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“...E mesmo quando a visão se turva e o coração só chora 
Mas na alma, há certeza da vitória... 

Posso, tudo posso Naquele que me fortalece...” 



6 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a Deus que é o meu amor maior e a minha Mãezinha do Céu por estarem ao meu lado 

em todos os momentos, sempre iluminando meus passos e encorajando o meu dia-a-dia. 

 



7 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, obrigado por tudo! 

Às Professoras Doutoras Marta Fonteles e Mirian Parente, sempre dispostas a 

incentivar, orientar, gerar idéias e elucidar qualquer dúvida, contribuindo imensamente para 

minha formação profissional. Obrigado pela dedicação e paciência. 

À honrosa participação da Dra. Silvia Bomfim por partilhar inúmeros 

conhecimentos e engrandecer ainda mais esse trabalho. 

À Dra. Cristiane Feijó pelo apoio à realização desta pesquisa, à minha formação 

profissional e pela amizade. 

Aos companheiros e companheiras do SAC FARMA Pague Menos pela disposição 

na realização deste trabalho. Sem a parceria e amizade de vocês não conseguiria.... 

Obrigado!!! 

Ao camarada Luis David que estendeu a mão no momento em que mais precisei. 

Valeu! 

Aos meus irmãos, mas irmãos mesmo, Guilherme, Marcelo, Dudu e Júlio que me 

agüentam até hoje! Sabe aqueles amigos de verdade que contamos nos dedos? Pois é, vocês 

estão nessa seleta e eterna lista! Obrigado por existirem! 

A todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste 

trabalho. 



8 

 

TRÊS COISAS 

 

“De tudo, ficaram três coisas:  
A certeza de que estamos sempre começando...  
A certeza de que é preciso continuar...  
A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar...  
 
 
 
Portanto, devemos: 
Fazer da interrupção, um caminho novo...  
Da queda, um passo da dança...  
Do medo, uma escada...  
Do sonho, uma ponte...  
Da procura, um encontro..."  

 

 

Fernando Pessoa 

 



9 

 

SUMÁRIO 
 
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
LISTA DE TABELAS 
LISTA DE GRÁFICOS 
RESUMO  
ABSTRACT 
1. INTRODUÇÃO.................................................................................................................................................14 

1.1. ANTICONCEPÇÃO – MARCO CONCEITUAL.................................................................................14 
1.2. ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA.............................................................................................17 

1.2.1. DEFINIÇÃO E INDICAÇÕES......................................................................................................17 
1.2.2. HISTÓRICO....................................................................................................................................18 
1.2.3. NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO............................................................................20 
1.2.4. IMPORTÂNCIA DA ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ATUAL CONJUNTURA 
BRASILEIRA.............................................................................................................................................22 
1.2.5. TIPOS................................................................................................................................................23 
1.2.6. DIFERENÇAS ENTRE O MÉTODO DE YUZPE E O DO 
LEVOVONORGESTREL........................................................................................................................25 
1.2.7. BENEFÍCIOS...................................................................................................................................25 
1.2.8. RISCOS.............................................................................................................................................26 
1.2.9. MECANISMO DE AÇÃO..............................................................................................................28 
1.2.10. EFEITOS COLATERAIS.............................................................................................................30 

1.3. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS..........................................................31 
2. JUSTIFICATIVA..............................................................................................................................................33 
3. OBJETIVOS......................................................................................................................................................35 

3.1. GERAL......................................................................................................................................................35 
3.2. ESPECÍFICOS..........................................................................................................................................35 

4. CASUÍSTICA E MÉTODOS...........................................................................................................................36 
4.1. LOCAL DO ESTUDO..............................................................................................................................36 
4.2. DESENHO DO ESTUDO........................................................................................................................37 
4.3. SELEÇÃO DA AMOSTRA: CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO.....................................38  
4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS..............................................................................................38  
4.5. ASPECTOS ÉTICOS...............................................................................................................................38 

5. RESULTADOS..................................................................................................................................................40 
6. DISCUSSÃO......................................................................................................................................................68  
7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO..........................................................................................................................76 
8. CONCLUSÃO...................................................................................................................................................77 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................................................78 
9. ANEXOS............................................................................................................................................................87 

9.1 ANEXO 1....................................................................................................................................................88 
9.2 ANEXO 2....................................................................................................................................................89 
9.3 ANEXO 3....................................................................................................................................................90 



10 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AE - ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA 

AIDS – SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA 

CE - CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA 

CEP – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

CFM – CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

DST - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

FDA – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

FEBRASGO – FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

FHI – FAMILY HEALTH INTERNATIONAL 

FIGO - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

IPPF - INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION 

MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SBRH - SOCIEDADE BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO HUMANA 

UNICEF - THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION 

 



11 

 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1 – FAIXA ETÁRIA DAS ENTREVISTADAS..........................................................................................40 

TABELA 2 – ESTADO CIVIL......................................................................................................................................41 

TABELA 3 – PROCEDÊNCIA DAS ENTREVISTADAS.........................................................................................42 

TABELA 4 – PROCEDÊNCIA DAS ENTREVISTADAS (OUTRAS LOCALIDADES).......................................43 

TABELA 5 – FAIXA SALARIAL DAS ENTREVISTADAS.....................................................................................44 

TABELA 6 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DAS ENTREVISTADAS...................................................................45 

TABELA 7 – AS ENTREVISTADAS POSSUÍAM CONVÊNIO MÉDICO?..........................................................46 

TABELA 8 – O MEDICAMENTO TEVE PRESCRIÇÃO MÉDICA?....................................................................47 

TABELA 9 – ORIGEM DA PRESCRIÇÃO MÉDICA..............................................................................................48 

TABELA 10 – TENTARAM ADQUIRIR O MEDICAMENTO EM SERVIÇO PÚBLICO?...............................49 

TABELA 11 – MEIO DE INFORMAÇÃO SOBRE CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA.............................50 

TABELA 12 – OUTROS MEIOS DE INFORMAÇÃO SOBRE CONTRACEPÇÃO DE 

EMERGÊNCIA..............................................................................................................................................................50 

TABELA 13 – É A PRIMEIRA VEZ QUE UTILIZA A PÍLULA?..........................................................................51 

TABELA 14 – QUANTIDADE DE VEZES QUE A PÍLULA FOI UTILIZADA NOS ÚLTIMOS 6 

MESES.............................................................................................................................................................................52 

TABELA 15 – TEM CONHECIMENTO DO RISCO DE DIMINUIÇÃO DA EFICÁCIA DO 

MEDICAMENTO SE O USO FOR REPETITIVO?..................................................................................................53 

TABELA 16 - APRESENTOU ALGUMA REAÇÃO APÓS O USO DA PÍLULA?...............................................54 

TABELA 17 - REAÇÕES QUE OCORRERAM ENTRE AS ENTREVISTADAS EM GERAL..........................54 

TABELA 18 – CONHECIMENTO OUTRO MÉTODO CONTRACEPTIVO?.....................................................55 

TABELA 19 – TABELA GERAL DE CONHECIMENTO DE OUTROS MÉTODOS 

CONTRACEPTIVOS.....................................................................................................................................................55 

TABELA 20 – TABELA GERAL DE UTILIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO MÉTODOS 

CONTRACEPTIVOS.....................................................................................................................................................56 

TABELA 21 - MOTIVO DA UTILIZAÇÃO DA ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA................................58 

TABELA 22 – ATÉ QUANTO TEMPO APÓS ESSE MEDICAMENTO PODE ATUAR COMO 

CONTRACEPTIVO?.....................................................................................................................................................59 

TABELA 23 – VOCÊ ACREDITA QUE A “PÍLULA DO DIA SEGUINTE” PODE TER EFEITO 

ABORTIVO?...................................................................................................................................................................60 

TABELA 24 – PRESCRIÇÃO MÉDICA X CONVÊNIO MÉDICO........................................................................61 

TABELA 25 – ESTADO CIVIL X 1º VEZ DE UTILIZAÇÃO.................................................................................62 

TABELA 26 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE X EFEITO ABORTIVO..................................................................63 

TABELA 27 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE X CONHECIMENTO DE DIMINUIÇÃO DA EFICÁCIA SE O 

USO FOR REPETITIVO...............................................................................................................................................65 

TABELA 28 – FAIXA ETÁRIA X MOTIVO DE UTILIZAÇÃO DA CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA: 

SEXO DESPROTEGIDO..............................................................................................................................................67 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 



12 

 

GRÁFICO 1 - FAIXA ETÁRIA DAS ENTREVISTADAS........................................................................................40 

GRÁFICO 2 – ESTADO CIVIL....................................................................................................................................41 

GRÁFICO 3 – PROCEDÊNCIA DAS ENTREVISTADAS.......................................................................................42 

GRÁFICO 4 – FAIXA SALARIAL DAS ENTREVISTADAS..................................................................................44 

GRÁFICO 5 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DAS ENTREVISTADAS................................................................45  

GRÁFICO 6 – AS ENTREVISTADAS POSSUÍAM CONVÊNIO MÉDICO?.......................................................46 

GRÁFICO 7 – O MEDICAMENTO TEVE PRESCRIÇÃO MÉDICA?..................................................................47 

GRÁFICO 8 - ORIGEM DA PRESCRIÇÃO MÉDICA............................................................................................48 

GRÁFICO 9 - TENTARAM ADQUIRIR O MEDICAMENTO EM SERVIÇO PÚBLICO?...............................49 

GRÁFICO 10 – MEIO DE INFORMAÇÃO SOBRE CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA..........................50 

GRÁFICO 11 – É A PRIMEIRA VEZ QUE UTILIZA A PÍLULA?........................................................................51 

GRÁFICO 12 – QUANTIDADE DE VEZES QUE A PÍLULA FOI UTILIZADA NOS ÚLTIMOS 6 

MESES.............................................................................................................................................................................52 

GRÁFICO 13 – TEM CONHECIMENTO DO RISCO DE DIMINUIÇÃO DA EFICÁCIA DO 

MEDICAMENTO SE O USO FOR REPETITIVO?..................................................................................................53  

GRÁFICO 14 - APRESENTOU ALGUMA REAÇÃO APÓS O USO DA PÍLULA?............................................54 

GRÁFICO 15 – CONHECIMENTO OUTRO MÉTODO CONTRACEPTIVO?...................................................55 

GRÁFICO 16 - COMPARATIVO ENTRE O CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS...................................................................................................................................................57 

GRÁFICO 17 - MOTIVO DA UTILIZAÇÃO DA ANTICONCEPÇÃO DE 

EMERGÊNCIA..............................................................................................................................................................58 

GRÁFICO 18 - ATÉ QUANTO TEMPO APÓS ESSE MEDICAMENTO PODE ATUAR COMO 

CONTRACEPTIVO?.....................................................................................................................................................59 

GRÁFICO 19 – VOCÊ ACREDITA QUE A “PÍLULA DO DIA SEGUINTE” PODE TER EFEITO 

ABORTIVO?...................................................................................................................................................................60 

GRÁFICO 20 – PRESCRIÇÃO MÉDICA X CONVÊNIO MÉDICO......................................................................61 

GRÁFICO 21 – ESTADO CIVIL X 1º VEZ DE UTILIZAÇÃO...............................................................................62 

GRÁFICO 22 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE X EFEITO ABORTIVO...............................................................64 

GRÁFICO 23 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE X CONHECIMENTO DE DIMINUIÇÃO DA EFICÁCIA SE O 

USO FOR REPETITIVO...............................................................................................................................................66 
 



13 

 

RESUMO 

 
Introdução: A contracepção de emergência (CE) é um método que evita a gravidez após a 
relação sexual. Também conhecido por “pílula pós-coito”, esse método utiliza progestogênio 
na forma concentrada e tem indicação reservada às situações especiais ou de exceção, tais 
como falha conhecida ou presumida, uso inadequado e relação sexual sem uso de método 
contraceptivo, bem como em casos de violência sexual. Objetivo: Descrever e analisar o 
nível de conhecimento e a utilização da CE de usuárias do Serviço de Atendimento 
Farmacêutico (SAC FARMA), de uma Rede de Farmácias Comunitárias em Fortaleza, Ceará. 
Métodos: Entre os meses de outubro de 2008 a maio de 2009, após o esclarecimento de 
informações sobre pílula pós-coito através do SAC FARMA, mulheres usuárias ou que 
tinham intenção de uso da CE, foram convidadas a participar da pesquisa sobre uso de CE. 
Para tanto, foi aplicado um questionário e os dados foram incluídos no programa estatístico 
SPSS, versão 15.0. Resultados: Das 54 entrevistas feitas, a maioria das mulheres estavam 
entre a faixa etária de 23 e 29 anos de idade (44,4%), solteiras (66,7%) e residentes no Estado 
do Ceará (66,7%). Tinham renda entre 1 e 3 salários mínimos (48,1%) e cursavam ensino 
médio (50,0%) e superior (42,6%). Pretendiam fazer uso ou utilizaram CE sem 
orientação/prescrição médica (92,6%) e a maioria (54%) obteve alguma informação sobre CE 
através de amigos e familiares. Mais da metade (64,8%) afirmou que não era a primeira vez 
de uso, sendo que 82% relataram utilizar uma ou duas vezes.  Com relação ao conhecimento 
sobre o risco de diminuição de eficácia caso houvesse repetição do uso, a maioria (64%) 
relatou desconhecer essa informação. Relataram nenhuma reação ou queixa (72%) e 98,1% 
conheciam outro método contraceptivo, sendo o preservativo o mais conhecido (92,6%) e 
utilizado (84%). Um dos principais motivos para justificar a utilização da CE foi o sexo 
desprotegido (53,7%). Quando perguntadas até quanto tempo após a relação sexual o método 
pode ser utilizado, a maioria respondeu que pode ser até 72 horas (56,3%), 25% não souberam 
responder e 65,6% relataram que a “Pílula do Dia Seguinte” não possui efeito abortivo. 
Conclusão: A maioria das mulheres avaliadas pretendia fazer uso ou utilizar a CE sem 
orientação/prescrição médica, obteve informações sobre a pílula através de amigos e 
familiares e, além disso, não tinha conhecimento sobre o risco de diminuição de eficácia se o 
uso for repetitivo. Estes fatos alertam para que se tenha uma maior preocupação em relação à 
possibilidade de uso indevido do medicamento e seu fácil acesso nas farmácias comerciais.  
 
