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29
especial Contracepção oral

Perguntas mais 
frequentes ao balCão 
da farmácia

como adiar a menstruação?
Em que situações são necessárias medidas contraceptivas adicionais?
Quando iniciar a toma do contraceptivo oral após utilização da contracepção oral de emergência?

contracepção oral em algumas patologias - diabetes, doenças auto-imunes, dislipidemias, 
enxaquecas e risco de aVc, epilepsia, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e tabagismo - 
estados fisiopatológicos específicos - puerpério e amamentação - na adolescência e menopausa.

ContraCePção em 
situações esPeCiais

ContraCePção oral

pág.05

pág.07

o que é a contracepção oral de emergência, pílulas disponíveis, 
sua composição e aspectos práticos de utilização.

compreender a diabetes para 
compreender a sua terapêutica

pág.04

a contracepção hormonal oral é o método mais utilizado pelas 
mulheres portuguesas. Embora existam alguns efeitos adver-
sos associados à toma de contraceptivos orais (cO), estes têm 
vindo a ser minorados, com o aparecimento de pílulas com 
cerca de metade da dose de estrogénios e de pílulas cujo único 

contraceptivos orais disponíveis 
classificação e principais diferenças

ContraCePção oral 
de emergênCia

pág.03

Têm vido a surgir novas formulações e novos sistemas de libertação 
hormonal, com vista quer ao aumento da eficácia contraceptiva quer à 
redução dos efeitos secundários e melhoria da adesão à toma evitando 
uma gravidez não desejada. 

princípio activo é um progestagénio, e que não apresentam os 
efeitos secundários associados aos estrogénios. 
No entanto, a pílula é ainda hoje muitas vezes mal utilizada, 
motivo que leva ao recurso à contracepção oral de emergência 
(COE).
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Nome comercial Composição

 cOcs mONOFáSicOS

marVELON® Desogestrel (0,15 mg) + Etinilestradiol (0,03 mg)

mErciLON® e NOVYNETTE® Desogestrel (0,15 mg) + Etinilestradiol (0,02 mg)

micrOGESTE® e miNESSE® Gestodeno (0,06 mg) + Etinilestradiol (0,015 mg)

miNiGESTE®, ESTiNETTE®, 
HarmONET® e mG Gestodeno (0,075 mg) + Etinilestradiol (0,02 mg)

GYNEra®, miNULET®, EF-
FiPLEN® e mG Gestodeno (0,075 mg) + Etinilestradiol (0,03 mg)

miraNOVa® Levonorgestrel (0,10 mg) + Etinilestradiol (0,02 mg)

micrOGiNON® Levonorgestrel (0,15 mg) + Etinilestradiol (0,03 mg)

BELara® e LiBELi® cloromadinona (2 mg) + Etinilestradiol (0,03 mg)

VaLETTE® Dienogest (2 mg) + Etinilestradiol (0,03 mg)

YaSmiN® Drospirenona (3 mg) + Etinilestradiol (0,03 mg)

YaSmiNELLE® e YaS® Drospirenona (3 mg) + Etinilestradiol (0,02 mg)

 cOcs BiFáSicOS

GraciaL® Desogestrel (0,025 mg/0,125 mg) + Etinilestradiol (0,040/0,030 mg)

 cOcs TriFáSicOS 

Tri-GYNEra® 
e Tri-miNULET® Gestodeno (0,05 mg/0,07 mg/0,1 mg) + Etinilestradiol (0,03 mg/0,04 mg/0,03 mg)

TriNOrDiOL® Levonorgestrel (0,05 mg / 0,075 mg / 0,125 mg) + Etinilestradiol (0,03 mg / 0,04 mg / 0,03 mg)

 cOs PrOGESTaGÉNicOS

cEraZETTE® Desogestrel (0, 075 mg)

 cOs aNTiaNDrOGÉNicOS

DiaNE 35® e mG acetato de ciproterona ( 2 mg) + Etinilestradiol (0,035 mg)

Fonte: Prontuário Terapêutico 9, março 2010 (8)

o que são os CoC?

