
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ 

FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

 

 

 

RENATO FRANCO DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

RISCOS ENVOLVENDO O USO DE CONTRACEPTIVOS 

HORMONAIS COMBINADOS SEGUNDO CRITÉRIOS DE 

ELEGIBILIDADE RECOMENDADOS PELA ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURINHOS - 2016 



 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ 

FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

 

RENATO FRANCO DE LIMA 

 

 

 

 

RISCOS ENVOLVENDO O USO DE CONTRACEPTIVOS HORMONAIS 

COMBINADOS SEGUNDO CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

RECOMENDADOS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado como pré-requisito 

para conclusão do curso de Graduação 

em Farmácia das Faculdades Integradas 

de Ourinhos, tendo como orientador o 

Prof. Doutor Paulo Roque Obreli Neto. 

 

 

 

 

OURINHOS – 2016 



RISCOS ENVOLVENDO O USO DE CONTRACEPTIVOS HORMONAIS 

COMBINADOS SEGUNDO CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

RECOMENDADOS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 

 

Este trabalho foi julgado aprovado pela coordenação do curso no dia 

___/___/___ 

 

___________________________________________ 

Prof.ª Mestre Cristiane Fátima Guarido 

Coordenadora do curso de Farmácia das Faculdades Integradas de Ourinhos 

 

 

 

Apresentado à banca Examinadora composta pelos professores 

 

 

___________________________________________ 

Avaliador 1: Professor Doutor Paulo Roque Obreli Neto 

Orientador 

 

 

____________________________________________ 

Avaliador 2: Prof.a Mestre Cristiane Fátima Guarido 

Membro 

 

___________________________________________ 

Avaliador 3: Professor José Lucio Padua Gemeinder 

Membro 

 

OURINHOS - 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais 
inteligência.” 

 

Henry Ford 

https://pensador.uol.com.br/autor/henry_ford/


Agradecimentos 

Agradeço a Deus, sobre todas as coisas, por esta grande benção em minha vida, 

que foi o privilégio de me formar farmacêutico, o que representa a realização de um 

sonho antigo. Agradeço aos meus pais, pessoas que sempre me incentivaram e que, 

mais do que isso, prestaram todo apoio e contribuição necessária para a realização 

deste sonho. Agradeço também ao meu professor orientador Doutor Paulo Roque Obreli 

Neto, as farmacêuticas das unidades básicas de saúde de Chavantes, a minha esposa 

Aline Aparecida Muniz de Lima. Obrigado a todos! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RISCOS ENVOLVENDO O USO DE CONTRACEPTIVOS HORMONAIS 
COMBINADOS SEGUNDO CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
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RISKS INVOLVING THE USE OF COMBINED HORMONAL 
CONTRACEPTIVES ACCORDING TO ELIGIBILITY CRITERIA 
RECOMMENDED BY THE WORLD HEALTH ORGANIZATION. 
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RESUMO 

Os contraceptivos orais combinados (COCs), constituem o método reversível mais utilizado por 
mulheres (75%) para evitar gravidez indesejada, devido a sua eficácia, baixo custo e facilidade 
de uso. Em contrapartida são associados a vários fatores de riscos cardiovasculares, como 
infartos, acidente vascular encefálico (AVE) e trombose. O objetivo deste trabalho foi avaliar os 
fatores de riscos, de acordo com os critérios de elegibilidade segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS). O presente trabalho foi realizado no município de Chavantes-SP, através de 
amostras de conveniência, onde aplicou-se 50 questionários com questões fechadas em 
mulheres de 10-49 anos, em idade reprodutiva, que faziam a retirada dos COCs nas unidades 
básicas de saúde do município. Foi constatado que a idade média das mulheres entrevistadas 
eram de 34,7 anos e que 27 mulheres (54%), fazem o uso de COCs a menos de 10 anos, 13 
mulheres (26%) usam de 11 a 20 anos e 10 mulheres (20%) usam a mais de 20 anos. Foi 
verificado na presente amostragem que uma quantidade significativa de mulheres apresentava 
um ou mais fatores de risco de complicações decorrentes do uso de COC, podendo-se concluir 
que essas pacientes correm potenciais riscos de complicações cardíacas e vasculares com a 
continuidade do uso deste método contraceptivo, portanto, cabendo aos profissionais das  
Unidades Básicas de Saúde orientá-las na procura de outros métodos contraceptivos. 
 
Palavras-chave: Contraceptivos orais combinados, Critérios de elegibilidade, Mulheres. 

