
 
 

FIBRA - FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL 
 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO MÁXIMO PEREIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS PARA A SAÚDE CAUSADOS POR ANTICONCEPCIONAIS:  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁPOLIS 
2018 



 
 

LEONARDO MÁXIMO PEREIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCOS PARA A SAÚDE CAUSADOS POR ANTICONCEPCIONAIS:  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Trabalho acadêmico apresentado ao Curso de 
Farmácia da Faculdade FIBRA como requisito 
para a aprovação na disciplina Trabalho de Curso 
2 (TC2) e obtenção do título de bacharel em 
Farmácia 
  
Orientadora: Profa. Dra. Aline Almeida 
Barbaresco D’Alessandro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁPOLIS 
2018 



 
 

FIBRA-FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL  
 
 
 
 
 

LEONARDO MÁXIMO PEREIRA 

 
 
 

RISCOS PARA A SAÚDE CAUSADOS POR ANTICONCEPCIONAIS:  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
 

__________________________________________ 
Orientadora: Professora Dra. Aline Almeida Barbaresco D’Alessandro 

 
 
 

__________________________________________ 
Primeiro membro da banca: Professor Especialista Alessandro de Freitas Cardoso 

 
 
 

__________________________________________ 
Segundo membro da banca:  

 
 
 

Anápolis, ____ de ____________de 2018. 
 

Nota: _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁPOLIS 
2018 



 
 

RESUMO 

 
A terminologia anticoncepção vincula-se à utilização de procedimentos que possuem 
o propósito impossibilitar uma possível gravidez não desejada, e isso por diversos 
fatores de cunho particular. É um mecanismo muito usado para controlar o aumento 
de filiações, possibilitando aos indivíduos estabelecer um plano de constituição 
familiar com gravidez planejada. Dessa maneira, diante desta demanda, hoje, existem 
vários tipos de medicamentos contraceptivos orais à disposição no comércio, que 
podem ser selecionados em conformidade com demandas e peculiaridades de cada 
uma das usuárias. O medicamento anticoncepcional administrado por via oral, 
também denominado de contraceptivo oral, é um recurso contraceptivo extremamente 
eficaz e na maioria dos casos de singular confiabilidade. Ocorre que, na maioria dos 
casos, a desinformação sobre os efeitos colaterais relacionado à utilização contínua 
de medicamentos contraceptivos hormonais orais tem acometido a sua efetividade, 
pois, de modo geral, as reações adversas provocadas pela utilização dos 
anticoncepcionais hormonais orais tem estimulado o aumento na taxa de interrupção 
da utilização do medicamento. É um imperativo que as usuárias avaliem quaisquer 
reações não esperadas, especialmente àquelas que podem ocorrer reiteradamente, 
e, como consequência a modificação da sua situação normal de saúde que apresente 
ser em razão da utilização do medicamento. Este trabalho tem como objetivo 
averiguar as diversas modificações de caráter físico, as reações adversas e as 
possíveis enfermidades que estão relacionadas à utilização prolongada do 
medicamento anticoncepcional administrado por via oral.  
 

Palavras Chave: Medicamentos; Anticoncepcional; Efeitos colaterais; Enfermidade;  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pílula anticoncepcional é caracterizada como um procedimento que é 

usado para o controle a natalidade, possibilitando as famílias a realização de um 

planejamento familiar com gravidez no momento desejado, e para as mulheres de 

uma forma geral maior autonomia para a atividade sexual. Existem diversos espécies 

e medicamentos contraceptivos à disposição no mercado farmacêutico, que 

necessitam ser selecionados em conformidade com as necessidades e características 

de cada mulher, sempre sob a supervisão de um médico ginecologista (ALMEIDA; 

ASSIS, 2017). 

Os anticoncepcionais hormonais orais (ACHOS) são um dos métodos mais 

usados e popularizados no Brasil, pois isso acontece por razão da eficácia desse 

medicamento, aproximadamente 99,9%, se administrado de forma correta em 

também, pela comodidade da utilização do medicamento, por não intervir na vida 

sexual e pela confiança que o medicamento assegura. Além dos mais, a utilização do 

de contraceptivos hormonais orais vem associado de proveitos, tais como diminuição 

de cólicas e normalização do ciclo menstrual, redução da acne, diminuída incidência 

de anemia e de gravidez ectópica; preservação contra o câncer de ovário e 

enfermidade benigna da mama (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud HERTER; ACCETA, 

2011). 

Os métodos hormonais são assim denominados devido à existência de 

hormônios em sua estruturação, são eles o estrogênio e a progesterona, que podem 

surgir de maneira isolada ou conjunta. Esses hormônios atuam inibindo a maturação 

do óvulo e, como resultado, não acontece a ovulação (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud 

PAZ; DITTERICH, 2009). 

 
A adaptação da mulher ao método empregado acontece de maneira 
particular. Depois da primeira dosagem, são comuns as narrativas de 
efeitos colaterais. Tais efeitos que estão relacionado a utilização 
desses medicamentos são: dores de cabeça, tonturas, náuseas, 
vômitos, irritabilidade, miastalgia, aumento do apetite com 
consequente ganho de peso, queda de cabelo e alterações no 
comportamento sexual (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud 
WANNMACHER, 2013).  

 

Muitas alterações positivas no perfil lipídico a partir do uso de 

anticoncepcionais hormonais estão sendo percebidas. No ano de 1960, as pílulas 
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continham 150 µg de estrogênio e 10 mg de progestagênio. Nas pílulas que contêm 

desogestrel em sua fórmula, percebeu-se a elevação do HDL, a lipoproteína de alta 

densidade e a diminuição do LDL, a lipoproteína de baixa densidade. Esta alta 

dosagem hormonal causava inúmeros efeitos adversos. Com o propósito de diminuir 

os efeitos e preservar a garantia do método, os conteúdos hormonais foram 

diminuídos e, nos dias atuais, os anticoncepcionais são constituídos por menos de 50 

µg de estrogênio e 1,5 mg de progestagênio (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud PEREIRA; 

TAQUETTE, 2014). 

Nos dias atuais os contraceptivos hormonais orais são métodos mais 

usados em todo o mundo. Cerca de 20% das mulheres com status de união estável 

ou não, utilizam esses métodos nos países mais desenvolvidos, de maneira que nos 

países ainda em desenvolvimento esse percentual pode chegar a aproximadamente 

a 78% (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud BAHAMONDES, 2011). 

 

Entretanto, mesmo com a brusca diminuição na dosagem hormonal 
sofrida pela composição dos ACHOS, a combinação dos hormônios 
progestagênicos e estrogênicos pode provocar maior sensibilidade 
mamária, dores de cabeça, aumento da pressão arterial e infarto 
agudo do miocárdio, entre outras doenças (ALMEIDA; ASSIS, 2017 
apud POLI; DITTERICH 2009). 

