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RESUMO 
 

A contracepção de emergência é uma prática comum agora. Muitas categorias de 
drogas são comercializadas com modificações na dosagem, em combinação e até 
mesmo no momento da administração. Uma reanálise recente sugere que ainda não 
há uniformidade de opinião sobre o mecanismo de ação real e isso tem alimentado 
muitas vezes a controvérsia ética. Esta revisão analisa as drogas mais comuns de 
contracepção de emergência: levonorgestrel, mifepristone e acetato de ulipristal sobre 
sua ação, destacando que os produtos hormonais, quando usados na anticoncepção 
de emergência, desempenham papéis diferentes dependendo da fase do ciclo 
menstrual durante o qual são administrados. O objetivo do estudo é descrever como 
o uso irracional de contraceptivo de emergência traz malefícios para saúde da mulher.  
POR MEIO de uma revisão de literatura de modo qualitativo descritivo, realizado por 
uma busca de dados no período de 2014 a 2019 na base de dados MEDLINE, LILACS 
E SCIELO.  
 
Palavras-chave:  Anticoncepção, emergência, assistência Farmacêutica e pílulas 
anticoncepcionais de emergência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARVALHO, Shayene Sant anna. Health risk of irrational use of emergency 
contraceptive. 2019. 31f. Course Completion Work (Graduation in Pharmacy) - 
Anhanguera, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 
 
Emergency contraception is a common practice now. Many drug categories are 
marketed with changes in dosage, in combination and even at the time of 
administration. A recent reanalysis suggests that there is still no uniformity of opinion 
about the actual mechanism of action, and this has often fueled ethical controversy. 
This review examines the most common emergency contraception drugs: 
levonorgestrel, mifepristone and ulipristal acetate on their action, noting that 
hormonal products, when used in emergency contraception, play different roles 
depending on the stage of the menstrual cycle during which they are administered . 
The objective of the study is to describe how the irrational use of emergency 
contraception brings harm to women's health. The study is a literature review in a 
qualitative descriptive way, performed by a search of data in the period from 2014 
to 2019 in the database MEDLINE, LILACS AND SCIELO. 
 

Keywords: Contraception, emergency, care Pharmaceuticals and emergency 
contraceptive pills 
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INTRODUÇÃO   

 

A contracepção de emergência (CE) é um método usado para prevenir a 

gravidez após um ato de relação sexual desprotegida. É conhecido por vários 

outros nomes, por exemplo: " pílula do dia seguinte”. Estes métodos destinam-se a 

uma única utilização após um acidente contraceptivo e são eficazes se utilizados 

num curto espaço de tempo após a exposição sexual. Como o nome significa, 

destina-se apenas a situações de emergência anticoncepcionais e não a uso 

rotineiro ou repetido. 

Dessa forma, o presente estudo se justifica por demonstrar a importância do 

uso racional de contraceptivos de emergência e suas respectivas delimitações, 

para assim, promover uma contribuição para a saúde da mulher, já que é 

necessário que mulheres tenham mais conscientização sobre exatamente quando 

devem tomar o contraceptivo de emergência e entender o que as coloca em risco 

de gravidez fazendo o mal-uso.  

A contracepção de emergência só é eficaz nos primeiros dias após a relação 

sexual antes que o óvulo seja liberado do ovário e antes que o espermatozoide 

fertilize o óvulo. Pílulas anticoncepcionais de emergência não podem interromper 

uma gravidez estabelecida ou prejudicar um embrião em desenvolvimento, 

portanto, não podem causar aborto. Sendo assim a questão norteadora do estudo 

se dá: Como o uso irracional de contraceptivo de emergência pode gerar problemas 

para a saúde da mulher?  

Dessa forma, o objetivo geral do estudo é descrever como o uso irracional 

de contraceptivo de emergência traz malefícios para saúde da mulher. Para isso, 

são necessários os objetivos específicos pelo qual se divide em descrever os 

principais métodos contraceptivos de emergência utilizados; abordar os problemas 

relacionados ao uso de contraceptivo de emergência e discorrer o papel do 

farmacêutico para garantia do uso racional do contraceptivo de emergência. 

O trabalho se constitui em uma revisão de literatura, realizada a partir de 

buscas nas seguintes bases de dados: MEDLINE, LILACS, SCIELO, no período de 

2014 a 2019.  

 Para a obra do presente trabalho os termos de pesquisa a serem incluídos 

são Anticoncepção, emergência, assistência Farmacêutica e pílulas 

anticoncepcionais de emergência. Como método de inclusão serão determinados 
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trabalhos mais próximos do tema proposto no idioma português e inglês, no 

periódico de 2014 a 2019. Serão excluídos os trabalhos que não demonstravam 

assuntos pertinentes ao estudo, resumos e relatos de caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. CONTRACEPTIVOS DE EMERGÊNCIA  

 

A contracepção de emergência (CE) é usada para prevenir a gravidez após 

relações sexuais desprotegidas, mas antes do início da gravidez. Atualmente, as 

mulheres podem usar contraceptivos de emergência tomando doses mais altas dos 

ingredientes ativos encontrados em pílulas anticoncepcionais orais comuns [ou 

formulações combinadas de estrogênio-progestágeno (progestogênio) ou somente 

progestogênio], ou fazendo com que os fornecedores insiram dispositivos intra-

uterinos com cobre (DIU) (BRASIL, 2016).  

 Muitos estudos documentaram os receios das provedoras e das mulheres 

sobre os riscos de segurança individual e de saúde pública da contracepção de 

emergência. Algumas destas preocupações incluem riscos potencialmente 

aumentados de eventos cardiovasculares (incluindo doença arterial e 

venosa), preocupa-se com os possíveis efeitos sobre a fertilidade futura, temia as 

consequências teratogênicas após falha do método ou uso inadvertido durante a 

gravidez, medos exagerados ou extremos de tolerabilidade adversa e 

preocupações sobre as interações medicamentosas com outros medicamentos 

(MANT; PAINTER; VESSEY, 2018).  

Questões mais amplas de saúde pública incluem reduções temidas no uso 

de contracepção contínua e mais eficaz, possível “abuso” de contracepção de 

emergência por uso excessivamente frequente e aumentos potenciais em 

encontros sexuais de risco (devido à existência de um método pós-coito de apoio) 

e, portanto, em taxas de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV / 

AIDS (ODUTAYO et al., 2015).  

