uma hora antes da inserção. 

 

3. O uso de técnica asséptica é essencial. 

 

4. O colo uterino e a cavidade vaginal devem ser rigorosamente limpos com uma solução 

antisséptica. 

 

5. Pinçar o lábio anterior do colo uterino com uma pinça de Pozzi e inserir delicadamente o 

histerômetro através do canal cervical até atingir o fundo uterino. Deve-se tomar cuidado 

para não tocar as paredes vaginais ou as lâminas do espéculo com o histerômetro e deve-

se passar o histerômetro somente uma vez pelo canal cervical. 

 

6. Depois da histerometria, carregar o dispositivo no tubo de inserção sem tirar o DIU 

do pacote estéril. A técnica "no-touch" é a mais indicada, porque garante condições 

assépticas de inserção. Deve-se usar sempre um DIU novo, pré-esterilizado e embalado 

individualmente.  

 

7. Inserir o dispositivo de inserção carregado através do canal cervical, lenta e 

delicadamente. Deve-se cuidar para não tocar as paredes vaginais ou as lâminas do 

espéculo, e evitar passar o dispositivo mais de uma vez pelo canal cervical. 
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8. Cortar o fio. É recomendável padronizar seu comprimento (2 a 3 cm).  

 

PRECAUÇÕES 

 

Qualquer procedimento intrauterino pode causar dor grave, bradicardia e síncope. 

Acredita-se que é durante a inserção do DIU que geralmente a perfuração de fundo do útero 

pode ocorrer, podendo não ser detectada de imediato. A posição do útero deve ser 

determinada antes da inserção. Deve-se ter muito cuidado durante a histerometria e 

inserção subsequente. Não se deve fazer nenhuma tentativa para forçar a inserção. 

 

AVISO: ESTÉRIL a menos que a embalagem pouch esteja aberta ou danificada. 

NÃO UTILIZAR O PRODUTO SE A EMBALAGEM ESTIVER VIOLADA OU DANIFICADA.  

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO 

 

COMO INSERIR O DIU TCu 380A – FURP  

 

PASSO 1- Para minimizar a chance de contaminação, não remova o DIU TCu 380A – FURP 

do tubo de inserção antes de aplicá-lo na cavidade uterina. Não deixe os braços do DIU TCu 

380A – FURP dobrados no tubo de inserção por mais de 5 minutos antes de sua introdução 

no útero. Não dobre os braços do T no sentido contrário ao indicado na Fig. 1b. A técnica “no 

touch” para carregar o DIU no aplicador é a mais indicada; desta forma o preparo do T de 

cobre pode ser feito sem comprometer a esterilidade dobrando os braços do T na embalagem 

parcialmente aberta. Coloque a embalagem parcialmente aberta em uma superfície plana e 

limpa e puxe o êmbolo parcialmente, para não interferir. Segure o T com o dedo polegar e o 

dedo indicador por cima da embalagem, um dedo de cada lado da extremidade do braço 

horizontal do T. Empurre o tubo de inserção contra os braços do T como indicado pela seta 

na Fig. 1 a.  

 

1a 

 

1b 

 
 
Termine de dobrar usando o dedo indicador e o dedo polegar que estavam segurando os 

braços do T, com a outra mão manobre o tubo de inserção para recolher os braços do DIU 

TCu 380A – FURP (Fig. 1 b). Insira somente o necessário para assegurar a retenção dos 
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braços do T. Introduza o êmbolo no tubo de inserção até tocar o final do braço vertical do 

DIU TCu 380A – FURP. 

 

2 PASSO 2- Ajuste a guia azul de modo que indique a 

profundidade na qual o DIU TCu 380A – FURP deverá ser 

inserido e a direção em que os braços do T se abrirão. 

Neste momento, verifique se os braços horizontais e o 

eixo longo da guia azul estão na mesma direção 

horizontal. Introduza o tubo de inserção no canal 

cervical e para cima até o DIU TCu 380A – FURP tocar o 

fundo da cavidade uterina. A guia azul deve estar em 

contato com o colo uterino (Fig. 2). NÃO FORCE A 

INSERÇÃO. 

 

 

 

PASSO 3- Para liberar os braços do DIU TCu 380A – 

FURP, segure o êmbolo e retraia o tubo de inserção. 

Esta retirada do tubo de inserção liberará os braços 

do DIU TCu 380A – FURP (Fig. 3). 

 

 

PASSO 4- Após os braços do T estarem liberados, o 

tubo de inserção deve ser movido suavemente para 

cima, até que seja sentida a resistência do fundo do 

útero. Isto assegurará a colocação do DIU TCu 380A 

– FURP na posição mais alta possível dentro da 

cavidade uterina (Fig. 4). 

 

 

PASSO 5- Retire o êmbolo segurando o tubo de 

inserção fixo (Fig. 5). 
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6 

 

PASSO 6- Retire o tubo de inserção. Os fios poderão ser 

visualizados. Deixe o comprimento suficiente (aproximadamente 

2 a 3 cm) para facilitar a verificação da presença do DIU TCu 

380A – FURP (Fig.6). 

 

COMO REMOVER O DIU TCu 380A – FURP  

 

Para remover o DIU TCu 380A – FURP, puxe suavemente os fios. Os braços do T do DIU TCu 

380A – FURP dobrar-se-ão para cima e o DIU será removido do útero. Mesmo que a remoção 

se mostre difícil, o DIU TCu 380A – FURP não deve permanecer no útero por mais que 10 

anos. 

 

Ações a serem tomadas em caso de dificuldade de remoção: 

 

Caso haja necessidade de força maior que a usual para a retirada do DIU, ou se um 

fragmento ficar retido na cavidade uterina, utilizar radiografia ou ultrassom para excluir a 

possibilidade de perfuração ou incrustação. A remoção dos fragmentos pode ser feita por 

curetagem de rotina. 

 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE 

 

Conservar em local fresco e seco. 

 

O DIU TCu 380A – FURP tem validade de 7 anos contados a partir da data de esterilização, 

desde que seja mantida na sua embalagem original, intacta. 

 

Após inserção, o DIU TCu 380A – FURP deve ser substituído a cada 10 anos, a fim de manter 

sua eficácia anticoncepcional. 

 

DISPOSIÇÃO 

 

Após a inserção, os componentes de inserção do DIU TCu 380A – FURP devem ser 

descartados de acordo com a legislação vigente para produtos contaminados. Após a 

remoção, o DIU TCu 380A – FURP deve ser descartado de acordo com a legislação vigente 

para produtos contaminados. 
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