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RESUMO 

 

O trabalho apresenta como objetivo geral evidenciar e discutir o uso de 
anticoncepcionais orais, correlacionando-os aos quadros de Trombose Venosa. O 
anticoncepcional hormonal é um medicamento que tem como função agir no 
organismo para evitar a gravidez, na qual considera de grande importância social. 
Entretanto, a sua utilização pode provocar alterações nos componentes de 
coagulação do organismo, ocasionando trombose.  A contracepção hormonal é o 
método mais utilizado para prevenção de gestações não planejadas, como pode 
melhorar a orientação contraceptiva para mulheres com fatores de risco para doença 
cardiovascular? A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica com artigos 
nacionais e internacionais disponíveis nas bases de dados PUBMED (US National 
Library of Medicine), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library). Como resultado pode-se dizer 
trombose é considerada uma patologia grave e que acomete muitas mulheres, na 
qual ocorre a formação de um coágulo sanguíneo dentro de um vaso intacto, devido 
a turbulência sanguínea, sendo importante que a mulher procure um médico, com o 
objetivo de verificar qual o melhor medicamento a ser usado e quais são os riscos 
apresentados pela sua utilização.  
 

Palavras-chave: Anticoncepcionais orais; Trombose Venosa; Doença 

cardiovascular.   
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to present and discuss the use of oral contraceptives, 
correlating them with the venous thrombosis. The hormonal contraceptive is a 
medicine whose function is to act in the body to avoid pregnancy, in which it is 
considered of great social importance. However, its use may cause changes in the 
coagulation components of the organism, causing thrombosis. Hormonal 
contraception is the most commonly used method for preventing unplanned 
pregnancies, how can improving contraceptive counseling for women with risk factors 
for cardiovascular disease be improved? The research carried out through a 
bibliographical review with national and international articles available in the 
PUBMED (US National Library of Medicine), LILACS (Latin American and Caribbean 
in Health Sciences) and SCIELO (Scientific Electronic Library) databases. As a result 
it can be said that thrombosis is considered a serious pathology and affects many 
women, in which the formation of a blood clot inside an intact vessel due to blood 
turbulence occurs, being important that the woman seeks a doctor, with the objective 
to check the best medicine to be used and the risks presented by its use. 
 

Key-words: Oral contraceptives; Venous Thrombosis; Cardiovascular disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por métodos que impeçam a gravidez indesejada é cada vez maior e 

apesar de existirem vários métodos, o uso de hormônios é o mais usado (AMORIM; 

BONIFÁCIO, 2010). Esses hormônios são usados através de anticoncepcionais que 

são considerados medicamentos que apresentam na composição os esteroides 

sintéticos estrógeno e progesterona, na qual são indicados com a finalidade de 

controlar a natalidade, para o tratamento de ovários policísticos, hemorragias entre 

outros.  

Aparentemente uma relação entre trombose e os anticoncepcionais parece 

estar ligada à quantidade isolada de estrógeno administrada ao paciente, ou a 

associação de estrógenos e progestágenos de terceira geração (KATZUNG, 2010). 

A Trombose venosa é um processo patológico onde a luz do vaso sanguíneo fica 

obstruída por uma quantidade excessiva de estruturas compostas por fibrina e 

plaquetas, oriundas de desequilíbrio na hemostasia (VEIGA et al., 2013). 

Diversas fontes literárias demonstram que pacientes que usam 

anticoncepcionais hormonais tem chances aumentadas de desenvolverem trombose. 

Sendo assim, estudar e pesquisar essas fontes é de extrema importância para 

auxiliar no esclarecimento de dúvidas de pacientes que fazem uso de 

anticoncepcionais orais. 

A pesquisa será realizada através de revisão bibliográfica com artigos 

nacionais e internacionais disponíveis nas bases de dados PUBMED (US National 

Library of Medicine), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library), objetivando realizar uma análise 

crítica sobre a relação de estados de Trombose Venosa com o uso de 

Anticoncepcionais Orais. Serão utilizados os descritores “trombose”, 

“anticoncepcionais”, “trombose e anticoncepcionais”, “fatores de risco para 

trombose” e “reposição hormonal e trombose”, todos nas línguas portuguesa e 

inglesa. Os critérios de inclusão na seleção de artigos são: estudos devem abordar 

assuntos que tratem a relação entre trombose e uso de contraceptivos hormonais; 

da fisiopatologia da trombose; e dos anticoncepcionais e suas informações 

farmacológicas. Conta também como critério de inclusão artigos publicados após o 

ano 1999. 
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1.1 O PROBLEMA  

 

 A contracepção hormonal é o método mais utilizado para prevenção de 

gestações não planejadas, como se pode melhorar a orientação contraceptiva para 

mulheres com fatores de risco para doença cardiovascular? 

