
Perguntas frequentes relativas às actualizações no sítio 
de inserção ao Implanon NXT 

# Pergunta Resposta 

1 Qual é a nova 
recomendação para 
inserção do implante 
subdérmico de uma 
haste (Implanon NXT) 
da Merck/Merck Sharp 
& Dohme Corp. (MSD)? 

O implante etonogestrel subdérmico de haste única, ou Implanon NXT, era 
anteriormente inserido no lado medial do braço não dominante cerca de 8-10 
cm (3-4 polegadas) acima da protuberância óssea no interior do cotovelo (ou 
seja, proximal ao epicôndilo medial do úmero) e evitando o sulco entre os 
músculos bíceps e tríceps (ou seja, o sulco bicipital medial, onde se encontra o 
feixe neurovascular).   
 
A nova orientação recomenda que a inserção seja acima do músculo tríceps 
cerca de 8-10 cm (3-4 polegadas) acima da protrusão óssea no interior do 
cotovelo (ou seja, proximal ao epicôndilo medial do úmero) e 3-5 cm (1,25-2 
polegadas) em direcção à parte posterior do braço a partir da ranhura entre os 
músculos bíceps e tríceps (ou seja, posterior ao sulco bicipital medial). 
 

 

2 Qual é a vantagem de 
inserir o Implanon NXT 
acima do tríceps? 

Resultados de um estudo de uma avaliação anatómica do braço interno para 
identificar potenciais sítios para inserção do Implanon NXT indicaram que as 
principais artérias, veias e nervos (tais como o feixe neurovascular) não estão 
normalmente localizados na área acima ao músculo tríceps, 8-10 cm (3-4 in) 
acima da protrusão óssea no interior do cotovelo (i. e. proximal ao epicôndilo 
medial) e 3-5 cm (1,25-2 in) em direcção à parte posterior do braço a partir da 
ranhura entre os músculos bíceps e tríceps (ou seja, posterior ao sulco bicipital 
medial).  Além disso, dobrar o cotovelo (ou seja, a flexão do cotovelo) afasta o 
nervo ulnar, minimizando o risco de lesão nos raros casos de inserção profunda 
acidental.  
 
O estudo concluiu que a inserção do Implanon NXT neste local minimiza o risco 
de lesão de nervos, vasos sanguíneos, músculos e outros tecidos corporais 
associados a uma inserção profunda imprópria.  
 
Iwanaga J, Fox MC, Rekers H, Schwartz L, Tubbs RS. Anatomia neurovascular do braço medial 
feminino adulto em relação a potenciais sítios para inserção do implante contraceptivo 
etonogestrel. Contracepção. 2019 Jul;100(1):26-30. doi: 10.1016/j.contraception.2019.02.007. 
Epub 2019 Mar 8 

Feixe Neurovascular 

Nervo Ulnar  

O Implanon NXT deve ser inserido na 
subderme (logo abaixo da pele) acima do 
músculo tríceps, evitando o feixe 
neurovascular, para uma aplicação 
adequada e fácil remoção.  

https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(19)30041-1/fulltext
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3 As recomendações 
afectariam o local onde 
são inseridos os 
implantes subdérmicos 
de 2 hastes, tais como 
Jadelle ou Sino-
Implante 
(II)/Levoplanta?  

As recomendações para o novo sítio de inserção aplicam-se apenas ao Implanon 
NXT.   
 
A abordagem de inserção e a forma como os implantes de duas hastes são 
posicionados debaixo da pele (ou seja, subdérmicos) são consideradas pelo 
grupo de peritos como seguras, eficazes e apropriadas. A posição angular em 
"V" dos implantes e a orientação existente para evitar as artérias, veias e nervos 
no sulco entre os músculos bíceps e tríceps (ou seja, o feixe neurovascular no 
sulco bicipital medial) protege contra lesões acidentais normalmente associadas 
a uma inserção profunda imprópria. Assim, os fabricantes de Jadelle e Sino-
Implant (II)/Levoplant não actualizaram os guias de inserção de forma similar. 
 
Bayer. (2016). Jadelle (implante de levonorgestrel): Evidências da informação de prescrição. 
Shanghai Dahua Pharmaceutical Co. Ltd. (2017). Sino-Implant (II) (implante de levonorgestrel): 
Sumário das características do produto. 