 
Palavras Chave: Contraceptivo de emergência; pílula pós coito; serviço de atendimento 
farmacêutico.
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ABSTRACT 
 

 
Introduction: The emergency contraceptive pill (EC) is a method of the emergency 
contraception that prevents pregnancy after sexual intercourse. It is also known as the “post 
coital pill” and contains high dose  progestin-hormone. The EC can be taken immediately or 
up to five days after sex if the woman did not use birth control, in cases of suspected birth 
control failure, or if she was forced to have sex. Objective: To describe the level of 
knowledge and use of EC by users of the Medicine Attendance Service (SAC FARMA) in a 
network of community pharmacies placed in Fortaleza, Ceará. Methods: In the months 
October (2008) to May (2009), after each enquiry  about the “post coital pill”, women who 
were using or intended to use this pill were invited to participate in a survey on the use of 
emergency contraception by the application of a structured questionnaire. The data were 
analyzed with the statistical program SPSS, version 15.0. Results: Of the 54 women 
interviewed, the majority were aged between 23 and 29 years (44.4%), were single (66.7%) 
and resident in the State of Ceará (66.7%).  (48.1%) had income between 1 and 3 minimum 
wages, 50,0% higher secondary education and 42.6% had higher education.). Almost all 
(92,6%) wished to use or have used EC without guidance/prescription and of these the 
majority (54%) obtained some information about EC through friends and family. More than 
half (64.8%) said it was not their first time of use, and 82% reported using EC once or twice 
previously. With respect to knowledge about the risk of loss of effectiveness if the use is 
repetitive, the majority (64%) were unaware of this information. Most (72%) reported no 
adverse reaction or other complaints. Also, 98.1% of interviewed reported that they knew 
other method of contraception, being the condom the most widely known (92.6%) and used 
(84%). One of the main reasons to justify the use of EC was unprotected sex (53.7%). When 
asked for how long after intercourse the method can be used, most answered within 72 hours 
(56.3%), 25% did not respond and 65.6% reported that "post coital pill" has no abortive 
effect. Conclusion: Most of the women studied wanted to use the EC without prescription 
and obtained information about EC pill from friends and family. Moreover most women had 
no knowledge about the risk of reduced effectiveness if the use is repetitive. These findings 
are of concern as they indicate the possibility of misuse of the EC given its easy access in 
pharmacies. 
 

KEY WORDS: Emergency contraceptive; post coital pill; Medicine Attendance Service 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. ANTICONCEPÇÃO – MARCO CONCEITUAL 

 

A anticoncepção é o mecanismo pelo qual se evita a produção e/ou união dos gametas 

por meio de procedimentos que interferem na cibernética da reprodução. Os diferentes 

métodos anticonceptivos podem ser classificados em comportamentais, químicos, mecânicos 

e cirúrgicos. Não existe método anticoncepcional ideal, todos apresentam vantagens e 

desvantagens em concurso com suas características específicas (FORMIGA FILHO, 2007). 

A anticoncepção como parte integrante do planejamento familiar, é preceito 

constitucional na República Federativa do Brasil e ação de saúde no contexto da assistência 

integral à saúde do indivíduo. 

A saúde da mulher começou a ser incorporada às políticas nacionais de saúde nas 

primeiras décadas do século XX, mas os programas implementados voltavam-se 

exclusivamente para a assistência aos problemas decorrentes da gestação e do parto (MS, 

2005). 

A partir de 1950, várias foram as linguagens e conceituações, relativas à saúde de 

mulheres e homens, adotadas por vários países. Conceitos como controle de natalidade, 

controle populacional, planejamento familiar, saúde materno-infantil, saúde da mulher, saúde 

reprodutiva, saúde sexual, direitos reprodutivos, direitos sexuais, entre outros, indicam como 

os países têm trabalhado a questão do corpo, da reprodução e da sexualidade. A atenção dada 

às questões populacionais tem evoluído consideravelmente, e mudanças têm sido 

incorporadas em políticas de diversos países. As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas pela 

emergência de preocupações neomalthusianas de que o aumento populacional poderia atrasar 

o crescimento, destruir o meio ambiente, sucatear os serviços sociais e aumentar a pobreza. 

Para responder a essas preocupações, muitos países, nos anos de 1960, adotaram uma 

abordagem da questão populacional que envolvia uma política de controle de natalidade, 

implementando programas verticais de planejamento familiar. A idéia de que programas de 

planejamento familiar promoveriam o controle populacional, permaneceu ao longo da década 

de 1970. Formuladores de políticas defendiam a disseminação de métodos contraceptivos, 

mesmo que contrariassem os interesses individuais. Nos primórdios da demografia, 

preocupações com direitos individuais não eram incorporadas às análises da explosão 

populacional (GALVÃO, 1999; CORRÊA, 2006 apud SOUZA, 2008). 
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O Brasil apresentou um aumento populacional entre os anos de 1940 a 1970. Segundo 

Vieira (2003), neste período, o país vivenciou uma alta na taxa de natalidade. Esta alta 

aconteceu graças a dois fatores: 1- declínio moderado na taxa de mortalidade iniciado na 

década de 1940, devido ao controle de doenças transmissíveis e às melhorias no saneamento 

básico; 2- a alta da fecundidade. Essa fase produziu uma pirâmide etária com concentração 

em jovens.  

A partir da década de 60, iniciam sua atuação no Brasil, diversas entidades de caráter 

privado voltadas para o controle da natalidade, financiadas por agências internacionais que 

tinham o interesse em reduzir o crescimento populacional no País. Ao mesmo tempo, 

verificava-se atuação quase inexistente do setor público no campo do planejamento familiar, 

existindo, como já referido acima, enfoque da assistência no ciclo gravídico-puerperal. Após 

1970, o país mostra significativo declínio da fecundidade. O uso de métodos contraceptivos 

explica este declínio, considerado rápido e intenso. Segundo Berquó (apud Vieira, 2003), o 

Brasil demorou 40 anos para aumentar 45% na esperança de vida e 15 anos para diminuir 

48% na taxa de fecundidade. Esta queda da fecundidade não foi resultado de nenhuma política 

nacional destinada a tal objetivo. Porém, segundo Vieira (2003), havia uma política implícita 

de controle populacional. Esta política colocava no mercado contraceptivos orais de baixo 

custo, facilitava o acesso à esterilização feminina e, também agia de forma indireta, através de 

ações de ampliação à educação, aumento das mulheres na força de trabalho e a promoção do 

consumo pela mídia televisa. Sorj et al. (2007) explicam a rápida redução da fecundidade 

através de vários fatores, tais como: melhoria e popularização dos métodos contraceptivos, 

mudanças comportamentais relativas ao lugar da maternidade na identidade social das 

mulheres e, também o ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho (ocasionando 

menos prioridade para a formação de um núcleo familiar com filhos).  

O tema planejamento familiar sempre levantou polêmicas no país. Durante a década 

de 1970, o debate em torno do controle demográfico encontrava-se acirrado e polarizado. O 

Ministério da Saúde (MS) tratava a questão do planejamento familiar de forma pouco 

sistematizada. Antes de 1970, a baixa densidade demográfica provocava uma preocupação de 

ocupar todo o território nacional, principalmente as fronteiras. Havia também uma forte 

influência da Igreja Católica, para que não se adotasse políticas de planejamento familiar. 

(VIEIRA, 2003 ; COSTA et al., 2006). 

Em 1984, o MS elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), com a colaboração de representantes de grupos feministas, gestores estaduais e 

pesquisadores das universidades. O PAISM constitui-se como marco histórico, na medida em 
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que introduz novo enfoque nas políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, centrado na 

integralidade e na eqüidade das ações, propondo abordagem global da saúde da mulher em 

todas as fases do seu ciclo vital, e não apenas no ciclo gravídico-puerperal (MS, 2005). 

A filosofia básica do PAISM era a de oferecer, ao maior número de pessoas possível, 

informações e orientações quanto aos métodos de planejamento familiar legalmente 

reconhecidos em nosso meio, de modo que a mulher ou o casal pudessem escolher 

conscientemente um deles. Além disto, o programa propunha-se a promover o acesso a estes 

métodos (MS, 1987). 

No que se refere, particularmente, à anticoncepção, os métodos anticoncepcionais 

começaram a ser distribuídos aos estados pelo Ministério da Saúde, de forma descontínua, na 

segunda metade da década de 1980, quando se iniciou a implementação do PAISM (MS, 

2005). 

A assistência integral à saúde é um modelo no qual o indivíduo é abordado em sua 

integralidade e em todas as fases do seu ciclo vital, por meio de um conjunto de ações 

educativas, de diagnose, tratamento e/ou recuperação, que aplicados permanentemente 

objetivam melhorar a qualidade da saúde da população. Neste contexto, a anticoncepção 

encontra-se intimamente ligada à prevenção em saúde reprodutiva, com benefícios 

inequívocos na melhoria dos indicadores epidemiológicos e de estatísticas vitais, 

especialmente nos grupos de maior risco. 

O desenvolvimento de tecnologias anticonceptivas e seu reconhecimento como 

instrumento legítimo de saúde pública, tem permitido diminuir os índices de gravidezes 

indesejadas, de abortamentos provocados e de mortes maternas, ainda podendo otimizar as 

estações ou épocas mais propícias de menor risco, com conseqüente impacto na promoção de 

saúde infantil e materna. 

A qualquer política de saúde pública impõe-se a assistência à anticoncepção, 

associando-se nesta ação os conceitos de direitos reprodutivos e sexuais, a participação 

masculina no processo e o enfoque de gênero como fatores essenciais. O atendimento à 

escolha do método anticonceptivo pressupõe o acompanhamento clínico-epidemiológico da 

usuária, independente do método escolhido, bem como todos os esforços em atenção à 

prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (DST), principalmente à AIDS. 

Os protocolos de atenção à anticoncepção devem ser objetivos, com profissionais 

familiarizados com mitos e percepções errôneas capitaneadas pela comunidade, devendo 

combatê-los com sensibilidade e de modo correto. O aconselhamento deve ser isento e 
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compatível com o nível de instrução e linguagem cultural dos usuários (as) (FORMIGA 

FILHO, 2007). 

 

1.2. ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

1.2.1 DEFINIÇÃO E INDICAÇÕES 

 

A maioria dos métodos anticonceptivos atua de forma a prevenir a gravidez antes ou 

durante a relação sexual. A anticoncepção ou contracepção de emergência (AE ou CE) é um 

método contraceptivo que pode evitar a gravidez após a relação sexual. Consiste na utilização 

de pílulas contendo estrogênio e progestogênio ou apenas progestogênio. O método também 

conhecido por “pílula pós-coito” ou “pílula do dia seguinte” utiliza esses compostos 

hormonais na forma concentrada. Embora essa última denominação seja bastante utilizada, a 

maioria dos estudos recomenda o abandono desse termo, porque exprime a idéia de que a 

mulher deve esperar até o dia seguinte para começar a tomar as pílulas ou que seu uso, após o 

dia seguinte, é tardio. É diferente dos outros métodos contraceptivos, pois tem indicação 

reservada às situações especiais ou de exceção, com o objetivo de prevenir a gravidez 

inoportuna ou indesejada. (BELLAGIO, 1995; DIAS S, 2003; FORMIGA FILHO, 1997; MS, 

2006; WHO, 1998) 

O objetivo da CE é prevenir uma gravidez inoportuna ou indesejada após relação que, 

por alguma razão, foi desprotegida. Entre as principais indicações estão a relação sexual sem 

uso de método contraceptivo, falha conhecida ou presumida de um método de rotina, uso 

inadequado do anticonceptivo e abuso sexual. Entre as falhas dos anticonceptivos, podem-se 

citar o rompimento do preservativo, que é bastante comum, ou deslocamento do diafragma. 

Esquecimento prolongado do contraceptivo oral, atraso na data do injetável mensal, cálculo 

incorreto do período fértil, erro no período de abstinência ou interpretação equivocada da 

temperatura basal são também circunstâncias que levam ao uso inadequado dos métodos 

contraceptivos e expõem ao risco de gravidez indesejada.  

Nos casos de violência sexual, a mulher ou adolescente é privada da possibilidade de 

escolha e submetida à possibilidade de engravidar do agressor. O extremo dessa violência é 

observado em situações de guerra, em que, não raro, a gravidez forçada é usada com a 

finalidade de eliminação étnica. De acordo com o UNICEF, nos países menos desenvolvidos 

do mundo, muitos dos quais estão em guerra, as mulheres têm 300 vezes mais chances de 

morrer no parto ou de complicações relacionadas com a gravidez do que em países 
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desenvolvidos. Enquanto conflitos armados e outros tipos de violência afetam comunidades 

inteiras, as mulheres, em particular, correm o risco de estupro e outras formas de violência. 

Devido às precárias condições de segurança ou pela falta de meios de transporte, é quase 

sempre impossível que as mulheres cheguem a um estabelecimento médico para dar à luz com 

segurança (COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 2009). Menos explícita 

que outras formas de abuso, a coerção sexual restringe o exercício da sexualidade feminina e 

permeia o cotidiano de muitos casais. Essas situações constituem exemplos de indicação 

apropriada da anticoncepção de emergência, na medida em que todas são condições 

excepcionais (MS 2006; SCHIAVON R, 2000; WHO, 1998).  

 

1.2.2. HISTÓRICO 

 

A idéia de se tentar prevenir a gestação após uma relação sexual não esperada ou 

desprotegida, não é exatamente nova. Desde o período dos hebreus vários métodos eram 

usados com esse propósito. São descritas superstições, magias, crenças e medidas como correr 

e fazer movimentos bruscos, no sentido de eliminar o ejaculado e reduzir o risco de gravidez. 

Procedimentos semelhantes foram descritos por Lucrecius (98-55 AC), Sorano (99-138 DC), 

Rhazes (Século IX), Avicenna (980-1037) e Thomas de Aquino (1225). Formulações 

magistrais ou caseiras, aplicadas ao meio vaginal, também são descritas no Egito e na Índia há 

1550 AC. Este anseio humano também fez com que métodos precários e ineficazes se 

tornassem populares e difundidos por muito tempo, a exemplo do que se passou com as 

duchas vaginais pós-coito, porém somente em 1939 apareceram os primeiros estudos com este 

método, demonstrando seu elevado potencial de falha (FORMIGA F, 1997; MS, 2006; 

POPULATION COUNCIL, 1996).  

A origem moderna do conceito de CE remonta à década de 1920, quando 

pesquisadores demonstraram que a utilização de extratos ovarianos de estrogênio provocava 

interferência na gravidez de mamíferos. Desde 1940, a literatura médica tem descrito relatos 

de casos esporádicos do uso de estrogênio pós-coito em seres humanos. O primeiro caso 

documentado foi publicado em meados da década de 1960, quando médicos holandeses 

relataram o uso de estrogênio pós-coito para uma adolescente de 13 anos, que tinha sido 

vítima de estupro. 

Nos primeiros ensaios clínicos, utilizaram-se altas doses de estrogênios conjugados, 

etinilestradiol ou dietilestradiol. Posteriormente, o uso de altas doses de estrogênio foi 
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substituído por altas doses de anticoncepcionais combinados, contendo etinilestradiol e 

levonorgestrel. Esse método é conhecido atualmente como método de Yuzpe. 

O uso de levonorgestrel sem estrogênio para anticoncepção de emergência foi 

idealizado na Hungria e começou a ser utilizado em 1970; foi proposto pela primeira vez na 

América Latina por Kesseru et al.(1973). É considerado o método de escolha para 

contracepção de emergência desde a publicação em 1997, de um amplo estudo multicêntrico, 

coordenado pela Organização Mundial de Saúde, que envolveu 14 países, no qual se 

comparou o esquema de Yuzpe com a administração de levonorgestrel puro (WHO, 1998). 

No final da década de 1970, foi oferecida a primeira opção não hormonal para CE 

através da utilização do DIU TCu, que pode ser inserido até 7 dias após a relação sexual 

desprotegida (BLACK et al.,2004). Todavia, este método não está aprovado no Brasil como 

contraceptivo de emergência (MS, 2006).  