Os Contraceptivos Orais Combinados (COC) são caracterizados 
por terem na sua composição 2 hormonas diferentes - estro-
génio e progestagénio. as doses e tipo de estrogénio e proges-
tagénio utilizado variam com o medicamento. Estes cOs são 
denominados de baixa dosagem ou de dosagem normal con-
soante a dose de estrogénio que contêm. São os contraceptivos 
orais mais eficazes porque inibem a ovulação de forma cons-
tante em cerca de 90 a 95% dos ciclos menstruais, tendo sido 
descrita uma taxa de falha de apenas 0,3% no primeiro ano de 
toma, quando tomados correctamente. Os cOcs, além de ini-
birem a ovulação, exercem igualmente uma acção ao nível do 
espessamento do muco cervical, o que dificulta o percurso dos 
espermatozóides até à trompa de Falópio (1).

Os cOcs podem ser de 3 tipos, consoante as doses das hor-
monas sejam fixas ou variáveis, ao longo do ciclo menstrual (7).

a) monofásicos: com estrogénio e progestagénio em doses 
fixas. Tomam-se durante 21 dias consecutivos a que se 
segue, habitualmente, um intervalo livre de 7 dias.

b) Bifásicos: contêm um progestagénio ao qual se associa 
o etinilestradiol, assegurando uma fase estrogénica du-
rante os primeiros 7 dias, seguida de uma fase proges-
tagénica até ao final da toma.

c) Trifásicos: contêm quantidades variáveis de hormonas 
(etinilestradiol e um progestagénio) para serem toma-
das ao longo do ciclo, variando a concentração sobre-
tudo de progestagénios. Têm um predomínio inicial de 
estrogénios tentando assim, mimetizar o ciclo hormonal 
normal.

tabela 1 - Cos comercializados em Portugal: composição qualitativa e quantitativa

o que são os CoP?

Os Contraceptivos Orais Progestagénicos (COPs) são apenas 
constituídos por um progestagénio, em dose inferior à presen-
te nos cOcs. Por este motivo, não inibem consistentemente 
a ovulação a qual ocorre em apenas cerca de 50% dos ciclos, 
impedindo, a gravidez maioritariamente por espessamento do 
muco cervical (1). Habitualmente são de toma contínua não exis-
tindo qualquer interrupção na toma durante o ciclo menstrual 

(7) (ver tabela 1).

Qual a eficácia comparativa 
entre CoPs e CoCs?

Existe o conceito de que as pílulas progestagénicas são menos 
eficazes do que as combinadas. No entanto, não existem estu-
dos conclusivos sobre a eficácia comparativa entre os cOcs e 
os cOPs, sendo que, na sua maioria, a eficácia falha por facto-
res externos aos medicamentos em si (1).

Para que os CoPs apresentem uma eficácia comparável à dos 
CoCs, é necessário que a administração seja rigorosa, isto é, o 
CoP deve ser tomado todos os dias à mesma hora e, de prefe-
rência, a relação sexual deve ocorrer entre as 3 e as 22h após 
a toma.

Taxa de falha dos cOs*
COC – 0,1 a 1 gravidezes em 100 mulheres/ano
COP – 0,5 a 1,5 gravidezes em 100 mulheres/ano
*Depende do uso correcto e regular
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Que avanços se verificaram 
na contracepção oral?
 
a diminuição da dose de estrogénios (pílulas de baixa dosa-
gem), o recurso a novos progestagénios e novos sistemas de 
libertação hormonal, são as principais estratégias seguidas, 
com o objectivo de minorar os efeitos secundários associados 
aos estrogénios e de permitir uma maior eficácia contracep-
tiva.
as pílulas de baixa dosagem ou minipílulas contêm na sua for-
mulação etinilestradiol em doses que variam entre 15 e 25 µg 
por comprimido, enquanto as restantes pílulas possuem entre 
25 e 35 µg por comprimido. Uma vez que os efeitos adversos 
estão maioritariamente associados às doses de hormonas pre-
sentes, é de esperar que neste tipo de cOs, sejam menores 
e ocorram com menor frequência. No entanto, embora esteja 
provada uma redução do risco de tromboembolismo venoso, 
continuam a ocorrer eventos cardiovasculares graves, embora 
raros, associados à toma de cOs de baixa dosagem, particu-
larmente em mulheres fumadoras, com mais de 35 anos, com 
enxaquecas ou outras situações de risco cV (4).
relativamente aos progestagénios, estes são agrupados em 
4 gerações, independentemente de fazerem parte da compo-
sição de um cOc ou de um cOP. Esta classificação deve-se 
unicamente à cronologia de aparecimento no mercado, não 

existindo qualquer relação com a estrutura química ou acção 
farmacológica. (4).
Progestagénios, como o levonorgestrel, conferem uma certa 
acção androgénica, para além da sua actividade progestagé-
nica. É esta actividade androgénica a responsável pela maioria 
dos efeitos adversos. a procura de cOs mais eficazes e com 
menos efeitos secundários, levou ao aparecimento de proges-
tagénios, praticamente destituídos de actividade androgénica, 
como o desogestrel e o gestodeno. actualmente já existem 
progestagénios com actividade anti-androgénica - como a ci-
proterona, a drospirenona e a cloromadinona (4). 