4 Qual é a recomendação 
para quem precisa de 
substituir o seu 
implante Implanon NXT 
e quiser continuar a 
utilizá-lo?   

A nova orientação recomenda que o novo implante Implanon NXT seja inserido 
no mesmo braço e utilizando a mesma incisão da qual o implante anterior foi 
removido, desde que o local esteja na nova localização em direcção à parte 
posterior do braço, acima do músculo tríceps.  
 
Nos casos em que a inserção anterior foi no antigo local de inserção acima da 
ranhura entre os músculos bíceps e tríceps (ou seja, o sulco bicipital medial), o 
provedor terá de mudar para o novo local de inserção. 
 
É fundamental informar a utente sobre o novo sítio de inserção. 

5 O que dizem os orgãos 
reguladores sobre as 
novas orientações para 
a inserção do Implanon 
NXT? 

A Merck/MSD obteve a aprovação dos orgãos reguladores da União Europeia, 
da Administração Norte-Americana para Alimentos e Medicamentos, e das 
agências reguladoras nacionais relativamente à actualização do rótulo no sítio 
de inserção para o Implanon NXT. 

6 Temos de educar os 
formadores no novo 
sítio de inserção? 

Formadores e mentores capacitados e experientes para o Implanon NXT terão 
de receber informação e instruções apropriadas que detalhem a mudança na 
prática. Um pacote de materiais incluindo meios de apoio será útil para apoiar 
os fornecedores. Os actores locais podem ver o valor da convocação de um 
workshop para planear a disseminação e a tutoria. 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/020544s010lbl.pdf
https://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/RH028part4v1.pdf
https://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/RH028part4v1.pdf


# Pergunta Resposta 

7 Que tipo de 
actualizações 
educacionais serão 
necessárias para que os 
actuais provedores 
adoptem o novo sítio 
de inserção e a nova 
técnica? 

A técnica de inserção do Implanon NXT permanece inalterada, excepto para as 
etapas adicionais de: 
1. Posicionar o braço no qual o implante será inserido (de preferência a mão 

não dominante) de modo a que a mão fique debaixo da cabeça da utente, 
fazendo com que o cotovelo dobre (isto é, flexione) o suficiente para 
afastar o nervo ulnar do local de inserção; e 

2. A inserção a 8-10 cm (3-4 polegadas) acima da protrusão óssea no interior 
do cotovelo (ou seja, proximal ao epicôndilo medial do úmero) e 3-5 cm 
(1,25-2 polegadas) em direcção à parte posterior do braço a partir da 
ranhura entre os músculos bíceps e tríceps (ou seja, posterior ao sulco 
bicipital medial) acima dos tríceps. 

 
Não foram feitas outras actualizações à técnica de inserção do Implanon NXT.  
 
Os fornecedores formados e competentes do Implanon NXT terão de receber 
instruções detalhadas sobre a mudança na prática. Um meio de apoio 
actualizado sobre a inserção pode complementar as instruções. A necessidade 
de uma breve actualização educacional sobre o novo sítio de inserção e técnica 
deve ser avaliada pelos intervenientes locais e abordada em conformidade. 

8 Os provedores devem 
parar de inserir o 
Implanon NXT até 
terem recebido 
informação e/ou 
orientação? 

A segurança das utentes é primordial. É também importante não perturbar a 
prestação de serviços contraceptivos, particularmente para utentes que optem 
por utilizar o Implanon NXT.  Os provedores competentes que estejam 
confiantes da sua proficiência com a inserção do Implanon NXT podem 
continuar a sua prática. Contudo, é imperativo que a nova informação e as 
instruções apropriadas sejam divulgadas amplamente e de forma atempada 
para começar a implementar as novas recomendações. 

9 Qual é o impacto que 
esta nova orientação 
tem nas futuras 
formações para os 
novos provedores 
Implanon NXT?  

No futuro, todos os provedores de saúde a serem capacitados em serviços 
Implanon NXT devem receber formação sobre o novo sítio e técnica de 
inserção. No entanto, devem também ser informados das orientações prévias 
para que possam servir adequadamente as utentes que receberam o seu 
implante antes desta actualização e que venham para acompanhamento.   

