
 

MÈTODES IRREVERSIBLES 

Consisteixen en la supressió permanent de la funció reproductora de l’home o la dona, 

normalment bloquejant els conductes que porten l’esperma fèrtil o els òvuls. 

Altament efectius. No afecten la producció d’hormones sexuals ni la virilitat o la feminitat, ni 

tampoc el desig o la satisfacció sexuals. 

Abans de prendre la decisió, cal estar absolutament convençut de no voler més fills . 

És aconsellable parlar-ne prèviament amb un professional de l’ASSIR. 

Cap d’aquests mètodes no protegeix de les infeccions de transmissió sexual ni de la sida. 

Tots són compatibles amb el preservatiu. 

LLIGADURA TUBÀRICA O LLIGADURA DE TROMPES 

 Consisteix en el tall o bloqueig de les trompes per evitar que l’ovòcit arribi a l’úter i 
es produeixi la fecundació. 

 És un mètode altament eficaç, permanent, i d’efecte immediat.  

 La intervenció es fa a quiròfan, dura uns 15 minuts, sol requerir anestèsia general i 
un ingrés màxim de 24 hores.  

 Es pot dur a terme amb l’aplicació de clips o grapes, cauteritzant les trompes o 
tallant-les i lligant-les a través d’una petita incisió 

 En cas de cesària, es pot practicar aprofitant el naixement del nadó.  

 L’Índex de Pearl (el percentatge de dones que tenen un embaràs no desitjat 
durant el primer any d'ús d'un mètode anticonceptiu)  és de 0.5 l’ús habitual i 
0.5 l’ús perfecte. 

DISPOSITIU PER A ESTERILITZACIÓ TUBÀRICA  

 Permanent, altament segur i eficaç. 

 La col·locació no requereix incisions, es fa per via vaginal i sense necessitat d’ingrés  

 Més informació i preguntes freqüents 
 

VASECTOMIA O ESTERILITZACIÓ MASCULINA 

 Consisteix en la secció dels conductes deferents mitjançant una incisió a l’escrot. 
Això impedeix el pas dels espermatozous al semen, cosa que evita la fecundació. 

 És un mètode molt eficaç, permanent i segur. 

 Es practica ambulatòriament, amb anestèsia local i dura uns 10/15 minuts. 

 Després, pot haver-hi inflamació i algunes molèsties lleus durant uns dies. 

 Cal fer servir un mètode anticonceptiu addicional durant uns dos mesos, fins que el 
test del semen surti negatiu i es garanteixi l’esterilitat. 

 L’Índex de Pearl (el percentatge de dones que tenen un embaràs no desitjat durant 
el primer any d'ús d'un mètode anticonceptiu)  és de 0.15 l’ús habitual i 0.1 l’ús 
perfecte. 

 Més informació i preguntes freqüents 

http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/anticonceptivos/esterilizacion-femenina-esterilizacion-tubarica
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/anticonceptivos/vasectomia