 

Dentre os efeitos colaterais descritos na citação, algumas mulheres com 

tendência a enfermidades cardiovasculares, hipertensas ou fumantes, com idade 

superior aos 35 anos e que fazem a utilização de contraceptivos hormonais podem 

apresentar risco aumentado para trombose arterial. Este risco está justamente 

vinculado ao estrogênio que existe na fórmula destes medicamentos (ALMEIDA; 

ASSIS, 2017 apud BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011).   
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A pesquisa justifica-se porque aborda uma temática atual ao considerar 

sobre os riscos provocados à saúde feminina pela utilização excessiva de 

medicamentos anticoncepcionais. Almeida e Assis (2017), destacam que num 

primeiro momento não se pode negar que com o advento do medicamento 

anticoncepcional no mercado, houve um grande desenvolvimento que possibilitou 

alternativas de construção e transformação, tanto na perspectiva do particular da 

mulher quanto profissional, uma vez que estabeleceu controle na a maternidade  de 

forma eficiente por meio da contracepção, assim, permitiu a sociedade como um todo 

um desenvolvimento que não se pode negar, além de ter permitido a autonomia da 

mulher em vários aspectos. 

Diante disso, nos dias de hoje, mais de 100 milhões de mulheres fazem 

uso da pílula, pois o medicamento é administrado por via oral que promove a 

contracepção por que a existência de dois hormônios; o estrogênio ou estradiol e 

o progestagênio ou, também a denominada progesterona, impossibilitam a soltura do 

óvulo pelo ovário, e dessa maneira, impossibilita a fecundação. Quando administrada 

diariamente, o medicamento impedirá a fecundação (SOUZA; ANDRADE, 2010). 

Diante do que foi colocado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) 2016, no Brasil a quantidade da prole por mulher 
caiu 27% nos últimos 16 anos, ou seja, alterou a margem de 2,39 para 
1,75 entre os anos de 2000 a 2016, e um dos fatores mais destacados 
foi o da utilização frequente de medicamento contraceptivo e a 
autonomia do casal programar e planejar o crescimento de sua familiar 
(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud BRASIL, IBGE, 2016). 

 
E para que o medicamento cada vez mais seja seguro e confiável, a 

indústria farmacêutica tem reduzido de forma considerável os níveis de hormônios que 

são utilizados nas fórmulas. Quando estas dosagens são compradas ao primeiro 

medicamento, o Enovid-10, colocado à venda no ano de 1.960, os medicamentos 

atuais contem aproximadamente 10 vezes menor a carga de estrogênio e o número 

de 164 vezes menor de carga de progesterona. Atualmente, os medicamentos são 

elencados conforme as suas gerações e, também, em relação a sua carga de 

estrogênio (ALMEIDA; ASSIS, 2017). 

Consequentemente, ao seguir padrões elevados e de alto rigor e mediante 

a criação de procedimentos relativos ao planejamento familiar determina alguns 
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parâmetros que devam ser levados em consideração para a certificação e, é claro, o 

uso seguro dos métodos com a utilização de medicamentos contraceptivos e, 

especificamente, segundo embasamento científico, uma vez que estes parâmetros 

são periodicamente revisados e atualizados (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2016). Todavia: 

A ANVISA e outras agências que possuem caráter regulatório ao 
avaliarem e realizar o monitoramento dos benefícios e os riscos da 
utilização de medicamentos de anticoncepcionais, mais 
especificamente sobre o desenvolvimento de doenças como é o caso 
da trombose, levam em conta que o perigo de desenvolver coágulos 
tem relação com a espécie de hormônio progesterona que está contido 
no medicamento (ALMEIDA; ASSIS, 2017). 

 
A possiblidade do efeito colateral trombose, e está inclusive descrito na 

bula do medicamento. Contudo, a possiblidade de ocorrência de trombose são 

aumentadas ou podem diminuir a depender do perfil da paciente, e é por esta razão 

que é imprescindível consultar um especialista antes de começar a utilizar o 

medicamento (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud SIMÃO, 2010). 

Por fim, a justificativa deste trabalho encontra amparo científico e poderá 

contribuir largamente enquanto fonte de pesquisa ou mero estudo, longe de esgotar 

todo o conteúdo com esta singela produção textual que foi escrito seguindo exigências 

propostas nas orientações; e, justifica-se ainda diante da intenção de verificar a 

respeito das circunstâncias que estão relacionadas ao entendimento de possíveis 

riscos para saúde causados pela utilização excessiva de medicamentos 

anticoncepcionais, que, ao longo da discussão deste estudo, verificou-se que podem 

ocorrer modificações de caráter físico e reações adversa em razão da utilização do 

medicamento anticoncepcional. E, isso ocorre pelo fácil acesso, e assim se tornou um 

dos métodos mais usados no Brasil. 
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3. OBJETIVOS 

 

A escrita deste trabalho de monografia tem como objetivo analisar as 

mudanças físicas, ou seja, as reações contrárias que estão relacionada à utilização 

prolongada de medicamentos anticoncepcionais.  

 
3.1 Objetivos Geral 
 

A natureza do objetivo geral deste trabalho é a revisão bibliográfica na 

literatura farmacêutica sobre os riscos provocados à saúde feminina pela utilização 

excessiva de medicamentos anticoncepcionais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever a respeito do elemento histórico que caracteriza a importância dos 

medicamentos anticoncepcionais na vida das mulheres vinculado ao 

planejamento familiar e autonomia sexual; 

• Caracterizar as informações gerais e técnicas do medicamento 

anticoncepcional; 

• Descrever sobre o histórico da indústria farmacêutica e as suas tecnologias; 

• Demonstrar a situação legal do medicamento anticoncepcional diante órgãos 

regulamentadores; 

• Verificar sobre os riscos para a saúde pela utilização prolongada do 

medicamento anticoncepcional. 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia pode ser conceituada como o estudo sistemático e lógico 

dos métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e sua relação 

com as teorias científicas. Em geral, o método científico compreende basicamente um 

conjunto de dados iniciais e um sistema de operações ordenadas adequado para a 

formulação de conclusões, de acordo com certos objetivos predeterminados. 

Método (do grego methodos; met'hodos significa, literalmente, 

“caminho para chegar a um fim”) é, portanto, o caminho em direção a 

um objetivo; metodologia é o estudo do método, ou seja, é o corpo de 

regras e procedimentos estabelecidos para realizar uma pesquisa; 

científica deriva de ciência, a qual compreende o conjunto de 

conhecimentos precisos e metodicamente ordenados em relação a 

determinado domínio do saber (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 11).  