Qual o risco de gravidez ectópica em 
mulheres a tomar CoP ou CoC?
Em caso de falha do cO com consequente fertilização de um 
óvulo, o espessamento do muco cervical diminui a mobilidade 
do óvulo fertilizado na trompa de Falópio, aumentando o risco 
de gravidez ectópica. 
Os COCs inibem a ovulação, em cerca de 90 a 95% dos ciclos, 
são por isso contraceptivos eficazes, reduzindo o risco de gra-
videz ectópica. Os COPs actuam maioritariamente por espes-
samento do muco cervical não inibindo a ovulação de forma 
tão eficaz (ocorre em apenas cerca de 50% dos ciclos), sendo o 
risco de gravidez ectópica maior.

a) actualmente não disponível no mercado
b) Disponível em métodos contraceptivos não orais

1ª geração
noretisterona 
linestrenol a) 

2ª geração
levonorgestrel 

norgestrel

4ª geração
ciproterona 

drospirenona
cloromadinona 

dienogest

3ª geração
desogestrel 

etonogestrel b)

norelgestrominab)

gestodeno
norgestimato a)

cONTracEPçãO OraL DE EmErGêNcia

o que é e como actua a Coe?
a contracepção oral de emergência (cOE) é um método des-
tinado a evitar uma gravidez não desejada após uma relação 
sexual em que não existiu recurso a contracepção ou na qual 
a mesma falha (6). constitui uma segunda linha na prevenção 
primária da gravidez não desejada. 
a toma do cOE deve ocorrer o mais cedo possível após a re-
lação sexual não protegida ou inadequadamente protegida. O 
cOE actua sobre a ovulação, atrasando ou inibindo a liberta-
ção do óvulo, sobre a fertilização impedindo o espermatozóide 

de atingir o óvulo, por espessamento do muco cervical, ou so-
bre a nidação através de alterações do endométrio, impossibi-
litando a implantação do ovo na parede do útero.
A COE pode ser utilizada com segurança por qualquer mu-
lher, mesmo quando há contra-indicações para a toma de 
COs. após a toma da cOE a mulher pode engravidar em qual-
quer altura, caso não utilize nenhum método contraceptivo. a 
cOE apenas previne uma gravidez decorrente de relações se-
xuais ocorridas antes da toma e nunca nos casos em que estas 
ocorrem subsequentemente (3). Não é efectiva se a mulher já 
estiver grávida.

a contracepção oral de emergência tem passado por desenvolvimentos nos últimos 
anos, tendo muito recentemente surgido uma nova opção terapêutica, que aumenta 
para 5 dias o intervalo de tempo em que se pode recorrer a este método.
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Norlevo® e Postinor®
(mNSrm)

Embalagem de 1 comprimido de toma única, 1,5 mg de levonorgestrel, que pode ser tomado até 72 h após a relação 
sexual mal protegida, com diminuição da eficácia à medida que o tempo decorre.

Tetragynon®
(mSrm)

Embalagem com 4 comprimidos com 0,05 mg de etinilestradiol e 0,25 mg de levonorgestrel. a toma deve ocorrer em 2 fases – 
na primeira, tomam-se 2 comprimidos em simultâneo o mais cedo possível após a relação sexual mal protegida, na segunda, 
tomam-se os restantes 2 comprimidos exactamente 12 h após a primeira toma. Este método, à semelhança do anterior, ape- 
nas apresenta eficácia apenas nas 72 h seguintes à relação sexual mal protegida, a qual decresce, à medida que o tempo 
decorre.

(*) Ellaone®
(mSrm)

Embalagem com 1 comprimido de toma única, com 30 mg de ulipristal. apresenta eficácia constante até ao 5º dia após 
a relação sexual mal protegida.