Esses medos podem ser geralmente aliviados. Investigações diretas e 

indiretas da contracepção de emergência na literatura biomédica e de ciências 

sociais, o perfil de segurança amplamente documentado dos contraceptivos orais 

comuns, e mais de 30 anos de experiência clínica desde que a contracepção de 

emergência hormonal foi descrita pela primeira vez, dão fortes evidências de sua 

segurança. Esta revisão confirma as declarações da Organização Mundial de 

Saúde e da Food and Drug Administration dos EUA e mostra que a anticoncepção 

de  
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emergência tem um excelente perfil de segurança em quase todas as mulheres 

(TIRADENTES et al., 2016). 

 Finalmente, a contracepção de emergência permite às mulheres uma 

segunda chance de evitar gravidezes indesejadas. Se a gravidez é levada a termo 

ou terminada, a condição tem riscos inerentes que são maiores do que qualquer 

um apresentado pela contracepção de emergência e mostra que a contracepção 

de emergência tem um excelente perfil de segurança em quase todas as 

mulheres. Finalmente, a contracepção de emergência permite às mulheres uma 

segunda chance de evitar gravidezes indesejadas (GRIMES et al., 2016).  

Se a gravidez é levada a termo ou terminada, a condição tem riscos 

inerentes que são maiores do que qualquer um apresentado pela contracepção de 

emergência e mostra que a contracepção de emergência tem um excelente perfil 

de segurança em quase todas as mulheres. Finalmente, a contracepção de 

emergência permite às mulheres uma segunda chance de evitar gravidezes 

indesejadas. Se a gravidez é levada a termo ou terminada, a condição tem riscos 

inerentes que são maiores do que qualquer um apresentado pela contracepção de 

emergência (ODUTAYO et al., 2015). 

A maioria das mulheres em idade reprodutiva (15–45 anos) menstruam a 

cada 28 ± 2 dias e o folículo dominante ovula por volta do 14º dia. Embora a 

gravidez ocorra somente se o óvulo recém-ovulado for fertilizado em 24 horas, os 

espermatozoides permanecem viáveis o trato reprodutivo feminino por até 7 dias 

após a relação sexual (HARDY et al., 2016).  

Assim, a "janela fértil" se estende desde o dia da ovulação até 6 dias antes, 

nesse sentido, a gravidez só ocorrerá se o óvulo fertilizado atingir o útero depois de 

ter sido "preparado" pela secreção de progesterona do corpo lúteo, assim, por volta 

da época da implantação (dia 7-10 após a ovulação), o embrião em 

desenvolvimento secreta uma série de fatores embrionários, incluindo a hCG, que 

previne a regressão do corpo lúteo, que ocorreria no dia 12 após a ovulação 

(BRASIL, 2015). 

Em vista da complexidade dessas interações entre mãe e embrião, não é de 

surpreender que a falha de sincronia entre o ovário e o útero seja bastante comum 

e a fecundidade de nossa espécie seja relativamente baixa. A chance de 

concepção após um único ato sexual em um período aleatório no ciclo 

provavelmente não é mais do que 5% com a maior probabilidade nas 48 horas 
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antes da ovulação. Apesar disso, a gravidez indesejada é comum e representa um 

importante problema de saúde pública uso (GRIMES et al., 2016). 

Sendo assim, é necessário compreender que a contracepção de emergência 

(CE) é definida como qualquer droga ou dispositivo usado após a relação sexual 

para evitar gravidez indesejada quando nenhum método contraceptivo for usado ou 

após um erro no uso de contraceptivos. Descrito na década de 1980 como um 

'segredo bem guardado', no século 21, pelo menos conforme medido pela sua 

disponibilidade mundial e pelo número de publicações sobre o assunto na literatura 

médica, o CE tornou-se bem reconhecido (BRASIL, 2015).  

Já o mecanismo de ação dos métodos de CE é entendido de forma 

incompleta. Embora o tempo de ovulação possa ser difícil de prever, a janela fértil 

se estende de 5 dias antes da ovulação (a vida útil de um espermatozoide dentro 

do trato geniturinário feminino) até o dia da ovulação (após o qual o óvulo se 

deteriora) (TIRADENTES et al., 2016). 

A opção anticoncepcional de emergência mais comumente disponível é o 

levonorgestrel 1,5 mg, vendido no Brasil como Plano B em uma etapa e na forma 

genérica incluindo Take Action (agir imediatamente). Após anos de batalhas 

regulatórias, em agosto de 2013, o Plano B One-Step foi aprovado para venda sem 

restrições para mulheres e homens de qualquer idade nas prateleiras das lojas. Em 

fevereiro de 2014, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou 

versões genéricas do Plano B One-Step para a venda sem restrições (até 

recentemente, estas só estavam disponíveis sem receita médica) (BRASIL, 2016). 

O outro tipo de pílula anticoncepcional de emergência (ECP) disponível nos 

Brasil contém 30 mg de acetato de ulipristal e é comercializado como Selene.  

Selene está disponível por prescrição apenas para mulheres de qualquer 

idade. Além dessas ECPs dedicadas, muitos tipos de pílulas anticoncepcionais 

orais podem ser usados em várias combinações, dependendo da formulação da 

pílula, como Contraceptivo de Emergência - isso é muitas vezes referido como o 

método Yuzpe. O método Yuzpe é menos efetivo e causa mais efeitos colaterais 

do que as ECPs de levonorgestrel ou acetato de ulipristal (TIRADENTES et al., 

2016).  

A CE está disponível em duas formas no Brasil: um método exclusivamente 

de progesterona comercializado sob o nome comercial de Plano B (dois 

comprimidos de 0,75 mg de levonorgestrel tomados em conjunto) e um método 
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hormonal combinado, também conhecido como regime Yuzpe, que é dispensado 

sob a forma de múltiplas pílulas anticoncepcionais (FIGUEIREDO; ANDALAFT, 

2016).  

O regime de Yuzpe contém estrogênio sintético (etinil estradiol) e um 

progestogênio (geralmente levonorgestrel ou norgestrel). O plano B é conhecido 

por ter menos efeitos colaterais e ser mais eficaz; portanto, é o método 

preferido. Uma terceira forma de CE contém uma antiprogestina (mifepristona ou 

acetato de ulipristal), mas atualmente não está disponível no Brasil (FIGUEIREDO; 

ANDALAFT, 2016).  

A mifepristona é um modulador de receptor de progesterona de primeira 

geração que é aprovado para uso em muitos países para o aborto médico no 

primeiro trimestre. O acetato de ulipristal é um modulador do receptor de 

progesterona de segunda geração. Um estudo recente que investigou o uso do 

acetato de ulipristal para CE mostrou que ele é altamente eficaz e bem tolerado 

(BRASIL, 2016). 

