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RESUMO

Os anticoncepcionais orais são comprimidos compostos por hormônios semelhantes aos produzidos nos ovários, estrogênio e progesterona que 
prepararam o útero para um possível período gestacional, agindo no eixo-endócrino, o que impede o ovário ser estimulado pelas gonadotrofinas, 
e não ocorra a ovulação. As trombofilias são identificadas em metade dos indivíduos com trombose venosa, onde pode se observar casos de 
jovens com menos de 35 anos, sem um fator de risco especifico, usuárias de anticoncepcionais desenvolvendo doenças apresentadas comumente 
em idosos, o que poderia justificar a pesquisa genética para fatores de coagulação. Analisar a relação das doenças tromboembólicas em mulheres 
que usam anticoncepcionais orais. Este estudo é do tipo transversal e descritivo, realizado com 710 mulheres usuárias de anticoncepcionais orais, 
que desenvolveram algum evento tromboembólico de forma idiopática, com idade entre ≥ 18 anos e  ≤ 50 anos que estavam no período 
reprodutivo e que concordaram em participar do estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os 
critérios de exclusão adotados foram: as usuárias estarem utilizando  anticoncepcionais injetáveis, mulheres sem um histórico de evento 
tromboembolismo recentes e mulheres fora do período reprodutivo. Através de um questionário estruturado, foi elaborado pelos pesquisadores 
e disponibilizado no formulário do Google.docs. Verificou-se  a ocorrência de um equilíbrio entre os dados percentuais das idades entre 25 a 34 
anos com 54,7%, as profissionais que foram mais acometidas foram as que permaneciam muito tempo em pé com professoras e profissionais da 
saúde com 15%, profissionais que trabalham com a beleza com 16,7%. O fator de risco foi o uso de anticoncepcional com 64%. Os
anticoncepcionais com maior uso foram os de terceira e quarta geração, o tempo de uso variou de menos de um ano até dez anos de uso, 88,7% 
dos anticoncepcionais foram receitados pelos ginecologistas.  Os eventos tromboembólicos que mais acometeram as mulheres foram nos 
membros inferiores esquerdos sem sequelas representando 168 e 154 nos membros inferiores direitos sem sequelas. Desses eventos 
tromboembólicos 70,6% não deixaram sequelas e 29,4% deixaram sequelas como dor no membro acometido, edema e dispneia. Apenas 63% 
conseguiram realizar os exames para trombofilia, as mutações mais evidenciadas foram metilenotetrahidrofolato, SAFF e fator V de Leiden.  
Identificou-se que o profissional de enfermagem tem um papel importante em realizar as orientações sob a prescrição do anticoncepcional e
reduzir os casos de tromboembolismo, informando para as possíveis usuárias sobre os reais riscos que poderão estarem se expondo, 
principalmente as que desconhecem a sua mutação trombofilica. Os contraceptivos possuem uma ampla relação para desencadear a doença, 
principalmente as mulheres que utilizavam há anos este método por via oral e que possuíam os fatores de risco que podem ser modificados. 
Devido as dificuldades burocráticas de conseguir uma consulta pelo SUS e também pela falta do profissional médico ginecologista, o profissional 
enfermeiro assume o papel de prescrever o método contraceptivo oral, devendo salientar a importância dos esclarecimentos sobre os riscos e 
benefícios que podem trazer para o organismo, possibilitando a sua autonomia para escolher o método mais adequado para o seu estilo de vida.

Saúde

Enfermagem
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