(*) Para mais informação suporte ao aconselhamento sobre este novo cOE, consulte a newsletter publicada a 28 de abril de 2010 em
www.anfonline.pt

•  Assegurar que está a falar com a própria utente que vai tomar 
a cOE

•  certificar que a utente não se encontra grávida e em caso de 
dúvida realizar um teste de gravidez na própria farmácia

•  avaliar a situação: certificar que a utente não tem historial de 
gravidez ectópica, que não existe amenorreia há mais de 4 se-
manas (devido à possibilidade de gravidez), que a utente não 
tem neoplasias, doença do foro ginecológico, doenças da coa-
gulação ou doença hepática activa (factores de referenciação à 
consulta médica)

•  assegurar que não se trata de uma 2ª toma do medicamento no 
mesmo ciclo, em virtude da sobrecarga hormonal, situação em 
que é recomendável referenciar à consulta médica

•  confirmar que a utente ainda está no período indicado de utili-
zação (72 ou 120 horas, de acordo com o cOE)

•  avaliar a falha potencial do método contraceptivo habitualmen-
te utilizado e a fase do ciclo em que se encontra

•  confirmar se a toma de outros medicamentos não interfere 
com a eficácia do cOE (a) e que não foi já utilizado outro contra-
ceptivo de emergência

•  No caso de toma de contracepção hormonal regular: não inter-
romper a toma mas utilizar um método contraceptivo barreira 
até à seguinte menstruação

•  caso a utente vomite até 3 horas após a toma do comprimido, 

consultar o médico para que seja avaliada a necessidade de to-
mar outro comprimido e para que este lhe seja receitado

•  Se a utente estiver a amamentar, suspender a amamentação 
nas 36 horas seguintes após a toma no caso do ulipristal, nas 
6 horas seguintes no caso do levonorgestrel. Para a associação 
etinilestradiol+levonorgestrel apenas existe referência à even-
tual excreção no leite materno e a diminuição temporária de 
produção de leite

•  alertar para as perturbações menstruais, muito frequentes 
e que podem atrasar ou acelerar a menstruação seguinte. 
aconselhar, em caso de um atraso superior a 7 dias, a realiza-
ção de um teste de gravidez

•  Enfatizar a importância da não utilização do cOE como um con-
traceptivo regular, aconselhar a adopção de um método contra-
ceptivo adequado

adaptado de “Processo de indicação Farmacêutica para a cE” da 
Ordem dos farmacêuticos, rOF 66

(a) Para o despiste de potenciais interacções entre o cOE e outros 
medicamentos, recomenda-se o recurso ao SiFarma 2000 ou aos 
resumos das características dos medicamentos dos medicamen-
tos em causa, disponíveis no sítio do infarmed (base de dados 
infomed), disponível em http://www.infarmed.pt/infomed/inicio.php

intervenção da equipa da Farmácia no aconselhamento aquando da dispensa de um cOE

Quais os efeitos secundários 
associados à Coe?
após a toma do cOE podem surgir maioritariamen-
te náuseas e vómitos, mas pouco frequentes, surgindo 
em apenas 20% dos casos. Para minorar estes efeitos 
aconselha-se a toma do comprimido com alimentos. 
Pode também surgir perda de sangue alguns dias após a 
toma do cOE. Num número reduzido de mulheres pode 
acontecer tensão mamária, dores de cabeça, tonturas, 
dor abdominal e fadiga mas, na maior parte dos casos, 
esta sintomatologia desaparece sem necessidade de 
tratamento.
após a utilização da cOE, a menstruação surge na altura 
esperada, no entanto em algumas mulheres pode surgir 
antes do tempo. caso exista um atraso superior a uma 
semana, deve ser realizado um teste de gravidez visto 
que a cOE pode ser falível.
a referenciação para o médico recomenda-se caso a 
mulher apresente queixas de hemorragias irregulares 
associadas a dores abdominais (suspeita de gravidez ec-
tópica) ou quando a menstruação está atrasada por mais 
de uma semana (suspeita de gravidez) (3).

a Coe pode ser feita fora 
do período fértil?
Dado que existem oscilações da altura da ovulação, mesmo 
em mulheres com menstruações muito regulares, na práti-
ca é muito difícil determinar com exactidão o intervalo de 
tempo em que ocorre o período fértil.
O facto de a mulher não se encontrar no seu período fér-
til, não constitui uma contra-indicação à toma de cOE, 
sendo importante avaliar o estado de ansiedade relati-
va à perspectiva de uma gravidez indesejada de forma a 
permitir um melhor aconselhamento e optar ou não pela 
dispensa da cOE.

