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Saúde

RESUMO

Com o desenvolvimento de novos métodos anticoncepcionais hormonais, a mulher pode adequar-se ao uso dos fármacos às suas condições 
clínicas e necessidades, facilitando lhe o planejamento familiar de acordo com suas opções. Há uma preocupação da saúde pública em fornecer 
diversas modalidades desse medicamento a fim de se minimizar efeitos colaterais e possibilitar que as usuárias tenham opções de escolha com 
qualidade. Problema: Devido a grande variedade de hormônios disponibilizados para contracepção é preciso que profissionais da saúde e usuárias 
se atentem aos diferentes mecanismos de ação e aos efeitos colaterais que podem surgir devido ao seu uso. Hipótese: O esclarecimento das 
indagações das usuárias é um direito que lhe é conferido na saúde pública. O conhecimento do fármaco anticoncepcional hormonal permite a 
usuária a participar de modo efetivo na escolha do método e a minimizar problemas decorrentes de uma inadequada administração desse 
medicamento? Objetivo: Propiciar uma avaliação dos métodos de anticoncepcionais hormonais que são utilizados por mulheres de uma 
Instituição de Ensino Superior. Materiais e Métodos: Aplicação de questionário semiestruturado com participantes acadêmicas de uma Instituição 
de Ensino Superior, sob o CAAE 80826617.5.0000.5284. Resultados:  Obteve-se 82 respostas e independente da idade, optaram por uso da pílula 
de 21 comprimidos, seguida pela pílula de 28 comprimidos, com objetivo básico de evitar a gravidez (71,95%), embora algumas utilizaram para 
redução da tensão pré-menstrual (17,07%) ou tratamento de ovário policístico (8,53%). A vida sexual de mais de 60% iniciaram a vida sexual antes 
de 20 anos de idade. O percentual de mulheres que relataram sintomas foi de  68,29%, sendo os mais frequentes dor de cabeça, ganho de peso e 
enjoos. Sangramentos, irregularidades menstruais e nervosismos foram sintomas mais graves. A indicação médica foi mais expressiva, mas ainda 
verificou-se alto índice de automedicação. Houve dois relatos de gravidez associado ao uso do anticoncepcional. Discussão: Os hormônios
contraceptivos podem trazer ameaça se forem utilizados de forma inadequada. As escolhas de pílulas ou outros métodos anticonceptivos 
hormonais dependerão das necessidades de cada usuária. Há medicamentos orais com um só tipo de hormônio, para mulheres com alguma 
restrição a progesterona ou ao estradiol. Outro modelo simples e de baixa dosagem é indicado às parturientes. Atualmente o modelo mais 
difundido são as pílulas orais combinadas, monofásicas ou bifásicas. No primeiro caso, faz-se escolha pela associação de dois hormônios 
diferentes como princípio ativo, em igual dosagem nos 21 ou 28 comprimidos. Nesse último, denominada de anticoncepção contínua. No Brasil, 
as formulações para uso contínuo monofásico comercializadas incluem basicamente, Etinilestradiol (EE) 30 mcg com Gestodeno (GSD) 75 mcg ou 
Etinilestradiol (EE) 30 mcg com Drospirenona 3mg. No modelo combinado bifásico, utiliza-se dois diferentes princípios ativos hormonais em 
dosagens que vão variar durante o ciclo. Nesse caso, os diferentes comprimidos são visualizados por apresentarem cores diferentes. Embora haja 
uma facilidade de administração no modelo de pílulas, deve-se considerar as possibilidades de efeitos colaterais/adversos, acompanhar a 
evolução clínica da usuária é responsabilidade de toda equipe da saúde. Casos de tromboembolismo são considerados os efeitos colaterais mais 
expressivos. De acordo com o diagnóstico pessoal de cada mulher, pode-se optar por outros métodos hormonais como DIU, injeções, adesivos ou 
implantes subcutâneos. Conclusões: Há uma relação direta entre a escolha do método e as condições sociofinanceiras das usuárias, embora o 
método seja mais determinado pelo médico. O desconhecimento das condições técnicas do medicamento dificulta que a mulher possa ter voz 
ativa na escolha do melhor método para sua condição e objetivos pessoais.
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