 

ABSTRACT 

Combined oral contraceptives (COCs) are the most commonly used reversible method for women 
(75%) to avoid unwanted pregnancies due to their effectiveness, low cost and ease of use. In 
contrast, they are associated with several cardiovascular risk factors, such as stroke, stroke and 
thrombosis. The objective of this study was to evaluate the risk factors according to the eligibility 
criteria according to the World Health Organization (WHO). The present study was carried out in 
the municipality of Chavantes-SP, through convenience samples, where 50 questionnaires with 
closed questions were applied to women aged 10-49 years, at reproductive age, who withdraw 
the COCs in the basic health units Of the municipality. It was verified that the average age of 
women interviewed was 34.7 years and that 27 women (54%) use COCs less than 10 years, 13 
women (26%) use 11 to 20 years and 10 women (20%) use it for more than 20 years. It was 
verified in the present sample that a significant number of women had one or more risk factors for 
complications due to COC use, and it can be concluded that these patients are at risk of cardiac 
and vascular complications with the continued use of this contraceptive method, Therefore, it is 
up to the professionals of the Basic Health Units to guide them in the search for other 
contraceptive methods. 

Keywords: Combined oral contraceptives, Eligibility criteria, Women. 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

A população brasileira é representada por cerca de 51% de mulheres, e 

dentre esse valor, 32,4 % está na idade reprodutiva (entre 10 e 49 anos). Devido 

este grande número de indivíduos fica evidente a importância dessas mulheres 

receberem as informações corretas à respeito das indicações, contraindicações 

e implicações do uso de qualquer método contraceptivo. Em 1986, em São Paulo 

foi realizado o primeiro estudo sobre a adequação e os riscos envolvendo o uso 

de contraceptivos orais, indicando que 50% das mulheres apresentavam alguma 

contraindicação (CORRÊA, 2012). 

Entre os métodos utilizados para planejamento familiar, os contraceptivos 

orais, conhecidos como pílulas, constituem o método reversível mais utilizado no 

mundo e também no Brasil (usado por cerca de 75% das mulheres) e sua 

utilização está relacionada com a facilidade de uso e sua eficácia altíssima, só 

que como se trata de um medicamento de uso diário, o esquecimento frequente 

irá elevar a taxa de falha do contraceptivo (BAHAMONDES et al., 2011). 

Suas primeiras formulações continham altas doses de etinilestradiol (150 

mcg) e de noretinodrel (9,85 mg), fatos que ficaram correlacionados a problemas 

cardiovasculares (acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e 

tromboembolismo venoso). Com a diminuição das doses de estrogênio e 

progestágeno e com inserção de novas vias de uso (transdérmica, transvaginal 

e intrauterina) houve sensível diminuição nos riscos cardiovasculares. Apesar 

dos riscos oferecidos pela medicação muitas mulheres fazem o uso deste 

medicamento com a finalidade de redução da acne e das cólicas menstruais 

(GOMES et al., 2009). 

Os critérios de elegibilidade são parâmetros para indicações e 

contraindicações de contraceptivos hormonais fornecidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), nos quais são diretrizes clínicas baseadas em 

evidências científicas visando orientar a prescrição desses métodos afim de 

evitar danos à saúde de quem os irá utilizar. Estes critérios dividem-se em quatro 



categorias: condição para a qual não há restrição de uso (categoria1); condição 

em que a vantagem de utilizar o método, geralmente, supera os riscos teóricos 

ou comprovados (categoria 2); condição em que os riscos teóricos ou 

comprovados, geralmente, superam as vantagens de se utilizar o método 

(categoria 3); condição que representa um risco de saúde inaceitável caso o 

método seja utilizado (categoria 4) (EVANGELISTA et al., 2014). 

A categoria 4 do critério de elegibilidade para o uso de contraceptivos 

hormonais enquadra neste grupo de risco mulheres entre 35 e 49 anos e 

fumantes (>20 cigarros por dia), que tenham Diabetes mellitus por mais de 20 

anos, IMC ≥ 30kg/m2, hipertensão arterial moderada  (sistólica ≥ 160 ou diastólica  

≥ 100) e grave (180-100), trombose venosa profunda e embolia pulmonar, 

cirurgia de grande porte com imobilização prolongada, dores de cabeça com 

aura (sintomas neurológicos focais) em qualquer idade, câncer de mama atual, 

cirrose aguda (descompensada) e tumores hepáticos (benignos e malignos) 

(EVANGELISTA et al., 2014).  

OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo avaliar a presença de fatores de riscos 

para o uso de contraceptivos orais combinados (COC) em mulheres atendidas 

na atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). 