quais os Coes disponíveis?
Existem actualmente alternativas terapêuticas dife-
rentes: em que a cOE pode ser feita até às 72 h após 
relação sexual desprotegida ou inadequadamente pro-
tegida e, recentemente disponível, em que a eficácia 
é comprovada até ao 5º dia, mais precisamente até às  
120 h após relação sexual desprotegida ou inadequada-
mente protegida.
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cONTracEPçãO Em SiTUaçõES ESPEciaiS

contracepção oral e diabetes

Os cOs podem interferir com o metabolismo da glucose. Em 
geral, quanto maior for a dose do progestagénio, maior será 
a alteração no metabolismo da glucose. Pensa-se que os es-
trogénios podem diminuir a tolerância à glucose enquanto os 
progestagénios são responsáveis por um aumento da secre-
ção de insulina que pode levar ao aumento da insulino-resis-
tência. Há estudos que concluem que os cOPs podem apre-
sentar um melhor perfil de segurança, interferindo menos 
nos níveis de glicemia, quando comparados com os cOcs (7).
ainda, sendo a diabetes um factor de risco para a doença car-
diovascular, é aconselhada a toma de cOPs, caso a mulher 
não deseje ou não possa optar por outro método contracepti-
vo (7). No caso da diabetes bem controlada e em que não exis-
tem lesões vasculares, podem utilizar-se os cOcs devendo 
preferir-se os cOcs de 3ª geração (2).
assim, para mulheres com diabetes tipo 1 ou tipo 2, o recurso 
quer aos cOcs quer aos cOPs é aparentemente seguro e não 
parece ter qualquer efeito quer a curto quer a longo prazo no 
controlo da diabetes. Nas diabéticas com complicações as-
sociadas ou diabetes de longo termo (diagnosticado há mais 
de 20 anos), os cOPs são considerados mais seguros do que 
os cOcs (1).

contracepção oral e doenças 
autoimunes

Nas doenças auto-imunes, é de grande importância o pla-
neamento da gravidez, não só pelos riscos que a terapêuti-
ca instituída pode acarretar para o feto, como também para 
preservar a saúde da mãe, escolhendo a fase de evolução da 
doença mais propícia para que a gravidez ocorra. Neste tipo 
de patologias, todos os métodos contraceptivos não hormo-
nais são aconselhados. Sendo as doenças autoimunes muito 
heterogéneas, a resposta da doença aos cOs varia conso-
ante a patologia em causa. Desta forma, enquanto os cOcs 
podem agravar o Lúpus Eritematoso Sistémico, a Púrpura 
Trombocitopénica e a miastenia Gravis, podem contribuir 
para a melhoria da artrite reumatóide e não exercem qual-
quer efeito na Esclerose múltipla ou Doença auto-imune da 
Tiróide (2).

contracepção oral e dislipidemia

a maioria dos cOs afecta os parâmetros lipídicos - colesterol 
LDL e HDL e também os trigicerídeos. Os estrogénios au-
mentam o HDL e triglicerídeos e diminuem o LDL. No caso 
dos progestagénios, o aumento do HDL depende do tipo de 
progestagénio utilizado. as formulações com etinilestradiol 
combinado com progestagénios mais recentes como o deso-
gestrel e gestodeno, devido à menor actividade androgénica 
destes, apresentam um melhor perfil lipídico, verificando-
se um aumento significativo dos níveis de HDL, diminuição 
significativa dos níveis de colesterol LDL, apenas pequenas 
alterações dos níveis de colesterol total e um aumento dos 
triglicerídeos menos acentuado do que com os que contêm 
progestagénios com uma acção androgénica mais marcada 

(levonorgestrel e norgestrel) (1 e 7). Por este motivo são consi-
derados os cOs com melhor perfil de indicação para mulheres 
com dislipidemia (1).