Atualmente, a anticoncepção de emergência está amplamente disponível no país, 

especialmente em serviços de atendimento a vítimas de violência sexual, unidades básicas de 

saúde de muitos municípios brasileiros e farmácias da rede privada (MS, 2006). 
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1.2.3. NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO MUNDIAL DA 

ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

A AE foi aprovada por organismos internacionais tais como a Organização Mundial da 

Saúde, International Planned Parenthood Federation (IPPF), Family Health International 

(FHI), Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) e Food and Drug 

Administration (FDA) (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO, 2007 ). 

Em vários países está incluída nas normas de atenção aos casos de violência (DIAZ S, 2003). 

O uso de pílulas anticoncepcionais de emergência já vem ocorrendo há muitos anos no 

Brasil, porém em ambientes restritos, nunca como prática sistematizada, de forma que a sua 

prescrição pelos profissionais de saúde, no setor público e privado, ainda vinha sendo bastante 

restrita (FEBRASGO, 1996).  

Em março de 1996 foi realizada em Brasília, uma oficina sobre AE, promovida pelo 

escritório do Population Council no Brasil e pela Coordenação de Saúde Materno-Infantil do 

Ministério da Saúde. Participaram dessa reunião, 28 profissionais brasileiros e estrangeiros, 

com o propósito de definir diretrizes para introdução da AE na atenção à saúde reprodutiva no 

Brasil (POPULATION COUNCIL, 1996). O Population Council, representando o Consórcio 

Internacional de Anticoncepção de Emergência, foi fundamental na obtenção do registro do 

método, fornecendo assistência técnica à companhia que o registrou. Posteriormente, o 

laboratório responsável pela distribuição do primeiro produto dedicado, aprovado em 1998, 

realizou uma intensa campanha nos meios de comunicação para promover o método. 

Desenvolveram-se materiais educativos para mulheres e profissionais de saúde, e foram 

traduzidas e impressas grandes quantidades de folhetos informativos, desenvolvidos pelo 

Consórcio Internacional de Anticoncepção de Emergência. 

A AE consta nas Normas de Planejamento Familiar do MS desde 1996, através do 

método Yuzpe, e nas Normas Técnicas de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes 

da Violência Sexual Contra Mulheres e Adolescentes, também do MS, desde 1998, sendo 

disponibilizada no mercado brasileiro, a partir de 1999, mediante apresentação de receita 

médica. Essa última norma entrou em vigor apenas em 1999, depois de bastante polêmica no 

Congresso Nacional, suscitada por alguns parlamentares que a classificavam como 

legitimadora do aborto (HARDY, 2001; MS, 1998). O MS iniciou a aquisição da AE em 

2000, distribuindo-a, inicialmente, aos serviços de atendimento a mulheres vítimas de 

violência e, a partir de 2002, como item dos anticonceptivos disponibilizados aos municípios 

pelo Programa de Planejamento Familiar. Também faz parte das recomendações e orientações 
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da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), da 

Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH) e da Sociedade Brasileira de Pediatria. 

Em 2005, a Área Técnica de Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde, produziu documento 

específico de esclarecimento sobre Anticoncepção de Emergência que compõe sua série de 

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (CFM, 2006). 

No Brasil, o processo de democratização viabilizou um texto constitucional avançado 

no plano dos direitos e garantias individuais e coletivas, que contempla os princípios de 

dignidade da pessoa humana, envolvendo, inclusive, as noções de paternidade responsável, 

competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desses, 

nas instâncias particulares e privadas, abrangendo o conhecimento de todos os métodos 

anticoncepcionais, incluindo a AE e o respeito à livre escolha. A linguagem dos direitos 

confere uma força particular às reivindicações da sociedade, devendo o direito reprodutivo ser 

entendido como direito humano fundamental. 

No âmbito da Declaração dos Direitos Sexuais, devem ser ressaltados os seguintes 

itens: direito de tomar decisões reprodutivas livres e responsáveis, bem como à informação 

baseada em conhecimento científico, à educação sexual integral e atenção à saúde sexual 

(CFM, 1988). É importante ter presente que a proposta de anticoncepção, incluindo a de 

emergência, integra o grande projeto de educação sexual, inclusive para adolescentes, que tem 

seu principal respaldo no Código de Ética Médica e no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(CFM, 1988). 

Em 2009, a Conferência Internacional sobre População e desenvolvimento completa 

15 anos. Naquele evento, 179 países, incluindo o Brasil, reunidos no Cairo, Egito, firmaram 

um pacto para o estabelecimento de um Programa de Ação sobre População e 

Desenvolvimento a ser desenvolvido nos próximos 20 anos. A Conferência do Cairo marcou 

uma nova era, principalmente no que diz respeito às questões reprodutivas, tendo sido firmado 

o compromisso de promoção dos direitos humanos, especialmente o fortalecimento da 

cidadania com acesso universal à saúde e informação sobre saúde sexual e reprodutiva, o que 

permitiria escolhas responsáveis e eqüidade entre os sexos (CFM, 2006). 

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, no caderno de ética em ginecologia e 

obstetrícia, assegura que a anticoncepção de emergência é um direito da mulher. Acrescenta 

que negar sua prescrição sem justificativa aceitável, mediante suas possíveis e graves 

conseqüências, constitui infração ética passível das medidas disciplinares pertinentes (MS, 

2006). 
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1.2.4. IMPORTÂNCIA DA CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA NA 

CONJUNTURA ATUAL BRASILEIRA 

 

A contracepção de emergência, desta forma, faz parte de um cenário crescente de 

conquista no campo dos Direitos Sexuais e Reprodutivos brasileiros, tendo a possibilidade de 

causar um forte impacto positivo em diversos temas que vêm sendo discutidos para garantir o 

exercício saudável da saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres, adultos e jovens 

(FIGUEIREDO, 2004).  

 

1.2.4.1. IMPACTOS DA DISPONIBILIDADE DA CONTRACEPÇÃO DE 

EMERGÊNCIA PARA VÍTIMAS DE ESTUPRO 

 

Em 1995, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro contabilizou 1,5 

estupro diário de meninas, o que totaliza 45 estupros no mês. Uma estimativa baixa, já que a 

subnotificação, por falta de denúncias destes eventos, poderia supor que existiriam em estados 

populosos brasileiros, 540 estupros, ou seja, no Brasil, considerando metade dos 13 estados 

mais populosos, ocorreriam, no mínimo, 7.020 estupros por ano. 

Grande parte das mulheres estupradas não procura os serviços de saúde; das que 

procuram, muitas já estão grávidas, e vão em busca de serviços de interrupção da gestação. 

Segundo levantamentos, até julho de 2001 foram realizados 17.787 procedimentos de 

abortamento legal em 24 hospitais que realizam tal prática no país. 

Considerando-se que a divulgação antecipada da CE, para a população feminina, 

estaria atendendo e prevenindo a gestação em decorrência de estupro, inclusive para as 

mulheres que não fizerem notificação e busca de serviços, além de reduzir consideravelmente 

em 98%, a necessidade do procedimento de aborto legal, caso fosse implementada de forma 

generalizada em todo o país e entregue nas primeiras 24 horas, com uma otimização dos 

fluxos de atendimento a essas vítimas, que não necessitam da ocorrência policial para receber 

este medicamento (FIGUEIREDO, 2004). 
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1.2.4.2. IMPACTOS DA DISPONIBILIDADE DA CONTRACEPÇÃO DE 

EMERGÊNCIA NA PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NÃO-PLANEJADA E ABORTOS 

ILEGAIS 

 

Calcula-se que no Brasil, pelo menos 25% das gestações são indesejadas. Dos 

nascidos vivos registrados, cerca de 22,63% são filhos de meninas entre 15 e 19 anos, 

demonstrando um alto índice de gravidez na adolescência (FIGUEIREDO, 2004). 

Um estudo recente sobre a magnitude do aborto no Brasil estimou que 1.054.242 

abortos foram induzidos em 2005. A fonte de dados para esse cálculo foram as internações 

por abortamento registradas no Serviço de Informações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde. Ao número total de internações foi aplicado um multiplicador baseado na hipótese de 

que 20% das mulheres que induzem aborto foram hospitalizadas. A grande maioria dos casos 

ocorreu no Nordeste e Sudeste do país, com uma estimativa de taxa anual de aborto induzido 

de 2,07 por 100 mulheres entre 15 e 49 anos. Em relação às mulheres que finalizam o aborto 

nos hospitais, é nas primeiras 24 horas pós-uso do misoprostol que elas procuram um hospital 

público. Entre 70% e 79,3% delas apresentam como sintomas dores abdominais e 

sangramento, sendo diagnosticado o abortamento incompleto. Entre 63% e 82% estão com até 

12 semanas de gestação. O tempo de internação é de 1 dia entre 30% e 85,9% das mulheres 

incluídas nas pesquisas. De 9,3% a 19% apresentam sinais de infecção (MS, 2009). 

Disponibilizar a contracepção de emergência neste contexto, facilitando seu acesso em 

serviços básicos de saúde, tem o poder de reverter de forma considerável o número de 

gestações indesejadas, principalmente, porque o método é o único disponível para ser 

utilizado após a relação sexual, prevenindo também falhas contraceptivas, como rompimento 

do preservativo e falta de uso regular da pílula anticoncepcional. Desta forma, é um 

importante instrumento para a diminuição do número de abortos realizados na ilegalidade, 

tornando desnecessária essa prática que repercute tão negativamente, elevando as taxas de 

mortalidade maternas atuais (FIGUEIREDO, 2004). 

 

1.2.5. TIPOS 

 

Há atualmente dois métodos de AE: pílulas contraceptivas de emergência orais e 

dispositivos intra-uterinos de cobre (DIU). Este último pode ser o Tcu380A de Cobre ou 

MLCu-375 Multiload e utilizado como contraceptivo de emergência se inserido no decorrer 

dos sete dias seguintes à relação desprotegida. O DIU pode ficar no lugar para servir como um 
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contraceptivo normal por até 5 a 10 anos. (REPRODUCTIVE HEALTH RESPONSE EN 

CONFLICT CONSORTIUM, 2004) 

No Brasil somente as pílulas contraceptivas orais são utilizadas como anticoncepção 

de emergência. A primeira, conhecida como regime ou método de Yuzpe, utiliza 

anticonceptivos hormonais orais combinados de uso rotineiro em planejamento familiar e 

conhecidos como pílulas anticoncepcionais. 

O método de Yuzpe consiste na administração de pílulas anticoncepcionais 

combinadas, compostas de estrogênio e um progestágeno sintéticos, administradas até cinco 

dias após a relação sexual desprotegida. A associação mais estudada, recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde, é a que contém etinilestradiol e levonorgestrel. Para 

finalidade de anticoncepção de emergência, é necessária a dose total de 0,2 mg de 

etinilestradiol e 1 mg de levonorgestrel, divididas em duas doses iguais, a cada 12 horas. 

Existem no mercado apresentações com 0,05 mg de etinilestradiol e 0,25 mg de 

levonorgestrel por comprimido. Nesse caso, utilizam-se 2 comprimidos a cada 12 horas. No 

caso de anticoncepcionais hormonais orais combinados, com 0,03 mg de etinilestradiol e 0,15 

mg de levonorgestrel por comprimido, devem ser administrados 4 comprimidos a cada 12 

horas (GRIMES, 1997; MS, 2006; YUZPE, 1982). 

A segunda forma de realizar a anticoncepção de emergência é com uso de 

progestogênio isolado, o levonorgestrel 0,75 mg, na dose total de 1,5 mg, devendo ser 

administrado, 1 comprimido a cada 12 horas, ou 2 comprimidos em dose única. Da mesma 

forma que o método de Yuzpe, o levonorgestrel pode ser utilizado até cinco dias da relação 

desprotegida (ELLERTSON, 2003; FAÚNDES, 2003; MS, 2006; RODRIGUES I, 2001; 

VON HERTZEN, 2002; WHO, 1998). 

É importante ressaltar que a administração da anticoncepção de emergência 

classicamente é descrita dividindo-se a dose total em duas doses iguais, em intervalos de 12 

horas, com a primeira dose iniciada, no máximo em 72 horas. No entanto, estudos recentes da 

Organização Mundial de Saúde oferecem claras evidências de que a dose única de 1,5 mg de 

levonorgestrel é tão eficaz como duas de 0,75 mg separadas em intervalos de 12 horas. 

Também evidenciam efeitos protetores até cinco dias após a relação sexual desprotegida, 

embora com taxas de falha maiores (MS, 2006; RODRIGUES I, 2001; WHO, 1998). 
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1.2.6. DIFERENÇAS A CONSIDERAR NA ESCOLHA DO MÉTODO DE 

YUZPE OU DO LEVONORGESTREL 

 

As indicações do método de Yuzpe e do levonorgestrel são as mesmas para a 

anticoncepção de emergência, assim como seu mecanismo de ação. Há evidentes vantagens 

do levonorgestrel sobre o método de Yuzpe. Como não contém estrogênios, o método do 

levonorgestrel está isento de efeitos colaterais e contra-indicações desse hormônio. A 

freqüência e a intensidade dos efeitos secundários da anticoncepção de emergência são 

também sensivelmente reduzidas (TASK FORCE, 1998). Outra vantagem do levonorgestrel é 

não apresentar interação com medicamentos anti-retrovirais. 

No método de Yuzpe, o etinilestradiol pode interagir com alguns desses medicamentos 

e comprometer sua eficácia. Essa condição é importante para mulheres soropositivas que 

utilizam esse método ou vítimas de violência sexual que utilizam, ao mesmo tempo, a AE 

para evitar a gravidez por estupro e os anti-retrovirais para profilaxia da infecção pelo HIV 

(DREZETT J, 2003; FAÚNDES A, 2001; GUILLEBAUD, 1998; MS, 2006). Além disso, o 

método de Yuzpe apresenta certas limitações em algumas situações clínicas em que o 

estrogênio é desaconselhável, classificadas na categoria 2 pela Organização Mundial da 

Saúde. Estas limitações não ocorrem com o levonorgestrel, indicado em substituição ao 

método de Yuzpe nessas circunstâncias. 

O argumento fundamental para a escolha do levonorgestrel é a sua maior efetividade 

na prevenção da gravidez e de maneira geral deve ser preferido ao método de Yuzpe, sempre 

que possível e disponível (WHO, 1998; DREZETT J, 2003; FAÚNDES A, 2001; MS, 2006). 

 

1.2.7. BENEFÍCIOS 

 

Apesar da disponibilidade de métodos anticonceptivos, a incidência da gravidez 

indesejada ainda é muito elevada em todo o mundo, particularmente em países em 

desenvolvimento. De fato, na América Latina e no Caribe, estudos revelam que as mulheres 

têm mais filhos do que desejariam ter (LANGER A, 2002). Primeiro, porque milhões de 

pessoas têm necessidades não satisfeitas de planejamento familiar, por falta de acesso a 

métodos anticonceptivos apropriados ou por informação e apoio insuficientes para utilizá-los. 