10 O que dizemos aos 
provedores quando 
acompanhamos as 
mulheres que utilizam 
Implanon NXT em 
termos de onde 
procurar os implantes? 

Haverá um período de transição em que as mulheres com implantes inseridos 
tanto no antigo como no novo sítio terão seguimento dos provedores. Durante 
este tempo, é fundamental que os provedores perguntem às mulheres onde o 
seu implante Implanon NXT foi inserido e onde o conseguem sentir 
actualmente. Os provedores devem verificar a posição e, se não conseguirem 
sentir o implante, verificar o outro local de inserção e, se necessário, o outro 
braço antes de gerirem o caso como um implante em falta ou profundamente 
inserido.  
 
Esta informação deve ser divulgada a qualquer pessoa envolvida nos cuidados 
de acompanhamento para minimizar a possibilidade de referir incorrectamente 
as utentes por não localizar os implantes. 
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11 De que materiais 
precisamos para 
assegurar que a 
informação sobre o 
novo sítio para a 
inserção do Implanon 
NXT seja amplamente 
divulgada e praticada? 

A Merck/MSD divulgou informação sobre a técnica actualizada de inserção e o 
sítio a todos os signatários do Acordo de Cooperação para a Recepção e 
Utilização do Implanon. Estes governos, responsáveis pela aquisição e 
organizações são responsáveis por assegurar que os provedores de cuidados de 
saúde que tenham recebido ou venham a receber formação no futuro sejam 
informados sobre o sítio e a técnica de inserção actualizada.   
 
Estas Perguntas Frequentes e os outros materiais referidos neste pacote podem 
ser usados pelos signatários, Ministérios da Saúde, Grupos de Trabalho Técnicos 
de Planeamento Familiar, associações profissionais, instituições de formação, e 
outras partes interessadas para actualizar as formações e comunicar mais 
detalhes sobre estas actualizações aos provedores que já prestam serviços 
Implanon NXT.  

12 Que materiais estão 
disponíveis para apoiar 
a mudança na prática? 

Os Recursos de Formação e Educação sobre Implantes da Merck/MSD estão 
disponíveis em várias línguas aqui: 
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-training-
and-education-resources. Estes recursos incluem:  
• Um conjunto de slides que explica o novo sítio de inserção e a técnica de 

inserção actualizada para educar provedores de saúde previamente 
treinados  

• Um vídeo demonstrativo do novo sítio de inserção e técnica da Merck para a 
educação de provedores de saúde previamente treinados  

• Conjuntos de slides de formação clínica, vídeos de inserção e vídeos de 
remoção para formação de provedores de saúde previamente não formados 

 
Os recursos desenvolvidos pelos parceiros estão disponíveis em várias línguas 
neste site: https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/training  
• Este documento com as perguntas mais frequentes  
• Uma lista de verificação para actualizar documentos e recursos de 

planeamento familiar relevantes  
• Ferramentas de apoio ilustradas actualizadas para reflectir o novo sítio de 

inserção e a nova técnica   
• Ferramentas de apoio ilustradas e actualizadas para reflectir a remoção 

padrão e difícil dos implantes inseridos no novo sítio 

13 E se tiver outras 
perguntas que não 
constem neste 
documento das 
perguntas frequentes? 

Se tiver perguntas adicionais relativas à orientação actualizada para inserção, 
contacte os Responsáveis locais pelo PF2020. Se tiver alguma pergunta sobre a 
operacionalização desta actualização no seu país, contacte 
Implants.Quality@jhpiego.org. Ferramentas adicionais, materiais de formação e 
outros recursos, bem como traduções dos documentos anexos, também serão 
disponibilizados no futuro.  

 
 

Este documento foi elaborado pelo Grupo de Operações do Programa de Acesso a Implantes (IAP). O Grupo de Operações do 
IAP é composto por representantes da Fundação Bill & Melinda Gates, do Fundo das Nações Unidas para a  População, da 

Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional, da Organização Mundial de Saúde, e da Jhpiego. Em caso de 
perguntas sobre a orientação ou recursos partilhados, escreva para implants.quality@jhpiego.org. 

https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-training-and-education-resources
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/msd-implant-training-and-education-resources
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/implants/training
mailto:Implants.Quality@jhpiego.org
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