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          RESUMO  

Os contraceptivos orais são medicamentos comumente utilizados por cerca 

de mais de 60 milhões de mulheres em todo o mundo. Seu uso aumenta o risco de 

trombose arterial e venosa devido à sua composição contendo estrógeno e 

progesterona sintéticos, são os contraceptivos orais combinados (COCs). O 

estrogênio ocasiona redução do fluxo sanguíneo por hiperviscosidade que aumenta 

a agregação plaquetária e induz o aumento dos fatores VII, VIII, IX, X, XII, XIII da 

coagulação, fibrinogênio e diminuição da proteína S e antitrombina. Já o 

progestagênio de terceira geração desenvolve resistência à proteína C diminui a 

antitrombina e a proteína S e também aumentam os fatores de coagulação. Os 

COCs possuem em sua formulação o etinilestradiol que foi reduzido para uma 

menor concentração devido às alterações observadas nos parâmetros hemostáticos. 

Mulheres com predisposição genética o efeito trombogênico será potencializado com 

uso de COCs. Uma anamnese pelo ginecologista a fim de perguntar à paciente se 

há histórico na família de casos de tromboembolismo e estilo de vida da paciente, é 

imprescindível para uma prescrição segura de COCs. 

INTRODUÇÃO 

            O uso de contraceptivos hormonais é um dos métodos mais utilizados para 

planejamento familiar e estão disponíveis para administração oral, intramuscular, 

implantes subdérmicos, transdérmica e associado a sistema intrauterino. Eles agem 

bloqueando a ovulação, inibindo a secreção dos hormônios folículo-estimulante e 

luteinizante; espessam o muco cervical dificultando a passagem dos 

espermatozóides; tornam o endométrio não receptivo à implantação e; alteram a 

secreção e peristalse da tuba uterina (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2010). 

 Os contraceptivos orais são medicamentos que aumentam o risco de 

trombose arterial e venosa, visto que, em sua composição há estrógenos e 

progesterona, os que contêm grande quantidade de estrógenos aumentam o risco 

de tromboembolismo venoso (TEV), pois reduzem o fluxo sanguíneo por 

hiperviscosidade, estimulando a agregação plaquetária, aumentam a concentração 

de fibrinogênio e também reduzem a ação da antitrombina (LORENZI, 2006).  Os 

vasos sanguíneos sofrem efeitos desses hormônios já que existem receptores de 

estrogênio e progesterona em todas as camadas que constituem o vaso sanguíneo 

(BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2010).  



 

 

 O estrogênio induz o aumento de alguns fatores envolvidos na coagulação, 

como o Fator de von Willebrand, o fator VII e o fibrinogênio, o que pode levar a uma 

hipercoagulabilidade sanguínea. Dentre esses fatores, o aumento do fibrinogênio 

plasmático influencia diretamente na viscosidade e velocidade do fluxo sanguíneo, 

levando a um aumento de eventos tromboembólicos (MICHELON et al., 2002). Este 

aumento se deve ao fato do fibrinogênio auxiliar no tampão plaquetário sobre um 

vaso lesado, onde irão se agregar as plaquetas formando no final da coagulação a 

fibrina. Com o nível elevado de fibrinogênio, ocorre uma maior deposição no 

endotélio vascular lesado sob a forma de trombos de fibrina insolúveis (LORENZI, 

2006). 

 Os contraceptivos orais acarretam também uma redução da proteína S e 

resistência a proteína C ativada, com o bloqueio destes sistemas que fazem parte da 

hemostasia como anticoagulantes plasmáticos, acabam por fim condicionando a 

uma tendência pro-trombótica. Sabe-se que além dos estrogênios, os 

progesterônicos também modulam uma forma importante nesses efeitos 

(MACHADO; LIMA, 2008). 

 Os contraceptivos orais combinados (COCs) têm em sua formulação 

etinilestradiol (principal estrogênio endógeno) em baixas concentrações. Foram 

reduzidas de 100 para 30 ou 20µg devido às alterações nos parâmetros hemostático 

observadas, sendo assim, com a redução do etinilestradiol mostrou-se uma 

diminuição para o risco de tromboembolismo. Além disso, usaram-se novos 

progestagênios – gestodene, desogestrel e norgestimato – com menores efeitos 

androgênicos. Os COCs contendo essas concentrações baixas de etinilestradiol 

diminuem as mudanças pro-coagulantes e aumentam a atividade fibrinolítica. Os 

COCs de baixa dose (menos que 50µg de etinilestradiol) mostraram um menor risco 

para o tromboembolismo (FERREIRA  et al., 2000). 