 

1.3  OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Geral:  

 

Evidenciar e discutir o uso de anticoncepcionais orais, correlacionando-os aos 

quadros de Trombose Venosa. 

 

Específicos: 

 

- Conceituar trombose venosa;  

- Esclarecer sobre contracepção hormonal; 

- Relacionar alterações de coagulação e a incidência das mesmas com a 

utilização de anticoncepcionais hormonais. 
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2 TROMBOSE VENOSA 

 

A trombose venosa profunda (TVP) é caracterizada pelo surgimento de 

trombos dentro de veias profundas, podendo ocorrer a obstrução parcial, na qual 

ocorre mais nos membros inferiores (LOPES; EIKELBOOM; SPENCER, 2014 apud 

PORTO, 2015). 

 Pode-se dizer que as principais complicações referentes a trombose 

constituem insuficiência venosa crônica/síndrome pós-trombótica (edema e/ou dor 

em membros inferiores, mudança na pigmentação, ulcerações na pele) e embolia 

pulmonar (EP). A embolia pulmonar apresenta grande importância clínica, na qual 

ocorre um grande índice de mortalidade (LOPES; EIKELBOOM; SPENCER, 2014 

apud PORTO, 2015).  

Aproximadamente 5 a 15% de indivíduos que não são tratados podem falecer. 

A trombose pode acontecer em 2/1.000 indivíduos a cada ano, com uma taxa de 

equivalente a 25% (MCMANUS; FITZMAURICE, 2011 apud PORTO, 2015.) 

Está ligada a diferentes fatores de risco, na qual o seu aparecimento decorre 

em indivíduos que apresentam complicação clínica. Sua ocorrência se relaciona com 

alterações em um ou mais elementos da tríade Virchoff – estase, lesão endotelial e 

elementos de coagulação. Assim, indivíduos acamados, podem ser submetidos a 

cirurgias de grande porte, vítimas de traumas, em uso de cateteres venosos, com 

diagnóstico de trombofilia. No Brasil estudos afirmaram uma incidência de 0,6 para 

cada 1000 indivíduos por ano (ALVES; COUTO; MARINHO; et al., 2013) 

A trombose é um termo utilizado para definir uma obstrução vascular 

relacionado a alguma alteração na hemostasia. A fisiopatologia da doença pode ser 

explicada por meio da tríade de Virchow, que relaciona a trombose com estase 

venosa, lesão endotelial e hipercoagulabilidade. A primeira etiopatogenia da tríade 

citada é vista como a maior causa de trombose e ocorre devido à grande quantidade 

de sangue no vaso, originada pelo baixo fluxo sanguíneo. O fato do vaso possuir 

uma quantidade excessiva de sangue em seu interior faz com que os componentes 

sanguíneos: glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas acumulem-se no vaso e 

formem um composto de fibrina, originando o trombo. Além da estase venosa, o 

trombo pode ser formado pela quantidade elevada de fatores de coagulação, como 

também pode relacionar-se com a diminuição de fatores que inibem a coagulação, 
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provocando o efeito chamado de hipercoagulabilidade. O aumento de coágulos ou 

situações que favoreçam a formação do trombo pode estar relacionados com 

utilização de farmacoterapia, ocasiões fisiológicas ou patológicas (LOBO & ROMÃO, 

2011). 

É estimado que existam 50 casos de trombose por 100.000 habitantes/ano, 

no mundo, na qual mostra-se mais elevado no sexo feminino. Os casos aumentam 

com o avanço da idade onde é determinado de 20 a 30 casos por 100.000 

pessoas/ano na faixa etária de 30 a 40 anos, para 200 casos por 100.000 

pessoas/ano na faixa etária de 70 a 79 anos (BUSATO, 2014). 