O mecanismo exato de ação dos esquemas de CE ainda é 

desconhecido. Mecanismos de ação da EC combinada e da progesterona 

envolvem a supressão ou retardamento do pico do hormônio luteinizante, 

retardando ou inibindo a ovulação, interrompendo o desenvolvimento folicular ou 

interferindo na maturação do corpo lúteo. Ambas as formas de CE não mostram 

evidência de efeito na implantação ou eventos pós-ovulatórios, e não interromperão 

a gestação já implantada no revestimento uterino (COSTA et al., 2016). 

O DIU de cobre é a forma mais eficaz de contracepção de emergência pós-

coito e pode ser usado até 5 dias após a relação sexual desprotegida, sem 

alteração na eficácia. Ao contrário das pílulas descritas abaixo, o mecanismo do 

DIU de cobre é um pouco diferente. Os efeitos de pré-fertilização são 

proeminentes.  A composição de cobre pode ser tóxica tanto para o óvulo quanto 

para o espermatozoide.  Além disso, o corpo estranho induz uma resposta 

inflamatória crônica, levando à liberação de citocinas e integrinas (GRIMES et al., 

2016).  

 Esses marcadores inflamatórios causam um efeito espermicida e inibem a 

implantação, mesmo se a fertilização ocorrer.  O DIU de cobre também pode ser 

eficaz após a fertilização ocorrer; embora o mecanismo não seja completamente 

compreendido, esses efeitos pós-fertilização geralmente ocorrem antes que o 
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embrião entre no útero.  O DIU de cobre tem um benefício adicional, pois pode ser 

empregado por até 12 anos e usado como uma forma de contracepção reversível 

de ação prolongada, evitando futuras gravidezes indesejadas (TIRADENTES et al., 

2016).  

O Levonorgestrel (LNG) é uma pílula só de progestógeno licenciada em 

muitos países ao redor do mundo. Tal como acontece com as outras formas de 

contracepção de emergência, o mecanismo exato não é totalmente 

compreendido. Estudos indicam que o GNL suprime a ovulação retardando o 

aumento do hormônio luteinizante (LH) (FIGUEIREDO; ANDALAFT, 2016).  

Para ser eficaz, deve ser administrado antes do início do surto de LH. Assim, 

é razoável inferir que o GNL é menos eficaz quando administrado mais próximo do 

momento da ovulação.  No entanto, um estudo descobriu que o GNL aumenta a 

quantidade de glicodelina no corpo, o que teoricamente pode proibir a fertilização 

após a ovulação ter ocorrido.  Ainda assim, estudos indicam que após a ovulação 

ocorrer, o GNL tem apenas efeitos menores na função do corpo lúteo, e acredita-

se que seja ineficaz após a fertilização ter ocorrido.  Estudos em ratos e macacos 

demonstraram nenhum efeito pós-fertilização de GNL, e a maioria dos especialistas 

concordam que a maioria dos efeitos de levonorgestrel derivam de inibição da 

ovulação (BRASIL, 2016).   

O acetato de ulipristal (UPA), um modulador do receptor de progesterona, 

recebeu autorização de mercado da Agência Europeia de Medicamentos em 2009 

e foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA em 2010. A UPA 

possui um mecanismo similar ao de GNL. Especificamente, a UPA atrasa a ruptura 

folicular em aproximadamente 5 dias, inibindo ou retardando a ovulação 

(GUIMARÃES et al., 2017).  

 Quando a ovulação é atrasada por 5 dias, a vida útil do espermatozoide 

dentro do trato feminino, as chances de fertilização são grandemente 

diminuídas. Tal como acontece com o GNL, deve ser administrado antes de ocorrer 

a ovulação, a fim de ser eficaz. No entanto, ao contrário do GNL, a UPA pode ser 

eficaz após os níveis de LH já terem começado a subir (COSTA et al., 2016).  

 A UPA geralmente funciona melhor quando administrada antes do pico de 

LH, mas continua sendo eficaz até o pico dos níveis de LH. Além de retardar ou 

inibir a ovulação, a UPA também causa alterações hormonais - especificamente, 

uma queda nos níveis de LH e um aumento resultante no comprimento do ciclo 
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menstrual. Alguns estudos mostraram alterações no endométrio após a 

administração da UPA, mas a significância destes ainda não está clara 

(TIRADENTES et al., 2016).   

A mifepristona, um esteroide sintético anti-progesterona, é mais conhecida 

como um abortivo em doses elevadas (200 a 600 mg) no início da 

gravidez. Também tem sido estudado, principalmente na China, como uma opção 

contraceptiva de emergência dentro de 120 horas da atividade sexual desprotegida 

em doses muito mais baixas (10 a 50 mg) (HARPER et al., 2018).  

 O mecanismo da mifepristona como contraceptivo de emergência 

geralmente ocorre antes da implantação e, portanto, não é considerado um abortivo 

nesse contexto. Tal como acontece com outras opções contraceptivas de 

emergência, o efeito da mifepristona varia com base no momento da administração 

dentro do ciclo menstrual (BRASIL, 2016).  

 Durante a fase folicular, a mifepristona atrasa a elevação do estrogênio, o 

aumento do LH e a ovulação. Além disso, suprime o desenvolvimento endometrial 

e o desenvolvimento folicular. Estes efeitos da mifepristona acabam por levar à 

inibição da ovulação (HARDY et al., 2016).  

 Após a ovulação, a mifepristona inibe o desenvolvimento endometrial e 

bloqueia a expressão dos receptores endometriais necessários. O endométrio 

permanece imaturo, impedindo a implantação efetiva.  Mifepristona é o único 

comprimido que, em doses mais elevadas (200 a 600 mg), é eficaz uma vez que o 

implante ocorre e pode parar uma gravidez precoce de continuar, assim, 

considerada um abortivo neste contexto.  O licenciamento de mifepristone e o uso 

como anticoncepcional de emergência estão atualmente limitados à Armênia, 

China, Rússia e Vietnã (FIGUEIREDO; ANDALAFT, 2016).   

O método Yuzpe é a forma mais antiga de contracepção de emergência pós-

coito, e foi descrita pela primeira vez em 1974. Este método utiliza uma combinação 

de estrogênio e progestina.  Na década de 1970, o uso não autorizado de uma 

combinação de pílulas anticoncepcionais orais contribuiu para a acessibilidade 

desse regime (GUIMARÃES et al., 2017).  

Quando utilizado durante a primeira metade do ciclo menstrual, o método 

Yuzpe atrasa ou inibe a ovulação. O método Yuzpe só é eficaz se os folículos já 

não estiverem bem desenvolvidos. Alguns estudos sugerem que pode haver 

mecanismos secundários de ação, incluindo a interrupção da função luteínica, 
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alteração do ambiente endometrial, depressão dos níveis de esteroides sexuais, 

alterações na fisiologia do muco cervical e inibição da fertilização (HARPER et al., 

2018). 

