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INTRODUÇÃO
A anticoncepção é amplamente
realizada no mundo inteiro. No Brasil,
o uso de métodos anticoncepcionais
cresceu acentuadamente ao longo das
últimas décadas, alcançando, em 2006,
80,6% no grupo de mulheres com
idades entre 15 e 44 anos (8.707
entrevistas em 2006), segundo a terceira
edição (2006) da Pesquisa Nacional de
Demografia e Saúde (PNDS). Apenas
dois métodos — a pílula e a
esterilização feminina — responderam
por mais de dois terços da
contracepção. Dados da PNDS 2006
revelaram aumento na prevalência do
uso de anticoncepcionais e de outros
métodos
contraceptivos
(como
vasectomia e preservativo) e redução
significativa
da
prevalência
da
esterilização feminina em comparação
aos dados da PNDS 1996. Em 2006, a
escolha do método contraceptivo
mostra-se influenciada pela renda. Na
classe de mais baixa renda e nas
mulheres de menor escolaridade, ainda
predominam o não uso de qualquer
método (26,3%) e a esterilização
feminina (32,3%). O uso de anticoncepcionais ocorreu em 27,4% de todas
as mulheres em conjunto. Outros
métodos (DIU, diafragma, injeções e
outros) foram escolhidos por 7%.1

Entretanto, em faixas etárias mais
jovens o controle da natalidade ainda é
um problema. Em 2005, do total de
3.030.211 nascidos vivos no Brasil,
21,82% correspondiam a mães com
idade entre 10 e 19 anos de idade,
comprovando a falta de orientação e de
adesão aos métodos anticoncepcionais
entre adolescentes.2
A
eficácia
da
contracepção
(resultado obtido quando o uso ocorre
em condições ideais) e sua efetividade
(resultado do uso corrente, tanto
correto como incorreto) podem ser
expressas por meio do índice de Pearl,
correspondente ao número de gestações
(falha) ocorridas em 100 mulheres que
utilizaram sistematicamente o método
durante um ano.
Os anticoncepcionais orais (AO)
têm
sido
objeto
de
contínua
investigação, pois constituem o mais
efetivo método reversível e o de maior
prevalência de uso dentre as medidas
medicamentosas. A eficácia e a
continuidade de uso, verificadas em
ensaios clínicos controlados, costumam
ser maiores que as observadas na
prática diária. Isso se deve a que os
primeiros se processam em locais
escolhidos, com pacientes selecionadas
e em condições de vigilância rigorosas.
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Os AO compreendem combinações
de estrógenos e progestógenos (AO
combinados, por exemplo etinilestradiol + levonorgestrel) e aqueles que só
contêm progestógenos (AO agentes
progestogênicos,
por
exemplo
levonorgestrel e noretisterona). Esses
representantes foram os listados na
Rename 2010.3
Contemporaneamente não mais se
discute a eficácia desses fármacos, mas
ainda se polemiza a respeito de efeitos
adversos (como tromboembolismo venoso)4 e sobre as “novas gerações” de
contraceptivos orais.5
O objetivo desta revisão é orientar
a
prescrição
racional
de
AO,
capacitando o leitor a escolher o
composto mais adequado para cada
paciente, considerando os benefícios
não contraceptivos e os potenciais
riscos às usuárias. As evidências
disponíveis sobre vantagens potenciais
de cada formulação e seu perfil de
efeitos adversos são apresentadas e
discutidas para fundamentar a escolha
desses fármacos.
ANTICONCEPCIONAIS ORAIS
COMBINADOS
Anticoncepcionais orais combinados (AOC) são formulações que

associam etinilestradiol (EE) a diversos
progestógenos. Se a concentração dos
dois hormônios for a mesma em todos
os comprimidos da cartela eles são monofásicos, do contrário serão bifásicos
(duas concentrações) ou trifásicos (três
concentrações). Os bi/trifásicos não
apresentam nenhuma vantagem em
relação aos monofásicos, não havendo
justificativas plausíveis para seu
emprego.6,7 A eficácia dos anticoncepcionais orais combinados é de 99,9%
e sua efetividade varia entre 97-98%.
A classificação dos AO em
gerações, frequentemente adotada,
parece variar substancialmente, não
havendo consenso entre diferentes
publicações. Essa classificação parece
ter razões puramente cronológicas e
comerciais (momento do lançamento
do produto no mercado farmacêutico),
referindo-se a dose de EE e tipo de
progestógeno
ou
a
tipo
de
progestógeno unicamente ou, ainda,
não apresentando definição clara
(Quadro 1).8 Pela discordância de
informações, é preferível conhecer as
diferentes
combinações
e
suas
respectivas
dosagens
hormonais.
Aspecto mais consensual é preferir
menores concentrações de EE.