No Brasil, esse problema alcança quase 8 milhões de pessoas. Segundo porque todos os 

métodos anticonceptivos falham, sem exceção (MS, 2006). A Organização Mundial de Saúde 

estima que, mesmo que todas as mulheres utilizassem métodos anticonceptivos de forma 
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correta e regular, ainda ocorreriam cerca de 6 milhões de gestações inesperadas por falha 

desses métodos (FAÚNDES A, 2003). Em terceiro, as mulheres nem sempre têm relações 

sexuais voluntárias e desejadas. A elevada prevalência de violência sexual, a coerção sexual 

nas relações conjugais e a gravidez forçada são circunstâncias que impedem a livre decisão 

das mulheres (MS, 2006). Estima-se que ocorram apenas nos EUA, 32 mil gestações por ano 

decorrentes de violência sexual (FAÚNDES A, 2003; SCHIAVON, 2000). Seja qual for o 

motivo, milhões de gestações ocorrem de forma indesejada e não planejada. Cerca de 25% 

dessas gestações terminará em abortamento, muitas vezes insegura, levando a quase 67 mil 

mulheres à morte (FAÚNDES A, 2003). Outra parte dessas gestações será levada até o termo, 

com possibilidade de não aceitação da criança, levando a importantes repercussões 

individuais, familiares e sociais (SCHIAVON, 2000).  

A AE contribui para evitar gravidezes indesejadas, quando outros métodos não são 

utilizados antes do ato sexual, sendo em tais casos, o último recurso para se evitar um aborto 

induzido ou consequências desagradáveis para a criança, a mãe e familiares, caso o 

nascimento não seja desejado. Este método oferece uma ajuda especial às mulheres que foram 

violentadas e que querem evitar gravidez. É importante se destacar que a utilização de 

métodos contraceptivos, em caso de estupro, foi aceito por importantes teólogos católicos 

como uma forma de autodefesa contra possíveis conseqüências de uma agressão injusta 

(PALAZZINI ET AL., 1961). 

 

1.2.8. RISCOS 

 

A ausência do risco de teratogênese associado ao uso da anticoncepção de emergência 

foi claramente assegurada pela OMS. Os critérios médicos de elegibilidade da OMS 

classificam a gravidez como categoria “não aplicável” ao uso da anticoncepção de 

emergência. Embora o método não seja indicado para mulheres com suspeita de gravidez ou 

gravidez confirmada, não existem riscos para a mulher ou para o feto, se for acidentalmente 

utilizado (WHO, 2004). Evidências obtidas através de estudos clínicos, conduzidos com 

amostras relativamente reduzidas, não evidenciaram aumento de malformações em caso de 

falha do método. Por outro lado, estudos epidemiológicos extensos, com mulheres 

inadvertidamente expostas a anticoncepcionais orais de rotina na gravidez, demonstraram que, 

apesar da exposição a doses maiores e mais duradouras, não houve aumento na incidência de 

malformações fetais (SCHIAVON R, 2000). 
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Outras condições médicas, como história de complicações cardiovasculares graves 

(isquemia cardíaca, acidente vascular cerebral ou outras condições tromboembólicas), angina 

pectoris, enxaqueca e doença hepática grave são classificadas pela OMS como categoria 2, ou 

seja, o método pode ser utilizado porque os benefícios superam os riscos (WHO, 2004). 

A segurança relacionada com o uso da contracepção de emergência reside no tempo 

muito curto de uso e na baixa dose total administrada (20 e 35% de uma cartela de pílulas 

anticoncepcionais de “média” e “baixa” dose, respectivamente); portanto, espera-se que o 

método exerça menor impacto clínico do que a pílula. Em um estudo retrospectivo, entre 

aproximadamente 500.000 usuárias de anticoncepção de emergência descreveram-se três 

casos de trombose venosa profunda e três casos de acidente vascular cerebral, e em nenhum 

deles ficou estabelecida a relação causa-efeito entre o método e o evento patológico. Em outro 

estudo retrospectivo, entre 73.702 usuárias de todas as idades, não se registrou nenhum caso 

de acidente tromboembólico (SCHIAVON R, 2000). 

A OMS classifica na categoria 1 (ausência de restrições ao uso do método), 

antecedente de gravidez ectópica, estupro e uso repetido. Todavia, a OMS enfatiza que o uso 

freqüente, de anticoncepção de emergência pode trazer riscos para mulheres que apresentam 

condições nas categorias 2,3 e 4 para pílula combinada, pílula de progestogênio, injetáveis 

mensais e trimestrais e destaca a necessidade de orientação da mulher para a escolha de outra 

opção anticoncepcional (WHO, 2004). Além disso, é importante orientar a usuária de que o 

método não deve ser utilizado de maneira regular, porque sua eficácia é menor do que a 

maioria dos métodos anticoncepcionais. Teoricamente, se a anticoncepção de emergência for 

usada regularmente, durante um ano, as taxas de gravidez serão muito maiores do que as dos 

métodos regulares (PATHFINDER INTERNATIONAL, 2000) 

Também é importante enfatizar que o método não protege contra doenças sexualmente 

transmissíveis ou AIDS. A OMS recomenda fortemente o estímulo à prática de dupla 

proteção, em especial para adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos (grupo no qual incide, 

atualmente, mais da metade de casos novos de infecção pelo HIV em todo mundo), pessoas 

que têm múltiplos parceiros ou que vivem em regiões de alta prevalência de DST ou HIV, ou 

trabalhadores do sexo e seus clientes. A dupla proteção significa o uso correto do preservativo 

(masculino ou feminino) em todas as relações sexuais. O papel da contracepção de 

emergência estaria reservado para as situações de rompimento ou deslizamento do 

preservativo (IPPF, 2000). 

Eventual temor em relação aos riscos de abandono de uso do preservativo associado 

ao uso da contracepção de emergência não tem encontrado, até o momento, respaldo na 
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literatura. Uma extensa revisão bibliográfica feita por Ellerston et al.(2000) analisaram alguns 

estudos realizados em alguns países europeus. No Reino Unido, um estudo demonstrou que a 

maioria das mulheres (74%) havia usado anticoncepção de emergência somente uma vez, 

aproximadamente 20% havia usado somente uma vez e somente 6% havia usado três ou mais 

vezes na vida. Na Finlândia, em uma amostra representativa de mulheres entre 18 e 44 anos, 

nenhuma mulher declarou o uso de anticoncepção de emergência como método isolado. Além 

disso, o uso da dupla proteção foi mais comum entre as usuárias de contracepção de 

emergência do que entre as demais.    

 

1.2.9. MECANISMO DE AÇÃO 

 

O mecanismo de ação da contracepção de emergência é complexo, mas as evidências 

atuais indicam que a ação contraceptiva do método baseia-se na inibição ou no atraso da 

ovulação e na alteração da função espermática. 

Diversos estudos experimentais demonstraram que a administração do método de 

Yuzpe antes do pico de LH provocou adiamento ou inibição deste e/ou fase lútea insuficiente. 

Quando administrado após o pico de LH, ocorreu redução nos níveis de estrogênio e 

progesterona, encurtamento da fase lútea e alterações na morfologia endometrial 

(CROXATTO HB, 2001). 

O mecanismo exato da ação do levonorgestrel isolado como contraceptivo de 

emergência, ainda não está bem estabelecido. A administração de levonorgestrel na fase 

folicular inicial provocou aumento da duração da fase folicular; administrado no período 

ovulatório, provocou anovulação ou função lútea deficiente em alguns casos e função 

ovariana normal em outros. A administração na fase lútea não provocou aumento da duração e 

nem alterações na morfologia endometrial (CROXATTO HB, 2001; MARIONS L, 2002). Em 

estudos experimentais, a administração de altas doses de levonorgestrel em ratas provocou 

inibição da ovulação, mas não obteve efeitos sobre a fertilização e implantação (MULLER 

AL, 2003). 

Portanto, parece evidente que a administração de levonorgestrel durante a fase 

folicular seja capaz de interferir no processo ovulatório, por meio da supressão do pico de LH, 

da ruptura folicular ou da luteinização. As evidências atuais sugerem que esses mecanismos 

dependem da antecipação do momento em que o contraceptivo de emergência é administrado. 

A fisiologia da migração espermática na mulher é pouco conhecida, estudos 

conduzidos por Croxatto et al. sugerem que ocorre em duas fases: uma fase rápida e curta, na 
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qual os primeiros espermatozóides alcançam a trompa poucos minutos após o coito, e uma 

fase prolongada, durante a qual os espermatozóides armazenados nas criptas do colo uterino 

migram em sucessivos grupos até a trompa, durante vários dias. Os estudos sugerem que 

somente os espermatozóides da fase prolongada têm capacidade fecundante. A fase 

prolongada é essencial para manter uma população de espermatozóide com capacidade 

fecundante. Uma vez alcançada a trompa, os espermatozóides não continuam viáveis por 

muito tempo e estão em constante renovação, graças a novos grupos de espermatozóides que 

migram do reservatório cervical. 

Um estudo desenvolvido por Kesseru, através da administração de 0,4mg de 

levonorgestrel, três a dez horas após o coito, demonstrou diminuição do número de 

espermatozóides recuperados da cavidade uterina, intensa alcalinização do fluido intra-

uterino, provocando imobilização dos espermatozóides, e aumento da viscosidade do muco 

cervical, impedindo a migração dos espermatozóides através do trato genital (CROXATTO 

HB, 2001). 

Diversos estudos examinaram biópsias de endométrio com a administração do 

esquema de Yuzpe e de levonorgestrel. Os resultados demonstraram mínimas alterações nos 

parâmetros morfológicos e moleculares endometriais com o esquema de Yuzpe e nenhuma 

alteração nos parâmetros endometriais avaliados após o uso de levonorgestrel (DIAZ S, 

2002). 

Aproximadamente, 90% dos ciclos menstruais são ovulatórios, e a ovulação pode 

ocorrer em qualquer dia, entre 10° e 22°. Uma vez ocorrida a ovulação, o óvulo tem que ser 

fecundado nas 24 horas seguintes. Por outro lado, os espermatozóides, após o coito, podem 

permanecer no trato genital da mulher mantendo sua capacidade fecundante, até seis dias. 

Assim, na maioria dos casos, os espermatozóides têm que esperar entre um e cinco dias no 

trato genital feminino, até que aconteça a ovulação. A fertilização dura aproximadamente 24 

horas, e o transporte do ovo fecundado através da trompa até a cavidade uterina demora cerca 

de cinco a sete dias, e a implantação bem sucedida pode acontecer até dez dias após a 

ovulação. Isto significa que a interferência da contracepção de emergência nos mecanismos 

pré e pós-ovulatórios acontece sempre antes da implantação do embrião. Também existem 

evidências experimentais de que, na espécie humana, a administração de esteróides com 

atividade estrogênica ou progestacional não interfere com o processo de nidação, uma vez 

iniciado (DIAZ S, 2002; CROXATTO, 2002; SCHIAVON, 2000). 
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1.2.10. EFEITOS COLATERAIS 

 

Os efeitos secundários mais freqüentes para as mulheres que usam a anticoncepção de 

emergência são náuseas, em 40% a 50% dos casos, e vômito, em 15 a 20%. Cefaléia, dor 

mamária e vertigens são de curta duração e têm remissão espontânea nas primeiras 24 horas 

após a utilização (MS, 2006). Outros efeitos menos comuns são sangramento irregular, 

menstruação adiantada ou atrasada alguns dias. As doses da AE devem ser tomadas com 

alimentos ou à noite para reduzir efeitos colaterais comuns. O uso profilático de antieméticos 

pode reduzir a náusea em algumas mulheres. A dosagem pronta de levonorgestrel produz 

menos náusea do que o método de Yuzpe. Ressalta-se que em caso de gravidez, ela não faz 

efeito, ou seja, não interrompe a gravidez estabelecida e não possui efeitos teratogênicos 

(FIGUEIREDO R. E PEÑA M., 2000). 

De modo geral, a anticoncepção de emergência é bem tolerada pela maioria das 

mulheres e, excepcionalmente, ocorrem efeitos indesejáveis mais intensos ou severos. (MS, 

2006).  

 

1.3. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS 

 

A informação fornecida aos profissionais da saúde constitui um subsídio seguro para 

uma avaliação crítica na escolha, prescrição, dispensação e administração dos medicamentos 

(VIDOTTI, 2000). 

Na tentativa de equacionar a questão da excessiva quantidade e da qualidade pouco 

confiável da informação sobre medicamentos, o pouco tempo de que o clínico possui para a 

atualização profissional, o alto custo da atualização e, quase sempre, o pequeno impacto que 

esta nova informação provoca na prática profissional e no cuidado ao paciente, surgiu a 

necessidade de recuperar, organizar e racionalizar a informação produzida sobre 

medicamentos (NOGUEIRA, 1985; MOLINA, 1984; SILVA EV, 2002). 

Esta é considerada uma atividade inerente à profissão farmacêutica e torna-se 

imprescindível, a formação de farmacêuticos clinicamente treinados para desempenhar tal 

função (AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEM PHARMACISTS, 1996; 

ASCIONE, 1994; D’ALESSIO, 1997; AMERSON, 2001). 

Com esse intuito, no início dos anos 60, como um precursor da “farmácia clínica”, 

(AMERSON, 1986) surge a figura do Centro de Informação sobre Medicamentos – CIM, 

definido como unidade operacional que proporciona informação técnico-científica sobre 
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medicamentos de forma objetiva e oportuna, constituindo uma ótima estratégia para atender 

as necessidades de informação específica (OPAS/OMS, 1995; D’ALESSIO, 1997). 

Atualmente, os conceitos de “informação sobre medicamentos” e “centro de 

informação sobre medicamentos” vêm sendo amplamente estudados (MOLINA, 1984). 

Contudo, é importante ressaltar que uma definição não invalida a outra, mas sim complementa 

o seu entendimento. A informação sobre medicamentos pode ser definida como sendo “a 

provisão de informação imparcial, bem referenciada e criticamente analisada, sobre qualquer 

aspecto da prática farmacêutica” (MALONE, 2000). 

A informação sobre medicamentos é um sistema de conhecimentos e técnicas que 

permite a comunicação de dados e experiências sobre medicamentos para promover o uso 

racional dos mesmos pela sociedade (MOLINA, 1984). 

Na literatura “serviço de informação sobre medicamentos – SIM” é, às vezes, usado 

como sinônimo de “centro de informação sobre medicamentos – CIM", mas o serviço difere 

do centro quanto aos recursos, à estrutura e ao alcance de seus serviços (D’ALESSIO, 1997). 

O primeiro refere-se a uma instituição, como, por exemplo, um hospital ou uma rede de 

farmácias e o segundo tem maior abrangência, atuando como referência em um país, uma 

região ou um estado (VIDOTTI, 2000). 

A disponibilidade de fontes de informação técnico-científica sobre medicamentos e 

sua utilização apropriada, as quais sejam confiáveis, atualizadas e independentes, são 

requisitos indispensáveis para garantir o uso racional de medicamentos. Os Centros de 

Informação sobre Medicamentos (CIMs), definidos como “unidades operacionais que 

proporcionam informações técnico-científicas sobre medicamentos de modo objetivo e 

oportuno”, constituem uma estratégia para atender as necessidades particulares de informação 

(OPAS/OMS, 1995). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O acesso à CE, sem nenhuma orientação, levanta preocupações em relação ao seu uso, 

principalmente no que diz respeito à sua utilização em substituição a um método regular, a 

uma busca demasiada pelos adolescentes e à generalização do uso.  