 
Diante da citação o método a ser utilizada na pesquisa para escrever o 

trabalho monográfico é do método dedutivo que tem caráter de análise do âmbito geral 

para as especificidades, valendo-se da compilação, análise e revisão bibliográfica de 

autores renomados no âmbito farmacêutico, pois as fontes pesquisadas 

compreendem 07 (sete) artigos publicados em revistas eletrônicas com amparo na 

base Scielo e Google Acadêmico, compreendendo os anos de 2009 a 2017, 01 (uma) 

tese de mestrado, publicada no ano de 2007, foi pesquisado também um quantitativo 

de 08 obras literárias; bem como a pesquisa em sítios do Ministério da Saúde, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, o Instituto Brasileiro de Geografia e o Comitê 

Científico do Centro Latino americano.  
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Histórico e a Importância dos Anticoncepcionais na Vida das Mulheres; do 

Planejamento Familiar e a Liberdade Sexual. 

 
 

No dia 18 do mês de agosto do ano de  1.960 ocorreu o apresentação  da 

primeira pílula anticoncepcional administrada por via oral; o também denominado 

Enovid-10 lançado nos Estados Unidos, no momento em que Margaret Sanger que foi 

enfermeira e encarregada pela elaboração da principal clínica de gestão familiar, mas, 

ela não estava só nesta causa, pois aliou-se a bióloga e ativista pelas garantias das 

mulheres Khaterine McCormick uniram esforços para produzir um medicamento 

contraceptivo que fosse acessível a todas as mulheres e de custo reduzido  

(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).  

O surgimento deste novo fármaco concebeu uma grande inovação 
para o caminho do processo de autonomia das mulheres no mundo 
todos, possibilitando a elas a liberdade de escolher o melhor momento 
e de liberdade em relação ao seu corpo, sua vida sexual e, 
consequentemente, a reprodução. Muitos estudiosos reconhecem que 
o medicamento anticoncepcional como um método onde a autonomia 
sobre os direitos reprodutivos seja eles também permitido às mulheres 
e não somente uma deliberação específica aos homens, pois os 
medicamentos contraceptivos de administração oral são 
procedimentos vinculados ao planejamento familiar mais usado entre 
as mulheres de 18 a 49 anos de idade no Brasil (ALMEIDA; ASSIS, 
2017). 

 

Sem dúvida com o surgimento do medicamento anticoncepcional 

proporcionou um grande desenvolvimento das alternativas de construção e 

transformação tanto na perspectiva do particular da mulher quanto profissional, visto 

que a função de criar filhos e a vida do lar nos dias atuais não são a única possiblidade 

que as mulheres em todo o mudo possuem. Desta maneira, controlar a maternidade 

e de forma eficiente por meio da contracepção possibilitou para a sociedade como um 

todo um desenvolvimento inquestionável, permitiu a independência da mulher e 

permitiu a elas uma maior atuação no mercado de trabalho, até então controlado pelos 

homens (ALMEIDA; ASSIS, 2017).  

O maior destaque em relação nos dias atuais é que as mulheres em idade 

reprodutiva refletem sensivelmente 30% do público feminino brasileiro, a elas são 

encaminhadas a políticas de caráter governamental que estão relacionados a 

planejamento da família que possui como maior objetivo resguardar a obtenção livre 



16 
 

e integral aos conhecimentos técnicos e em relação aos programas de contracepção 

(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).  

Desta maneira, o Ministério da Saúde cumpre padrões de possibilidade 
da realização dessas políticas públicas de caráter contraceptivos, pois 
todos os parâmetros clínicos estão fundamentados em estudos e 
demonstrações científicas para conduzir a indicação e distribuição 
dessas metodologias contraceptivas com o intuito de salvaguardar sua 
efetividade e de impedir que prejuízos  e risco à saúde daqueles que os 
utiliza, pois estes parâmetros são também produzidos pela Organização 
Mundial de Saúde (ALMEIDA; ASSIS apud BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2016).  

 
Diante do que foi colocado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 2016, no Brasil a quantidade da prole por mulher caiu 27% nos 

últimos 16 anos, ou seja, alterou a margem de 2,39 para 1,75 entre os anos de 2000 

a 2016, e um dos fatores mais destacados foi o da utilização frequente de 

medicamento contraceptivo e a autonomia do casal programar e planejar o 

crescimento de sua familiar (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud BRASIL, IBGE, 2016). E 

segundo a ANVISA em recente pesquisa apontou que “dentre os métodos para o 

planejamento familiar, o mais utilizado no mundo é o contraceptivo oral”. (BRASIL, 

ANVISA, 2016).   

Outro destaque de caráter evolutivo a respeito da utilização de métodos 

contraceptivos na determinação do planejamento familiar foi a questão da diminuição 

do índice de fecundidade, pois segundo as autoras  (ALMEIDA; ASSIS, 2017) a 

porcentagem de mulheres que optaram por não ter filhos ampliou de maneira 

surpreendente, principalmente em mulheres de cor branca, e com nível de 

instrução/escolaridade e que estão concentrada especificamente nas regiões “Centro-

Oeste, Sudeste e Sul do Brasil” (ALMEIDA; ASSIS, 2017, apud  BRASIL, IBGE, 2016). 

Como já foi mencionado anteriormente os métodos de contracepção mais 

usados para a realização do planejamento familiar é por meio de medicamento 

contraceptivo de uso oral, que possibilita a prevenção da gravidez e promove uma 

diminuição considerável nos índices de fecundidade entre as mulheres brasileiras o 

que pode ser demonstrado a partir da figura 01 que representa em número a taxa de 

fecundidade entre os anos 2000 a 2015. Esta pesquisa foi divulgada pelo Instituo 

Brasileiro de Geografia e Estatística com o objetivo de demonstrar o declínio dos 

índices de fecundidade no país em decorrência das razões destacadas acima: 
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Fonte: IBGE. Censo demográfico 2015. Disponível em: <http://fip.ibge.gov.br> Acesso em: 11 de 
maio de 2018.  

Almeida e Assis (2017) ressaltam que segundo o Comitê Científico do 

Centro Latino americano Salud y Mujer, 2015, os países e que as mulheres mais 

utilizam medicamento anticoncepcional são países da América Latina, que são: 

Uruguai, Brasil e Chile. Pois, tais países estimas que aproximadamente 116 milhões 

de mulheres o que representa um percentual de 10% em todo o mundo fazem o uso 

do medicamento anticoncepcional para controlar a natalidade. (ALMEIDA; ASSIS, 

2017 apud CELSAM, 2015). 

 
Esta porcentagem de 10% de acordo com o CELSAM,  pode aparentar 
baixa, contudo o percentual está vinculado a condições de caráter 
socioeconômicos que são fundamentais e que determinam a vida e o 
modo de viver de milhões de mulheres, cuja cidadania pertencem a 
países ainda em desenvolvimento, onde as situações como a falta 
extremada de recursos e a desinformação impactam no 
comportamento de vida, a questão sexual e de reprodução da mulher 
(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud CELSAM, 2015). 
 