Estudos indicam que a EC hormonal é muito eficaz. Sem intervenção, oito 

em cada 100 mulheres ficarão grávidas após um único ato de relação sexual 

desprotegida durante as duas semanas intermediárias do ciclo menstrual. Estudos 

demonstraram que o método só de progestágeno tem taxas de gravidez menores 

do que o método hormonal combinado; as taxas de prenhez variam entre 1% e 3% 

em mulheres que usaram o método somente de progestágeno, enquanto taxas de 

gravidez entre 3% e 7% foram relatadas com o método hormonal combinado 

(FIGUEIREDO; ANDALAFT, 2016). 

CE pode ser usado a qualquer momento durante o ciclo menstrual. Ambos 

os métodos de CE são mais eficazes quanto mais cedo as pílulas são tomadas 

após a relação sexual desprotegida. Estudos demonstraram que o tempo de 

administração dos métodos hormonais combinados apenas com progestágeno e 

combinados deve ocorrer dentro das primeiras 72 h; no entanto, ainda pode 

prevenir a gravidez além da janela de 72 horas e dentro de 120 horas de relações 

sexuais desprotegidas. Se uma adolescente apresentar após três dias, a CE pode 

ser administrada até 120 horas após a relação sexual, desde que a menina seja 

informada de que a CE tem menos chance de ser eficaz. Um DIU-Cu, se disponível, 

é uma opção melhor (veja abaixo) (COSTA et al., 2016). 

A provisão de CE não deve depender se um adolescente está recebendo 

cuidados de saúde abrangentes. Os profissionais de saúde devem fornecer CE 

sem exigir que as adolescentes recebam um teste de gravidez, exame pélvico, 

exame de Papanicolaou ou teste de infecção sexualmente transmissível (DST) / 

HIV, a menos que seja indicado (HARDY et al., 2016). 

A EC, especificamente o método somente de progestágeno ou o Plano B, 

está agora disponível sem receita médica em todo o Brasil. O método 

exclusivamente de progestágeno ou o Plano B podem ser obtidos de farmacêuticos 

no balcão. Apesar disso, os prestadores de cuidados de saúde devem considerar 

ter EC disponível em seu respectivo ambiente clínico para evitar barreiras à 

obtenção de CE (BASTOS et al., 2016). 

A recomendação atual é tomar duas pílulas (0,75 mg de levonorgestrel cada) 

de uma só vez, em comparação com a recomendação original, que era tomar uma 
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pílula e depois outra 12 h depois. Tomar duas pílulas ao mesmo tempo é tão eficaz 

quanto tomar as pílulas 12 horas de intervalo, não causa um aumento nos efeitos 

adversos e melhora significativamente a aderência (GUIMARÃES et al., 2017). 

O regime hormonal combinado consiste em dois comprimidos de alta dose 

de norgestrel (250 μg) -etinilestradiol (50 μg) (Ovral), repetidos 12 h mais tarde e 

podem ser administrados com 50 mg de dimenidrinato inicialmente. Para este 

regime, o momento da segunda dose é importante. Por razões práticas, a primeira 

(s) pílula (s) pode (m) ser atrasada (s) de modo que ambas as doses sejam 

administradas durante as horas normais de vigília da adolescente. Se o segundo 

set for perdido, todo o percurso deve ser repetido (FIGUEIREDO; ANDALAFT, 

2016). 

Tem sido sugerido que se o norgestrel-etinilestradiol não estiver disponível, 

duas doses de 12 h de quatro ou cinco pílulas contraceptivas orais de baixa dose 

podem ser usadas em seu lugar. Embora a náusea seja muito menos comum com 

apenas o levonorgestrel (Plano B), quase um quarto das mulheres relatam alguma 

náusea. O fabricante não faz uma recomendação sobre a administração 

concomitante de 50 mg de dimenidrinato, mas não há evidências que sugiram que 

ele interfira na eficácia da CE (HARPER et al., 2018). 

Já o dispositivo intrauterino de cobre (DIU), disponível no Brasil sob o nome 

comercial ParaGard T-380, é a opção mais eficaz para contracepção de 

emergência e tem sido usado como CE há mais de 35 anos. Embora os estudos 

estejam em andamento, não há dados publicados sobre o uso do sistema intra-

uterino levonorgestrel (vendido no Brasil como Mirena® como CE, e este uso não é 

recomendado no momento) (BRASIL, 2016). 

Outras opções de contracepção de emergência estão disponíveis em outros 

países, ou estão sob investigação como novos métodos em potencial. A 

mifepristona, disponível como EC em doses de 10 a 25 mg em um pequeno número 

de países, é segura e eficaz, mas atualmente não está disponível para uso como 

CE nos EUA. Quando adicionado a 1,5 mg de levonorgestrel, o inibidor de COX-2 

meloxicam (15 mg) bloqueou a ruptura folicular, mesmo após o processo ovulatório 

ter sido estimulado pelo pico de gonadotrofina, e administração de meloxicam 

sozinho (15 ou 30 mg por cinco semanas) demonstrou ser eficaz na interrupção da 

ovulação em um estudo piloto; estes ainda não são comercializados como produtos 

da CE (HARDY et al., 2016). 
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2. USO DE CONTRACEPTIVOS DE EMERGÊNCIA 

 

A prescrição irracional prevalece entre países, hospitais e instituições de 

saúde, o que não é apenas uma preocupação crescente nos países em 

desenvolvimento, mas também uma ameaça global. No âmbito do Programa 

Nacional de Bem-Estar Familiar, a pílula anticoncepcional de emergência (ECP) foi 

introduzida como um medicamento de prescrição pelo ministério da saúde como 

uma das ferramentas para combater a gravidez indesejada. Isto, no entanto, não 

cumpriu as expectativas desejadas de diminuir substancialmente os abortos 

inseguros e ilegais (FAÚNDES et al., 2017). 

Os resultados deste estudo indicam que a prática de sexo desprotegido é 

comum entre os estudantes universitários e a conscientização dos métodos de 

prevenção da gravidez não planejada está longe de ser universal. Ao contrário do 

discurso dominante, este estudo revela que os jovens de classe média, 

especificamente estudantes universitários, são propensos a gravidez não 

planejada, uso de métodos de segurança inseguros e aborto inseguro (LEFÈVRE 

et al., 2016). 

Expandir o número de opções de planejamento familiar disponíveis para as 

mulheres é uma parte crítica do aumento da cobertura contraceptiva, diminuindo a 

gravidez indesejada e reduzindo a morbidade e mortalidade materna em todo o 

mundo. A contracepção de emergência hormonal (EC) é uma importante opção 

contraceptiva em países desenvolvidos e em desenvolvimento (ANDERSON; 

BLENKINSOPP, 2016).  