Quadro 1. Classificação dos AOC em gerações
Primeira geração: AO com 50µg ou mais de EE, geralmente combinado com estranas.
Segunda geração: AO com 35-30µg de EE, associado a levonorgestrel ou norgestrel.
Terceira geração: AO com 30µg ou menos de EE, associado a desogestrel, gestodeno ou
norgestimato.
AOC não classificados em gerações: acetato de ciproterona e drospirenona
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BENEFÍCIOS NÃO CONTRACEPTIVOS DOS
AOC
Em redução de duração/volume
menstrual
Com o uso de AOC, o sangramento
uterino deveria ser sempre previsível e
de menor duração, pois o que ocorre
após o término da cartela não é
sangramento menstrual. A concentração hormonal presente no AOC
bloqueia a produção de hormônios pelo
ovário, suprimindo o crescimento do
endométrio. Ocorre apenas pequeno
crescimento endometrial secundário à
presença de etinilestradiol (EE).
Quando se suspende a pílula ao
término da cartela, a falta de EE
provoca efeito de retirada sobre o
endométrio que descama, causando
sangramento. Concentrações muito
baixas de estrógeno são incapazes de
gerar qualquer estímulo sobre o
endométrio. Então, ao longo do tempo,
predomina o efeito progestogênico,
gerando atrofia. Pílulas combinadas
com 15μg de EE frequentemente não
induzem a sangramento de retirada.
Revisão sistemática9 de 17 artigos
publicados entre 1986 e 2006 descreveu
padrões de sangramento, segundo
critérios da OMS, em mulheres
saudáveis usando AO. A maioria dos
estudos mostrou que usuárias de AO
têm maior número de dias com
sangramento/spotting
no
primeiro
período de referência (primeiros 90
dias), o qual diminui progressivamente
no 4º período de referência (final do
primeiro ano).
Em redução de menorragia
Menorragia (intenso sangramento
menstrual) é condição benigna, apesar
de ser debilitante do ponto de vista de
saúde e social. Medicamentos para

reduzir sangramento excessivo incluem
inibidores de prostaglandinas, antifibrinolíticos, AOC e outros hormônios.
AOC supostamente ofereceriam o
benefício de produzir descamação
regular de um endométrio mais fino,
assim tratando a menorragia. Revisão
Cochrane10
de
um
estudo
de
delineamento cruzado com dados do
primeiro período de tratamento (ciclos
3 e 4) de 45 mulheres não mostrou
diferença significativa entre tratamentos feitos com ácido mefenâmico,
danazol, naproxeno e AOC. Devido ao
tamanho do estudo, não houve
suficiente evidência para testar a
eficácia de AOC nesta condição.
Apesar de a experiência clínica e o
raciocínio fisiopatológico apontarem
para provável efeito de AOC sobre
sangramento menstrual aumentado,
não existem estudos adequados para
confirmação desse efeito.
Em redução da dismenorreia
Dismenorreia é queixa ginecológica
comum. Postula-se que a mesma
responda favoravelmente à inibição da
ovulação,
por
afinamento
do
endométrio e menor produção de
prostaglandinas, com redução de
contratilidade uterina e cólica. Estudos
epidemiológicos sugeriram que AOC
(em doses menores do que 35 µg)
poderiam tratar efetivamente essa
condição. Revisão Cochrane11 de dez
estudos bastante heterogêneos (6
comparando diferentes AOC a placebo
e 4 comparando diferentes concentrações de AOC) evidenciou melhora
das cólicas com uso de AOC em baixa e
média dosagem de estrógeno (7
estudos; n=497 mulheres; OR= 2,01;
IC95%: 1,32-3,08) em comparação a
placebo. Análise de sensibilidade,
removendo estudos com problemas
metodológicos, manteve a significância
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do benefício do tratamento (OR= 2,99;
IC95%: 1,76-5,07). Não se evidenciou
diferença entre os vários AOC
pesquisados. Concluiu-se pela limitada
evidência de benefício com uso de AOC
de baixa e média concentração no
tratamento de dismenorreia.
Em redução de risco de câncer de
endométrio
O uso prolongado de AOC diminui
o risco de câncer de endométrio por ter
efeito
predominante
de
atrofia
endometrial. A redução de inflamação
no endométrio pode também explicar a
menor
incidência
de
carcinoma
endometrial em usuárias desses
contraceptivos.12 Em estudo de coorte,13
usos corrente e recente (menos de 5
anos da suspensão) da pílula
significativamente associaram-se à
redução de risco (RR=0,58; IC95%: 0,420,79) de câncer de endométrio em
comparação a mulheres que nunca
usaram AOC.
Em redução de câncer de ovário
Emprego de AOC associa-se à
redução significativa de risco de câncer
de ovário, provavelmente por inibir a
ovulação. Na coorte inglesa,13 o uso
prolongado da combinação hormonal
associou-se significativamente ao risco
reduzido de câncer de ovário (RR=0,38;
IC95%: 0,16-0,88). Analisando o tempo
decorrido desde o último uso de AOC,
verificou-se que a proteção relativa a
câncer ovariano prolongou-se até 15
anos após a suspensão. Com intervalos
maiores de tempo, a redução não foi
mais estatisticamente significativa.
Em redução do câncer de intestino
grosso ou reto
Na mesma coorte,13 AOC associouse significativamente à redução de 28%