5.2. Pílulas Anticoncepcionais – Considerações gerais sobre o medicamento e 
seu uso. 
           

Atualmente, mais de 100 milhões de mulheres fazem uso da pílula, pois o 

medicamento é administrado por via oral que promove a contracepção por que a 

existência de dois hormônios; o estrogênio ou estradiol e o progestagênio ou, também 

a denominada progesterona, impossibilitam a soltura do óvulo pelo ovário, e dessa 

Tabela 1 - Taxa de Fecundidade Total no Brasil do ano 2000 a 2015. 
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maneira, impossibilita a fecundação. Quando administrada diariamente, o 

medicamento impedirá a fecundação (SOUZA; ANDRADE, 2010). 

Os medicamentos anticoncepcionais administrados via oral foram 
aceitos para utilização com a finalidade contraceptiva primariamente 
nos Estados Unidos a partir de 1960, com a nomenclatura científica de 
noretindrona, chegou ao Brasil no ano de 1.962, e a partir desta data 
tais medicamentos são classificados como fármacos popularizados 
para controlar a natalidade. E, atualmente é considerado com um 
importante desenvolvimento para a autonomia das mulheres, uma vez 
que lhes dão o poder de decisão se deseja a maternidade ou não e, 
ainda quantos filhos deseja (SOUZA; ANDRADE, 2010).  

 

No momento atual a indústria farmacêutica coloca à disposição várias 

classes de medicamentos anticoncepcionais, e dentre os vários medicamentos os 

mais usados são àqueles que contem na sua formula o estrogênio e progesterona 

produzidos na forma sintética, que são iguais aos hormônios que são produzidos pelo 

organismo feminino. No Brasil, o uso de medicamentos contraceptivos aumentou de 

maneira expressiva, pois aproximadamente mais de 80% das mulheres em idade fértil, 

ou seja, de 20 a 38 anos faze uso de algum medicamento para impedir a concepção 

(ALMEIDA; ASSIS, 2017), e, atualmente, os métodos contraceptivos são: 

 

Os métodos contraceptivos estão classificados em reversíveis 
(comportamentais, de barreira, dispositivos intrauterinos, hormonais e 
os de emergência) e definitivos (laqueação das trompas de falópio e 
vasectomia) (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud PAZ; DITTERICH, 2009) 

 

Os medicamentos contraceptivos além de impedir o processo de ovulação, 

acumula mais elementos que impossibilitam a gestação. Os elementos 

progestagênicos agem junto ao muco cervical e, também sobre o endométrio. No 

muco, acontece um adensamento da que impede a penetração do espermatozoide. 

Já o endométrio não se desenvolve, transforma-se em hipotrófico, ou seja, sem 

possiblidade de viabilizar a inserção de um embrião. O medicamento é 

comercializado, normalmente, em caixas que contém 21 elementos na forma de 

comprimidos, que, obrigatoriamente, necessitam ser administradas diariamente no 

horário programado. O comprimido inicial deve ser administrado no princípio do ciclo 

menstrual e, de qualquer forma se não for possível, a administração deve ser 

realizada, inevitavelmente, até o quinto dia do ciclo menstrual (SOUZA; ANDRADE, 

2010). 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sexualidade/ciclo-menstrual.htm
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Desta maneira, ao finalizar a administração de todos os elementos na 
forma de comprimido, é imperativo cessar a administração pelo 
período de 01 semana, sempre antecedente ao iniciar outra. Nesse 
período de interrupção, surge o denominado sangramento por efeito 
de abstinência. Em determinados elementos de medicamentos, não 
será necessária a interrupção, pelo contrário, não deverá ser 
interrompida. se ocorrer o sangramento por abstinência, no momento 
da pausa, o especialista, o médico ginecologista, deverá ser 
consultado para avaliar a possibilidade ou não de gravidez. Contudo, 
é importante destacar que o medicamento é extremamente eficaz as 
taxas de falha é de 0,1% se administrado de maneira correta (SOUZA; 
ANDRADE, 2010). 

  

Os medicamentos anticoncepcionais conforme Souza e Andrade (2010) 

são escolhidos com o propósito preventivo, ou seja, de impedir uma futura gestação, 

mas, não apenas isso, serve também, para diminuir as ocorrências da “tensão pré-

menstrual, acne, endometriose, cólica e síndrome dos ovários policístico” (SOUZA, 

ANDRADE, 2010). Além de ser prático e seguro, pois carregam em sua composição 

alta segurança. Estes podem ser considerados alguns dos principais motivos que 

instigam as mulheres, sob a orientação de um médico especialista ou não, a fazerem 

o uso do medicamento. 

 

O Medicamento contraceptivo administrado por via oral em conjunto 
atua diante de três elementos fundamentais, e esta conjunção tríplice 
acontece ao mesmo e, dessa maneira resguardam a eficácia que se 
espera do medicamento quando administrado de maneira correta, 
quais sejam estes três elementos: a) impedimento da ovulação 
(principal eficácia); atrofiamento do endométrio, que impossibilita a 
iinserção do embrião; o muco  do colo do útero se torna espesso e 
impede a entrada dos espermatozoides. (SOUZA; ANDRADE, 2010). 

 

“Por conseguinte, não são todos as situações que os medicamentos 

anticoncepcionais hormonais administrados por via oral – ACHOS eficazes no 

impedimento da ovulação” (ALMEIDA; ASSIS, 2017). Quando os medicamentos 

contraceptivos nãos são eficazes, inevitavelmente, acontece a fecundação do óvulo 

e, esta condição pode ser caracterizada por um dos motivos selecionados, conforme 

elencado na citação abaixo: 

[...] a efetividade do medicamento contraceptivo é anulada nas diante 
da ocorrência das seguintes circunstâncias: a) Descuido de sua 
administração por mais de 12 horas. b) aparecimento de sintomas de 
de diarreia e/ou vômitos nos primeiros ciclos de horas depois de sua 
administração e c) Utilização de outros medicamentos antibióticos que 
interagem negativamente com os medicamentos anticoncepcionais 
(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud BAHAMONDES, 2011). 
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Ainda, segundo as autoras Almeida e Assis (2017) apud BAHAMONDES 

(2011), quando acontecer o esquecimento de administração do medicamento por um 

ciclo de 12 horas ou mais, o medicamento já perde boa parte de sua eficácia para 

impedir o processo de fecundação, pois o caso o evento ocorra: 

 

Ainda na primeira semana de administração do medicamento, se 
existiu relações sexuais na semana antecedente, haverá grande 
possibilidades de gestação. E a orientação é buscar a orientação do 
médico especialista. Se não houve relações sexuais, é imperativo a 
administração do medicamento, imediatamente, e é extremamente 
recomendável a utilização do preservativo masculino, pelo menos nos 
próximos 07 dias. Se ocorrer a não administração do medicamento já 
na segunda semana, repetir o processo da primeira semana, só que é 
imperativo aumentar os dias para o dobro da utilização do 
preservativo. Caso ocorra na terceira semana, administrar o 
medicamento assim que recordar, sendo um imperativo a continuidade 
sem nenhum dia de interrupção. Contrário a isso, há enorme 
possibilidade de gravidez (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud 
BAHAMONDES, 2011). 