O tromboembolismo venoso é uma doença grave. Embora raramente fatal, 

leva frequentemente a elevada morbilidade, associada à síndrome pós-trombótica. 

Como fatores etiopatogénicos da TV continua-se a considerar-se os clássicos da 

tríade de Virchow, descrita em 1895: estase venosa, alteração de fatores de 

coagulação, no sentido de hipercoagulação e lesão do endotélio venoso (ALVES 

PEREIRA, 1999) 

 Com a trombose na fase aguda pode surgir a embolia pulmonar, na qual 

ocorre a fragmentação dos coágulos e sua migração para o pulmão, entupindo 

artérias pulmonares onde acontece graves problemas pulmonares e cardíacos 

(GUSMÃO; SILVA; AZEVEDO, 2014).  

Embora a TVP ocorra com frequência em pacientes sem qualquer 

antecedente ou predisposição, sua incidência é maior em algumas situações, por 

decorrência do estado de hipercoagulabilidade, diminuição de atividade fibrinolítica e 

imobilidade, pacientes submetidos a traumas, doenças malignas, idade avançada, 

falência cardíaca, imobilização prolongada, obesidade, varizes, uso de hormônios 

femininos, que favorecem a ocorrência de trombose (ORRA, 2008) 

Portanto o diagnóstico diferencial da TVP inclui algumas manifestações 

clínicas como dor de origem músculo-esquelética (estiramento ou traumatismo 

muscular), cisto inflamatório poplíteo (cisto de Baker), dor neurogênica associada à 

neuropatia ou compressão nervosa, afecções linfáticas, tumores, insuficiência 

arterial, artrites, tendinites, vasculites, compressão nervosa por útero- gravídico, 

compressão extrínseca do vaso por hematoma e tromboflebite. 

A trombose é formada por deposição intravascular de fibrina e hemácias 

(maior parte), plaquetas e leucócitos (pequena porção), tendo início nas regiões de 
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fluxo turbulento das cúspides valvares das veias profundas da panturrilha. Os 

trombos venosos podem fragmentar dando origem aos êmbolos pulmonares (TEP).  

Os fatores considerados de risco maiores são história familiar, história 

pessoal de tromboembolismo venoso espontâneo, história de trombose em locais 

comuns, como veia porta e veias supra-hepáticas e mesentéricas, Tromboflebites 

superficiais de repetição e câncer (ARAÚJO, 1999).  

O mesmo autor também refere-se a fatores de riscos menores que podem 

estar ligado a obesidade, a  Trombose pós-operatória ou por compressão (síndrome 

de Paget Scroertter), a varizes essenciais,  a insuficiência venosa profunda crônica 

de membros inferiores, a diabete, a câncer , ao alcoolismo e ao fumo (ARAÚJO, 

1999). 

O diagnóstico da trombose é realizado por meio dos indícios clínicos e por 

meio de exames que consigam observar a velocidade e o fluxo sanguíneo. Nos 

aspectos clínicos serão observados o aumento da temperatura do local afetado, a 

coloração, a dor espontânea e a palpação muscular e o aumento do calibre venoso. 

A ultrassonografia é um método utilizado para identificar alterações no fluxo 

sanguíneo, não possui caráter invasivo e apresenta boa sensibilidade e 

especificidade, além de ser recomendada para observação do seguimento fêmoro-

poplíteo ou ilíaco-femoral, pois fornece resultados confiáveis. Quando a 

ultrassonografia é associada ao doppler, o exame gera resultados bastantes 

fidedignos sobre possíveis alterações vasculares em âmbito pulmonar. O exame 

chamado de flebografia é considerado padrão ouro no sentido de diagnóstico de 

trombose, é um procedimento invasivo, mas que consegue abranger todo o sistema 

venoso, por meio de aplicação de contraste iodado na veia. Caso ocorra o não 

preenchimento de alguma região vascular, identificasse a presença de trombo no 

resultado do exame (MAFFEI, 2005). 

A ressonância é usada para diagnosticar a trombose, através de imagem 

direta do trombo, na qual pode basear nas propriedades paramagnéticas da 

metahemoglobina (HUISMAN; KLOK, 2013 apud PORTO, 2015). 