(RR=0,72; IC95%: 0,58 - 0,90) no risco de
câncer de cólon/reto, mesmo após
ajuste para idade, paridade, fumo, nível
social e uso de terapia de reposição
hormonal. A força do estudo está em
ter incluído mais de um milhão de
mulheres/ano de observação, com
seguimento médio de 36 anos.
Praticamente todas as mulheres no
momento da análise eram pósmenopáusicas, idade na qual a maioria
dos tumores começa a incidir,
fornecendo grande número de eventos
para análise. A duração média de uso
do AOC foi de 44 meses.
Em redução de outros tumores
malignos e dos tumores ginecológicos
agrupados
Na
coorte13
acima
descrita,
encontrou-se redução de 12% no risco
de qualquer câncer entre usuárias de
AOC (RR =0,88; IC95%: 0,83 – 0,94) e de
29%
nos
tumores
ginecológicos
principais (RR=0,71; IC95%: 0,60 - 0,85).
Em melhora de acne e hirsutismo
Emprego de AOC, por meio de
diferentes mecanismos hormonais,
apresenta potencial para melhorar acne
e hirsutismo em usuárias.
Revisão Cochrane de 25 estudos14
comparou AOC versus placebo e outras
terapias ativas para tratamento de acne.
AOC reduziram número e gravidade
de lesões de acne comparativamente a
placebo. Comparações entre diferentes
tipos de progestógenos e diferentes
concentrações não produziram claras
diferenças.
Ensaio clínico randomizado, duplo
cego e controlado por placebo15
randomizou mulheres com acne facial
leve e moderada para receber
etinilestradiol (EE)/dienogeste (n=525),
EE/acetato de ciproterona (n=537) ou
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placebo (n=264) por 6 ciclos. As duas
combinações
produziram
efeitos
similares sobre redução das taxas de
lesões inflamatórias e foram superiores
ao placebo.
Hirsutismo
funcional
requer
tratamento crônico, cosmético ou

farmacológico, este realizado com AOC
e agentes antiandrogênicos.16
O Quadro 2 sumariza os principais
benefícios não contraceptivos dos AOC,
incluindo nível de evidência e grau de
recomendação para cada desfecho.

Quadro 2. Benefícios não contraceptivos de AOC
Benefícios

Nível de
evidência

Grau de
Recomendação

Redução de volume/duração de sangramento menstrual

III

C

Redução de menorragia

II

B

Redução de dismenorreia com AOC de baixa e média
dosagem

I

B

Redução no risco de câncer de endométrio

IV

C

Redução no risco de câncer de ovário

IV

C

Redução no risco de câncer de intestino grosso e reto

IV

C

Redução no risco de qualquer câncer

IV

C

I

A

Melhora de acne

INDICAÇÃO E SELEÇÃO DOS AOC
AOC são preferentemente indicados para mulheres sadias, não
fumantes, com menos de 35 anos de
idade (categoria 1). Isso porque muitos
dos efeitos nocivos desses fármacos se
expressam predominantemente quando
há condições adicionais de risco, como
fumo (categorias 2, 3 ou 4,
dependentemente de
idade
e

intensidade do tabagismo), idade além
de 35 anos (categoria 2), obesidade
(categoria 2) e hipertensão (categorias 3
ou 4).17,18
Em 2004, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) publicou critérios de
elegibilidade para uso de AOC, de
acordo com sua relação risco-benefício
em diversas situações (Ver Quadro 3).18
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Quadro 3. Critérios de elegibilidade de AOC em diferentes categorias de risco
Categoria 1: O método pode ser empregado sem restrições.
Categoria 2: O método pode ser empregado, pois as vantagens geralmente superam os riscos
comprovados e possíveis.
Categoria 3: O método não deve ser empregado, a menos que o profissional de saúde julgue
que a paciente possa usá-lo com segurança. Os riscos comprovados e possíveis superam os
benefícios do método. Deve ser o método de última escolha e, caso seja utilizado, necessita
acompanhamento rigoroso.
Categoria 4: O método não deve ser empregado, pois apresenta risco inaceitável.

O Quadro 4 explicita as situações
que configuram as condições especiais
para uso restrito ou não indicação de

AOC, mesclando as diretrizes do
American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG) e da OMS. 17,18

Quadro 4. Diretrizes para uso de AOC em condições especiais
Condição
Tabagista com < 35 anos
Tabagista com > 35 anos

Obesidade (IMC > 30 kg/m2)
Hipertensão arterial sistêmica
(HAS)
- Controlada
(PAS de 140-159mmHg e PAD de
90-99mmHg)

ACOG
Cautela (independente do número de
cigarros)

Uso aceitável em mulheres com < 35
anos, sem evidência de dano vascular
em órgãos-alvo.