As indicações da anticoncepção de emergência são reservadas a situações especiais e 

excepcionais, mas seu objetivo básico é prevenir gravidez inoportuna ou indesejada após 

relação que, por alguma razão, foi desprotegida. Entre as indicações, destacam-se: relação 

sexual sem uso de método anticonceptivo, falha conhecida ou presumida do método em uso 

de rotina, uso inadequado do anticonceptivo e abuso sexual. Sempre que se fala em 

Anticoncepção de Emergência deve-se ressaltar seu caráter emergencial, não devendo, 

portanto, ser usada como método anticonceptivo regular, haja vista não ser eficaz para uso 

rotineiro (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO, 2006). 

Apesar da disponibilidade de métodos anticonceptivos, a incidência da gravidez 

indesejada ainda é muito elevada em todo o mundo, particularmente em países em 

desenvolvimento. De fato, na América Latina e no Caribe, estudos revelam que as mulheres 

têm mais filhos do que desejariam ter. Isso pode ser explicado por que milhões de pessoas 

têm necessidades não satisfeitas de planejamento familiar, seja por falta de acesso a métodos 

anticonceptivos apropriados ou por informação e apoio insuficientes para utilizá-los. No 

Brasil, esse problema alcança quase 8 milhões de pessoas (MS, 2006). 

Essas gestações resultam, invariavelmente, em abortos, quarto motivo de internações 

hospitalares no sistema público de saúde, segundo fontes do Ministério da Saúde. Além do 

atendimento hospitalar, o aborto corresponde a uma das principais causas de morte-morbidade 

materna, inclusive nas adolescentes. 

A gravidez não planejada tem sido amplamente discutida no seio dos profissionais de 

saúde e na sociedade em geral. As soluções para esta problemática passam, em larga medida, 

pelo investimento na educação sexual da população, garantindo, simultaneamente, o apoio e o 

acesso ao planejamento familiar a todas as mulheres em idade fértil excepcional 

(FIGUEIREDO, 2004). 
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Sabe-se também que a anticoncepção de emergência não oferece qualquer proteção 

contra as doenças sexualmente transmissíveis (DST) ou contra o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). É fundamental que essa premissa seja conhecida pelos profissionais de saúde 

e, principalmente, pelos casais que utilizam a anticoncepção de emergência. Contudo, este 

não é problema exclusivo ou específico da anticoncepção de emergência. Todos os demais 

métodos anticoncepcionais, com exceção dos preservativos masculino e feminino, enfrentam 

a mesma limitação e também não protegem contra as DST/HIV. Mesmo assim, todos esses 

métodos continuam indicados e com critérios bem definidos, sem que se deixe de observar 

todos os cuidados necessários de aconselhamento para prevenção das DST/HIV. De certa 

forma, o mesmo ocorre com a anticoncepção de emergência. Porém, o fato desse método não 

proteger a mulher das DST/HIV, evidentemente, desperta a preocupação de provedores e 

profissionais de saúde. O que se teme, principalmente, é que ocorra o uso abusivo ou 

indiscriminado do método. Com isso, cogita-se que poderia ocorrer o abandono da camisinha 

ou a redução expressiva de seu uso, aumentando perigosamente a exposição para as DST/HIV 

(MS, 2006). 

Por este motivo é de fundamental importância o desenvolvimento de políticas públicas 

amplas incluindo a população jovem, para amparar seus direitos sexuais e reprodutivos com 

acesso aos contraceptivos e orientações de planejamento de gravidez (FIGUEIREDO, 2002). 

Apesar do acesso restrito via serviços de saúde pública, a contracepção de emergência 

começou a ser comercializada no país em agosto de 1999, dando acesso a sua aquisição 

facilmente nas farmácias do país. Por este motivo, é viável observar os impactos desse uso, 

para que os planejadores e profissionais trabalhem na prevenção do uso inadequado dos 

contraceptivos de emergência, de gravidezes indesejadas principalmente na adolescência e em 

casos de violência sexual, na diminuição da ocorrência de doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Desta forma, a avaliação do grau de conhecimento das mulheres usuárias ou que têm 

intenção de uso do contraceptivo de emergência, permite um melhor acompanhamento de sua 

utilização e fornece informações úteis sobre seus perfis farmacoepidemiológicos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Descrever e analisar o grau de conhecimento e a utilização da anticoncepção de 

emergência de usuárias do Serviço de Atendimento Farmacêutico de uma Rede Nacional de 

Farmácias. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Delinear o perfil sócio-econômico de mulheres usuárias ou que têm intenção de uso 

da contracepção de emergência; 

- Analisar o nível de conhecimento das mulheres que fazem uso da contracepção de 

emergência, incluindo aspectos relacionados aos seus riscos e da prescrição; 

 - Descrever e avaliar o perfil de utilização de métodos contraceptivos na população 

estudada, em particular da Contracepção de Emergência; 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1. LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Serviço de Atendimento Farmacêutico (SAC FARMA), 

situado em Fortaleza-Ceará, localizado no 1º andar da matriz da Rede de Farmácias Pague 

Menos. O Serviço recebe ligações da comunidade em geral, disponibilizando um atendimento 

farmacêutico telefônico gratuito, 24 horas, através do nº 0800 275 1313. Atualmente a Rede 

mantém mais de 300 farmácias, distribuídas em 25 estados do Brasil, exceto Roraima e 

Amapá, e atende em mais de 80 cidades. 

O setor é dedicado à disponibilização de informações sobre o uso correto de 

medicamentos e as mais diversas substâncias químicas. Dispõe de 11 (onze) farmacêuticos e 

25 estagiários do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e possui estrutura física capaz de desempenhar um 

papel tão bom quanto os maiores centros de informação sobre medicamentos do Brasil, 

contando com nove computadores, acesso à internet banda larga, e-mail ou fax para 

comunicação com os usuários e nove linhas telefônicas. Conta também com recursos literários 

nas áreas de: farmacologia, fisiologia, patologia, toxicologia, farmacotécnica, utilização de 

medicamentos, legislação farmacêutica e vigilância sanitária. Além dos recursos 

bibliográficos, o SAC FARMA conta com softwares com banco de dados sobre diversos 

medicamentos para consulta rápida. O SAC FARMA presta informações sobre 

medicamentos, seus princípios ativos, indicações, contra-indicações, interações 

medicamentosas, orientação sobre uso de métodos contraceptivos, além de várias outras 

informações sobre saúde. 

Uma vez que não é do âmbito da profissão farmacêutica o ato de prescrever 

medicamentos, o setor não presta informações com esta característica, procurando orientar o 

usuário de medicamentos a procurar o profissional mais adequado de acordo com a história 

relatada. 

A demanda do serviço é proporcionada não pela propaganda de massas, mas através 

de encartes fornecidos pela própria empresa, da qual o serviço faz parte. Característica de 

considerável importância é o fato de o SAC FARMA prestar este serviço gratuitamente a toda 

população indiscriminadamente em todo o país, até mesmo em locais onde não existem 

farmácias do grupo empresarial. 

 



37 

 

4.2. DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo do tipo observacional, descritivo e transversal na área de 

Farmacoepidemiologia, particularmente envolvendo o Estudo de Utilização de 

Medicamentos. 

Os dados dos atendimentos foram armazenados no Tactium Manegement® (ANEXO 

1), software desenvolvido pela empresa Softium com capacidade para gerar um banco de 

dados capaz de catalogar informações de forma eficiente ao desenvolvimento da pesquisa. 

Atendimentos cuja informação solicitada foi sobre Contracepção de Emergência, ou seja, 

“Pílula do Dia Seguinte”, foram cadastrados incluindo-se a descrição da informação 

fornecida.  

Após o atendimento e esclarecimento da informação solicitada, as usuárias do serviço 

foram convidadas a participar de uma pesquisa sobre a utilização da “Pílula do Dia Seguinte”, 

através da aplicação de um questionário (ANEXO 2), não sendo obrigatória a identificação da 

usuária do serviço. Com a preocupação de não influenciar nas respostas das participantes foi 

utilizado um layout sucinto, com perguntas abertas, deixando-as responder livremente o 

questionário. 

Um treinamento contínuo e intensivo foi feito com toda a equipe SAC FARMA, 

incluindo farmacêuticos e estagiários, explicando-lhes os métodos e os objetivos do estudo, 

bem como esclarecendo possíveis dúvidas no que diz respeito à Contracepção de Emergência. 

As informações obtidas no instrumental do estudo analisaram o conhecimento, a 

utilização e o perfil das usuárias da contracepção de emergência, possibilitando uma reflexão 

sobre o uso da “Pílula do Dia Seguinte” e os riscos da sua utilização de maneira freqüente. 

Além disso, tais questões foram comparadas ao conhecimento e uso de métodos 

contraceptivos convencionais em geral, bem como as motivações para utilização e freqüência 

de uso de contraceptivos de emergência. 

Foram considerados os registros de atendimentos farmacêuticos sobre “Pílula do Dia 

Seguinte” de outubro de 2008 a maio de 2009. 

 

4.3. SELEÇÃO DA AMOSTRA: CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Os Critérios de Inclusão na pesquisa foram os seguintes: 

- Ser do sexo feminino. 

- Deve concordar com a pesquisa. 
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- Ter intenção de uso ou ser usuária do medicamento em estudo. 

 

 4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Uma pesquisa de campo foi realizada com mulheres usuárias do SAC FARMA, 

totalizando 54 entrevistadas, utilizando um censo de todas as ligações realizadas. 

Os dados foram coletados através de uma pesquisa direta. Para a realização desta 

pesquisa, foi aplicado um questionário e posteriormente elaborado um banco de dados, 

finalizando com uma análise descritiva dos dados coletados sob a responsabilidade da Gauss – 

Empresa Júnior de Estatística da Universidade Federal do Ceará. 

Os dados foram tabulados e analisados no SPSS versão 15.0 - statistical package 

science social, a análise descritiva ocorreu através do cálculo das médias das variáveis, com 

análises comparativas. Os testes Qui-Quadrado de Independência e o teste Exato de Fisher 

foram feitos para verificar se existe associação entre as variáveis em estudo. Para realização 

dos testes, foi utilizado o software estatístico R, que é um programa de uso livre e está 

disponível em http://www.r-project.org/. 

 

4.5. ASPECTOS ÉTICOS  

 

Uma consulta através de e-mail foi feita à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - 

CONEP/CNS/MS, e esta esclareceu que nos casos em que seja impossível registrar o 

consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser devidamente documentado, com 

explicação das causas da impossibilidade e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Além disso, informou que em pesquisas com caráter anônimo, o fato de responder ao 

questionário funciona como consentimento e os procedimentos para o devido esclarecimento 

dos sujeitos devem ser descritos para apreciação do CEP, conforme recomenda o Manual 

Operacional Para Comitês de Ética em Pesquisa - item 9.8 – que destaca a Avaliação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em pesquisas realizadas por meio da aplicação 

de questionários (MS, 2008).  

Essa consulta assegurou às usuárias a possibilidade de não participar do estudo, a 

possibilidade de abandonar o preenchimento do questionário a qualquer momento ou pular 

questões que não considerassem convenientes responder. Garantiu também o anonimato 

daquelas que concordassem em participar da pesquisa. 
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Desta maneira, o estudo foi projetado de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos (CNS, 1996), submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (ANEXO 3). 
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5. RESULTADOS 

 

O estudo foi realizado no período de outubro de 2008 a maio de 2009. Nesse período 

foram convidadas a participar da pesquisa 64 mulheres que eram usuárias ou tinham intenção 

de uso da “Pílula do Dia Seguinte”. Destas, 54 aceitaram responder às perguntas do 

questionário e 10 se recusaram. 

 

 

 

Tabela 1 – Faixa Etária das Entrevistadas 

Faixa Etária N % 
16|--| 22 16 29,6 
23|--| 29 24 44,4 
30|--| 36 08 14,8 
37|--| 43 04 7,4 
44|--| 50 02 3,7 

Total 54 100,0 
n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 1 - Faixa Etária das Entrevistadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do gráfico 1, constata-se que há predominância da faixa de idade das mulheres 

entrevistadas que estão entre 23 e 29 anos de idade com 44,4% seguidas de 29,6% para 16 a 

22 anos.  

29,6%

44,4%

14,8%

7,4%
3,7%

16|--| 22 23|--| 29 30|--| 36 37|--| 43 44|--| 50
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Tabela 2 – Estado Civil 

Estado civil N % 
Solteira 36 66,7 

Casada/União Estável 13 24,1 
Divorciada 05 9,3 

Total 54 100,0 
n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 2 – Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 2 demonstra que a maioria das entrevistadas são mulheres solteiras com 

66,7%, seguidas de mulheres casadas/união estável com 24,1% e apenas 9,3% são 

divorciadas. Nenhuma viúva participou da pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Divorciada; 
9,3%

Casado/
União 

Estavel; 
24,1%

Solteira; 
66,7%
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Tabela 3 – Procedência das Entrevistadas 
 
 
 
 
 

 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 3 – Procedência das Entrevistadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O gráfico 3 mostra que a maioria dos atendimentos foi de Fortaleza (55,6%) e de 

cidades do interior do Ceará (11,1%), Estado onde fica situada a Matriz da Rede de Farmácias 

Pague Menos e o maior número de farmácias da empresa. 

 

Procedência n % 
Fortaleza 30 55,6  

Interior do Ceará 06 11,1 
Outros 18 33,3  
Total 54 100,0 
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Tabela 4 – Procedência das Entrevistadas (Outras Localidades) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 
 

Procedência n % 

Fortaleza – CE 30 55,6 
Caxias – MA 01 1,9 

João Pessoa – PB 01 1,9 
Maceió – AL 01 1,9 

Minas Gerais – BA 01 1,9 
Recife – PE 02 3,7 

Rio de Janeiro – RJ 01 1,9 
Salvador – BA 02 3,7 
São Luís – MA 01 1,9 
São Paulo – SP 01 1,9 
Aracajú – SE 02 3,7 
Teresina – PI 04 7,4 
Pacajús – CE 01 1,9 

Juazeiro do Norte – CE 01 1,9 
Limoeiro do Norte – CE 01 1,9 

Maracanaú – CE 01 1,9 
Crateús – CE 01 1,9 

Horizonte – CE 01 1,9 
Não respondeu 01 1,9 

Total 54 100,0 
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Tabela 5 – Faixa Salarial das Entrevistadas 
 

Faixa Salarial n % 
Menos de 1 salário 16 29,6 

Mais de 1 e menos de 3 salários 26 48,1 
Mais de 3 e menos de 5 salários 08 14,8 

Mais de 7 salários 04 7,4 
Total 54 100,0 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 4 - Faixa Salarial das Entrevistadas  
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Pelo gráfico 4, supracitado, observa-se que 48,1% das mulheres ganham entre um e 

três salários mínimos, seguidas das que ganham menos de 1 salário com 29,6% e apenas 7,4% 

ganham mais de sete salários mínimos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,6%

48,1%

14,8%

7,4%

Menos de 1
salário

Mais de 1 e
menos de 3

salários

Mais de 3 e
menos de 5

salários

Mais de 7
salários
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Tabela 6 – Nível de Escolaridade das Entrevistadas 
 

 
 
 
 
 
 

 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 5 - Nível de Escolaridade das Entrevistadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 5 aponta que o nível de escolaridade das entrevistadas com maior número de 

respostas foi o Ensino Médio com 50,0%, seguidas de Ensino Superior com 42,6%, enquanto 

que a menor parcela (5,6%) tem o Ensino Fundamental. 