contracepção oral e de emergência 
no caso de enxaquecas e risco de aVc

Vários estudos efectuados em mulheres com enxaqueca, a 
tomar cOs, sugerem um aumento do risco de aVc (acidente 
Vascular cerebral). No entanto, esses mesmos estudos indi-
cam que o grau de risco varia consoante o tipo de enxaqueca. 
assim, o risco é maior no caso de enxaqueca com aura quando 
comparado com enxaqueca sem aura. Este facto deve-se pro-
vavelmente à existência de alterações isquémicas associadas à 
aura. Dado que, à partida, a utilização de cOcs representa um 
factor de risco aumentado de aVc e tromboembolismo venoso, 
existe uma preocupação acrescida relativa à toma de cOcs no 
caso de enxaqueca. De acordo com a OmS, o risco de mulhe-
res com enxaqueca a tomar cOcs, terem um aVc isquémico é 
cerca de 2 a 4 vezes maior do que nas que têm enxaqueca mas 
não tomam cOcs.
É, por isso, fundamental conhecer o tipo de enxaqueca em cau-
sa, o que determina a escolha mais adequada do cO, principal-
mente no caso de se tratar de cOcs (1). Em caso de risco acres-
cido deve ponderar-se o recurso a cOPs ou, em alternativa, a 
outro método contraceptivo, que não o oral hormonal. 
Para as mulheres que têm enxaqueca sem aura, o risco de aVc 
é relativamente pequeno e comparável ao das mulheres sem 
enxaqueca. Em mulheres a fazer terapêutica para a enxaqueca 
com derivados da ergotamina, a toma de cOcs está contra-
indicada (1 e 7).

contracepção oral e epilepsia

Os métodos contraceptivos de eleição na epilepsia são, o DiU 
(Dispositivo intra Uterino) ou o SiU (Sistema intra Uterino com 
libertação hormonal) dado que são inertes a nível sistémico 
não interferindo com a restante medicação.
caso a opção recaia na contracepção oral, os cOcs e cOPs 
apenas estão contra-indicados, por redução da sua eficácia, 
nos casos em que a terapêutica antiepiléptica instituída seja 
indutora das enzimas hepáticas (carbamazepina, oxicarbama-
zepina, fenobarbital, fenitoína, primidona, topiramato, vigaba-
trim). No caso de terapêutica com valproato de sódio, as mu-
lheres podem utilizar qualquer cO (2).

contracepção oral e hipertensão 
arterial (hta)

Os métodos contraceptivos de eleição no caso da HTa são, o 
DiU ou o SiU com libertação hormonal. No entanto, apenas a 
HTa mal controlada contra-indica a toma de cOs.
assim, no caso de HTa bem controlada ou em fase inicial, pode 
ser indicada a toma de cOcs. Nestes casos, deve ser dada 
preferência a pílulas de baixa dosagem, com gestodeno ou de-
sogestrel, que apresentam a vantagem de contribuir para um 
bom perfil lipídico, ou a associação de etinilestradiol e drospi-
renona em virtude do seu efeito anti-mineralocorticóide. O re-
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curso a cOcs em mulheres com mais de 35 anos, em que o ris-
co cardiovascular está aumentado, deve ser bem ponderado.
Quanto aos cOPs, constituem uma alternativa nos casos em 
que a HTa decorre da administração de cOcs (1 e 7).

contracepção oral na doença cardíaca 
ou doenças vasculares

Os cOPs são a primeira escolha em caso de doença cardía-
ca. Os cOcs estão contra-indicados, apenas quando existe um 
risco vascular associado, como no caso da doença cardíaca 
isquémica ou doença valvular complicada como endocardite, 
fibrilhação ou hipertensão pulmonar. 
a toma de cOs na insuficiência venosa não apresenta qual-
quer contra-indicação. apenas está contra-indicada a toma de 
cOcs, em caso de tromboembolismo venoso ou arterial. Os 
cOPs, que podem ser usados em doentes com anteceden-
tes de tromboembolismo venoso são, apesar disso a última 
escolha em caso de tromboembolismo activo ou recente 
sendo de preferir o DiU ou o SiU com libertação hormonal, 
nesta fase (2).

contracepção oral em fumadoras

O tabagismo contribui, decididamente, para o aumento do 
risco de complicações cardiovasculares. consideram-se 
fumadoras mulheres que consomem 15 a 20 cigarros por 
dia. assim, mulheres fumadoras com idade superior a 35 
anos não devem tomar cOs. antes dos 35 anos, o facto de 
a mulher fumar é uma contra-indicação relativa à toma de 
cOs (2). Os métodos contraceptivos de eleição para a mu-
lher fumadora são, por isso, preferencialmente todos os 
métodos não hormonais.

contracepção oral e menopausa

Na perimenopausa, desde que não haja contra-indicações, 
podem ser utilizados todos os tipos de cOs, assim como 
qualquer tipo de método contraceptivo. a escolha deve ser 
feita com base nas características individuais da mulher 
(factores de risco cardiovascular, patologias associadas, 
tabagismo, etc). caso os cOcs sejam apropriados, são de 
preferir por apresentarem uma maior eficácia contracep-
tiva e exigirem menor rigor na toma, contribuírem para 
uma melhoria da sintomatologia vasomotora, melhoria do 
humor e apresentarem um menor risco de ocorrência de 
hemorragias intra-cíclicas. Os contraceptivos hormonais 
combinados, nas suas 3 formas - oral, transdérmica ou 
vaginal - podem ser utilizados até à menopausa, sendo de 
preferir aqueles que têm uma dose de etinilestradiol ≤ 30g 