A CE é a única forma de contracepção hormonal que pode reduzir o risco de 

gravidez após uma relação sexual desprotegida ou quando um método 

contraceptivo planejada falha; aumentar a disponibilidade e a promoção da CE tem 

o potencial de reduzir a incidência de gravidezes indesejadas se usado quando a 

necessidade surge e, por sua vez, reduzir os custos sociais e de saúde 

associados. Dados de várias configurações mostraram que o aumento do 

conhecimento e acesso à CE hormonal não aumenta os níveis de relação sexual 

desprotegida (FAÚNDES et al., 2017). 

O estilo de vida entre os jovens no Brasil, está mudando rapidamente. Um 

número cada vez maior de jovens está se mudando para cidades maiores para 

estudo ou trabalho e exposto a um novo estilo de vida e cultura cosmopolita, que 
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atrai ou às vezes os leva a novos modos de vida que podem ou não ser aprovados 

pela sociedade (ANDERSON; BLENKINSOPP, 2016).  

Embora o comportamento sexual pré-marital entre adolescentes e jovens 

continuam a ser mal tópicos no Brasil, a evidência disponível sugere que até 10% 

de todas as mulheres são sexualmente ativos durante a adolescência antes do 

casamento. Alguns adolescentes com gravidezes não desejadas recorrer a 

abortos, que são frequentemente realizados em condições não higiênicas e 

potencialmente ameaçadoras à vida. Enquanto outros levam a gestação a termo, 

incorrendo no risco de morbidade e mortalidade relacionada à gravidez e ao parto, 

juntamente com sérios riscos sociais (LEFÈVRE et al., 2016).  

A descoberta de que o risco de gravidez percebido foi associado ao uso de 

CE não é surpreendente. Para uma jovem mulher usar EC com sucesso, ela teve 

que perceber o risco de uma gravidez não planejada em potencial. No entanto, a 

constatação de que muitos estudantes com risco percebido de gravidez não 

planejada não fizeram nada ou usaram comprimidos não-CE é preocupante e 

sugere a necessidade de uma campanha de conscientização sobre CE em 

instituições superiores. Talvez os três estudantes que relataram o aborto possam 

de fato ter impedido a gravidez. Naturalmente, ainda mais deles poderiam 

engravidar e buscaram o recurso ao aborto (CAVALCANTE et al., 2016). 

O fato de que uma das estratégias técnicas do programa Saúde Reprodutiva 

e Infantil do Brasil é a saúde sexual reprodutiva na adolescência, que visa 

reorganizar o sistema público de saúde existente para atender às necessidades 

dos adolescentes (10-19 anos) através de ações preventivas, promotoras de 

serviços curativos e de aconselhamento, mostra que existe um claro 

reconhecimento do papel dos profissionais de saúde na garantia da saúde sexual 

da população mais jovem (FAÚNDES et al., 2017). 

Algumas das barreiras que afetam o uso da CE relatadas neste estudo 

incluem: falta de conhecimento da CE, o uso de pílulas não-CE como CE, 

conhecimento incorreto do tempo de uso, uso de mistura local como CE e 

percepções errôneas dos efeitos colaterais da CE. Um fator identificado como uma 

barreira ao aumento do uso de CE é o modelo de prescrição tipicamente usado 

pelos médicos. Poucos médicos educam os pacientes sobre o CE ou avaliam a 

necessidade de CE durante visitas rotineiras de saúde ou de aconselhamento 

contraceptivo (CAVALCANTE et al., 2016).  
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 A maioria prescreve o CE em caráter de emergência, quando um paciente 

o solicita após um ato de relação sexual desprotegida. Além de impedir que o CE 

alcance muitos pacientes que podem não saber o suficiente sobre o CE para 

solicitá-lo, o modelo de emergência restringe o acesso de outras maneiras. Por 

exemplo, desencoraja solicitações entre pacientes que temem a desaprovação de 

seus médicos e resultam em acesso limitado ao CE quando a clínica não está 

aberta - o momento em que ocorre a maioria das atividades sexuais (ANDERSON; 

BLENKINSOPP, 2016).  

Em locais onde o CE não está disponível sem receita, uma alternativa ao 

modelo de emergência é a prescrição antecipada. Vários estudos descobriram que 

as mulheres que recebem prescrições antecipadas são mais propensas a usar CE 

após um incidente de intercurso desprotegido (CAVALCANTE et al., 2016).  

 Além disso, a prescrição antecipada não aumenta as taxas de intercurso 

desprotegido.  Mesmo assim, a prescrição antecipada é extremamente rara nos 

Estados Unidos, como em outros lugares.  As barreiras atitudinais que podem ter 

um impacto na disposição dos clínicos em fornecer a prescrição antecipada, bem 

como a disposição dos pacientes em solicitar, têm sido pouco investigadas 

(LEFÈVRE et al., 2016). 

O estudo de Faúndes et al. (2017) explorou atitudes em relação à CE entre 

os pacientes e os médicos da família em um centro de saúde do centro da cidade 

nos Estados Unidos. Além de avaliar as atitudes gerais em relação à CE, o estudo 

buscou compreender as atitudes dos pacientes e dos médicos em relação a vários 

modelos de prescrição, variando de restritividade do modelo de emergência para 

antecipar a prescrição (ANDERSON; BLENKINSOPP, 2016).  

A moderação das atitudes favoráveis em relação à CE eram preocupações 

das mulheres sobre os efeitos colaterais médicos do uso de CE. Quando 

perguntados sobre o que eles tinham a respeito da CE para si mesmos ou para os 

outros, mais da metade das mulheres estava preocupada com os efeitos colaterais 

a longo prazo. Muitas dessas preocupações ecoaram crenças comuns sobre os 

efeitos colaterais dos métodos convencionais de controle de natalidade, como 

perda de cabelo e infertilidade (CAVALCANTE et al., 2016). 

A preocupação expressa com maior frequência sobre o modelo de 

prescrição antecipada era que tornar a CE mais acessível aos pacientes 

aumentaria as taxas de relações sexuais desprotegidas. Mesmo os médicos que 
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eram a favor da prescrição antecipada acreditavam que isso poderia aumentar o 

risco sexual, tornando os pacientes vulneráveis a infecções sexualmente 

transmissíveis. Preocupações sobre a exposição a doenças sexualmente 

transmissíveis muitas vezes se fundiram de maneiras sutis com preocupações 

morais (FAÚNDES et al., 2017).  

Ao contrário dos pacientes, a maioria dos médicos hesitava em declarar as 

preocupações morais sem rodeios. No entanto, entre alguns médicos, como entre 

os pacientes, observamos que a noção de um método pós-coito de contracepção 

era preocupante. Vários médicos distinguiram entre o CE e a prevenção da 

gravidez, como se o CE não fosse uma forma de prevenção. Um clínico, embora 

compreendendo claramente a diferença entre CE e mifepristone (ANDERSON; 

BLENKINSOPP, 2016). 