O objetivo do tratamento da TVP dos membros inferiores é prevenir a 

ocorrência de embolia pulmonar e aliviar a estase venosa, o que é alcançado por 

vários métodos. A medida terapêutica mais conhecida é a posição de 

Threndelemburg, que, em geral, promove a diminuição do volume do membro em 
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três ou quatro dias, através da estimulação da circulação colateral ou da própria 

fibrinólise espontânea, que ocorre em até trinta por cento dos casos nas primeiras 

horas. 

Entretanto, pode-se se dizer que o trombo libere mediadores inflamatórios e 

em conjunto a recanalização a obstrução em válvulas induzindo a hipertensão 

venosa crônica (BRANDÃO; SOBREIRA; ROLLO, 2013).  

Autores como Ponteia, Scialon e Pontelli (2012) retratam que a farmacologia 

pode diminuir os casos de trombose em até 70%.  Exemplos de fármaco profilaxia a 

Varfarina, Heparina e antiagregantes plaquetários. Também retratam que os 

antiagregantes plaquetários como o ácido acetilsalicílico (AAS) e os dispositivos de 

compressão pneumática quando usados é de grandes benefícios.  

Dois tipos de anticoagulantes são mais utilizados: as heparinas e os 

anticoagulantes orais. As heparinas têm ação imediata após a administração, 

baseada na inibição da trombina e do fator X ativado, catalizando a reação dos 

mesmos com a antitrombina III (AT-III), enquanto que os anticoagulantes orais 

(cumarínicus) tem sua ação mais lenta, inibindo a síntese dos fatores vitamina K 

dependentes. 

 

2.1 FATORES DE RISCO  

 

Segundo Izukawa (1990), estes fatores a seguir facilitam o diagnóstico, o 

tratamento e profilaxia de recorrência de Trombose Venosa Profunda e suas 

complicações.  

 

• Obesidade: é questionado em diversos estudos, em pacientes pós cirúrgicos, 

seu mecanismo de ação pode ser dificuldade de mobilização.  

• Idade: a perda da elasticidade da parede dos vasos, atrofia a massa muscular 

solear e aumenta a predisposição de doenças que podem desencadeá-la 

(câncer, insuficiência cardíaca).  

• Imobilização: a estase é a principal causa, nos pacientes obesos e a 

diminuição da atividade fibrinolítica.  

• Trauma: está relacionado com a imobilização prolongada da coagulação e a 

lesão direta do endotélio venoso. 
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 Cirurgia: pacientes submetidos a cirurgias de grande porte apresentam maior 

prevalência de TVP.  

• Infecção: a infecção pós-cirurgia aumenta o risco. O mecanismo de ação 

parece ser o aumento da agregação plaquetária pelas endotoxinas das 

bactérias gram-negativas ou pela ação direta das bactérias gram-positivas 

sobre o endotélio venoso.  

• Varizes de Membros Inferiores: alguns estudos demonstram o aumento de 

risco em até duas vezes, principalmente em pacientes idosos. 

• Tromboembolismo Venoso prévio: pacientes com história de TVP (ou 

embolia) apresentam índice maior que os sem relato anterior.  

 

Outro fator de risco que merece atenção e faz parte principal de projeto de 

estudo é o uso contínuo de anticoncepcionais orais, que segundo Viktor (2008) 

todos os métodos de contracepção oral e hormonal apresentam efeitos colaterais 

para desenvolver TVP, isso ocorre devido a presença de estrógeno e progesterona 

que afetam a coagulação sanguínea. 
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3 ANTICONCEPCIONAIS ORAIS 

 

O termo “anticoncepção” está relacionado com o uso de métodos que têm por 

finalidade impedir uma gravidez indesejada. Hoje em dia, existe uma variedade 

maior de métodos contraceptivos, tornando-se necessária a utilização de critérios no 

momento da escolha do recurso para a contracepção (BRASIL, 2008). 

 
A contracepção é uma prática amplamente realizada por mulheres de todas 
as partes do mundo. Atualmente existem vários métodos contraceptivos no 
mercado, sendo o contraceptivo hormonal oral (CHO) o método mais 
utilizado e bastante eficaz, se usado de forma correta (DUNCAN; SCHMIDT. 
GIUGLIANI 2013, p. 79). 
 

Os anticoncepcionais têm sido objeto de várias investigações, na qual é 

considerado um método reversível e o de maior prevalência de uso dentre as 

medidas medicamentosas (BRASIL, 2010). 