µg e uma dose baixa de noretisterona ou levonorgestrel, por 
apresentarem um menor risco cardiovascular (1).
Quanto à altura ideal para concluir a toma de cOs, aquando da 
menopausa, é recomendado o doseamento da FSH (hormona 
folículo estimulante) durante a pausa da toma de cOcs (en-
tre o 5º e o 7º dia) ou em qualquer altura do ciclo menstrual 
caso esteja a tomar cOPs. Este doseamento é recomendado a 
partir dos 50 anos ou antes, caso exista sintomatologia vaso-
motora marcada, os denominados “afrontamentos”, e repetido 
anualmente até à menopausa. caso o valor do doseamento 
seja ≥ 40 mg/L pode interromper-se o contraceptivo, se for 
< 40 mg/L deve continuar e reavaliar a situação ao fim de 
um ano (2).

contracepção oral e adolescência
Nesta fase em que, muitas vezes, se dá o início da actividade 
sexual, é importante que sejam adoptadas medidas que per-
mitam uma contracepção o mais segura, simples e eficaz pos-
sível. assim, os cOs geralmente recomendados são os cOcs. 
É fundamental sensibilizar para a importância de associar, a 
utilização do preservativo, como única forma de prevenir as do-
enças sexualmente transmissíveis, sendo uma altura em que 
muitas vezes as relações são mais efémeras e a percepção dos 
riscos está menos presente (2).

contracepção oral e amamentação
Na amamentação a primeira escolha recai sobre os contracep-
tivos hormonais progestagénicos (sob a forma oral, implante 
subcutâneo ou injectável) por não influenciarem a qualidade e 
quantidade do leite materno. Os cOPs têm ainda a vantagem 
de permitir uma mudança mais rápida para o método con-
traceptivo subsequente, dado que basta suspender a toma do 
cOP e iniciar a toma do cO seguinte. a contracepção oral deve 
ser iniciada entre a 4ª e a 6ª semana após o parto. Também 
os cOcs podem ser utilizados, embora nunca como primeira 
escolha até os 6 meses após o parto (2).

contracepção oral e puerpério
Quando a mulher não está a amamentar, os cOcs apenas es-
tão contra-indicados nas primeiras 3 semanas após o parto, 
por existir um estado de hipercoagulabilidade, que aumenta 
o risco cardiovascular associado à toma de cOcs. a partir daí 
pode ser utilizado qualquer método contraceptivo.
caso tenha ocorrido diabetes gestacional, desde que os pa-
râmetros analíticos estejam controlados, não existe qualquer 
contra-indicação à toma de cOs. No entanto, neste caso reco-
menda-se que o início da cO se faça apenas a partir das 6-8 
semanas após o parto (2).
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PErGUNTaS maiS FrEQUENTES aO BaLcãO Da Farmácia

como retardar a menstruação 
com a toma de Co?

Esta é uma pergunta recorrente ao balcão da farmácia, 
sendo as indicações em função do tipo de pílula as se-
guintes:

• COCs monofásicos - começar a embalagem se-
guinte imediatamente após terminar a anterior, 
ou seja, sem fazer os 7 dias de intervalo. Esta 
embalagem pode ser tomada até ao fim. caso a 
mulher queira menstruar, basta parar de tomar 
os comprimidos em qualquer altura. Durante a 
toma da segunda embalagem podem ocorrer he-
morragias irregulares. a embalagem seguinte às 
2 consecutivas deve ser iniciada após os 7 dias 
habituais de intervalo.

• COCs bifásicos - assim que terminar a embala-
gem anterior, começar a tomar os comprimidos 
com a dosagem mais elevada de progestagénio e 
mais baixa de etinilestradiol da embalagem se-
guinte (ou seja, começar a toma da embalagem 
seguinte pelo 1º comprimido dos últimos 15 da 
embalagem). Estes podem ser tomados até ao fi-
nal dessa embalagem (no máximo 15 dias). 

 assim que queira menstruar basta parar de tomar 
a 2ª embalagem. a embalagem seguinte deve ser 
iniciada após os 6 dias habituais de intervalo. Tal 
como no caso dos cOcs monofásicos, durante a 
toma da 2ª embalagem podem ocorrer hemorra-
gias irregulares.