METODOLOGIA 

Delineamento e localização de estudo 

Foi realizado um estudo transversal no período de junho à setembro de 

2016, em unidades básicas de saúde do município de Chavantes. O município 

possui 12.114 habitantes, sendo 6.086 (50,2%) do sexo feminino e dentre esses, 

encontram-se em idade fértil (10-49 anos) 3.133 (56,7%). Atualmente existem 

quatro unidades de saúde de atenção básica neste município (BRASIL,2010). 

Critérios de inclusão 

Foram incluídas mulheres com idade reprodutiva entre 10-49 anos, que 

fez a retirada de algum COC nas unidades de saúde do município de Chavantes. 

Tamanho da amostra 



Foi adotada uma amostra de conveniência de 50 mulheres. 

Análise de dados 

Os resultados estão expressos como frequência absoluta e frequência 

relativa e média, para avaliar a proporção de mulheres que apresentam fatores 

de risco, e para avaliar o número médio de fatores de riscos por mulher. 

Coleta de dados 

Foi realizada durante a dispensação dos contraceptivos orais combinados 

por funcionários da farmácia, que convidou as pacientes elegíveis a participarem 

do estudo, explicando verbalmente e por escrito os objetivos e como seria sua 

participação.  

Para as pacientes elegíveis que aceitaram participar da entrevista foram 

utilizados formulários estruturados desenvolvido pelos pesquisadores de campo. 

Os dados coletados e analisados levaram em conta o uso do 

contraceptivo oral combinado Ciclo 21®, único fornecido nas unidades básicas 

de saúde dos locais onde foram aplicados os questionários.  

O Ciclo 21®, consiste em um contraceptivo de segunda geração, utilizado 

pelas pacientes apresentando-se na forma farmacêutica de comprimidos, sendo 

composto por levonorgestrel (0,15mg) e etinilestradiol (0,03mg) e excipientes 

(lactose, povidona, celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, croscarmelose 

sódica e macrogol) (CICLO 21, 2016). 

 O formulário foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a presença de 

fatores classificados como categoria de risco 4 (Condição que representa um 

risco de saúde inaceitável caso o método seja utilizado), segundo o critério de 

elegibilidade da OMS (BOUZAS, TAKEY, EISENSTEIN, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi utilizado no estudo a amostragem por conveniência, na qual foi 

aplicado um questionário a 50 mulheres que fazem o uso de contraceptivos orais 

combinados fornecidos pelas unidades básicas de saúde do município de 



Chavantes-SP. Esse tipo de amostragem representa uma parte da população 

acessível no momento da pesquisa, sem passar por critérios de seleção, 

portanto seus resultados não representam com exatidão uma população como 

um todo (MIOT,2011). 

De acordo com o questionário aplicado (n=50), constatou-se que a média 

de  idade das mulheres entrevistadas foi de 34,7 anos, e que 27 mulheres (54%) 

faziam o seu uso há menos de 10 anos, 13 mulheres (26%) usavam de 11 a 20 

anos e 10 mulheres (20%) faziam o uso há mais de 20 anos. 

Como a pesquisa foi realizada em unidades básicas de saúde do SUS, 

todas as mulheres começaram a utilizar os COC com orientação médica. 

Tabela 1: Questionário aplicado de acordo com os critérios de elegibilidade segundo a OMS. 

Critérios de elegibilidade segundo a OMS Nº  
indivíduos 

% 
indivíduos 

Começou a usar o COC com orientação médica 
Deu a luz nas últimas 6 semanas 
Esta amamentando 
Você fuma  
Fuma 21 -30 cigarros por dia 
Possui pressão arterial alta (acima de 150/100mmHg) 
Possui alguma doença vascular (trombose, aneurisma, 
varizes) 
Já apresentou o quadro de Trombose Venosa Profunda 
Já apresentou o quadro de embolia pulmonar 
Fez alguma cirurgia de grande porte com imobilização 
prolongada nos últimos dias e continuou usando o COC 
Possui alguma mutação trombogênica (fator v Leiden) 
Já teve infarto 
Já teve Acidente Vascular Cerebral 
Possui doença cardíaca valvular complicada 
Possui enxaqueca com aura 
Faz tratamento de câncer de mama atualmente 
Possui diabetes  
Possui hepatite viral ativa 
Possui cirrose aguda (descompensada) 
Possui tumores hepáticos (fígado) benignos (adenomas) 
Possui tumores hepáticos (fígado) malignos (hepatomas) 

50 
3 
3 
7 
2 
7 
3 
 

0 
0 
 

5 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

100% 
6% 
6% 
14% 
4% 
14% 
6% 

 
0% 
0% 

 
10% 
0% 
0% 
0% 
0% 
46% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

 

Os COC consistem no método contraceptivo reversível mais utilizado no 

mundo. Sendo seu uso relacionado a vários fatores de riscos cardiovasculares, 

pois alteram os parâmetros normais de coagulação (BRITO, NOBRE, VIEIRA, 

2010). 