Embora todos os produtos de LNG EC sejam agora aprovados para venda 

sem restrições de idade, sexo ou ponto de venda, a realidade do acesso é muito 

menos direta. Os nossos coletores de dados relataram uma série de razões pelas 

quais as lojas não armazenavam o GNL EC em prateleiras OTC. As lojas que não 

estocam EC em prateleiras OTC podem ser administradas por indivíduos que não 

sabem que o LNG EC é agora um produto OTC sem restrições de idade ou sexo 

(CAVALCANTE et al., 2016). 

 Em outros casos, o pessoal da loja pode estar totalmente ciente do status 

regulatório da CE, mas ainda pode manter o produto atrás de um balcão de 

farmácia no interesse da prevenção de roubo, devido ao alto custo do 

produto. Outras lojas podem optar por não estocar EC em prateleiras de balcão 

devido a objeções morais. A maioria das lojas em nossa amostra exibia CE em 

prateleiras de OTC de alguma forma, mas a maioria delas usava gabinetes de 

segurança, que podem representar uma barreira para os clientes. Em respostas 

abertas, vários coletores de dados notaram a desconfortável experiência de pedir 

ao pessoal da loja para desbloquear caixas de segurança (FAÚNDES et al., 2017). 

O fato de as cadeias de lojas terem maior probabilidade de estocar EC nas 

prateleiras de balcão do que as lojas independentes podeM refletir políticas 

relativamente consistentes estabelecidas no nível corporativo; no entanto, havia 

variabilidade dentro de cada cadeia representada em nossa pesquisa sobre como 

a EC era exibida e se o pessoal da loja relatou que havia uma idade mínima para 

a venda sem receita da CE (ANDERSON; BLENKINSOPP, 2016).  
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Nesse contexto, falta conhecimento preciso da CE, mesmo entre aqueles 

que estavam cientes do método. Sem um conhecimento preciso da CE, é 

improvável que aqueles que precisam possam acessá-lo dentro da janela 

apropriada de oportunidade. Apesar da disponibilidade de CE gratuitamente em 

todas as clínicas de nível primário do setor público no Brasil durante vários anos e 

da forte promoção da CE nas diretrizes de política nacional de contracepção do 

Brasil, muito poucas mulheres neste estudo alguma vez o utilizaram. Este nível 

muito baixo de uso de CE está ocorrendo no contexto de altos níveis de intercurso 

desprotegido e gravidez indesejada na população estudada (CAVALCANTE et al., 

2016). 

Quase todas as mulheres que usaram CE nos estudos tinham comprado de 

fontes privadas (médicos, clínicas ou farmácias), sugerindo uma falta de 

consciência da disponibilidade de CE em clínicas públicas. Isso também pode 

refletir o fato de que as mulheres que conhecem e usam CE são de status 

socioeconômico mais alto do que as mulheres que não conhecem (FAÚNDES et 

al., 2017). 

 A maioria das mulheres não sabia se a CE estava disponível na clínica em 

que estavam ou achava que não estava disponível na clínica. As farmácias têm 

horário de funcionamento menos restrito e estão abertas nos finais de semana e 

depois do expediente, o que poderia explicar a maior adesão da CE, apesar dos 

custos envolvidos. Tornar a CE mais acessível através de farmácias ou outros 

estabelecimentos similares pode melhorar o fornecimento de informações e 

acesso, além de melhorar a distribuição e a informação do setor público 

(ANDERSON; BLENKINSOPP, 2016). 

O estudo tem várias limitações. Primeiro, essa foi uma pesquisa 

relativamente pequena realizada no Brasil. Os resultados requerem investigação 

adicional em outros contextos, particularmente onde o conhecimento em saúde 

reprodutiva e a infraestrutura de serviços de saúde podem ser mais limitados 

(LEFÈVRE et al., 2016). 

 Além disso, esta pesquisa foi realizada entre os indivíduos que frequentam 

clínicas de saúde pública, que provavelmente têm maior conhecimento relacionado 

à saúde do que as mulheres de uma amostra geral da população. Relacionado a 

isso, nosso estudo enfocou na região sudeste do Brasil, que tem uma melhor infra-

estrutura de saúde reprodutiva do que a maioria das outras áreas do Brasil, e um 
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resultado de conscientização e aceitação da CE pode ser maior nesta amostra em 

comparação com outras partes do país (CAVALCANTE et al., 2016). 

Isso sugere que é necessária uma melhor educação do pessoal e dos 

gerentes da loja (no nível corporativo e em lojas individuais). Não houve diferença 

entre farmacêuticos e técnicos de farmácia se informaram corretamente que não 

havia restrição de idade na venda de LNG EC (todos os funcionários em outras 

categorias de trabalho forneceram informações corretas, embora os números 

fossem muito pequenos para cada categoria), assim, parece que os esforços 

educacionais devem ser direcionados para todos os funcionários e no nível 

corporativo, não apenas para uma categoria de funcionários (FAÚNDES et al., 

2017). 

 O fato de as farmácias independentes terem menor probabilidade de 

estocagem de EC nas prateleiras de OTC pode refletir características adicionais 

desses estoques, potencialmente incluindo menos capacidade de absorver perdas 

de produto (e, portanto, maior preocupação com roubo) e menor tamanho físico, 

resultando em menos espaço de prateleira no mercado de balcão (ANDERSON; 

BLENKINSOPP, 2016). 
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3. ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO USO DE CONTRACEPTIVOS DE 

EMERGÊNCIA 

 

No século passado, a profissão de farmacêutico cobria principalmente a 

composição. Como as funções de composição foram significativamente reduzidas 

na última década, ela consistiu principalmente em dispensar. No entanto, apenas 

dispensar não satisfaz as necessidades e, recentemente, um novo papel teve que 

ser desenvolvido para a profissão (MENDES et al., 2018).  

 O papel do farmacêutico de hoje precisa ser expandido para incluir 

conceitos de cuidados farmacêuticos, tornando o farmacêutico um profissional de 

saúde em vez de um vendedor de drogas em uma empresa comercial (VARGAS et 

al., 2017).  

 A missão da prática de farmácia é fornecer medicamentos, bem como outros 

produtos e serviços de assistência médica, e ajudar as pessoas e a sociedade a 

fazer o melhor uso delas. Envolve a identificação, prevenção e resolução de 

problemas relacionados a medicamentos, bem como o incentivo ao uso adequado 

de medicamentos e à promoção e educação geral da saúde, contribuindo assim 

para a obtenção de melhores resultados terapêuticos, por meio de intervenções 

focadas no paciente (SANTOS; BORGES; CHOFAKIAN, 2014).  