 

 

Nível de Escolaridade n % 
Ensino Fundamental 03 5,6 

Ensino Médio 27 50,0 
Ensino Superior 23 42,6 
Não Respondeu 01 1,9 

Total 54 100,0 

 



46 

 

Tabela 7 – As Entrevistadas Possuíam Convênio Médico? 
 
 
 
 
 
 
 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 6 – As Entrevistadas Possuíam Convênio Médico? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A proporção de mulheres que possuem ou não convênio médico foi a mesma, ou seja, 

50%. 

 

 

 

Possui Convênio Médico N % 

Sim 27 50,0 
Não 27 50,0 
Total 54 100,0 

Sim; 50,0%Não; 50,0%
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Tabela 8 – O Medicamento Teve Prescrição Médica? 
                             
 
 
 
 
 
 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 7 - O Medicamento Teve Prescrição Médica? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 7 demonstra que a maioria das mulheres (92,6%) que utilizou ou pretendiam 

fazer uso da “Pílula do Dia Seguinte” não buscaram orientação médica. Apenas 7,4% relatou 

buscar orientação e prescrição médica para utilização do produto.  

Prescrição Médica n % 
Menos de 30 dias (Sim) 02 3,7 
Mais de 30 dias(Sim) 02 3,7 

Não 50 92,6 
Total 54 100,0 

3,7% 3,7%

92,6%

Sim,  menos de 30
dias

Sim,  mais de 30
dias

Não
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Tabela 9 – Origem da Prescrição Médica 
                                 
 
 
 
 
 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 08 - Origem da Prescrição Médica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível visualizar no gráfico 8 que as mulheres que tiveram prescrição médica 

foram atendidas pela rede particular ou pública com mesma quantidade. 

Origem n % 
Pública 02 50,0 
Privada 02 50,0 
Total 04 100,0 

Pública; 
50,0%

Privada; 
50,0%
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Tabela 10 – Tentaram Adquirir o Medicamento em Serviço Público? 
 

Tentou Adquirir o Medicamento no Serviço 
Publico  n % 

Sim 01 1,9 
Não 52 96,3 

Não Respondeu 01 1,9 
Total 54 100,0 

 n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 9 – Tentaram Adquirir o Medicamento no Serviço Público? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo gráfico 10, constata-se que a maioria das mulheres (96,3%) não tentou adquirir o 

medicamento no serviço público. Segundo a única mulher que tentou adquirir o medicamento 

no serviço público, a aquisição teve êxito. 
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Tabela 11 – Meio de Informação Sobre Contracepção de Emergência 
                       
 
 

 
 

 
 
 

 

n=Nº de mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 10 – Meio de Informação Sobre Contracepção de Emergência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme visualizado anteriormente no gráfico 7, a informação sobre a “Pílula do Dia 

Seguinte” foi obtida mais por outros meios (92,6%) do que por orientação/prescrição médica 

(7,4%). O gráfico 9 destaca que a maioria (54,0%) das entrevistadas obteve algum 

conhecimento sobre o método através de amigos ou familiares, seguido da mídia e na 

farmácia com 16,0% e 14,0%, respectivamente.  

 
Tabela 12 – Outras Fontes de Obtenção do Conhecimento da Pílula 
 

Outra Fonte N % 

Colégio 01 16,7 
Parceiro 02 33,3 

Não respondeu 03 50,0 
Total 06 100,0 

n=Nº de mulheres Entrevistadas 

Locais de Conhecimento N % 
Mídia 08 16,0 

Família/Amigos 27 54,0 
Internet 02 4,0 

Farmácia 07 14,0 
Outros 06 12,0 
Total 50 100,0 
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Tabela 13 – É a Primeira Vez que Utiliza a Pílula? 
  

1º Vez que Utiliza? n % 
Sim 19 35,2 
Não 35 64,8 
Total 54 100,0 

n=Nº de mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 11 – É a Primeira Vez que Utiliza a Pílula? 
 

 

 

 

 

 

 

É possível visualizar no gráfico 11 que a maioria das entrevistadas (64,8%) já havia 

feito uso da “Pílula do Dia Seguinte” e 35,2% relataram ser a primeira vez de utilização. 

Não;
 64,8%

Sim; 
35,2%
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Tabela 14 – Quantidade de Vezes Que a Pílula Foi Utilizada Nos Últimos 6 Meses 
 

Se Não, Quantas Vezes Utilizou n % 
Uma 16 48,5 
Duas 11 33,3 
Três 03 9,1 

Quatro 01 3,0 
Cinco 01 3,0 
Seis 01 3,0 
Total 33 100,0 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 12 – Quantidade de Vezes Que a Pílula Foi Utilizada Nos Últimos 6 
Meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 35 mulheres (gráfico 12) que relataram não ser a primeira vez de utilização da 

“Pílula do Dia Seguinte”, duas mulheres não responderam à pergunta sobre quantas vezes 

utilizaram nos últimos 6 meses. Desta forma, o gráfico 12, mostra que de um total de 33 que 

responderam a essa pergunta, 82% informaram que utilizaram o medicamento uma ou duas 

vezes nos últimos seis meses e apenas 3,0% utilizaram seis vezes. 

 

48,5%

33,3%

9,1%

3,0% 3,0% 3,0%

Uma Duas Três Quatro Cinco Seis
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Tabela 15 – Tem Conhecimento do Risco de Diminuição da Eficácia do 
Medicamento se o Uso for Repetitivo? 

 
Tem Conhecimento sobre a Diminuição de 

Eficácia se o Uso for Repetitivo? n % 

Sim 20 37,0 
Não 34 63,0 
Total 54 100,0 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 13 – Tem Conhecimento do Risco de Diminuição da Eficácia do 
Medicamento se o Uso for Repetitivo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O gráfico 14 mostra que quando perguntado às usuárias se havia conhecimento sobre o 

risco de diminuição de eficácia se o uso da contracepção de emergência for repetitivo, a 

maioria (63,0%) respondeu que desconheciam essa informação e apenas (37,0%) relatou ter 

conhecimento a respeito. 

Não;
 63,0%

Sim; 
37,0%
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Tabela 16 – Apresentou Alguma Reação Adversa Após o Uso da Pílula? 
 

Apresentou Alguma Reação n % 
Não 39 72,2 
Sim 15 27,8 
Total 54 100,0 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 14 – Apresentou Alguma Reação Adversa Após o Uso da Pílula? 
  

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 13 aponta que dentre as entrevistadas, a grande maioria (72,2%) não 

relataram nenhuma reação à medicação, enquanto 27,8% relataram algumas reações. 

 

Tabela 17 – Reações que Ocorreram entre as Entrevistadas em Geral 
 

Qual Reação Apresentou n % 

Cólica 04 17,4 
Retenção Líquida 02 8,7 
Dor de Cabeça 02 8,7 
Enjôo 07 30,4 
Acne 01 4,4 
Inchaço  02 8,7 
Sangramento 03 13,1 
Aumento da Sensibilidade nas Mamas 01 4,4 
Não Respondeu 01 4,4 
Total 23 100,0 
n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

Não; 
72,2%

Sim;
 27,8%

 



55 

 

Tabela 18 – Conhecimento Outro Método Contraceptivo? 

 
Conhece Outro Método N % 

Sim 53 98,1 
Não 01 1,9 
Total 54 100,0 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 
Gráfico 15 – Conhece Outro Método Contraceptivo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O gráfico 15 que a maioria das entrevistadas (98,1%) relatou conhecer outros métodos 

contraceptivos e apenas 1,9% responderam que não conheciam outros métodos.  

 
Tabela 19 – Tabela Geral de Conhecimento de Outros Métodos Contraceptivos 

 

Método 
Conhece Não Conhece 

Total 
N % n % 

Preservativo 50 92,6 04 7,4 54 
Anticoncepcional Oral 48 88,9 06 11,1 54 

Anel Vaginal 10 18,5 44 81,5 54 
Adesivo Transdérmico 09 16,7 45 83,3 54 

Tabelinha 20 37,0 34 63,0 54 
Implante Subdérmico 05 9,3 49 90,7 54 

Anticoncepcional Injetável 29 53,7 25 46,3 54 
DIU 22 40,7 32 59,3 54 

Cirúrgico                   
(L.Trompas/Vasectomia) 

12 22,2 42 77,8 54 

Muco Cervical 06 11,1 48 88,9 54 
n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

Sim; 
98,1%

Não;
 1,9%
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Tabela 20 – Tabela Geral de Utilização de Utilização Métodos Contraceptivos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

Método 
Utilizou Não Utilizou Total 

n % n %  
Preservativo 42 84,0 08 16,0 50 

Anticoncepcional Oral 31 64,6 17 35,4 48 
Anel Vaginal - - 10 100,0 10 

Adesivo Transdérmico 01 11,1 08 88,9 09 
Tabelinha 07 35,0 13 65,0 20 

Implante Subdérmico - - 05 100,0 5 
Anticoncepcional Injetável 12 41,4 17 58,6 29 

DIU 05 22,7 17 77,3 22 
Cirúrgico                 

(L.Trompas/Vasectomia) 
01 8,3 11 91,7 12 

Muco Cervical - - 06 100,0 06 
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Gráfico 16 – Comparativo Entre o Conhecimento e Utilização dos Métodos 
Anticonceptivos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
O gráfico 16, supracitado, aponta que das 92,6% entrevistadas que relataram conhecer 

o preservativo, 84% delas já utilizaram este método, em seguida temos o Anticoncepcional 

Oral sendo um dos mais conhecidos e utilizados pelas entrevistadas com 88,9% e 64,6%, 

respectivamente. Dos métodos relatados, o menos conhecido é o Implante Subdérmico com 

9,3%, seguido pelo Muco Cervical com 11,1%. Dentre os métodos observados é possível ver 

que 3 deles não foram utilizados por nenhuma das mulheres, sendo: Anel Vaginal, Implante 

Subdérmico e Muco Cervical. 

 

0,0%
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41,4%

22,7%
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22,2%
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18,5%
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Tabela 21 – Motivo da Utilização da Anticoncepção de Emergência 
 

Motivo n % 

Sexo Desprotegido 29 53,7 

Esqueceu de Tomar Comprimidos do Tratamento com 
Anticoncepcional de Rotina 12 22,2 

Está no Intervalo do método anticoncepcional regular 03 5,6 

Rompimento do Preservativo 11 20,4 

Interação com Outros Medicamentos - - 
Exame Hormonal 01 1,9 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 
Gráfico 17 – Motivo da Utilização da Anticoncepção de Emergência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o gráfico 17 é possível ver que a maioria das entrevistadas (53,7%) 

informaram que o motivo da intenção de uso ou da utilização foi sexo desprotegido, seguido 

do esquecimento de tomada do anticoncepcional de rotina com 22,4% e rompimento do 

preservativo com 20,4%.  

53,7%

22,2%

5,6%

20,4%

0,0%

1,9%

Sexo Desprotegido

Esqueceu de Tomar Comprimidos do
Tratamento com Anticoncepcional de

Rotina 

Está no Intervalo do Método
Anticoncepcional Regular

Rompimento do Preservativo

Interação com Outros Medicamentos

Exame Hormonal
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Tabela 22 – Até Quanto Tempo Após esse Medicamento Pode Atuar Como 
Contraceptivo? 
 

Até Quanto Tempo pode atuar n % 

Até 24 horas 05 15,6 
Até 72 horas 18 56,3 

Até 5 dias 01 3,1 
Não Sabe 08 25,0 

Total 32 100,0 
n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 
A tabela 22 descreve que dentre as 54 entrevistadas apenas 32 foram convidadas a 

responder à questão. 

 

Gráfico 18 – Até Quanto Tempo Após esse Medicamento Pode Atuar Como 
Contraceptivo? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O gráfico acima (18) mostra que mais da metade das usuárias (56,3%) acreditam que 

esse medicamento contraceptivo pode atuar até 72h, 25% delas não souberam responder esta 

questão. 

15,6%

56,3%

3,1%

25,0%

Até 24
horas

Até 72
horas

Até 5 dias Não Sabe
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Tabela 23 – Você Acredita Que a “Pílula do Dia Seguinte” Pode Ter Efeito 
Abortivo? 
 

Efeito Abortivo n % 
Sim 07 21,9 
Não 21 65,6 

Não respondeu 04 12,5 
Total 32 100,0 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 
Na tabela 23 é possível ver que das 54 entrevistadas, 32 foram convidadas a responder 

esta pergunta, após a inclusão desta no questionário. 

 
 

Gráfico 19 – Você Acredita Que a “Pílula do Dia Seguinte” Pode Ter Efeito 
Abortivo? 

 

21,9%

65,6%

12,5%

Sim Não Não Respondeu
 

 

No gráfico 19 é possível verificar que a maioria das mulheres (65,6%) relataram 

acreditar que a “Pílula do Dia Seguinte” não possui efeito abortivo. 9,4% não responderam à 

pergunta. 
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Tabela 24 – Prescrição Médica x Convênio Médico 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 20 – Prescrição Médica x Convênio Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Gráfico 20 demonstra que a maioria das entrevistadas que possuem ou não convênio 

médico, não buscaram orientação/prescrição médica para utilização do medicamento.  

Possui 
Convênio 
Médico 

Teve Prescrição Médica 
Total 

Sim < 30 dias Sim > 30 dias Não 

n % n % n % n % 
Sim 02 3,7 01 1,9 24 44,4 27 50 
Não - - 01 1,9 26 48,1 27 50 
Total 02 3,7 02 3,7 50 92,6 54 100 

3,7% 1,9%

44,4%

0,0%1,9%

48,1%

Sim Não

Possui Convênio Médico

Teve Prescrição Médica
Sim  < 30 dias

Sim  > 30 dias

Não
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Tabela 25 – Estado Civil X 1º Vez de Utilização 
 

Estado Civil 
1º Vez que Utiliza 

Total 
Sim Não 

n % n % n % 
Solteiro 12 22,2 24 44,4 36 66,6 

Casado/União Estável 05 9,3 08 14,8 13 24,1 
Divorciado 02 3,7 03 5,6 05 9,3 

Total 19 35,2 35 64,8 54 100,0 
n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Gráfico 21 – Estado Civil X 1º Vez de Utilização 
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O gráfico 21 demonstra que a maioria já utilizou a “Pílula do Dia Seguinte” em 

alguma época da vida, com destaque para as solteiras as quais declararam (44,4%) não ser a 1ª 

vez que utilizam o medicamento.  
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Tabela 26 – Nível de Escolaridade X Efeito Abortivo 

Nível de Escolaridade 

A Pílula Pode ter Efeito Abortivo 
Total 

Sim Não Não respondeu 

n % n % n % n % 
Ensino Fundamental - - 02 6,3 - - 02 6,3 

Ensino Médio 03 9,4 11 34,4 02 6,3 16 50,0 

Ensino Superior 04 12,5 08 25,0 01 3,1 13 40,6 

Não Respondeu - - - - 01 3,1 01 3,1 

Total 07 21,9 21 65,6 04 12,5 32 100,0

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

Obs.: 22 entrevistadas não responderam a questão referente à pílula ter efeito abortivo. 