 De acordo com Lobo, Romão (2011), o uso de COC está relacionado com 

um aumento de 2 a 6 vezes para o risco de trombose venosa, que embora seja 

raramente fatal, está relacionada com o aumento da mortalidade em mulheres 

que fazem o uso de contraceptivos orais combinados. 

A enxaqueca ou migrânea com aura segundo Brito, Nobre, Vieira (2010), 

constituem fatores de riscos para mulheres que fazem o uso de etinilestradiol, 

pois as somas destes fatores estão relacionadas a um aumento nos casos de 

mulheres que tiveram AVE (Acidente Vascular Encefálico), sendo, portanto, 

contraindicado o uso de COC para mulheres de qualquer idade.  

Na presente pesquisa foram detectadas 23 mulheres (46%) que relataram 

possuir enxaqueca com aura, indicando um número bastante elevado de 

pacientes que não deveriam estar fazendo o uso deste método contraceptivo.  

Mas segundo Cibian, Pereira (2013), a enxaqueca ou migrânea pode ser 

definida como crises constantes de cefaleia, junto com outros sintomas, como 

náuseas e vômitos, aversão a luz e ao barulho, podendo afetar de 4 a 6% a 

população feminina. O resultado obtido indicou um elevado número de pacientes 

que relataram ter enxaqueca com aura (46%), fato que pode ser atribuído ao 

desconhecimento dos sintomas pelas pacientes, já que uma das reações 

adversas do uso de COC é a cefaléia.  

No presente estudo, pôde-se detectar 3 pacientes (6%), que possuem 

alguma doença cardiovascular e 5 pacientes (10%) que tinham realizado alguma 

cirurgia de grande porte e continuaram fazendo o uso de COC, o que indica 

riscos de saúde inaceitáveis para a continuidade do uso deste método. 

O etinilestradiol também age como fator de risco para pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), pois o mesmo age aumentando o 

angiotensinogênio hepático, o que irá causar aumento na pressão arterial das 

pacientes pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona (BRITO, NOBRE, 

VIEIRA, 2010).  

De acordo com o estudo aplicado em paciente que fazem o uso de COC 

foram encontradas 7 pacientes (14%) que possuem HAS, sendo considerado o 

valor acima de 150 x100 mmHg. 



Os COC podem ser utilizados normalmente por mulheres não tabagistas 

acima de 35 anos, sendo raro o risco de Infarto agudo do miocárdio (IAM), 

Tromboembolismo venoso (TEV) e AVE, porém tem esse risco dobrado após os 

40 anos de idade. Para mulheres tabagistas, devemos considerar que os riscos 

relacionados a problemas cardiovasculares são relevantes em qualquer idade. 

Agora, quando falamos em mulheres tabagistas que fumam mais de 15 cigarros 

por dia e possuem mais de 35 anos, essas enquadram-se no grau de risco da 

categoria 4, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), na qual o uso do 

COC é inadmissível, pois a paciente terá mais riscos do que benefícios, tendo 

um risco aumentado para episódios de IAM, AVE e TEV (SILVEIRA et al; 2014). 

De acordo com a pesquisa realizada pôde-se detectar a presença de duas 

pacientes (4%) que fazem o uso de COC e fumam de 21 a 30 cigarros por dia, 

enquadrando-se, portanto, no grau de risco 4, segundo a OMS, recomendando-

se a essas pacientes a utilização de outros métodos contraceptivos, pois a 

continuidade do uso deste método elevará os riscos para episódios de IAM, AVE 

e TEV. 

 

CONCLUSÃO 

Foi verificado na presente amostragem que uma quantidade significativa 

de mulheres apresentava um ou mais fatores de risco de complicações 

decorrentes do uso de COC, podendo-se concluir que essas pacientes correm 

potenciais riscos de complicações cardíacas e vasculares com a continuidade 

do uso deste método contraceptivo, portanto, cabendo aos profissionais das  

Unidades Básicas de Saúde orientá-las na procura de outros métodos 

contraceptivos. 
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