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1. RESUMO: Estudo exploratório com o objetivo de identificar o conhecimento das 

usuárias acerca de hábitos e interações medicamentosas que possam comprometer 

o efeito contraceptivo da pílula. Os dados foram coletados através de  questionário, 

o qual foi aplicado até o momento em 27 usuárias de pílulas anticoncepcionais orais. 

2. INTRODUÇÃO: O anticoncepcional oral (ACO) é um método reversível utilizado 

por mulheres para evitar uma gravidez indesejada (SOUZA et al.,2005). Os ACOs 

inibem a ovulação através de hormônios sintéticos de estrógeno e/ou progesterona. 

Essa inibição ocorre através da supressão de fatores relacionados à adeno hipófise 

na liberação do FSH (hormônio folículo estimulante) e do LH (hormônio luteinizante) 

(BORGES et al., 2015), podendo o progestógeno agir também no espessamento do 

muco cervical (BORGES et al., 2015). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a composição de fórmulas 

de baixa dosagem (PRADO et al., 2011), sendo os ACOs divididos em primeira, 

segunda e terceira geração, podendo ser monofásicos, bifásicos e trifásicos, sendo 

a diferença entre cada geração dada pelo tipo de progestógeno utilizado e pela sua 

concentração nos comprimidos distribuídos na cartela  (POLI et al.,2009). Os ACOS 

também proporcionam benefícios como controle da dismenorreia, anemia ferropriva, 

tensão pré-menstrual, doenças benignas da mama, prevenção de fibroides uterinos 

e cistos funcionais dos ovários, melhora da pele acneica e oleosidade dos cabelos 

(SANTOS et al.,2006). 

O ACO deve ser ingerido todos os dias no mesmo horário para que sua 

eficácia seja de 99% (BORGES et al., 2015). Alguns hábitos podem interferir na 

eficácia do ACO, como a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, antibióticos, 

anticonvulsivantes e barbitúricos (SANTOS et al., 2006).  

3. OBJETIVOS: Identificar o conhecimento das usuárias sobre o hábito de ingestão 

da pílula diariamente no mesmo horário, além de possíveis alterações metabólicas 

que possam comprometer o efeito contraceptivo e o conhecimento das usuárias a 

respeito de interações medicamentosas.  

4. METODOLOGIA: Como instrumento de avaliação, está sendo utilizado um 

questionário composto de 17 perguntas abertas e fechadas sobre hábitos e 

conhecimentos sobre o uso de ACOs. As participantes da pesquisa são mulheres 



submetidas ao questionário que possuem idade superior a 18 anos e são usuárias 

de pílula anticoncepcional oral, todas alunas da Faculdade Herrero, e usuárias do 

Sistema Único de Saúde atendidas na Unidade de Saúde Vila Guaíra, Curitiba - PR. 

Para compilação dos dados será utilizado o sistema o SPSS para Windows, versão 

19.0. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética para pesquisa em humanos sob o 

parecer nº 1.520.776. 

5. DESENVOLVIMENTO: Até o momento participaram da pesquisa 27 mulheres. 

Não houve recusa de participação no estudo, sendo observado uma boa 

receptividade deste público,o que demonstrou que este é um assunto de interesse 

da população feminina. As usuárias da Unidade de Saúde Vila Guaíra serão 

entrevistadas do período de setembro a dezembro do ano corrente.  Até o mês de 

dezembro pretende-se entrevistar mais 123 mulheres desta unidade de saúde, 

atingindo o objetivo de 150 usuárias de ACOs.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES: As entrevistadas até o momento são todas 

alunas da Faculdade Herrero. Conforme tabela 1, pode-se observar que a maioria 

57,14% encontra-se em uma faixa etária entre 18-25 anos, e não possui filhos 

(67,9%). O índice de gravidez indesejada, assim como o número de gravidez em uso 

da pílula foi de apenas 7,1% e 3,6% respectivamente. Quando questionadas a 

respeito do uso de álcool, 32,1% responderam que fazem o uso, algumas 

destacaram o uso social, sendo interessante destacar que 53,57% afirmaram ter 

conhecimento sobre o efeito do álcool sobre o anticoncepcional. 

Em relação ao uso do tabaco, apenas 7,1% declararam ser fumantes, de 

qualquer forma, é importante destacar que o tabagismo é um dos principais fatores 

de risco para eventos trombolíticos em usuárias de ACO. Na maioria dos casos, o 

ACO foi receitado pelo médico 85,7%, sendo que 89,3% relatam ter recebido algum 

tipo de informação quanto ao uso do mesmo. Em relação ao conhecimento de 

hábitos que possam comprometer o efeito contraceptivo, evidenciou-se que esse 

assunto ainda é carente de informações para as usuárias. 

Quando questionadas sobre o conhecimento a respeito de substâncias que 

comprometem o efeito do ACO, a maioria (78,5%) afirmou conhecer a diminuição do 

efeito devido a antibióticos, seguido por 53,6% e 42,8% delas afirmaram ter 

conhecimento sobre diminuição do efeito devido ao uso de álcool e antifúngicos. 



Ainda 46,5% das usuárias relataram que em casos de uso da pílula e episódios de 

diarréia, as mesmas não fazem uso de métodos de barreira, enquanto que durante o 

uso de antibióticos 53,6% fazem o uso da camisinha. 

Tabela 1 – Perfil das usuárias de anticoncepcional oral. 

  N % 

Idade 18 – 25 
25 – 35 

Mais de 35 

16 
9 
2 

57,1 
32,1 
7,1 

Filhos Nenhum 
1 
2 

19 
5 
3 

67,9 
17,9 
10,7 

Renda Menor que 1 salário 
1 – 2 salários 
2 – 3 salários 

Mais que 3 salários 

2 
9 
5 
11 

7,1 
32,1 
17,9 
39,3 

Etilismo Sim 
Não 

9 
18 

32,1 
64,3 

Tabagismo Sim 
Não 

2 
25 

7,1 
89,3 

Indicação Médico 
Outros 

24 
3 

85,7 
14,3 

Informação Sim 
Não 

25 
2 

89,3 
7,1 

Gravidez 
indesejada 

Sim 
Não 

2 
25 

7,1 
89,3 

Gravidez com 
uso de pílula 

Sim 
Não 

1 
26 

3,6 
92,9 

Modo de uso Mesmo horário 
Esquecimento com menos de 12 horas 

Quando lembra 

17 
5 
5 

60,7 
17,9 
17,9 
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