As entrevistadas em sua maioria acreditam que a pílula não possui efeito abortivo 

(65,6%) e das que acreditam ter este efeito, a maioria possui ensino superior. Para verificar se 

existe associação entre o nível de escolaridade das entrevistadas e a sua opinião sobre o efeito 

abortivo da pílula foi feito um teste de hipóteses. De acordo com a tabela 26 temos que 50% 

das freqüências esperadas são menores do que 5 e o tamanho da amostra é 28. Isso indica que 

não é adequado aplicar o teste Qui-Quadrado, sendo mais apropriado aplicar o teste exato de 

Fisher, o qual testou as seguintes hipóteses: 

H0: Não existe associação entre nível de escolaridade e efeito abortivo 

H1: Existe associação entre nível de escolaridade e efeito abortivo 

Foi observado não existir associação entre as variáveis em estudo (p=0,3275), ou seja, 

a opinião das entrevistadas se a pílula pode ter efeito abortivo independe do nível de 

escolaridade e a associação é devida ao acaso. 
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Gráfico 22 – Nível de Escolaridade X Efeito Abortivo 
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O Gráfico 22 aponta que a maioria das usuárias do Serviço que foram entrevistadas, 

apresentam no mínimo 8 anos de estudo escolar, e que estas têm conhecimento que a “Pílula 

do Dia Seguinte” não tem efeito abortivo. 
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Tabela 27 – Nível de escolaridade X Conhecimento de Diminuição da Eficácia se 
o Uso for Repetitivo 

Nível de Escolaridade 

Diminuição da Eficácia 
Total 

Sim Não 

n % n % n % 
Ensino Fundamental - - 03 5,6 03 5,6 

Ensino Médio 09 16,7 18 33,3 27 50,0 

Ensino Superior 11 20,4 12 22,2 23 42,6 

Não Respondeu - - 01 1,9 01 1,9 

Total 20 37,0 34 63,0 54 100,0 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

A maior parte das entrevistadas não têm conhecimento da diminuição de eficácia caso 

o uso seja contínuo e das que possuem conhecimento, a maioria possui ensino superior, 

seguidas pelas que possuem ensino médio. A fim de verificar se existe associação entre o 

nível de escolaridade e o conhecimento sobre diminuição da eficácia com o uso contínuo, 

aplicou-se um teste de hipóteses. Observando-se a tabela 27, é possível aplicar o Teste Qui-

Quadrado de Independência, tendo em vista que o tamanho da amostra é 53 e que todas as 

freqüências esperadas são maiores do que 5. Com este teste, as seguintes hipóteses foram 

testadas: 

H0:O nível de escolaridade e Diminuição da eficácia são independentes 

H1:O nível de escolaridade e Diminuição da eficácia não são independentes 

 Após a análise, observou-se que o conhecimento de diminuição da eficácia, caso o 

uso seja contínuo, independe do nível de escolaridade das entrevistadas (p=0,2979). 
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Gráfico 23 – Nível de escolaridade X Conhecimento de Diminuição da Eficácia se 
o Uso for Repetitivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O gráfico 23 mostra que apesar de terem um bom tempo (mínimo de 8 anos) de 

escolaridade a maioria das usuárias do ensino médio e superior relataram não ter 

conhecimento de que o uso repetitivo da contracepção de emergência pode causar diminuição 

da eficácia. 
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Tabela 28 – Faixa Etária X Motivo de utilização da contracepção de emergência: 
sexo desprotegido; 

n=Nº de Mulheres Entrevistadas 

 

A fim de verificar se o motivo de utilização do contraceptivo de emergência é 

distribuído de forma homogênea sobre a faixa etária, foi utilizado o Teste Qui-Quadrado de 

homogeneidade, o qual testou as seguintes hipóteses: 

H0: O sexo desprotegido, como motivo da entrevistada, é homogêneo nas faixas 

etárias.  

H1: O sexo desprotegido, como motivo da entrevistada, não é homogêneo nas faixas 

etárias.  

Assim houve aceitação da hipótese nula, ou seja, o sexo desprotegido, como motivo de 

utilização da contracepção de emergência das entrevistadas, se distribui de forma homogênea 

entre as faixas etárias (p=0,293).  

 

  

Faixa Etária 
Motivo: Sexo Desprotegido 

Total 
Sim Não 

n N n 
16|--|22 08 8 16 
23|--|29 11 13 24 
30 ou mais 10 4 14 
Total 29 25 54 
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6. DISCUSSÃO 

 
O estudo avaliou o perfil sócio-econômico de mulheres usuárias ou que têm intenção 

de uso, bem como o nível de conhecimento em relação à contracepção de emergência, 

incluindo aspectos relacionados aos seus riscos e da prescrição. 

As mulheres entrevistadas encontravam-se na faixa etária ente 16 e 50 anos, sendo que 

houve predominância de mulheres que estão entre 23 e 29 anos de idade com 44,4% seguidas 

de 29,6% para 16 a 22 anos.  

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou, em 14 dezembro de 2006, a 

resolução 1811 a fim de estabelecer normas técnicas para o uso da AE. Este documento 

esclarece que a “Pílula do Dia Seguinte” não é abortiva e pode ser usada em qualquer idade; 

fundamentando-se nos direitos reprodutivos, na responsabilidade do estado em implementar 

estes direitos, no número expressivo de mulheres que estão sujeitas a gestações não 

planejadas, e no fato dos adolescentes e jovens serem os mais propícios a estas gestações 

(SOUZA, 2008). Existe uma preocupação específica em relação a essa idade, pois gestações 

cada vez mais precoces podem causar altos índices de complicações obstétricas e 

psicológicas, além disso, é uma fase na qual pode ocorrer prática de uma sexualidade sem 

responsabilidade, baseada muitas vezes no prazer momentâneo (ARCANJO et al., 2007)  

A maioria das usuárias do SAC FARMA que participaram da pesquisa declararam ser 

solteiras (66,7%) seguidas pelas casadas ou que têm união estável com 24,1%. Uma maior 

porcentagem de solteiras levanta uma preocupação no que diz respeito à possibilidade de 

ocorrência de relação sexual com parceiros que não são fixos, ficando expostas às gravidezes 

indesejadas, abortos clandestinos e DST, podendo prejudicar de alguma forma sua saúde. Em 

um estudo multicêntrico realizado no Brasil, Chile e México, no qual pesquisadores avaliaram 

a percepção e o conhecimento da AE entre potenciais usuárias, verificou-se que as 

participantes dos três países consideraram que a AE seria útil para mulheres em geral, 

portanto, deveria estar disponível a todos elas. A aceitabilidade do método entre os 

adolescentes foi particularmente elevada, independente de prévia experiência sexual ou 

reprodutiva. Eles sentiram que o método seria mais útil para eles do que para os adultos, 

especialmente para as moças mais jovens, no início da atividade sexual, pois são elas que 

correm o riso de serem mais expostas. Algumas jovens sentiram que a AE era mais adequada 

nos casos de intercurso sexual com parceiros ocasionais, quando é difícil discutir 

contracepção ou negociar o uso do preservativo (DIAZ, 2003 apud SOUZA, 2008). 
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A maior parte das entrevistadas reside em Fortaleza (55,6%) e em cidades do interior 

do Ceará (11,1%). O Estado do Ceará concentra o maior número de farmácias da Rede, 

inclusive a matriz, e, desta forma, há uma maior divulgação do SAC FARMA nessa região. 

Há de se destacar a importância desse Serviço de Atendimento Farmacêutico no que diz 

respeito ao esclarecimento de dúvidas sobre AE, evitando o mau uso do medicamento e, 

consequentemente, contribuindo na prevenção de gravidezes indesejadas. 

Com relação à faixa salarial das entrevistadas observa-se que a maioria 48,1% das 

mulheres ganham entre um e três salários mínimos, seguidas das que ganham menos de 1 

salário com 29,6%.  

Pode-se constatar que a maior parte das entrevistadas faz parte dos estratos 

socioeconômicos médio e baixo, fator que pode justificar uma dificuldade na aquisição da 

AE. O medicamento poderia então ser adquirido em serviço público, pois em 2005, o governo 

federal resolveu ampliar em 57% a distribuição da AE nos serviços públicos, com a intenção 

de fornecer a chamada “Pílula do Dia Seguinte” a todas as mulheres, não somente às vítimas 

de violência sexual (SOUZA, 2008). Porém para Figueiredo (2004), os serviços de saúde 

pública no Brasil não acataram as normas de 1996 e de 1998, pois não foram iniciados os 

processos de divulgação, de fornecimento e de administração do método. Exceção a esta 

regra, foram os serviços de atendimento as vítimas de violência sexual que mantiveram a 

implementação da normatização de 1998 e persistiam na luta pela difusão e disponibilização 

do método. 

O nível de escolaridade das entrevistadas com maior número de respostas foi o Ensino 

Médio com 50,0%, seguidas de Ensino Superior com 42,6%, ou seja, a maioria possui, no 

mínimo, 8 anos de estudo.  

Pressupõe-se que essas mulheres têm um bom nível de esclarecimento, fato que em 

teoria pode favorecer a uma busca maior de informações para que o uso de medicamento seja 

adequado. No manual de perguntas e respostas sobre Anticoncepção de Emergência, o 

Ministério da Saúde afirma que vários elementos de educação, informação e apoio devem ser 

colocados para as usuárias da AE, na forma de aconselhamento para o uso responsável e 

dentro das recomendações apropriadas. Nesse sentido, profissionais e provedores de saúde 

deveriam oferecer esclarecimentos para as usuárias da AE que incluíssem os aspectos mais 

importantes: o conceito básico de possibilidade de evitar a gravidez após a relação sexual; o 

prazo de tempo disponível para iniciar o método; o esclarecimento de que o método não induz 

a sangramento após o uso e, portanto, não se aplica a situações de atraso menstrual; a 

informação sobre marcas comerciais disponíveis e forma de uso, em receita médica ou 
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material educativo; a indicação de uma referência acessível para obter a prescrição da AE ou 

tratar eventuais reações adversas; a informação de que a AE não a protegerá nas relações 

sexuais posteriores, orientando abstinência ou método de barreira até a próxima menstruação, 

quando deverá, se indicado, iniciar um método anticonceptivo de rotina; a advertência de que 

a AE não protege das DST/HIV; o estímulo ao uso do preservativo como dupla proteção, 

sempre que possível e indicado; o esclarecimento de que o uso repetitivo da AE é menos 

eficiente que os métodos anticonceptivos de rotina para prevenir a gravidez; a informação de 

que a AE pode causar efeitos colaterais e como preceder com seu manejo; a informação de 

que a ausência de contra-indicações não se aplica para o uso repetitivo do método. Se 

utilizada com freqüência, a AE apresenta as mesmas contra-indicações de qualquer método 

anticonceptivo hormonal; e a ausência de efeito abortivo da AE. Essas informações, prestadas 

de maneira clara e acessível, são fundamentais para a inserção da AE na perspectiva dos 

direitos sexuais e reprodutivos. 

Nesse estudo, a proporção de mulheres que possuem ou não convênio médico foi a 

mesma, ou seja, 50%. Porém a maioria das mulheres (92,6%) que utilizou ou pretendiam 

fazer uso da “Pílula do Dia Seguinte” não buscaram orientação médica. Apenas 7,4% 

relataram buscar orientação e prescrição médica para utilização do produto, sendo divididas 

na mesma quantidade em relação à origem da prescrição ser pública e privada, no caso 50% 

para cada. 

Para o MS a prescrição da AE, nas situações de exposição ao risco iminente de 

gravidez (violência sexual, falha do método em uso ou na sua utilização, não estar usando 

anticoncepcional), se constitui dever do médico e um direito do adolescente. O uso da pílula 

de AE no Brasil, mesmo com todas as diretrizes do MS e do CFM, vem ocorrendo há anos em 

ambientes restritos, não se constituindo como uma prática sistematizada. A prescrição deste 

método pelos profissionais de saúde, tanto no setor público quanto no setor privado, ainda é 

bastante restrita e mistificada. (HARDY et al. 2001; OSIS et al., 2006). HARDY et al., 2001, 

também enfatizam que todas as pessoas deveriam saber da existência da AE, mas não deveria 

ser possível usá-la sem uma avaliação profissional, preferencialmente realizada por médico. 

Constatou-se que a maioria das mulheres (96,3 %) não tentou adquirir o medicamento 

no serviço público. A que tentou adquiri-lo em serviço público, relatou não ter obtido êxito 

(1,9%).  

Segundo HARDY et al. (2001), é necessário criar mecanismos que acompanhem a 

aplicação da Lei de Planejamento Familiar e da norma específica do MS, de fato. Nesse 

sentido, as pessoas influentes e os provedores, de modo geral, apontaram como barreira, em 



71 

 

potencial, as dificuldades de infra-estrutura dos serviços públicos de saúde do país, 

especialmente a falta de insumos contraceptivos e de pessoal devidamente capacitado para 

informar e prover a AE. Em um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Saúde da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo no qual avaliou o comportamento sexual de 

estudantes de escolas públicas do ensino médio, observou-se que o principal local de obtenção 

da contracepção de emergência para os que referiram seu uso foi a farmácia (73,6%) e que 

apenas 10,7% adquiriram este método em serviços de saúde ou com médicos, o que 

demonstra que a compra ocorre normalmente sem receita médica (FIGUEIREDO, 2008).  

Para Figueiredo (2004) apud Souza (2008), a facilidade de aquisição do método em 

farmácias para a compra, (uma vez que a necessidade de prescrição médica regulamentada 

pela Vigilância Sanitária não é respeitada), torna contínua a discussão sobre o acesso ao 

contraceptivo. Problemas culturais e informações distorcidas sobre AE constituem barreiras 

para sua aceitação, acesso e uso adequado. Vários estudos foram realizados no Brasil nos 

últimos anos com o objetivo de conhecer os mitos e as barreiras que envolvem o acesso e o 

uso da AE. 

Incluir a AE em normas técnicas de atendimento sem dúvida é algo importante. No 

entanto, os setores públicos deveriam adotar outras medidas que incorporassem a AE dentro 

dos direitos sexuais e reprodutivos. Todas as mulheres em idade reprodutiva e com risco de 

gravidez indesejada deveriam ter garantia de acesso à informação e ao uso da AE. Os serviços 

de saúde, desde a atenção básica, deveriam estar preparados para oferecer resposta a essa 

demanda. Capacitação de profissionais de saúde para prescrição e aconselhamento, facilitação 

do acesso aos serviços de saúde e programas de educação e informação para as usuárias são 

algumas medidas necessárias (MS, 2006). 

A informação sobre a “Pílula do Dia Seguinte” foi obtida mais por outros meios 

(92,6%) do que por orientação/prescrição médica (7,4%). A maioria (54,0%) das entrevistadas 

obteve informações sobre o método através de amigos ou familiares, seguido da mídia e na 

farmácia com 16,0% e 14,0%, respectivamente. Figueiredo et al. (2008) verificaram em seu 

estudo que a maioria dos entrevistados relataram já ter ouvido falar da contracepção de 

emergência, principalmente por meio de amigos e conhecidos (65,2%), na escola (48,7%) e na 

televisão (47,4%). Os serviços e profissionais de saúde foram referidos como meio de 

informação sobre esse método por apenas 20,2% dos estudantes e as farmácias, por 16,1%. 

