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RESUMO  

A fim de evitar a maternidade, muitas mulheres adotam como método contraceptivo 

o anticoncepcional oral. Sem conhecimento de forma totalmente leiga o 

medicamento é aderido com o seu uso de doses diárias. Porém, baseando-se em 

estudos o mesmo carrega sobrecarga de hormônios (estrógeno e progesterona) que 

é capaz de burlar o organismo feminino gerando patologias que vão de curto a longo 

prazo, como hipertensão arterial e trombose, podendo ser um grande fator de risco 

para sociedade e problema a saúde pública. Desde modo o presente trabalho tem 

como objetivo elencar os malefícios a longo prazo da ingestão de pílulas 

anticoncepcionais de uso diário e da pílula de emergência (pílula do dia seguinte). 

Tratando-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva baseada em artigos científicos 

fixados em bancos de dados com disponibilidade para pesquisas e consultas de 

literaturas, sendo eles: Google acadêmico, Scielo, PubMed e dados da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

Palavras-chave: hormônio, anticoncepcional, hipertensão arterial, trombose. 

1. Introdução 

Um dos graves problemas socioculturais que é relacionado a saúde pública no Brasil 

é a gravidez na adolescência. Devido a imaturidade psicológica e fisiológica que a 

adolescente possui, a gravidez nessa faixa etária pode tornar-se uma gestação de 

risco, associando-se também a experiências negativas, aborto, anemia, desnutrição, 

sobrepeso, hipertensão e depressão pós-parto¹. 

Anualmente, várias políticas públicas de conscientização e educação sexual são 

implementadas na tentativa de solucionar esse problema crônico na sociedade 

brasileira. Uma dessas soluções é a administração de métodos contraceptivos, entre 

eles as pílulas anticoncepcionais1. Por outro lado, trabalhos científicos vêm 

demonstrando que os usos dessas pílulas contraceptivas podem colaborar para o 

aparecimento de patologias a curto e a longo prazo, o que vem dividindo as opiniões 

tanto sociais quanto acadêmicas 1-3. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) 79% das Brasileiras 

usaram métodos contraceptivos no ano de 2015 na intenção de evitar a gravidez2, 

um desses métodos é o anticoncepcional que é composto por dois hormônios 

sintéticos, o Estrógeno (normalmente etinilestradiol) e a Progesterona (geralmente a 



ciproterona ou a drospirenona). Na qual ambos possuem uma farmacocinética bem 

variada entre as vias de administração, sendo elas as vias: intramuscular, oral, 

transdérmica, intrauterina e subcutânea; as quais apresentam diferentes posologias, 

facilitando o uso³. 

2. Objetivo  

O presente trabalho objetivou elencar os malefícios a longo prazo da ingestão de 

pílulas anticoncepcionais de uso diário e da pílula de emergência (pílula do dia 

seguinte) e também verificar qual o tipo preferencial, a frequência de utilização da 

pílula anticoncepcional e a faixa etária entre as universitárias da Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU). 

 

3. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva baseada em artigos científicos 

fixados em bancos de dados com disponibilidade para pesquisas e consultas de 

literaturas, sendo eles: Google acadêmico, Scielo, PubMed e dados da Organização 

das Nações Unidas (ONU). Além disso, será aplicado um questionário entre as 

universitárias do Complexo educacional Faculdades Metropolitanas Unidas para 

verificação da faixa etária que mais utiliza anticoncepcionais, se o anticoncepcional é 

de uso diário ou de emergência e se possui recomendação médica. 

 

4. Desenvolvimento 

 Na sua farmacodinâmica o anticoncepcional age aumentando os níveis de 

estrógeno e progesterona no organismo, o que inibe a liberação hipofisária de 

hormônio folículo estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH)3. Isso acontece 

porque os hormônios sintéticos usados burlam o organismo feminino por imitarem o 

estrógeno e a progesterona natural, resultando na interrupção da a ovulação, sendo 

indicado como um dos melhores métodos para se evitar uma gravidez indesejada3. 

Por outro lado, muitos estudos epidemiológicos vêm afirmando que esse tipo de 

fármaco anticoncepcional predispõe algumas patologias a curto e à longo prazo, 

sendo umas delas a trombose venosa profunda (TVP) e a hipertensão arterial5-10. 

A Trombose Venosa Profunda (TVP) é um coagulo sanguíneo que pode ser 

desencadeada por inúmeros fatores e entre eles se encontram a combinação de 



hormônios encontrados nas pílulas anticoncepcionais, elevando o risco ao 

desenvolvimento de trombos, Tromboembolismo Venoso (TEV) e Tromboembolismo 

Pulmonar (TEP) nas mulheres9. 

Por sua vez, o uso de pílulas anticoncepcionais também pode desenvolver a 

hipertensão arterial que é uma doença multifatorial, caracterizada pela presença de 

altos níveis pressóricos nas artérias. Ela pode ser desenvolvida através de 

alterações metabólicas e estruturais dos vasos arteriais, sendo uma doença 

predominante na fase adulta, acometendo de 15% a 20% da população brasileira5-7-

10.    

5. Resultados preliminares 

Este trabalho está em andamento não possuindo ainda resultados preliminares a 

serem apresentados. No entanto, uma vez que grande parte das mulheres usam 

cronicamente a pílula anticoncepcional sem um acompanhamento médico 

adequado, seu uso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de um 

tromboembolismo venoso ou pulmonar. Em adição, será também elencada a pílula 

de emergência, que diferente do anticoncepcional oral é usado em uma única dose 

(as vezes duas) e tem uma sobrecarga de hormônios totalmente acima do 

contraceptivo de uso diário. 
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