- Não controlada
(PAS  160mmHg e PAD 
100mmHg

História de AVE isquêmico,
cardiopatia isquêmica, TVP, EP
Estados de
hipercoagulabilidade
Diabetes melito

Hipercolesterolemia

Risco inaceitável
Risco inaceitável, exceto em pacientes
anticoagulados.
Contraindicado, pois há 8 vezes mais
risco de TVP/ EP
AOC de baixa dose pode ser empregado
em diabéticas de tipo 1, < 35 anos, sem
complicações e outros fatores de risco.
Risco aceitável se LDL-colesterol <
160mg/dl, na ausência de outros fatores
de risco cardiovasculares, para AOC ≤
35g EE

OMS
Benefício > risco (Categoria 2)
< 15 cigarros/dia: frequentemente risco >
benefício (Categoria 3)
> 15 cigarros/dia: risco inaceitável (Categoria 4)
Risco aumentado para AVE e IAM
Categoria 2

Risco frequentemente > benefício (Categoria 3)

Risco inaceitável (Categoria 4)
Risco aumentado para AVE e IAM
Risco inaceitável

Benefício > risco, na ausência de dano em
órgãos-alvo ou diabetes ≤ 20 anos de duração
Razão benefício-risco depende de presença ou
ausência de outros fatores de risco
cardiovasculares (Categorias 2 ou 3)

Considerar outro método contraceptivo,
incluindo o progestógeno isolado, se
LDL-colesterol > 160mg/dl e houver
múltiplos fatores de risco

Continua
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Continuação
Condição

ACOG

OMS

Múltiplos fatores de risco
cardiovasculares*
Enxaqueca

Câncer de mama, doença atual
Doença passada, sem atividade
por 5 anos
História familiar de câncer de
mama

Risco geralmente > benefício
(2 a 3 vezes mais risco de AVE
isquêmico, apesar do risco absoluto
pequeno na ausência de outros fatores
de risco.
Risco inaceitável (ACOG, 2000)

Risco geralmente > benefício ou risco
inaceitável, dependendo do fator de risco
(Categorias 3 ou 4)
Sem aura**:
< 35 anos – benefício > risco (Categoria 2)
> 35 anos – risco > benefício (Categoria 3)
Com aura, independente da idade: risco
inaceitável (Categoria 4)
Risco inaceitável

Risco inaceitável (ACOG, 2000)

Risco geralmente > benefício

Não contraindica AO, mesmo em
portadoras da mutação BRCA1; pode
haver benefício por efeito protetor do
ovário.

Sem restrições ao uso (Categoria 1)
(pequeno aumento de risco em portadoras de
mutação BRCA1)

Lactação

Cirrose
Hepatite viral

Antes de 6 semanas – Categoria 4
Após 6 semanas - Categoria 3
Indicação para AO só com progestógeno
Compensada - Categoria 1
Descompensada - Categoria 4
Aguda- Categoria 3 ou 4 (depende da gravidade
do caso)
Se a paciente já fazia uso - Categoria 2
Crônica - Categoria 1

AVE – acidente vascular encefálico
IAM – infarto agudo do miocárdio
TVP – trombose venosa profunda
EP – embolia pulmonar
IMC – índice de massa corporal
* Fatores de risco cardiovascular: fumo, diabetes, obesidade, HAS, história familiar de doença arterial coronariana precoce, HDL colesterol < 35mg/dl e
triglicerídeos > 250mg/dl.
** Aura: sintomas visuais, reversíveis, que duram de 5 a 60 minutos antes da cefaleia, manifestando-se como linha em ziguezague na periferia do campo
visual, escotomas cintilantes, com perda parcial ou total do campo visual.

Paralelamente, a Comissão sobre
Fertilidade e Saúde Materna da Food
and
Drug
Administration
(FDA)
recomendou que mulheres sadias com
mais de 40 anos podem continuar
usando
anticoncepcionais
orais,
preferentemente com baixas concentrações de estrógenos e progestógenos
de perfil de risco conhecido. Tal
recomendação procura estimular o
emprego de métodos reversíveis nos
Estados Unidos.19, 20
A publicação do ACOG em 2006
também reforça essa recomendação
para mulheres com mais de 35 anos,
saudáveis e não fumantes, uma vez que
grandes estudos norte-americanos de

base populacional não evidenciaram
aumento de risco de infarto do
miocárdio em usuárias de menos de
50g de etinilestradiol. Mulheres na
perimenopausa poderiam, secundariamente, apresentar redução de sintomas
vasomotores e de risco para câncer de
endométrio e ovário com o emprego
dos contraceptivos.
Por outro lado, sabendo-se que
idade e obesidade são fatores de risco
independentes para eventos cardiovasculares e para tromboembolismo venoso (marcadamente em usuárias de AO
com mais de 39 anos), a razão riscobenefício deverá ser individualizada,
particularmente em mulheres com
sobrepeso.
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Outro ponto a considerar seria o
desconhecido excesso de risco de
câncer de mama em mulheres entre 4550 anos associado ao uso de AO, uma
vez que ainda são escassas as
publicações sobre o assunto. O ACOG
sugere que, na ausência de melhor
evidência, se assuma que o risco de
câncer de mama decorrente do uso de
AOC nessas mulheres seja semelhante
ao encontrado com a terapia de
reposição hormonal na menopausa.
Em
relação
à
seleção
da
formulação, a combinação etinilestradiol + levonorgestrel tem comprovada eficácia e algumas vantagens
comparativas em termos de segurança.
Não existe justificativa para o emprego
de compostos com mais de 50μg de EE,
pois os que têm menor concentração
estrogênica (35, 30, 20 ou 15g)
apresentam eficácia similar e definido
menor risco de fenômenos tromboembólicos e cardiovasculares. O menor
risco cardiovascular para AOC com
dose de EE ultrabaixa (15g) ainda não
foi claramente demonstrado, e, em
contrapartida,
eles
definidamente
exercem menor controle de ciclo
(menos ciclos normais, mais sangramentos de escape, maior ausência de
sangramento de retirada).
Levonorgestrel, contido em AOC
de 2ª geração, apresenta vantagens em
relação a outros AOC com progestógenos de 3ª geração, especialmente
pelo menor risco de fenômenos
tromboembólicos.20,21
O estudo MEGA20 demonstrou que
usuárias de AOC contendo levonorgestrel apresentam 4 vezes mais risco de
trombose venosa profunda (OR= 3,6;
IC95%: 2,9- 4,6) comparativamente a
não usuárias da pílula. No mesmo tipo
de comparação, o risco foi maior 5,6
vezes com gestodeno (IC 95%: 3,7-8,4),
6,3 vezes com drospirenona (IC 95%:
2,9-13,7), 6,8 vezes com acetato de