Quando perguntadas se é a primeira vez de utilização, a maioria das entrevistadas 

(64,8%) afirmou que já havia feito uso da “Pílula do Dia Seguinte” e 35,2% relataram ser a 

primeira vez de utilização. Dessas mulheres que já haviam utilizado, a maioria informou que 
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utilizaram o medicamento uma ou duas vezes nos últimos seis meses e apenas uma pequena 

quantidade afirmou que utilizou quatro, cinco ou seis vezes. Figueiredo et al.(2008) apontam 

resultados parecidos e afirmaram em seu estudo que quase metade dos estudantes que 

utilizaram a contracepção de emergência na vida (46,2%) repetiram seu uso posteriormente. 

Entre os que usaram esse método nos últimos 6 meses, 56,8% o fizeram apenas 1 vez; 33,3% 

de 2 a 3 vezes; e 9,9% acima de 4 vezes, sendo 4,6% acima de 10 vezes, demonstrando da 

mesma forma, um uso não abusivo nem prejudicial à saúde, já que não foi feito seguidamente. 

Em relação à informação do conhecimento sobre o risco de diminuição de eficácia se o 

uso da contracepção de emergência for repetitivo, a maioria (63,0%) relatou não saber a 

respeito. O MS afirma que o uso repetitivo ou frequente da AE compromete sua eficácia, 

sendo esta sempre menor do que aquela obtida com o uso regular do método anticonceptivo 

de rotina, pois podem ocorrer, com mais freqüência, variações do ciclo menstrual, fazendo 

com que os índices de falha aumentem. Em suma, os resultados sobre eficácia são 

absolutamente claros, afirmando que a AE deve ser administrada tão rápido quanto possível e, 

preferencialmente, em dose única dentro dos cinco dias que sucedem a relação sexual (MS, 

2006). 

Figueiredo et al.(2008) encontraram resultados diferentes, pois dentre todos os 

estudantes das escolas públicas do Ensino Médio entrevistados, 16,9% acreditavam que a 

utilização da contracepção de emergência poderia ser freqüente. No entanto, entre aqueles que 

já haviam feito uso desse método, a maioria afirmou que o uso deveria ser esporádico: 39,9% 

consideraram que deveria ocorrer somente “às vezes” e 40,7% que deveria ocorrer “quase 

nunca” ou “nunca”. 

Dentre as entrevistadas, a maioria (72,2%) relataram nenhuma reação à medicação, 

enquanto 27,8% apresentaram algumas reações, sendo enjôo a mais incidente (30,4 %), 

seguido por cólicas e sangramentos com 17,4% e 13,1%, respectivamente. Os efeitos 

secundários comuns de contracepção de emergência hormonal são gastrointestinais. Segundo 

o MS (2006), os efeitos secundários mais freqüentes para as mulheres que usam a AE são 

náuseas, em 40 a 50% dos casos, e vômito, em 15 a 20%. Cefaléia, dor mamária e vertigens 

podem ocorrer, porém são de curta duração e têm remissão espontânea nas primeiras 24 após 

o uso da AE. De modo geral, a AE é bem tolerada pela maioria das mulheres e, 

excepcionalmente, ocorrem efeitos indesejáveis mais intensos ou severos. Ainda segundo 

BLACK A. et al.(2004) o método de levonorgestrel isolado tem uma incidência 

significativamente menor de náuseas (23,1% versus 50,5%), vômito (5,6% versus 18,8%), 

tontura e fadiga do que o de Yuzpe. 
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A maioria das entrevistadas afirmou conhecer algum outro método contraceptivo. Tal 

conhecimento referiu-se à lembrança espontânea dos mesmos em questões abertas, não 

significando que haja desconhecimento de métodos que não foram referidos. Constatou-se 

que o método contraceptivo mais conhecido foi o Preservativo Masculino (92,6%) e que esse 

método já foi utilizado em 84% dos casos. Em seguida, temos o Anticoncepcional Oral como 

segundo método mais conhecido (88,9%), sendo utilizado por 64,6% das entrevistadas. 

Dentre os métodos contraceptivos que foram menos conhecidos e utilizados estão Anel 

Vaginal, Implante Subdérmico e Muco Cervical. O preservativo continua como método de 

primeira escolha para adolescentes, baseado na dupla proteção que oferece. No entanto, assim 

como ocorre entre casais adultos, a possibilidade de acidente com o preservativo deve ser 

considerada. O preservativo é, indiscutivelmente, a única medida que pode reduzir, 

simultaneamente, os riscos da gravidez não planejada e das DST/HIV. Contudo, os 

indicadores epidemiológicos têm demonstrado que a prevalência de uso do preservativo ainda 

se encontra abaixo do desejado, pelos mais diferentes motivos, principalmente entre jovens 

(MS, 2006). 

Figueiredo et al.(2008) verificaram que a camisinha também foi o método mais 

lembrado pelos entrevistados, sendo citado por 98,3% dos estudantes, seguido da pílula 

anticoncepcional com 90,5%. Observaram também nesse estudo que 86,9% dos estudantes 

entrevistados que mantêm relações sexuais, usam algum método contraceptivo. Os métodos 

utilizados (citados espontaneamente) são principalmente o preservativo masculino (67,4%), a 

pílula com camisinha (19,1%) e a pílula anticoncepcional exclusivamente (9,4%). Em 

pergunta estimulada, o uso atual de preservativo foi apontado por 72,4% dos estudantes. Na 

última relação, este uso foi de 76,2% (inclusive associado à pílula) e o uso de contracepção de 

emergência foi feito por apenas 0,5% (7 pessoas). A principal motivação para o uso de 

preservativo foi a prevenção da gravidez (72,3%) seguida da preocupação com a prevenção 

das DST/AIDS com 63,7%. 

As entrevistadas (53,7%) informaram que o motivo da intenção de uso ou da utilização 

da AE foi sexo desprotegido, seguido do esquecimento de tomada do anticoncepcional de 

rotina com 22,4% e rompimento do preservativo com 20,4%. Uma usuária relatou que o 

motivo seria por conta do exame beta-hcg ter dado positivo. 

Figueiredo et al.(2008) verificaram que dos usuários de contracepção de emergência 

nos últimos 6 meses, 61,6% alegaram uso deste método devido ao não uso de preservativo, 

sendo que 12,5%, inclusive, afirmaram que o utilizaram devido à realização mal-sucedida do 

coito interrompido. O motivo mais alegado para o último uso de contracepção de emergência 
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foi o rompimento do preservativo (apontado por 39,3%), seguido da ausência deste método de 

barreira no momento do sexo (22,8%). Apenas 18,9% relataram que o motivo para o uso de 

contracepção de emergência foi a recusa em utilizar o preservativo masculino como método. 

As indicações da AE são reservadas a situações especiais e excepcionais. O objetivo 

da AE é prevenir gravidez inoportuna ou indesejada após relação que, por alguma razão, foi 

desprotegida. Entre as principais indicações de AE, está relação sexual sem uso de método 

anticonceptivo, falha conhecida ou presumida do método em uso de rotina, uso inadequado do 

anticonceptivo e abuso sexual. A AE não deve ser usada de forma planejada, previamente 

programada, ou substituir método anticonceptivo como rotina (MS, 2006).  

Mais da metade das mulheres que utilizaram ou tinha intenção de uso (56,3%) 

acreditam que esse medicamento contraceptivo pode atuar até 72h, 25% delas não souberam 

responder esta questão. Este último valor pode ser considerado expressivo no que diz respeito 

a não utilização adequada do método, que pode vir a ser utilizado em horários diferentes do 

preconizado, aumentando o potencial de falha. A AE apresenta, em média, Índice de 

Efetividade de 75%. No entanto, a eficácia da AE pode variar de forma importante em função 

do tempo entre a relação sexual e sua administração. As taxas de falha do levonorgestrel são 

expressivamente menores, 0,4%, 1,2% e 2,7%, para os períodos de 0 a 24, 25 a 48 e 49 a 72 

horas, respectivamente. Entre o 4° e o 5° dia, seguramente a taxa de falha da AE é mais 

elevada (MS, 2006). 

Das 54 entrevistadas, 32 foram convidadas a responder a pergunta sobre a 

possibilidade de efeito abortivo do medicamento, após a inclusão desta no questionário. A 

maioria das mulheres (65,5%) relataram acreditar que a “Pílula do Dia Seguinte” não possui 

efeito abortivo. Pode-se observar que a maior parte desse grupo possuía nível médio ou 

superior. O MS (2006) afirma que não existe nenhuma sustentação científica para afirmar que 

a AE seja método que resulte em aborto, nem mesmo em percentual pequeno de casos. As 

pesquisas asseguram que os mecanismos de ação da AE evitam ou retardam a ovulação, ou 

impedem a migração dos espermatozóides. A revisão das pesquisas científicas permite 

afirmar, sem reserva de dúvida, que a AE não atua após a fecundação e não impede a 

implantação, caso a fecundação ocorra. Por fim, cabe recordar a questão dos mitos, muitas 

vezes assimilados pelos profissionais de saúde como se fossem verdades, embora sem 

qualquer fundamentação científica. 

No ano de 2003, Diaz et al. verificou em seu estudo que a opinião negativa mais 

freqüente, apreendida de uma minoria dos participantes do Chile e do México, era considerar 

a AE um método “micro-aborto”. No que se refere aos entrevistados brasileiros, de modo 
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geral, estes concordaram que AE age evitando a gravidez; enfatizaram que o conceito de 

gravidez varia de pessoa para pessoa e, em função destas perspectivas individuais e/ou 

grupais, algumas pessoas e/ou grupos poderão considerar a AE abortiva. Relatou que alguns 

médicos não ginecologistas, atuantes em serviços de emergência e de atenção básica, 

manifestaram a opinião de que o método poderia significar a indução de aborto. Até mesmo 

entre ginecologistas a AE foi qualificada, por alguns, como “microabortivo”. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

No período de realização do estudo entre 16 de outubro de 2008 a 21 de maio de 2009 

227 atendimentos sobre contracepção de emergência foram cadastrados no Manegement®. 

Destes, 64 foram mulheres convidadas a participar da pesquisa, sendo que 10 se recusaram. 

Desta forma, é possível ver que 163 atendimentos não foram incluídos no estudo. Este 

número expressivo de atendimentos que não foram incluídos na pesquisa pode ser explicado 

pelo fato de que parte das consultas ao SAC FARMA terem sido feitas por homens ou 

mulheres que não tinham intenção de uso ou não eram usuárias da “Pílula do Dia Seguinte”. 

Outro que pode ter causado limitação no estudo foi a não adesão dos funcionários por motivo 

de esquecimento ou por excesso de tarefas no momento do atendimento. 

Uma informação que vale ser lembrada é a de que houve uma mudança no número 

telefônico do SAC FARMA. Esta mudança causou uma diminuição expressiva do número de 

atendimentos e, consequentemente, no número de mulheres que poderiam ser convidadas a 

participar da pesquisa.  
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8. CONCLUSÃO 

 

- O maior número de usuárias da AE concentra-se na faixa etária de 16 a 29 anos, 

tinham renda entre 1 e 3 salários mínimos e cursavam ensino médio e superior.  

- A maioria das mulheres avaliadas pretendia fazer uso ou utilizar a AE sem 

orientação/prescrição médica e obteve informações sobre a pílula através de amigos e 

familiares, fato que preocupa em relação ao uso indevido e ao fácil acesso do medicamento 

nas farmácias comerciais.  

- O estudo revelou que mais da metade das entrevistadas não tinha conhecimento 

sobre o risco de diminuição de eficácia se o uso for repetitivo e ao se fazer cruzamentos de 

dados através de análises estatísticas, constatou-se que esse desconhecimento é independente 

do nível de escolaridade das entrevistadas. 

- Na mesma análise estatística, a qual verificou se existe associação entre as variáveis 

em estudo, comprovou-se que sexo desprotegido como motivo de utilização da pílula pós-

coito possui distribuição homogênea em todas as faixas etárias. 

- De acordo com a pesquisa, preservativo e os anticoncepcionais orais são os métodos 

contraceptivos mais conhecidos, mas, apesar disso, o sexo desprotegido foi relatado como o 

principal motivo de utilização da AE seguido do esquecimento de tomada do anticoncepcional 

de rotina gerando preocupação em relação à proteção contra DST, bem como uso repetitivo da 

pílula pós-coito e ocorrência de gravidezes não planejadas. 
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Questionário de avaliação do perfil de utilização de contraceptivos de emergência das usuárias do SAC 
FARMA 

 
1. Idade: _____ 
 
2. Estado Civil:  Solteira    Casada/União Estável       Divorciada     Viúva  
 
3. Procedência: Fortaleza    Cidade/UF________________ 
 
4. Faixa Salarial (s. mínimo):  
Não trabalha (< 1)     1 – 3  3 – 5   5 – 7   >7  
 
5. Escolaridade: Ensino Fundamental  Ensino Médio           Ensino Superior    
 
6. Convênio Médico:  Sim  Não  
 
7. Prescrição Médica: Sim (<30 dias)  (>30 dias)   Não  
 
7.1. Se SIM, a Prescrição foi oriunda de Medicina: Pública           Privada  
 
7.2. Se NÃO, como obteve informação sobre a Anticoncepção de Emergência? 
Mídia (Jornal, Revista, Rádio, TV)       Familiares           Amigos         Internet  
Outros: ________________ 
 
8. Tentou adquirir o medicamento em serviço público? Sim   Não  
Se SIM, obteve êxito? Sim  Não  
 
9. Primeira vez que utiliza: Sim   Não  
 
9.1. Se NÃO, quantas vezes utilizou nos últimos 6 meses: __________ 
 
10. Apresentou alguma reação/queixa? 
Não    Sim       (Qual?)__________________________________ 
 
11. Tem conhecimento sobre o risco de diminuição da eficácia se o uso for contínuo?  
Sim   Não  
 
12. Conhece outros métodos contraceptivos? Quais destes já utilizou? 
Sim   Não  

 Conhece Usou  Conhece Usou 
Preservativo   Implante Subdérmico   
Anticoncepcional Oral   Anticoncepcional Injetável   
Anel Vaginal   DIU   
Adesivo Transdérmico   Cirúrgico (L. Trompas/Vasectomia)   
Tabelinha   Muco Cervical   

 
Método(s) não citado(s) acima:_____________________________________ 
 
13. Motivo do uso da Anticoncepção de Emergência: 
Sexo desprotegido  
Esqueceu de tomar comprimidos do tratamento c/ anticoncepcional de rotina  
Está no intervalo do anticoncepcional oral ou injetável  
Rompimento do preservativo  
Interação com outros medicamentos ou álcool  
Outros: ___________________ 
 
14. Até quanto tempo após a relação sexual esse medicamento pode atuar como contraceptivo? 
Até 24 horas  Até 72 horas  Até 5 dias  Não Sabe 
 
15. Você acredita que a pílula do dia seguinte pode ter efeito abortivo? Sim  Não 

Ocorrência/Data:
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