•	 COCs trifásicos - após terminar a embalagem, 
iniciar a toma dos últimos 10 comprimidos da 
embalagem seguinte, aqueles que têm maior 
concentração de progestagénio. Essa embalagem 
pode ser tomada até ao fim (no máximo 10 dias). 
Quando quiser menstruar a mulher pode parar 
essa embalagem em qualquer altura. a emba-
lagem seguinte deve ser iniciada após o período 
habitual de 7 dias de intervalo (14).

a intervenção da equipa da farmácia é determinante para promover o uso 
correcto dos cOs, assim como para assegurar que a cOE, particularmente 
a de indicação farmacêutica, é feita estritamente nos casos necessários 
de forma correcta e segura. O momento da dispensa da cOE é uma altura 
particularmente propicia ao aconselhamento de métodos de contracepção 
seguros e efectivos pelo que é importante ter isso em atenção.

quais as situações que justificam 
medidas contraceptivas adicionais?
1) Esquecimento de uma toma do cO superior a 12 horas ou 

de mais do que uma toma, independentemente do intervalo 
de tempo decorrido. Para informação adicional acerca de 
como continuar a toma da restante embalagem do cO, con-
sultar o rcm do medicamento em questão.

2) Ocorrência de vómitos até às 4 horas subsequentes à toma 
do cO ou aparecimento de diarreia grave, dado que a absor-
ção pode ser incompleta e pode já não existir uma contra-
cepção fiável.

Num e noutro caso, deverá recorrer-se a métodos contracepti-
vos adicionais até 7 dias após o desaparecimento dos sintomas 
ou o esquecimento da toma, mantendo a toma regular do cO 
habitual.
3) Suspeita de interacção medicamentosa entre o cO e algum 

outro medicamento, que a mulher esteja a tomar. Neste 
caso, deverão utilizar-se métodos contraceptivos adicionais 
até 7 dias após a eliminação do medicamento do organismo 
(varia consoante o tempo de semi-vida do medicamento em 
causa).

após utilização da Coe, quando se deve 
iniciar a toma do Co?
após a toma do cOE o retorno à fertilidade é imediato, pelo que, 
caso a mulher não esteja já a fazer contracepção regular, deve 
ser aconselhada a fazê-lo. No caso de toma habitual de cOs, a 
embalagem em uso deve ser reiniciada no dia seguinte ao da 
toma do cOE, não estando indicada a toma dos contraceptivos 
omitidos quando se recorre ao cOE. assim, é intencionalmente 
omitida a toma do comprimido relativo ao dia da toma do cOE.
caso a mulher não esteja a tomar cO e deseje fazê-lo, exis-
tem 2 opções: esperar e iniciar a contracepção no primeiro dia 
do próximo ciclo menstrual, ou iniciar a contracepção no dia 
imediatamente após a toma da cOE. É importante aconselhar 
abstinência sexual ou o uso de um método auxiliar (barreira - 
como por exemplo diafragma com espermicida, preservativos) 
nos primeiros 7 dias após o início da contracepção caso seja 
um cOc, ou nos primeiros 2 dias caso se trate de um cOP, in-
dependentemente de quando se inicia a contracepção (1).
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Para apoiar o aconselha-
mento em situações rela-
cionadas com Contracepção 
Oral e Contracepção Oral de 
Emergência, tem disponí-
veis os suportes iSaúde, no 
aNFOnline (https://anfonline.
anf.pt/) menu Documentação, 
informação Saúde e no SiFar-
ma 2000 de forma integrada 
no atendimento.

No seu boletim Farmácia Prática (n.º 27, Fev. 
2010) - Especial Terapêutica Diabetes, que rece-
beu recentemente na farmácia, encontra um bre-
ve questionário muito importante para conhecer-
mos a sua opinião. a colaboração das farmácias 
é determinante. ajude-nos a irmos ao encontro 
das suas expectativas e necessidades práticas.

caso necessite de mais informação ou esclare-
cimentos sobre este tema, ou queira partilhar 
algum comentário ou sugestão, contacte-nos 
através do e-mail cedime@anf.pt
CEDIME - Centro de Documentação e Informação 
do Medicamento

Conteúdo elaborado com a colaboração de Kaiser Permanente 
Drug Information Services, CA Regions, 2010.