 

Esses processos são eficazes quando há displicência diante da 

continuidade da administração do medicamento contraceptivo e, caso, ocorrer de 

maneira recorrente haverá grandes chances de engravidar, o que de qualquer modo 

independe da semana da não administração do medicamento. Assim, como a 

quantidade de dosagem de caráter hormonal do medicamento é insuficiente e em 

decorrência da irregularidade da administração há possibilidade de ineficácia da 

utilização do medicamento contraceptivo. (SOUZA; ANDRADE, 2010). 

 

5.3 A evolução da indústria farmacêutica e as novas tecnologias relacionadas 

aos anticoncepcionais orais.  

 

Na realidade o medicamento anticoncepcional tem mais de 05 décadas, e 

a partir de sua invenção ele foi sistematicamente aprimorado, já que a o medicamento 

criado primariamente, continha uma elevada carga de hormônios, que começaram a 

ocasionar nas mulheres muito efeitos colaterais que são prejudiciais à saúde feminina. 

Assim, os medicamentos produzidos nos dias atuais carregam uma quantidade 

relativamente menor que antigamente, contudo, não são todas as mulheres que 

podem fazer uso do medicamento contraceptivo. Algumas pesquisas já apontaram 



21 
 

que esta parcela da população feminina, ao fazer uso deste tipo de medicamento 

podem sofrer graves problemas para a saúde; “como a trombose, doenças 

cardiovasculares e câncer entre outras de menor espectro”. (ALMEIDA; ASSIS, 2017 

apud ANGELL, 2009). 

 

A relação entre a pílula anticoncepcional e várias doenças acabou 
desencadeando a necessidade da realização de diversas pesquisas 
em busca de seu aperfeiçoamento, que a partir disso levaram ao 
aparecimento de versões com doses menores de hormônio. O uso da 
pílula anticoncepcional por muitas mulheres fez com os laboratórios 
farmacêuticos buscassem desenvolver novas pílulas, ou novas 
gerações de pílulas, como são chamadas, com dosagens hormonais 
cada vez menores, necessitando de menos matéria prima e 
provocando efeitos colaterais menores (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud 
ANGELL, 2009). 
 

Para tornar o medicamento mais seguro e confiável, a indústria 

farmacêutica tem reduzido de forma considerável os níveis de hormônios que são 

utilizados nas fórmulas. Quando estas dosagens são compradas ao primeiro 

medicamento, o Enovid-10, colocado à venda no ano de 1.960, os medicamentos 

atuais contem aproximadamente 10 vezes menor a carga de estrogênio e o número 

de 164 vezes menor de carga de progesterona. Atualmente, os medicamentos são 

elencados conforme as suas gerações e, também, em relação a sua carga de 

estrogênio:   

Pílulas da primeira geração, foram produzidas com 0.150 mg de etinil 
estradiol; Pílulas da segunda geração foram produzidas com 0.050 mg 
de etinil estradiol; Pílulas da terceira geração foram produzidas com 
0.030 mg de etinil estradiol; Pílulas da quarta geração foram 
produzidas com 0.020 mg de etinil estradiol. O medicamento com 
drospirenona, uma das alternativas na forma sintéticas da 
progesterona, está disponível no comércio farmacêutico norte-
americano desde 2001 e no brasileiro a partir do ano de 2003 com a 
possibilidade de diminuir a oleosidade da pele, reduzir os sintomas da 
tensão pré-menstrual e a retenção de líquido (ALMEIDA; ASSIS, 2017 
apud ANGELL, 2009). 
 

Contudo, após algumas décadas depois da inserção desses novos 

medicamentos contraceptivos, pesquisas demonstraram que eles carregavam maior 

risco de dano à saúde da mulher com a possibilidade do desenvolvimento de trombose 

em relação aos medicamentos com à base de progesterona, como é o caso do 

dienogest. Contudo, no fim da década de 1970, as transformações não foram muito 

animadoras e, somente, depois da década de 70 foi elaborado um novo medicamento 
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de desenvolvido um novo progestagênio, também chamado de levonorgestrel, mas 

seus proveitos demonstraram muito limitados, o que permitiu apenas uma melhor 

regulação no ciclo hormonal (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud ANGELL, 2009). 

Já na década de 1.980, outros benefícios se vincularam a utilização 
do medicamento contraceptivo oral; com progestagênio modificado, o 
medicamento foi eficiente, pois além de equilibrar de maneira eficaz o 
ciclo, diminuir o fluxo do sangramento menstrual, reduzir as cólicas e 
o acúmulo de liquido. Estudo postularam sistematicamente que o 
quantitativo hormonal apresentado no medicamento poderia ser 
drasticamente reduzido, sem prejudicar para a eficácia do 
anticoncepcional. E, ainda nos anos 80 os níveis hormonais 
estabilizaram muito próximo do que são administrados nos dias de 
hoje, e até dez vezes menos do que àqueles iniciais. Além do mais, o 
progestagênio inicial (assim é chamada a versão sintética que imita a 
progesterona) foi modificado por outros, desenvolvidos conforme o 
tempo passou, o que colaborou muito para reduzir sintomas dos 
efeitos colaterais do medicamento (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud 
ANGELL, 2009). 

De acordo, ainda com as autoras (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud ANGELL, 

2009) além das alterações na composição, indústria farmacêutica destaca que nos 

dias de hoje as vantagens de caráter secundários dos  medicamentos 

anticoncepcionais hormonais, são benéficos para a terapêutica de problemas 

relacionados a alterações do humor provocados pelo processo menstrual, tipicamente 

acompanhado pela irritabilidade e a ansiedade e, além de tratar a acne, o que faz que 

o medicamento seja recomendado e, muitas vezes administrados, não para impedir 

um gravidez, mas, em certos casos utilizado como produto de beleza e itens da moda 

(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud ANGELL, 2009). 

 
Entretanto, previamente de o medicamento anticoncepcional concluir 
um século de permanência, outras alterações são imperiosas e devem 
ocorrer na fórmula deste tipo de medicamento, considerando que o 
propósito seja único no sentido de continuar melhorando o que já 
existe em termos de novidade (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud 
ANGELL, 2009). 

 

No ano de 2007, um total de 06 marcas de medicamentos 

anticoncepcionais genéricos conseguiram o registro da ANVISA para poderem 

comercializar no país e os laboratórios que solicitaram registro dos medicamentos 

anticoncepcionais foram a Eurofarma e a Organon e, apresentaram à ANVISA 

experimentos de bioequivalência e equivalência farmacêutica para conseguirem a 
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autorização de produção dos medicamentos com total segurança (ALMEIDA; ASSIS, 

2017 apud BRASIL, ANVISA, 2008). 