 A falta de integração de padrões de prática em diferentes configurações 

indica a necessidade de revisar os padrões de relevância. Além disso, os 

farmacêuticos precisam reavaliar os modelos de fluxo de trabalho e a delegação de 

tarefas à luz de novos papéis e responsabilidades. Diferentes modelos de prática 

são (1) o modelo da prática da informação medicamentosa, (2) o modelo da prática 

do autocuidado, (3) o modelo da prática clínica farmacêutica, (4) o modelo da 

prática assistencial farmacêutica e (5) a prática distributiva modelo.  Esses modelos 

são praticados em todos os continentes, isoladamente ou em combinação, com 

base no entendimento das necessidades farmacêuticas locais, na expertise do 

farmacêutico e no reconhecimento de seu papel (BRANDÃO et al., 2016). 

Apenas princípios gerais, baseados em valores aceitos na sociedade 

ocidental, levam a diretrizes para o comportamento ético. O problema ético parece 

ser o acesso desigual ao sistema de saúde. Uma análise da assistência 

farmacêutica à luz da ética pode ajudar a formular as responsabilidades do 

farmacêutico (VARGAS et al., 2017). 
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O princípio da não maleficência está fortemente ligado à profissão de 

farmacêutico. Farmacêuticos devem se concentrar mais em possíveis resultados 

negativos da farmacoterapia. A monitoração da medicação do paciente, a 

identificação e a prevenção de possíveis efeitos adversos, a vigilância de 

medicação, a comunicação adequada e a informação sobre o uso de 

medicamentos são, portanto, itens prioritários dentro da profissão de 

farmacêutico. Uma definição de grupos-alvo para assistência farmacêutica facilitará 

essa tarefa.  Os farmacêuticos devem obedecer às diretrizes do código de ética 

(SANTOS; BORGES; CHOFAKIAN, 2014). 

A contracepção de emergência pode ser usada a qualquer momento durante 

o ciclo menstrual. Anteriormente, pequenos estudos pareciam indicar que o tempo 

da primeira dose nas primeiras 72 h não era importante, mas agora está claro que 

ambas as formas de pílulas anticoncepcionais de emergência (PAEs) orais são 

mais eficazes se administradas nas primeiras 24 horas, com a eficácia diminuindo 

ao longo das próximas 48 h (VARGAS et al., 2017).  

Apesar disso, tem sido sugerido que a contracepção de emergência pode 

ser útil por até cinco dias. Se uma menina adolescente se apresentar após três 

dias, as PAEs podem ser tentadas até 120 horas após a relação sexual, desde que 

seja informada de que tenha menos chance de trabalhar, embora um dispositivo 

contraceptivo intrauterino (IUCD), se disponível, seja uma opção melhor (MENDES 

et al., 2018). 

Pediatras, médicos de família e outros que cuidam de adolescentes devem 

considerar ter CEs disponíveis no consultório. Alguns adolescentes terão 

dificuldade em obter uma receita médica e talvez não consigam fazer uma visita ao 

consultório do médico e à farmácia. Uma receita pode ser escrita para 'Plano B, 

conforme orientado' ou 'levonorgestrel 0,75 mg VO agora e novamente em doze 

horas' (SANTOS; BORGES; CHOFAKIAN, 2014). 

Para promover o uso racional de medicamentos, o farmacêutico precisa 

fazer parte de todas as decisões sobre medicamentos e seu uso. A mudança do 

papel do farmacêutico como conselheiro / educador do paciente e como um 

intermediário para melhorar o resultado do paciente em ambientes ambulatoriais é 

essencial para promover o uso racional de medicamentos (RUD).  O modo como 

os medicamentos são adquiridos, armazenados, distribuídos e dispensados e as 

informações fornecidas pelo farmacêutico / dispensadores ditam a qualidade de 
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seu uso, influenciando, assim, o uso racional de medicamentos (SANTOS; 

BORGES; CHOFAKIAN, 2014).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o RUD exige que os 

pacientes recebam "medicamentos adequados às suas necessidades clínicas, em 

doses que atendam às suas próprias necessidades individuais, por um período de 

tempo adequado e com o menor custo para eles e sua comunidade".  Assim, para 

promover o uso racional de medicamentos, o farmacêutico precisa distribuir o 

medicamento certo para o paciente certo, em dose, via e tempo de administração 

correto (MENDES et al., 2018). 

Embora a náusea seja muito menos comum com apenas levonorgestrel, 

quase um quarto das mulheres que tomam relatam alguma náusea. A empresa 

farmacêutica não faz uma recomendação em relação à administração concomitante 

de 50 mg de dimenidrinato, mas não há razão para acreditar que ela interfira na 

eficácia das PAE e pode ser administrada com uma ou ambas as doses (BRANDÃO 

et al., 2016). 

Para qualquer um dos regimes, o momento da segunda dose é 

importante. Por razões práticas, a primeira (s) pílula (s) pode (m) ser atrasada (s) 

de modo que ambas as doses sejam administradas durante as horas normais de 

vigília da adolescente. Se o segundo set for perdido, todo o percurso deve ser 

repetido (VARGAS et al., 2017). 

Se o Plano B ainda não estiver disponível na sua província, dois comprimidos 

de dose elevada de norgestrel-etinilestradiol (Ovral, Wyeth-Ayerst, St Laurent) 

podem ser administrados inicialmente com 50 mg de dimenidrinato; a dose inteira 

é repetida 12 h depois (MENDES et al., 2018). 

Tem sido sugerido que, se o norgestrel estradiol não estiver disponível, use 

quatro pílulas contraceptivas orais de dose mais baixa. Mas se usar comprimidos 

ciclados, use apenas quatro comprimidos da dose mais alta e repita 12 horas 

depois. No entanto, estes não foram avaliados em ensaios clínicos (SANTOS; 

BORGES; CHOFAKIAN, 2014) 

As PCEs com levonorgestrel estão associadas a náuseas em 23% dos 

casos, dor abdominal em 18%, fadiga ou cefaléia em 17% e vômitos em 6% das 

mulheres. Embora possa haver algumas manchas nos dias após o tratamento, 58% 

das mulheres têm o seu período dentro de alguns dias da data prevista (VARGAS 

et al., 2017). 
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Mover-se da percepção para a evidência na prática farmacêutica é 

obrigatório no fornecimento de cuidados farmacêuticos ideais.  O conceito de 

evidência para a tomada de decisão clínica obteve reconhecimento no início da 

década de 1990 e representa um grande desafio para a introdução e 

implementação de diretrizes clínicas na prática diária na maioria dos ambientes, 

incluindo a farmácia (MENDES et al., 2018).  