 A trombose venosa profunda nada mais é que a formação de um coágulo que 

dentro dos vasos sanguíneos, está diretamente ligado a lesões no endotélio e 

estados de hipercoagulabilidade. Afetam principalmente os membros inferiores 

(cerca de 80 a 95% dos casos) (PANDOVAN; FREITAS, 2015).  Os membros 

inferiores por terem normalmente um fluxo sanguíneo mais lento, com a estase 

venosa que se instala, acabarão por apresentarem mais lesão endotelial formando 



 

 

um circulo vicioso induzindo a um aumento das moléculas de adesão formando 

desse modo os trombos (LORENZI, 2006). 

  OBJETIVO 

 Esta revisão bibliográfica tem como objetivo demonstrar o efeito dos 

anticoncepcionais orais na hemostasia tendo como principal foco o 

tromboembolismo venoso. 

 MÉTODOS  

 Para o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se revisão bibliográfica de 

artigos científicos e livros. 

  DESENVOLVIMENTO 

Segundo Vieira; Oliveira; Sá (2007), o sistema circulatório é dependente de 

vários mecanismos para sua regulação e manutenção do sangue no estado fluído. 

São considerados três fatores importantes para o equilíbrio hemostático como: os 

vasos sanguíneos, as plaquetas e os fatores de coagulação que em fração de 

segundos são ativados e trabalham conjuntamente para uma hemostasia adequada 

(SIQUEIRA, 2001). 

 O mecanismo da hemostasia pode ser divido em hemostasia primária que 

acontece logo após a lesão do vaso sanguíneo, onde acarretará na ativação das 

plaquetas que se agregarão e formarão o tampão plaquetário e a hemostasia 

secundária onde terão os fatores de coagulação capaz de obliterar a lesão vascular. 

Por outro lado, há uma última etapa da hemostasia que compreende no controle da 

formação desses coágulos no interior do vaso denominado como o mecanismo da 

fibrinólise (LORENZI, 2006). Na lesão vascular esses componentes são ativados 

visando à integridade do endotélio e o impedimento do extravasamento sanguíneo 

(VIEIRA; OLIVEIRA; SÁ 2007). 

       Os vasos sanguíneos e as plaquetas são os elementos que participam da 

hemostasia primária. Os vasos, ao serem lesionados, haverá exposição do colágeno 

e fibronectina que ativarão as plaquetas e liberação de mediadores químicos como o 

Tromboxano A2 e a endotelina 1 que farão a vasoconstrição. Os vasos sanguíneos 

também irão sintetizar o fator de von Willebrand que permitirão a adesão 

plaquetária, este fator também é liberado pelo megacariócioto que estão 

armazenados nos grânulos α plaquetário (LORENZI, 2006). 



 

 

 A hemostasia secundária acontece por ativação proteolítica formando 

trombina que converte fibrinogênio em fibrina e são divididos em via extrínseca e 

intrínseca que culminam na ativação do fator X da via comum (FRANCO, 2001). A 

via intrínseca é ativada por alteração no vaso sanguíneo sem lesão no endotélio, já 

a via extrínseca é ativada quando ocorre uma lesão (MACHADO; LIMA, 2008). 

 O desencadeamento da coagulação na via extrínseca ocorre quando há um 

trauma no endotélio promovendo a liberação do fator tecidual combinado com o fator 

VII da coagulação sanguínea na presença de cálcio, atua sobre o fator X ativando-o 

(Xa). O fator Xa se combina imediatamente com o fator V com a presença de cálcio 

para formar o complexo ativador de protrombina que é o fator II, esta combinação 

cliva a protrombina para formar a trombina (fator IIa), a trombina atua sobre o 

fibrinogênio, formando em questão de segundos fibrina, o fator XIII aumenta a força 

da malha de fibrina não deixando que a mesma se rompe com facilidade (GUYTON; 

HALL, 2011). 