Conforme relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2008) 
o primeiro anticoncepcional genérico a ser comercializado no Brasil foi 
o injetável, no ano de 2005, fabricado e distribuído pelo laboratório 
Eurofarma. Contudo, o esforço do comércio farmacêutico em 
medicamentos orais sempre foi mais o mais desejado pela indústria 
farmacêutica, pois equivale a um percentual de aproximadamente de 
20,7% da comercialização de medicamentos de contraceptivos 
(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud BRASIL, ANVISA, 2008). 

  
 

Desta maneira, os medicamentos anticoncepcionais genéricos que foram 

liberados pela ANVISA deverão ser comercializados com valores até 65% mais em 

conta que os valores praticados dos medicamentos correspondentes já a disponíveis 

para a comercialização no comércio farmacêutico, considerando que a política de 

comercialização dos genéricos privilegia valores praticáveis ao consumidor de uma 

forma geral (ALMEIDA; ASSIS, 2017). 

 

5.4 Os anticoncepcionais e sua regulamentação nos órgãos competentes do 

Brasil. 

Seguindo padrões muito rigorosos e mediante a criação de procedimentos 

relativos ao planejamento familiar determina alguns parâmetros que devam ser 

levados em consideração para a certificação e, é claro, o uso seguro dos métodos 

com a utilização de medicamentos contraceptivos e, especificamente, segundo 

embasamento científico, uma vez que estes parâmetros são periodicamente revisados 

e atualizados (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

De acordo com relatórios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
sem exceção todos os medicamentos anticoncepcionais, 
obrigatoriamente, devem ser comercializados somente após uma 
autorização do profissional especialista e, dessa maneira, devem 
portar receituário expedido pelo mesmo especialista para a sua 
compra na farmácia. Desta maneira, a Agência que regula tal situação 
no Brasil é responsável pela vigilância de medicamentos, e dentre este 
rol estão os medicamentos anticoncepcionais. Várias fontes de 
informações alimentam a Agência sobre reações adversas 
relacionadas ao uso dos anticoncepcionais (ALMEIDA; ASSIS, 2017 
apud ANGELL, 2009).  

No entanto, a ANVISA não contém legislação que possa exigir dos 

profissionais da medicina a comunicarem os casos prejudiciais que estão vinculados 

à venda de medicamentos anticoncepcionais sem a devida prescrição. E uma das 
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maneiras mais relevantes que a Agência possui e usa para transmitir a sua 

comunicação à toda a sociedade a respeito deste acompanhamento é apenas de 

campanhas e/ou publicações de alertas e informações.  No entanto, a ANVISA pode, 

legitimamente e legalmente, solicitar a notificação de hospitais e serviços de saúde. 

Nesses casos, a notificação passa a ser obrigatória (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

A ANVISA e outras agências que possuem caráter regulatório ao avaliarem 

e realizar o monitoramento dos benefícios e os riscos da utilização de medicamentos 

de anticoncepcionais, mais especificamente sobre o desenvolvimento de doenças 

como é o caso da trombose, levam em conta que o perigo de desenvolver coágulos 

tem relação com a espécie de hormônio progesterona que está contido no 

medicamento (ALMEIDA; ASSIS, 2017). 

 

A partir do ano de 2.011, de acordo com o Ministério da Saúde (2016) 
quando foi divulgado um informativo  a respeito do perigo da de 
surgimento de coágulos sanguíneos relacionados a utilização de 
medicamentos que levam na sua fórmula drospirenona e, contendo 
também, orientações para às usuárias e profissionais de saúde, 
surgiram até algumas revisões dessas mesmas informações, pois no 
mês de novembro de 2013 foi divulgado o Informe n. 8 (Informe 
SNVS/ANVISA/Nuvig/GFARM nº 08, de 07 de novembro de 2013) a 
respeito da revisão das informações de perigos de distúrbios 
trombóticos e tromboembólicos decorrente da utilização de 
medicamentos contraceptivos orais combinados de 3ª e 4ª geração 
(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud ANGELL, 2009).  

 
Já no ano de 2.014 nova revisão sobre os colaterais mais agravantes 

relacionados à utilização de medicamentos contraceptivos por via oral. E no ano de 

2.015, na metade do mesmo ano foi divulgado novo relatório informado sobre os riscos 

da utilização prolongada do medicamento. É, de fato, um imperativo realizar o registro 

de medicamentos, especialmente, porque deve atender às normas de segurança, 

controle de qualidade e, fundamentalmente, a sua efetividade. Esses elementos, além 

de terem que ser demonstrados pela indústria farmacêutica mediante pesquisas 

clínicas, estão condicionadas à utilização adequada do medicamento por parte do 

indivíduo quem está utilizando (ALMEIDA; ASSIS, 2017). 

Os dados selecionados ao longo da fase que antecede a venda do 
medicamento são, lamentavelmente, incompletos com relação a 
prováveis respostas contrárias, considerando, dentre outras 
circunstâncias, pode-se dizer que ao longo das pesquisas de caráter 
clínico existe uma limitação e restrito número de pacientes. As 
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circunstâncias de utilização são diferentes daquelas determinadas na 
prática tradicional e a durabilidade do estudo é extremamente 
delimitada e dessa maneira, mesmo que o medicamento seja 
adequado e administrado de forma correta, algumas reações adversas 
inesperada e até desconhecidas pode acontecer (ALMEIDA; ASSIS, 
2017 apud ANGELL, 2009).  

 

Diante da referência colocada há que considerar que todo medicamento 

manifesta um certo perigo iminente para a evolução de uma condição colateral a 

respeito do efeito do medicamento. Daí destaca-se imperativo o acompanhamento 

que é realizado por meio do monitoramento feito de forma intermitente desde o 

momento da distribuição até chegar ao consumidor final nesta relação (ALMEIDA; 

ASSIS, 2017). 

A ANVISA monitora constantemente o perfil de segurança dos 
contraceptivos orais combinados, e solicita que as usuárias 
comuniquem, aos profissionais de saúde, a ocorrência de reações 
adversas relacionadas ao uso desses medicamentos, para que o caso 
possa ser notificado por meio do NOTIVISA – Sistema de Notificações 
em Vigilância Sanitária (BRASIL, ANVISA, 2016). 

Para isso, é necessário que ocorra a regulamentação, pois os fundamentos 

para construção destas normativas a respeito da saúde sexual e reprodutiva do advém 

do Ministério da Saúde no Brasil e da Organização Mundial da Saúde.  E ainda 

destaca que a inexistência completa de efeitos colaterais na utilização de qualquer 

medicamento é um anseio postulado como sendo o que é, atualmente, o ideal, apesar 

de que os métodos contraceptivos à disposição na atualidade não alcançaram este 

estágio (BRASIL, ANVISA, 2016). 

Considerando tudo o que foi discutido neste tópico, é esperável que os 

medicamentos contraceptivos administrados por via orai se aproximem a cada 

momento mais semelhantes com os hormônios que o próprio organismo produz, ao 

passo que, os medicamento se tornem menos prejudiciais ao corpo humano e 

provocar a cada evolução científica menores impactos e reações colaterais não 

queridas para milhares de mulheres que utilizam diariamente o medicamento 

(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud ANGELL, 2009).  

