
 

Considerações para a actualização de documentos e recursos de planeamento familiar 
em resposta à mudança do rótulo da Merck Sharp e Dohme Corp para 2020 para 
Implanon NXT 
 
 
Contexto  
Historicamente, os implantes Implanon NXT de haste única eram inseridos na subderme em localização medial e 
superior no braço, próximo ao sulco bicipital medial. No entanto, este é o sítio do feixe neurovascular do braço, 
que contém grandes nervos e vasos sanguíneos. Embora a orientação anterior fosse que os implantes devem ser 
inseridos superficialmente e evitar o próprio sulco bicipital medial, uma técnica inadequada e uma inserção 
profunda acidental podem resultar em lesão desses nervos e vasos sanguíneos. Em 2018, a Merck Sharpe & 
Dohme Corp. (MSD) realizou um estudo para identificar um novo local de inserção no braço superior que 
minimizasse estes riscos1. Em 2020, a MSD recebeu a aprovação da Organização Mundial de Saúde para 
actualizar o rótulo do Implanon NXT de modo a reflectir as conclusões e recomendações deste estudo. Este 
documento foi desenvolvido para orientar os Ministérios da Saúde e outros actores na revisão e actualização 
dos seus próprios documentos e recursos de planeamento familiar para reflectir esta mudança.  
 
Mudanças na prática a serem reflectidas em actualizações de documentos e recursos de 
planeamento familiar 
A seguir há uma síntese das actualizações do rótulo. Para mais informações, incluindo materiais de educação e 
rastreio revistos da MSD e parceiros, visite o Kit de Ferramentas sobre Implantes  disponível em Knowledge 
Success (Sucesso do Conhecimento): https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-
training-and-education-resources  
 Os implantes Implanon NXT devem agora ser inseridos acima do trícep, 8-10 cm proximais ao epicôndilo 

medial e 3-5 cm posteriores ao sulco bicipital medial para minimizar o risco de lesão do feixe neurovascular, 
músculos, e outros tecidos associados a uma inserção profunda imprópria. 

 Durante os procedimentos de inserção e remoção dos implantes Implanon NXT no novo sítio, o cotovelo da 
utente deve ser flexionado e a mão colocada debaixo da cabeça para minimizar o risco de lesão do nervo 
ulnar. 

 Haverá um período de transição durante o qual as utentes com implantes Implanon NXT no antigo e no 
novo sítio terão seguimento dos provedores. Durante este período, os provedores devem verificar ambos os 
sítios para localizar o implante. Só quando o implante não for palpável em nenhum dos sítios é que se deve 
proceder a uma avaliação mais aprofundada e à realização de imagiologia.  

 As utentes devem ser informadas sobre o novo sítio de inserção durante o aconselhamento e antes da 
inserção, incluindo utilizadoras prévias do Implanon NXT que possam esperar o seu novo implante inserido 
no sítio anterior. Após a inserção e antes de aplicar uma ligadura de pressão, o provedor deve lembrar a 
utente onde se encontra o implante.  
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Potenciais documentos e recursos para rever e actualizar 
Os Ministérios da Saúde e outros actores são encorajados a rever e actualizar os seus documentos e recursos de 
planeamento familiar - tais como os constantes abaixo - para reflectir a actualização do rótulo do Implanon NXT. 
Ao rever e actualizar estes ficheiros, lembre-se de verificar tanto o texto como as ilustrações; pode ser 
necessário incluir ilustrações de ambos os sítios durante o período de transição. 
 Currículos e materiais de planeamento familiar para formação pré-serviço 
 Currículos e materiais de planeamento familiar para formação contínua 
 Directrizes e ferramentas de aconselhamento em planeamento familiar 
 Aconselhamento e avaliação de competências clínicas 
 Guias e avaliações de apoio à supervisão 
 Vídeos e meios de apoio demonstrando a inserção e/ou remoção do Implanon NXT 
 Procedimentos operacionais normatizados, ferramentas de tomada de decisão e algoritmos de remoção de 

implantes aplicados profundamente/não-palpáveis 