 Na via intrínseca o processo de coagulação será formado quando o sangue 

entrar em contato com uma superfície que contenha cargas elétricas negativas, 

denominado assim como uma via de coagulação ativada por contato (FRANCO, 

2001). O trauma do sangue e/ou a exposição do mesmo ao colágeno ativará o fator 

XII, simultaneamente, com este trauma, também haverá lesão das plaquetas que 

causarão a liberação do fator 3 plaquetário. O fator XIIa atua sobre o fator XI  

ativando-o, o mesmo ativado irá atuar simultaneamente sobre o fator IX que em 

conjunto com o fator VIIa, o fator 3 plaquetário e íons cálcio ativará o fator X da via 

comum iniciando o processo final de coagulação descrito anteriormente (GUYTON; 

HALL, 2011). 

      De acordo com Langer; Wolosker (2006), a fibrinólise resulta na degradação 

da fibrina pela ativação do plasminogênio que se converte em plasmina. Este 

processo limita a propagação do processo de coagulação. A trombina ligada à 

trombomodulina transforma o fator II em um potente ativador da proteína C que na 

presença de cálcio e da proteína S inativa os fatores Va e VIII o que irá, por 

consequência, inibir a coagulação. A antitrombina irá inibir os fatores II, X, IX, XI e 

XII. O ativador tecidual de plasminogênio também converte o plasminogênio em 

plasmina, com a plasmina ativada ocorrerá a degradação da fibrina onde se 



 

 

originará o PDF (Produto de Degradação da Fibrina) que também são 

anticoagulantes (MACHADO; LIMA, 2008). 

     Atualmente mais de 60 milhões de mulheres no mundo fazem o uso de 

contraceptivos orais que consistem na combinação de estrógeno e progesterona 

sintéticos. Este método é eficiente no controle da natalidade, porém podem causar 

sérios efeitos colaterais como o tromboembolismo venoso (TEV) e distúrbios 

cardiovasculares (GRAAF, 2003). 

 Em geral os contraceptivos orais possuem em sua formulação contendo o 

derivado do estrogênio, o etinilestradiol (EE), este tipo de hormônio sintético altera o 

sistema de coagulação gerando aumento da formação de trombina, portanto o risco 

de TEV está associado à alta dosagem de EE, o que culminou em formulações mais 

baixas associando assim a um menor risco trombótico (de 150µg para 15-20µg) 

(BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2010).  O EE aumenta também os fatores de coagulação: 

VII, VIII, IX, X, XII, XIII, fibrinogênio e diminuição da proteína S e antitrombina 

(VIEIRA; OLIVEIRA; SÁ, 2007). Os progestagênios combinados com estes 

contraceptivos também demonstraram riscos para TEV, como os de terceira geração 

(gestodene, desogestrel) que aumenta o risco para duas vezes do que os de 

segunda geração (levonorgestrel), sendo assim o uso de progestagênio também se 

tornou motivo de estudo (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2010). 

 Os progestagênios, além da capacidade de se ligarem aos receptores de 

progesterona, também se ligam a outros receptores esteroides como os estrogênios, 

por exemplo. Esta afinidade pode resultar em um risco para trombose. Os 

progestagênios de terceira geração desenvolvem resistência à proteína C, um 

aumento dos fatores de coagulação e diminuição da antitrombina e da proteína S 

além de inibir a fibrinólise induzido pelo estrogênio (VIEIRA; OLIVEIRA; SÁ 2007). 

Os fatores de coagulação estudados nesses contraceptivos orais combinados 

(COCs) de terceira geração foram os VIII, XI e X (FERREIRA  et al., 2000). Sendo 

assim, progestagênios associados ao EE com maior efeito androgênico teria um 

menor risco para trombose, o que seria nos casos dos COCs de segunda geração. 

Os eventos tromboembólicos eventualmente ocorrem no primeiro ano de uso dos 

COCs, mais comumente após o quarto mês e não há alterações acumulativas com o 

passar dos anos. Sendo assim não é aconselhável trocas desnecessárias dos 



 

 

contraceptivos, pois podem aumentar o risco para trombose a cada troca (VIEIRA; 

OLIVEIRA; SÁ, 2007).    