ciproterona (IC 95%: 4,7-10,0) e 7,3
vezes com desogestrel (IC 95%: 5,310,0). O maior risco ocorreu nos
primeiros meses de uso, com qualquer
tipo de AOC. Confirma-se assim o
menor risco para TVP com uso de
levonorgestrel.
Apesar
de
alguns fármacos
comercializarem a ideia de serem
especialmente benéficos no combate à
androgenicidade, é importante lembrar
que o uso contínuo de qualquer AOC
resulta em melhora das características
androgênicas, com exceção da superioridade da ciproterona no desfecho da
melhora da acne inflamatória. Outro
apelo à novidade consiste
na
contraposição ao aumento do peso
corporal, apregoada no lançamento de
drosperinona, progestógeno análogo da
espironolactona, cujo uso determinaria
menor reabsorção de sódio e maior
diurese, reduzindo a retenção de
líquidos e os sintomas relacionados a
esse efeito (aumento de peso, edema,
dor e intumescimento das mamas).
Apesar de haver redução de peso
estatisticamente significativa ao redor
do 6º mês de uso da associação, aquela
não foi clinicamente importante (±
500g) e se mostrou transitória.22,23
Assim sendo, compostos de 3ª
geração não constituem escolha
preferencial.
PRESCRIÇÃO DE AOC
Orientações para uso de AOC com 35 a
20 microgramas de etinilestradiol
Tomar um comprimido, por via
oral, uma vez ao dia e no mesmo
horário, por 21 dias, parar sete dias
(sangramento de privação) e reiniciar
nova cartela no oitavo dia.
Observações:
1. A primeira cartela deve ser iniciada
no primeiro dia de fluxo menstrual.
Lembrar que são necessários sete dias
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de uso contínuo para obter efeito
contraceptivo (se houver relações antes
desse período, usar preservativos).
2. Não reiniciar o uso se não houver
fluxo menstrual, pela possibilidade de
gestação.
3. Se esquecer um comprimido por
menos de 12 horas, tomá-lo assim que
lembrar (inclui a possibilidade de
tomar dois comprimidos de uma só
vez) e o seguinte no horário habitual –
não há perda de eficácia. Se esquecer
um comprimido por mais de 12 horas, a
proteção contraceptiva pode ser
reduzida.
4. Não fazer pausa anual para preservar
a ovulação, pois mesmo em uso
prolongado, o efeito da pílula é
reversível.
Orientações de uso para AOC com 15
microgramas de etinilestradiol
Tomar um comprimido, por via
oral, uma vez ao dia e no mesmo
horário, por 24 dias, parar 4 dias
(sangramento de privação) e reiniciar
no 5º dia de pausa.
Observações:
1. A primeira cartela deve ser iniciada
no 1º dia do ciclo menstrual.
2. Na troca de contraceptivo, iniciar no
dia posterior ao término da cartela
anterior (não fazer a pausa);
3. Não reiniciar se não houver
menstruação, excluir possibilidade de
gestação.
4. Se esquecer um comprimido por
menos de 12 horas, tomá-lo assim que
lembrar (inclui a possibilidade de
tomar dois comprimidos de uma só
vez) e o seguinte no horário habitual –
não há perda de eficácia. Se esquecer
um comprimido por mais de 12 horas, a
proteção contraceptiva pode ser
reduzida.