Dessa maneira, conclui-se que é um imperativo a mulher ter o seu direito 

resguardado de ter a necessária compreensão a respeito de qual será o método de 

contracepção mais acertado diante das suas necessidades, pois subentende-se que 

o melhor medicamento a ser selecionado será aquele em que os benefícios da sua 
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utilização não comprometam a sua eficácia e ultrapasse a questão mais negativa 

diante do que foi exposto, ou seja, que diminua as reações adversas (ALMEIDA; 

ASSIS, 2017).   

 

5.5. Os riscos para a saúde provocados pelo uso de pílulas anticoncepcionais 

 

Os anticoncepcionais hormonais orais são utilizados todos os dias por 

milhões de mulheres por todo o mundo. Sua eficácia, autonomia e questões práticas 

já foram consolidadas décadas trás, dessa maneira, suas reações adversas e perigos 

que podem causar danos à saúde, atualmente, é pauta de discussão a datar desde a 

sua primeira comercialização nos Estados Unidos da América no início do ano de 

1.960 (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011). “Entende-se por 

efeito colateral qualquer reação farmacológica que não está relacionada à ação 

principal de um fármaco, ou seja, refere-se a um efeito não desejado de um 

medicamento” (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud OLIVEIRA, 2010). Desta maneira, como 

qualquer outro medicamento, os anticoncepcionais hormonais podem causar reações 

colaterais, conforme esclarece Almeida; Assis (2017 apud BRITO; NOBRE; VIEIRA, 

2011): 

Alterações do humor e no comportamento; Aumento da pressão 
arterial; Aumento da hormona tiroxina da tireoide; Aumentam 
o colesterol e os outros lipídios; Acidente Vascular Cerebral; Maior 
pigmentação cutânea (escurecimento da pele); Aumento ligeiro da 
função cardíaca; Aumento de peso; Retenção de líquidos; Redução da 
libido; Trombose e embolia pulmonar; Enfarto do miocárdio 
(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud OLIVEIRA, 2010).  

Dentre os efeitos colaterais já destacados, a utilização de medicamentos 

contraceptivos administrados via oral pode ocasionar indicativos relacionados ao 

aumento da gordura corpora em decorrência do aumento do apetite, quadros 

depressivos, cansaço, diminuição do desejo sexual, o surgimento de acne, aumento 

considerável dos seios, aumento do colesterol LDL e diminuição do HDL, são 

consequências dos colaterais pelo uso prolongado de progestagênicos. A conjunção 

de progestagênicos e estrogênicos ocasionam aumento da sensibilidade dos seios, 

cefaleia, hipertensão arterial e até o infarto agudo do miocárdio (ALMEIDA; ASSIS, 

2017 apud POLI; DITTERICH, 2009).  

Mulheres com predisposição a doenças cardiovasculares e que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiroxina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%ADdio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_vascular_cerebral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_do_mioc%C3%A1rdio
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utilizam contraceptivos hormonais têm apresentado risco elevado para 
trombose arterial. Este risco está diretamente relacionado ao 
estrogênio presente na composição destes medicamentos (ALMEIDA; 
ASSIS, 2017 apud BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011, p. 81).  

 

Mulheres com quadro clínico de hipertensão arterial, tabagista ou com 

idade maior que 35 anos de idade estão mais predispostas a ter um acidente vascular 

encefálico (AVE) isquêmico e hemorrágico. “Na Europa e em países desenvolvidos, 

por exemplo, cerca de 13% dos casos de AVE em mulheres com idade entre 20 e 44 

anos estão associados ao uso de anticoncepcional hormonal oral” (ALMEIDA; ASSIS, 

2017 apud MITRE, 2011). Contudo, o perigo é reduzido em indivíduos que faze o uso 

de dosagens menores de estrógeno.  

O uso precoce de métodos anticoncepcionais (antes do completo 
desenvolvimento do trato genital feminino) pode ser um fator 
importante no desenvolvimento do câncer de colo de útero. Mulheres 
que utilizam os métodos contraceptivos hormonais por tempo 
prolongado (mais que 12 anos) terão risco aumentado para 
desenvolver adenocarcinoma in situ do colo uterino (ALMEIDA; 
ASSIS, 2017 apud OLIVEIRA, 2010). 

 
Uma combinação entre os anticoncepcionais hormonais pode provocar o a 

possiblidade de doenças que estão relacionada ao trato genital inferior, provocadas 

por clamídia e monília, além de doença inflamatória pélvica foram observadas e que 

os resultados dos hormônios existentes são diversos e se vinculam estritamente ao 

patógeno (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud OLIVEIRA, 2010).  

 

Há, também, a depleção de nutrientes, principalmente nas 
adolescentes, que apresentam um rápido crescimento, 
desenvolvimento físico e produção energética e, portanto, necessitam 
de um aumento das necessidades nutricionais, vitamínicas e minerais 
(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud MITRE, 2011). 

 

Outros fatores degenerativos, diante da utilização prolongada de 

medicamentos anticoncepcionais está relacionado às tromboses venosas e as 

arteriais também têm sido associadas. “Fatores como estase sanguínea e a 

hipercoagulabilidade são responsáveis pela estimulação do tromboembolismo 

venoso, ao passo que a trombose arterial será desencadeada por lesão do endotélio” 

(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011).  

O risco dessa patologia está relacionado a quantidade do componente 

estrogênico, o etinilestradiol, que, quando exposto na corrente sanguínea, promove 

aumento na produção da trombina, bem como o aumento das condições de 
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coagulação e atenuação dos inibidores, criando, consequentemente, efeito pró-

coagulante discreto (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011). 

A possiblidade do efeito colateral trombose, e está inclusive descrito na 

bula do medicamento. Contudo, a possiblidade de ocorrência de trombose são 

aumentadas ou podem diminuir a depender do perfil da paciente, e é por esta razão 

que é imprescindível consultar um especialista antes de começar a utilizar o 

medicamento (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud SIMÃO, 2010). 

Para que um medicamento anticoncepcional seja receitado, o médico 
especialista deve ter conhecimento anteriormente se a mulher ou 
alguém familiar possui histórico de trombose. Avalia-se que a 
utilização dos medicamentos anticoncepcionais com hormônios 
agrave em quatro vezes a possibilidade de a mulher padecer esta 
enfermidade. As mulheres que faze uso de medicamentos 
contraceptivos em que contenha em sua fórmula a drospirenona, 
gestodeno ou desogestrel podem apresentar, entre 4 a 6 vezes maior, 
a possibilidade de desenvolver tromboembolismo venoso, em 
comparação às mulheres que não utilizam medicamentos 
contraceptivos hormonais combinados (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud 
SIMÃO, 2010). 