 O desequilíbrio da hemostasia pode resultar na passagem liquida do sangue 

para uma forma mais viscosa, resultando em um coágulo no interior do vaso 

sanguíneo, que pode se deslocar ocluindo um vaso distante de menor calibre 

constituindo o tromboembolismo. As plaquetas são um dos principais fatores na 

formação de um trombo, pois havendo lesão no endotélio as plaquetas se aderem 

ao colágeno exposto formando o trombo branco e ao mesmo tempo haverá ativação 

da cascata de coagulação que é finalizada com a rede de fibrina. Esta, por sua vez, 

contém malhas de glóbulos vermelhos que forma um coágulo chamado de trombo 

vermelho (VERRASTRO; LORENZI; NETO, 2005). 

 Grande parte da trombose venosa profunda (TVP) se inicia nos membros 

inferiores devido à disposição anatômica que culmina em um fluxo sanguíneo lento, 

principalmente quando se está em repouso e prolongada imobilidade, facilitando o 

acúmulo de plaquetas e dos fatores de coagulação que formam trombos que se 

aderem ao endotélio (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004). As plaquetas se aderem e 

agrupam-se em várias superfícies rapidamente ao serem ativadas e por conterem 

serotoninas, epinefrina e sintetizarem tromboxano A2 são vasoconstritoras potentes 

que contribuem para um espasmo vascular intenso podendo lesar os vasos, 

principalmente se as plaquetas forem ativadas enquanto estiverem presas ou nas 

proximidades do endotélio (LEE et al., 1998). 

 Lesões imunológicas no endotélio por interleucina 1 e fator de necrose 

tumoral, por exemplo, podem expor os fatores teciduais formando complexos com os 

fatores VII e Xa proporcionando uma coagulação sanguínea persistente. Também é 

um fator de aceleração da coagulação níveis aumentado de lipídeos (LEE et al., 

1998). Sendo assim, várias podem ser as causas que favorecem um fenômeno 

trombótico, como a arteriosclerose, obesidade, fumo, diabetes, e também as 

predisposições hereditárias que podem ser as deficiências de fatores 

anticoagulantes mais comuns como a antitrombina III (ATIII) e as proteínas C e S 

(VERRASTRO; LORENZI; NETO, 2005).  

 Segundo Veiga et al. (2013), para o diagnóstico clínico da TVP é necessário 

um exame clínico e também exames complementares de imagem e laboratorial. 

Deve ser feita uma análise minuciosa dos sinais e sintomas que geralmente 



 

 

apresenta-se com dor, edema e eritema no local da possível veia acometida, porém 

os sintomas podem estar ausente ou discreto (SOARES; REZENDE, 2011). 

 Na TVP, cerca de 50% dos casos confirmados os pacientes não 

apresentaram os sinais clínicos, pois tais sinais são apresentados quando há uma 

maior extensão da trombose que é uma forma mais grave da patologia. É importante 

a observação de edema em um dos membros ou, se for um edema bilateral, 

observar onde se localiza o maior edema (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004) 

Nos exames complementares teremos: 

Ultrassonografia (Mapeamento Duplex): este método permite um diagnóstico não 

invasivo possibilitando uma visualização bidimensional dos tecidos e estruturas 

anatômicas obtendo assim a visualização das veias. Juntamente com o método 

duplex, a ultrassonografia é associada ao Doppler possibilitando uma imagem 

simultânea do fluxo sanguíneo em cores o que permite uma melhor visualização e 

identificação dos trombos que aparecem em uma imagem hipercogênica (ZAGO; 

FALCÃO; PASQUINI, 2004; PICCINATO, 2008). 

Flebografia: é considerado padrão ouro para o diagnóstico da TVP e consiste na 

radiografia do sistema venoso por meio de ingestão de contraste. (ZAGO; FALCÃO; 

PASQUINI, 2004; PICCINATO, 2008) 

D-Dímero: um teste sanguíneo onde é caracterizado pela degradação dos polímeros 

da fibrina pela plasmina e é encontrado em níveis baixos em pessoas saudáveis. 

Apesar de não ser específico para TVP por se apresentar em condições de trauma, 

câncer, sepse, etc., este exame tem uma alta sensibilidade para TVP e em embolia 

pulmonar, pois aumentam significativamente nestas condições. A exclusão 

diagnóstica para TVP e embolia pulmonar se deve a resultados inferiores a 500ng/ml 

de D-dímero (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004; MORESCO; SILLA, 2005). 