Das gestações que ocorrem durante
o uso, muito poucas podem ser
atribuídas à falha do método. Na
maioria dos casos, a concepção ocorreu
por irregularidade na tomada, ou máabsorção do fármaco (vômitos, gastrenterite, colite ulcerativa, doença de
Crohn, interações com indutores
enzimáticos que reduzem a concentração plasmática dos anticoncepcionais
orais).
SEGUIMENTO DOS AOC
Usuárias de AOC devem ser vistas
após os três primeiros meses de uso e,
subsequentemente, a cada 6-12 meses,
na busca de efeitos adversos menores,
controle de pressão arterial e peso. As
pacientes devem ser alertadas para
sinais e sintomas de efeitos adversos
maiores, basicamente para TVP e EP,
quando se faz necessário atendimento
médico imediato. Em cada consulta
deve ser reforçada a adesão da paciente
ao tratamento.
Uso de AOC de baixa dosagem
(35µg ou menos) associa-se a baixos
riscos relativo e absoluto de doença
cardiovascular em mulheres saudáveis.
Nesses casos, o benefício supera os
riscos. É importante monitorar a pressão
arterial. O uso de AOC aumenta em
duas vezes a chance de desenvolver
hipertensão a longo prazo. Em
pacientes já hipertensas, a pressão
arterial pode ser agravada com o uso de
pílula, triplicando a razão de chance
(OR=2,67) de não controle da PA (≥
140/90mmHg) em comparação a não
usuárias.24 Outro estudo25 demonstrou
que a suspensão do AOC em mulheres
hipertensas reduziu em 15mmHg a
pressão arterial sistólica e em 10mmHg
a pressão arterial diastólica.
Em relação à densidade de massa
óssea (DMO), os dados em usuárias de
AOC são controversos. Alguns estudos
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sugeriram que usuárias de AOC de
primeira
geração,
por
períodos
prolongados, apresentavam
maior
densidade mineral óssea (DMO), com
menor incidência de osteoporose.
Outros, ao contrário, sugeriram que
usuárias de AOC de baixa dosagem
poderiam ter reduzida densidade
mineral óssea, principalmente as muito
jovens, em fase de aquisição da massa
óssea. Também se cogitou da
possibilidade de aumento do risco de
fraturas em usuárias de AOC em
comparação a não usuárias.
Revisão sistemática26 de 86 estudos
foi inconclusiva com relação à
diminuição de DMO e ao risco de
fraturas em adolescentes e mulheres
jovens em uso de AOC quando
comparadas a não usuárias.
Estudo de coorte27 de 5 anos de
duração comparou efeitos de acetato de
medroxiprogesterona depot – DMPA
(n=115), enantato de noretisterona
(n=115) e AOC (n=116) sobre DMO em
adolescentes (15-19 anos) em uso
corrente e em 144 não usuárias
(controles). DMO aumentou em todos
os grupos, sendo o percentual de aumento anual de 1,49% em não usuárias,
1,39% com DMPA, 1,03% com enantato
de ciproterona e 0,84% com AOC.
Houve recuperação da DMO com a suspensão de enantato de noretisterona.
Em um quase experimento,28
envolvendo mulheres entre 18 e 33
anos, compararam-se efeitos do uso de
acetato de medroxiprogesterona injetável (DMPA), AOC (com 30µg ou 35µg
de etinilestradiol) e contracepção não
hormonal (controles) sobre DMO, por
24 meses. Usuárias de DMPA apresentaram redução de 5,7% na DMO,
diferentemente daquela encontrada em
usuárias de AOC e controles. Nestes
dois grupos não houve diferença
significativa sobre DMO.

Em 2006, estudo aberto, controlado
e parcialmente randomizado avaliou o
efeito de dois AOC (20g etinilestradiol/100mg levonorgestrel e 20g
EE/150g desogestrel) sobre DMO de
52 mulheres jovens durante 12 meses,
em comparação a não usuárias de AOC.
O grupo que recebeu a combinação
com levonorgestrel não apresentou
perda de massa óssea na coluna
vertebral; o grupo que recebeu
desogestrel perdeu 1,5% no período de
um ano.29
Pequeno número de pacientes e
avaliação de desfechos intermediários
em vez de primordiais (fraturas) não
permitem definitivas conclusões. Ainda
não existem evidências suficientes para
definir efeito de AOC no sistema ósseo.
O medo da indução de câncer tem
sido um dos fatores para pouca adesão
ao uso de AOC. Revisão sistemática30
de coortes e estudos de casos e
controles indicou leve aumento de risco
de câncer de mama, o qual desaparece
5-10 anos após a suspensão do uso. Uso
prolongado de AOC associou-se a aumento de risco de câncer de colo
uterino. Usuárias correntes mostraram
aumentado risco para câncer de fígado.
Nenhuma coorte prospectiva e com
seguimento de longo prazo demonstrou
incidência aumentada de risco de câncer e mortalidade em usuárias de AOC.
Em relação à mortalidade, ampla
coorte inglesa31 com 39 anos de
seguimento (n=46.112) comparou esse
risco entre usuárias de AOC (819175
usuárias-anos) e mulheres que nunca os
usaram (378.006 mulheres-anos). Comparativamente às que nunca usaram, as
usuárias de AO tiveram redução
significante de morte de qualquer causa
(RR ajustado= 0,88; IC95%: 0,82-0,93).
Isso também ocorreu com mortes
devidas
a
diferentes
cânceres,
problemas cardiovasculares, doença
isquêmica
coronariana
e
outras