A Trombose é uma enfermidade definida pela produção de coágulos de 

sangue no interior dos vasos sanguíneos, ocasionando desse modo o bloqueio ou 

prejuízo no fluxo livre do sangue. Quando a trombose acontece no interior de uma 

veia, ela bloqueia o fluxo do sangue, provocando um estanque naquele local. 

Consequentemente, se a enfermidade acontecer no interior de uma artéria, ela 

bloqueará o fluxo de sangue e, inevitavelmente, o sangue não poderá irrigar os órgãos 

e tecidos e ocasionando enfermidades como a isquemia e até a ocorrência de infartos. 

As circunstâncias mais notáveis de trombose arterial são o infarto agudo do miocárdio 

e o Acidente Vascular Cerebral (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud SOARES, 2007). 

[...] a trombose pode ser venosa, quando ocorre nas veias e arterial 
quando ocorrem no interior das artérias. As duas formas são 
consideradas eventos muito perigos para a saúde das usuárias e 
podem, em alguns casos, ser letal. As ocorrências tromboembólicas 
de caráter venoso se comportam como trombose venosa profunda, 
embolia pulmonar e tromboses em vários vasos sanguíneos.  Já as 
ocorrências tromboembólicas arteriais podem acompanhar o Acidente 
Vascular Cerebral e o infarto do miocárdio. Os prenúncios e sintomas 
de ocorrências tromboembólicas podem se revelar por dor aguda, 
temperatura aumentada do corpo e inchaço nas pernas, falta de ar 
repentina, taquicardia, tosse, dor no peito, dentre outros sintomas 
(ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud SIMÃO, 2010). 



29 
 

O surgimento da trombose venosa e arterial pode estar relacionada a várias 

condições que podem estar relacionada a utilização prolongada de medicamentos 

anticoncepcionais. Condições como Estase Sanguínea1 e a hipercoagulabilidade são 

encarregados pelo surgimento do tromboembolismo venoso, ao modo que a trombose 

arterial poderá ser desenvolvida por trauma do endotélio que é o revestimento celular 

que encobre o interior dos vasos sanguíneos e linfáticos. (ALMEIDA; ASSIS, 2017 

apud SIMÃO, 2010. 

[...] os hormônios do medicamento anticoncepcional pílula danificam o 
sistema circulatório da mulher de várias maneiras; o composto 
aumenta a dilatação dos vasos, a viscosidade do sangue e, desta 
forma também a coagulação. Com tais mudanças, é provável a 
formação de coágulos nas veias escavas localizadas no interior dos 
músculos. Na maior parte dos casos os coágulos se formam nas 
pernas, mas podem também se formar nos pulmões, desenvolvendo 
ama obstrução que inevitavelmente é fatal, ou ainda se transportar 
para o cérebro, causando um Acidente Vascular Cerebral (ALMEIDA; 
ASSIS, 2017 apud BAHAMONDES, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Unifesp, 2013. Disponível:<https://cientificojornalismo.wordpress.com/tag/anticoncepcional/>. 
Acesso em: 11 de maio de 2018. 

                                                           
1 Estase Sanguínea pode ser entendida como o estado no qual o fluxo normal de um líquido corporal, 
exemplo disso, o fluxo de sangue através dos vasos sanguíneos. (ALMEIDA; ASSIS, 2017 apud 
SIMÃO, 2010). 

Figura 1 - Congestionamento em Veias Causadas Pelo Uso Contínuo de Medicamentos 
Anticoncepcionais 
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Estes riscos são demonstrados conforme dados citados na tabela 02 

através de Notificações no NOTIVISA que é o Sistema Informatizado para Notificação 

por Serviços e Profissionais de Saúde e Empresas, onde várias fontes de informações 

alertam a ANVISA sobre os riscos à saúde relacionada ao uso dos anticoncepcionais 

orais (BRASIL, ANVISA, NOTIVISA, 2016).  

A tabela 02 demonstra índices importantes coletados pelo NOTIVISA no 

período de 2011 até 2016, condições das mulheres de todo Brasil relataram algum 

tipo de reclamação e alertas sobre reações adversas e doenças graves provocadas 

pelo uso continuo de ACHOS a partir de determinados princípios ativos como a 

Drosperinona e o Gestodeno, que podem causar alguns tipos de trombose, embolia 

pulmonar e AVC (BRASIL, ANVISA, NOTIVISA, 2016). 

Tabela 2 - Reações adversas graves provocadas pelo uso de ACHOS combinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, ANVISA 2016. NOTIVISA. <http://portal.anvisa.gov.br/notivisa> Acesso em: 11 de 
maio de 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das mais relevantes questões que preocupam as mulheres nos dias 

atuais, e, principalmente, àquelas em idade fértil é de fato uma gravidez não desejada. 

A redução da quantidade de filhos por família nos últimos 10 anos foi motivada por 

várias circunstâncias, as que podem ser destacadas de pronto são a ascensão da 

mulher no mercado de trabalho, o custo de vida que aumentou de maneira 

considerável, a expansão das cidades e outros que neste trabalho não foi 

mencionado. Todas estas transformações, diante do contexto social e dos avanços 

científicos e, especialmente na medicina, oportunizaram o aumento da procura por 

técnicas contraceptivas cada vez mais eficientes e, dessa maneira, a indústria 

farmacêutica desenvolveu vários destes métodos e cada vez mais eficientes, deste 

primeiro medicamento contraceptivos produzido nos Estado Unidos no ano de 1.960. 

Este trabalho acadêmico foi escrito com propósito de destacar, as 

circunstâncias que estão relacionadas ao entendimento de possíveis riscos para 

saúde causados pela utilização excessiva de medicamentos anticoncepcionais, que, 

ao longo da discussão deste estudo, verificou-se que podem ocorrer modificações de 

caráter físico e reações adversa em razão da utilização do medicamento 

anticoncepcional. E, isso ocorre pelo fácil acesso, e assim se tornou um dos métodos 

mais usados no Brasil. 

Na escolha do método contraceptivo, as mulheres devem considerar que 

vários fatores, entre eles, idade, número de filhos, compreensão e tolerância, desejo 

de gravidez futura e a presença de doenças crônicas que possam agravar-se com o 

uso de determinado método. Desta maneira, obter conhecimento sobre a melhor 

forma de realizar o tratamento e esclarecendo as possíveis contraindicações e 

interações medicamentosas, contribuirá, de forma efetiva, para diminuir os riscos de 

automedicação e os efeitos colaterais.  

Logo, é imperativa a orientação médica na seleção do medicamento mais 

acertado e a ciência das reações colaterais advindas do seu uso, evitando-se, dessa 

maneira, limitação ou descontinuação do uso. O desfecho desta pesquisa reitera a 

certeza de que a sociedade e os governos de forma efetiva, concentrar seus esforços 

para resguardar o fortalecimento de ações de atendimento à saúde da mulher. Dessa 

forma, reforçar a informação, orientação e o acesso aos métodos, considerando o 

princípio dos direitos de reprodução feminina. 
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