    O tratamento para TVP tem como finalidade diminuir a gravida e as complicações 

que podem vir a ocorrer como a embolia pulmonar e a síndrome pós-trombótica 

(ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004). São utilizadas para tratamento as seguintes 

formas: 

Antiagregantes plaquetário: essas drogas têm como função controlar a agregação 

das plaquetas e é comumente usada à aspirina que inibe a ciclo oxigenasse da 

plaqueta e diminui a formação do tromboxano A2, a dose suficiente para um bom 

resultado terapêutico é de 100mg/dia. São também utilizadas outras drogas que são 



 

 

antiagregantes como a ticlopidina e propranolol, por exemplo, são também utilizados 

para a redução das plaquetas quando as mesmas se encontram em níveis 

aumentados. Algumas drogas têm ação protetora do endotélio e retarda a 

aterosclerose, a ticlopidina é indicada para pacientes que são intolerantes a aspirina 

(VERRASTRO; LORENZI; NETO, 2005; LEE et al., 1998). 

Anticoagulantes: neste caso pode ser por via oral ou parenteral. O anticoagulante 

oral mais utilizado é a cumarina que reduz os fatores II, VII, IX e X e já pela via 

parenteral é utilizada a heparina que modula as antitrombinas. A heparina não 

dissolve o coágulo, porém se combina com a plasmina para reduzi-lo e pode ser 

administrado pelas vias subcutâneas, endovenosa ou intramuscular tendo uma ação 

imediata (VERRASTRO; LORENZI; NETO, 2005; ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 

2004) 

Tratamento fibrinolítico: este tratamento permite que o trombo se dissolva e é 

utilizado quando a trombose já se encontra instalada e os outros tratamentos 

indicados já não possuem eficácia. Geralmente são utilizadas as estreptoquinase e 

uroquinase, essas drogas têm como função ativar o plasminogênio formando 

plasmina em concentração suficiente para lisar o coágulo (VERRASTRO; LORENZI; 

NETO, 2005; ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004). 

 No tratamento com anticoagulantes é comumente utilizada a heparina por via 

endovenosa ou subcutânea. Por via endovenosa é utilizada a heparina não 

fracionada na fase aguda da TVP, já pela via subcutânea é utilizada na prevenção 

da trombose a heparina de baixo peso molecular nas doenças trombóticas 

periféricas e também principalmente para a profilaxia de TVP e embolismo pulmonar 

sendo indicada em riscos previsíveis como cirurgias e/ou imobilizações 

(VERRASTRO; LORENZI; NETO, 2005; ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004) 

 Os antifibrinolíticos são utilizados quando a trombose já se encontra instalada 

e sua principal indicação é a estreptoquinase para tromboembolismo pulmonar, TVP 

e no infarto do miocárdio ( VERRASTRO; LORENZI; NETO, 2005). 

     Durante o tratamento é necessário a movimentação dos membros e 

ambulação para um melhor fluxo sanguíneo e quando o paciente estiver em repouso 

manter os pés da cama elevados aproximadamente em 15cm. Após alta deve-se 

usar meias elásticas compressoras até o joelho todos os dias, nos casos de 



 

 

membros superiores a conduta é a mesma embora seja de uma menor incidência de 

complicações (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004).      

    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante desta pesquisa bibliográfica foi possível observar os eventos adversos 

no uso de contraceptivos orais combinados. Sua composição hormonal pode afetar 

a hemostasia, fazendo com que ocorram eventos tromboembólico sendo seu 

principal componente- etinilestradiol - o hormônio estrógeno sintético com maior 

associação nesses eventos -, que com o passar dos anos foi mudado sua 

concentração para uma menor quantidade mostrando assim um menor risco para 

que ocorra algum evento tromboembólico. É importante ressaltar que esses eventos 

podem ocorrem em pessoas sadias, sendo assim, há um risco consideravelmente 

maior para pessoas que tenham uma predisposição para formação de trombos como 

histórico familiar, arteriosclerose, obesidade, fumo, deficiências nos fatores 

anticoagulantes, etc. Uma anamnese bem efetuada pelo ginecologista para 

mulheres que irão optar por anticoncepcional oral é imprescindível para uma melhor 

recomendação.    
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