 As evidências sugerem que os pacientes recebem cuidados desnecessários 

e prejudiciais, o que, por vezes, está além do escopo dos prestadores. Um dos 

desafios é manter-se a par dos mais recentes desenvolvimentos no campo da 

ciência médica com tantas novas especialidades e subespécies. O princípio básico 

da prática baseada em evidências é tomar todas as decisões práticas baseadas em 

estudos de pesquisa, que são selecionados de acordo com os padrões específicos 

pertencentes a estudos quantitativos, qualitativos e teóricos (VARGAS et al., 2017). 

 Acredita-se que a medicina baseada em evidências é difícil de praticar e 

uma das maneiras é preencher as lacunas no conhecimento dos profissionais, 

aprimorando os sistemas de informação para fornecer apoio à decisão, o que 

ajudará na prevenção de erros de decisão.  Existe a necessidade de desenvolver 

um currículo que seja sensível ao desenvolvimento de habilidades na área da 

farmácia baseada em evidências (SANTOS; BORGES; CHOFAKIAN, 2014). 

Nesse sentido, náuseas e vômitos são efeitos colaterais frequentes quando 

as PAEs contendo estrógeno são administradas sem antieméticos. Para aumentar 

a eficácia do antiemético, pode ser administrado 1 h antes dos hormônios. Dar o 

antiemético depois que a náusea ocorrer não é útil. Meninas adolescentes que 

vomitam mais de 1 h depois de tomar uma dose não precisam tomar essas pílulas 

porque a absorção ocorreu, e as náuseas e / ou vômitos são provavelmente o 

resultado do tratamento. Sensibilidade das mamas, dores de cabeça e tontura são 

efeitos colaterais menos comuns das PCEs. A maioria dos adolescentes terá seu 

período dentro de 21 dias de tratamento (MENDES et al., 2018). 

Dado que nenhum risco teratogênico foi encontrado em gestações que 

ocorrem enquanto as mulheres estão tomando pílulas anticoncepcionais de alta 

dosagem, é improvável que exista um risco aumentado de defeitos congênitos em 

bebês nascidos de meninas adolescentes que tomaram contracepção de 

emergência durante a gravidez. Gravidezes que ocorrem não precisam ser 
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terminadas apenas porque a contracepção de emergência foi usada (VARGAS et 

al., 2017). 

Para as adolescentes que tomam medicamentos que induzem as enzimas 

hepáticas, a dose de PAE contendo estrogênio deve ser aumentada para três doses 

elevadas de norgestrel-etinilestradiol, tomadas duas vezes. Existem dados 

incompletos sobre as interações desses medicamentos com o levonorgestrel 

(Plano B), mas as informações disponíveis sugerem que há aumento da depuração 

do medicamento, e um curso razoável seria dobrar a dose de levonorgestrel na 

presença de drogas indutoras de enzimas hepáticas (VARGAS et al., 2017).  

Após determinar se a contracepção de emergência está indicada, é 

necessário que o farmacêutico explique o método ao adolescente e a possibilidade 

de falha do método. Explique que o próximo período pode ser cedo, no horário ou 

atrasado. Discuta suas opções caso ela fique grávida (veja a declaração sobre 

gravidez na adolescência. Explique que se ela vai ter relações antes do próximo 

período, ela deve usar um método de barreira com um espermicida. Se a paciente 

estiver tomando contracepção de emergência porque perdeu pílulas 

anticoncepcionais, ela pode começar um novo pacote de pílulas no dia seguinte ao 

uso de contracepção de emergência. Ela deve ser informada de que as PCEs não 

previnem ou tratam infecções sexualmente transmissíveis (SANTOS; BORGES; 

CHOFAKIAN, 2014). 

Por causa do conhecimento sobre medicamentos e terapêutica clínica, os 

farmacêuticos estão adequadamente posicionados para a troca de tarefas na área 

da saúde e podem ser treinados para desempenhar funções como o gerenciamento 

clínico e o diagnóstico laboratorial (MENDES et al., 2018).  

De fato, os farmacêuticos demonstraram ser fornecedores dispostos, 

competentes e econômicos do que a literatura profissional chama de "intervenções 

de cuidados farmacêuticos"; no entanto, internacionalmente, há uma subutilização 

de farmacêuticos para os cuidados com os pacientes e esforços de saúde 

pública. É necessário um esforço coordenado e multifacetado para avançar no 

planejamento, treinamento e educação da força de trabalho, a fim de preparar um 

número adequado de farmacêuticos bem treinados para essas funções (VARGAS 

et al., 2017). 

Como a contracepção de emergência não é 100% eficaz, o 

acompanhamento é importante. Adolescentes devem ser aconselhados a retornar 
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para um teste de gravidez se o próximo período atrasar mais de uma semana ou 

se o período seguinte for incomum de alguma forma. Eles também devem retornar 

se tiverem sangramento intenso ou dor. Um compromisso pode ser agendado para 

uma semana após o próximo período menstrual esperado (SANTOS; BORGES; 

CHOFAKIAN, 2014). 

 Esta consulta é um momento oportuno para aconselhamento em torno das 

escolhas da adolescente sobre sua atividade sexual, contracepção, infecções 

sexualmente transmissíveis e sexo seguro. O adolescente pode ser elogiado por 

contracepção de emergência, e uma sugestão pode ser feita de que ela considera 

outro método para prevenir a gravidez. Se ela escolher contraceptivos orais, os 

comprimidos de preservativos podem ser dados a ela com instruções (MENDES et 

al., 2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta revisão demonstra que os produtos hormonais utilizados na 

contracepção de emergência desempenham papéis diferentes dependendo da fase 

do ciclo durante o qual eles são administrados.  Cabe considerar que em alguns 

casos o efeito cai sob a contracepção hormonal antes da formação do embrião e 

em alguns outros casos o efeito cai abaixo da interrupção do desenvolvimento de 

um embrião já formado. 

 Estatisticamente, não é possível determinar qual é o efeito dominante, pois 

essa avaliação depende do conhecimento exato do período ovulatório de cada 

mulher ao tomar esses hormônios e porque os estudos realizados até o momento 

ainda não atingiram um número estatisticamente significativo de casos. 

Parece, de qualquer forma, possível considerar que a discussão sobre essas 

moléculas possa ser um debate científico calmo sobre seus aspectos bioquímicos 

e clínicos. Finalmente, é desejável que todas as mulheres sejam capazes de 

conhecer com precisão os efeitos de cada droga à sua disposição. Ao fazê-lo, ela 

pode conscientemente optar ou não pelo uso, dependendo apenas de sua 

consciência e de suas necessidades. 
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