P á g i n a | 11
doenças. Não se verificou relação entre
mortalidade e duração do uso de AOC.
As interações medicamentosas que
ocorrem com os AOC podem obrigar a
reforçar ou substituir as medidas
contraceptivas nas mulheres submetidas a tratamentos com esses fármacos,
especialmente sob exposição prolongada. São exemplos de fármacos que
reduzem a concentração do AOC:
rifampicina, antirretrovirais (nelfinavir,
lopinavir, ritonavir) e anticonvulsivantes (fenobarbital, carbamazepina,
oxcarbamazepina, felbamato, fenitoína,
topiramato, vigabatrina).18 Em relação à
concentração dos antirretrovirais na
vigência de uso de AOC, a maioria não
se altera ou não há dados publicados,
com exceção do amprenavir, que sofre
redução na sua concentração.
ANTICONCEPCIONAIS SÓ
PROGESTOGÊNICOS
MINIPÍLULAS
Indicação e seleção
Progestógenos usados isoladamente (minipílulas) são acetato de
noretisterona e levonorgestrel. Minipílulas têm maior índice de falha (índice
de Pearl de 0,5 em 100 mulheres/ano).
A eficácia contraceptiva pode ser
perdida em 27 horas após a última
dose. Sua ação envolve espessamento
do muco cervical e inibição da
implantação do embrião no endométrio. As concentrações de progestógenos encontradas em minipílulas são
insuficientes para bloquear a ovulação.
Esses contraceptivos são indicados
quando há intolerância ou contraindicação formal ao uso de estrógenos e
durante a amamentação, pois não
inibem a produção de leite. Nessa
circunstância, também se admitem os
anticoncepcionais
combinados
de
baixas
concentrações
estrogênicas,
desde que se mantenha alta a

frequência das mamadas (aleitamento
materno exclusivo).
Revisão sistemática Cochrane32 de
seis estudos comparou pílulas só com
progestógenos entre si, com AOC ou
outros contraceptivos. Na comparação
entre levonorgestrel e desogestrel, este
não se associou a menor risco de
gravidez acidental, mas causou mais
problemas de sangramento, embora a
diferença não tenha sido significativa.
A comparação entre levonorgestrel e
mifepristona mostrou similar eficácia.
No estudo que comparou dois AOC
com dois progestógenos isolados, a
pílula
que
continha
30µg
de
levonorgestrel mostrou maior eficácia
do que a que continha 350µg de
noretisterona.
Contraindicação relativa a uso de
anticoncepcionais com progestógeno
isolado é diabetes melito gestacional
(DMG) prévio porque aqueles diminuem tolerância à glicose e aumentam
resistência à insulina, constituindo
fatores de risco para diabetes tipo 2 e
doença cardiovascular. Estudo de
coorte33 que envolveu 904 mulheres
com esta condição avaliou o risco de
desenvolvimento de diabetes melito
tipo 2 durante 7 anos com o uso de
contracepção
oral
hormonal.
A
incidência cumulativa da doença entre
usuárias de AOC e usuárias de
métodos não hormonais foi similar.
Contrariamente, usuárias de progestógeno isolado, durante a amamentação,
apresentaram risco quase três vezes
maior de desenvolver diabetes melito
tipo 2 nos primeiros dois anos, após o
parto, em comparação ao uso equivalente de AOC de baixa dosagem (RR
ajustado= 2,87; IC95%: 1,57-5,27). A
magnitude do risco aumentou com a
duração de uso ininterrupto.
Há condições em que o contraceptivo só progestogênico é preferível
(Ver Quadro 5).1
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Quadro 5. Diretrizes para uso de AOC em condições especiais
Enxaqueca, especialmente na presença de sinais focais
Mulheres com mais 35 anos, tabagistas ou obesas
História de doença tromboembólica
Hipertensão em mulheres com mais de 35 anos ou doença vascular
Lúpus Eritematoso Sistêmico com doença vascular, nefrite ou anticorpos antifosfolipídios
Menos de três semanas de pós-parto
Hipertrigliceridemia
Doença arterial coronariana
Insuficiência Cardíaca Congestiva
Doença cerebrovascular

Prescrição
O uso de minipílulas é contínuo.
Quando prescritas no puerpério de
mulheres que amamentam, podem ser
dadas seis semanas após o parto ou no
mínimo 14 dias antes do retorno da
atividade sexual. O uso deve ser
bastante
regular,
respeitando
rigidamente o horário de tomada. Se a
paciente esquecer um ou dois
comprimidos, tomar um assim que
lembrar e outro no horário habitual,
utilizando métodos adicionais até que
14 comprimidos tenham sido tomados.
Se esquecer mais de dois comprimidos,
iniciar outro método de contracepção
até que ocorra fluxo menstrual.
Seguimento
Os eventos adversos mais comuns
dos AO só progestogênicos são sangramento irregular, oligomenorreia ou
amenorreia, acne, mastalgia, náuseas,
aumento de peso, alterações do humor
e diminuição da libido.
Anticonvulsivantes, rifampicina e
griseofulvina podem diminuir a sua
eficácia.

CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA
Anticoncepção de emergência tem
emprego pós-coital para prevenir
gravidez após relação sexual que
ocorreu na ausência de contracepção.
Uso incorreto dos métodos anticoncepcionais e violência sexual seriam
outras indicações de uso dessa pílula.
Tem sido subutilizada em todo o
mundo, contribuindo para a manutenção das taxas de abortamentos
provocados. Este procedimento tem
gerado controvérsias internacionais.
Não por sua eficácia, que é inconteste.
Nem por sua segurança, que é aceitável
quando adequadamente administrada.
As polêmicas são mais de ordem
ideológica e política, e muitas decisões
têm sido tomadas sem o suporte das
evidências científicas.34
A anticoncepção de emergência
emprega dose única de 1,5mg de
levonorgestrel que mostra a mesma
eficácia de duas doses de 0,75mg a cada
12 horas (frações evitadas de gravidez
de 84% e 79%, respectivamente; NS),
sem aumentar os efeitos adversos. A
administração até 120 horas após a
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relação sexual ainda conferiu proteção,
embora quanto maior o tempo
decorrido, menor seja o efeito protetor.
A administração até 72 horas, de
qualquer um dos métodos, leva a
menor
ocorrência
de
falhas.
Administrar a primeira dose após 72
horas da relação sexual aumenta as
chances de gestação em 50%, mas a
tentativa de evitá-la ainda deve ser
proposta frente à pequena ocorrência
de efeitos adversos.35
Esse procedimento deve ser
ocasional e não empregado de forma
regular, pois há métodos mais eficazes
para uso rotineiro. Entretanto, há
evidências de que o método está sendo
usado repetidamente, principalmente
por
mulheres
com
intercursos
esporádicos. Para avaliar a eficácia e a
segurança do uso pericoital de
levonorgestrel e outros hormônios,
revisão Cochrane36 de 21 estudos
verificou que a dose de 0,75mg de
levonorgestrel é razoavelmente eficaz e
segura, obtendo índice de Pearl de 5,1
por 100 mulheres-anos.
Outros hormônios não foram
muito estudados, não permitindo
conclusões. Muitas mulheres aderem
ao método, apesar das frequentes
irregularidades menstruais.
Os efeitos adversos mais comuns
são náusea e vômito. Mastalgia, fadiga
e tontura também são relatadas. Essas
reações são menores com levonorgestrel em comparação com o método
de Yuzpe. Cefaleia associa-se mais
comumente com o uso de dose única de
levonorgestrel em comparação com o
regime de duas doses (RR=1,23; IC95 %:
1,04-1,47).37
Não há contraindicações absolutas
para a contracepção de emergência,
além da gravidez.
O sangramento uterino costuma
ocorrer em 98% das mulheres dentro de

21 dias do uso do método. Se tal não
acontecer, indica-se o teste de gravidez.
Esse procedimento – ao prevenir
gravidezes não desejadas, provenientes
de coitos desprotegidos – tem o
potencial de reduzir o custo com
abortamentos e cuidados médicos
adicionais.
Muitos trabalhos têm pesquisado a
eficácia da prevenção de gravidez pelo
fato de os fármacos selecionados serem
disponibilizados fácil e precocemente.
Em estudo preliminar,38 realizado com
50 adolescentes em pós-parto, a
disponibilização prévia de contraceptivo de emergência reduziu o risco
de repetida gravidez, embora não tenha
havido diferença significativa entre essa
intervenção e o cuidado usual de
contracepção no pós-parto.
Os destaques desta revisão podem
ser vistos a seguir.
 Anticoncepcionais orais combinados
são preferentemente indicados para
mulheres sadias, não fumantes, com
menos de 35 anos de idade.
 AOC monofásicos são os fármacos de
escolha, pois os bifásicos e trifásicos
não apresentam nenhuma vantagem
em relação àqueles, não havendo
justificativas para seu emprego.
 Uso prolongado de AOC protege de
risco de câncer, principalmente de
endométrio, ovário, intestino grosso e
reto.
 Independentemente dos componentes da combinação, todos os AOC
melhoram significativamente lesões
de acne.
 Não devem ser empregados AOC
com mais de 50μg de EE, pois doses
menores de EE (35, 30, 20 ou 15g),
possuem
a
mesma
eficácia
contraceptiva, com definido menor
risco de fenômenos tromboembólicos
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e cardiovasculares. Nessas diferentes
concentrações
todos
apresentam
eficácia e perfil de efeitos adversos
similares.
 Em mulheres hipertensas, o uso de
AOC aumenta o risco de não controle
de PA, o qual é reversível com a
suspensão da pílula.
 Em relação à perda de massa óssea,
as evidências não são suficientes para
definir o efeito dos AOC sobre o
sistema ósseo.
 Usuárias de AOC (20g etinilestradiol/levonorgestrel) com menos de
16 anos, em fase de aquisição de
massa óssea, não apresentaram perda
de densidade mineral óssea, medida
na coluna vertebral, no período de um
ano de uso.
 Mulheres entre 18 e 33 anos, usuárias
de AOC com 30µg ou 35µg de EE não
diferiram das que fizeram contracepção não hormonal (controles)
quanto à DMO, sugerindo que doses
maiores de etinilestradiol possam
proteger da perda de massa óssea.
 Usuárias de AOC mostraram redução
significativa de morte de qualquer
causa em comparação a mulheres que
nunca usaram esses contraceptivos.
 Minipílulas têm maior índice de
falha, só devendo ser indicadas
quando há intolerância ou contraindicação formal ao uso de estrógenos e
durante a amamentação.
 Dose oral única de 1,5mg de
levonorgestrel, administrada preferencialmente até 72 horas após relação
sexual na ausência de contracepção,
constitui esquema muito eficaz, bem
tolerado e cômodo para a paciente.
 A realização até 120 horas (cinco dias)
de contracepção de emergência com
levonorgestrel mantém a eficácia
contraceptiva, embora a administração até 72 horas leve a menor
ocorrência de falhas.
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