 
A pílula anticoncepcional oral é um dos métodos contraceptivos mais 
utilizados. O termo “contraceptivo” significa que este método evita uma 
concepção, ou seja, uma gravidez. Atualmente, a pílula é utilizada por mais 
de 100 milhões de mulheres no mundo todo, sendo que 12 milhões são dos 
Estados Unidos, o que pode ser explicado por razões que envolvem 
educação, escolaridade e maior instrução das mulheres em países 
desenvolvidos (MATTOS, 2012, p. 01) 

 

O anticoncepcional oral é um método reversível utilizado no mundo (WHO, 

2010). Consiste em progestogênio isolado ou em associação com um componente 

estrogênico e existe em diversas formas: oral, injetável, implantes subdérmicos, 

transdérmico, endovaginal (BRASIL, 2002). 

Os anticoncepcionais hormonais orais, também chamados de pílulas 

anticoncepcionais são esteroides utilizados isoladamente ou em associação com a 

finalidade básica de impedir a concepção (ALMEIDA; VIOLA, 2012) 

Classificam-se em combinadas e apenas com progestogênio ou minipílulas; 

as primeiras compõem-se de um estrogênio associado a um progestogênio, 

enquanto a minipílula é constituída por progestogênio isolado. As combinadas 

dividem-se ainda em monofásicas, bifásicas e trifásicas. Nas monofásicas, a dose 

dos esteroides é constante nos 21 ou 22 comprimidos da cartela. As bifásicas 

contêm dois tipos de comprimidos com os mesmos hormônios em proporções 

diferentes (ALMEIDA; VIOLA, 2012). 
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Também chamados de pílulas, os anticoncepcionais hormonais orais são 

absorvidos pelo intestino e atuam por três mecanismos distintos: impedem a 

ovulação, espessam o muco cervical e atrofiam o endométrio. Aqueles constituídos 

apenas por progestágenos são conhecidos como minipílulas e não são objeto de 

análise no presente parecer (UBIANCA; WANNMACHER, 2004). 

 

3.1 O USO CONTÍNUO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS  

 

Atualmente, pode-se dizer que métodos anticoncepcionais são usados para o 

controle do número de gestações, planejamento da família, a natalidade, o ciclo 

menstrual, o controle do número e quantidade das menstruações, evitar os sintomas 

menstruais e pré-menstruais entre outros (TREBIEN, 2011). 

Conforme Piccinato (2008) o risco TVP quando do uso de anticoncepcional 

oral é proporcional à dosagem de estrógenos, vale ressaltar que as pílulas atuais 

possuem níveis de estrógeno menor do que as antigas, o que nos remete a uma 

probabilidade menor na ocorrência de trombose.   

Os métodos contraceptivos estão classificados em reversíveis 

(comportamentais, de barreira, dispositivos intrauterinos, hormonais e os de 

emergência) e definitivos (laqueação das trompas de falópio e vasectomia) (PAZ; 

DITTERICH, 2009).  

Sua classificação também pode ser feita de acordo com a efetividade, se é 

maior ou menor, ou se são hormonais ou não hormonais. Grande parte dos 

contraceptivos é destinada às mulheres. Para os homens, os métodos 

anticoncepcionais existentes são os preservativos masculinos e a vasectomia 

(CWIAK; BERGA, 2011 apud ALMEIDA; ASSIS, 2017). 

 

3.2 PROGESTERONA E ESTRÓGENO 

 

A história dos anticoncepcionais surgiu aproximadamente mais de 2000 anos, 

na qual os primeiros representantes apresentavam arsênico, estricnina e mercúrio, 

que causavam complicações tóxicas. O hormônio progesterona foi criado em 1928 e 

se mostrava de grande eficácia na prevenção da gestação. Depois, pesquisas 
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mostraram os esteroides ovarianos que constituíam dois grupos hormonais (SILVA, 

2006).  

O primeiro contraceptivo lançado continha 150 mg de estrógenos e 10mg de 

progesterona, com a finalidade de manter o nível contraceptivo eficaz. Entretanto, 

para a diminuição dos efeitos colaterais, as dosagens foram reduzidas para 30 mg 

de estrógeno e 1 mg de progesterona (CORRÊA; ANDRADE; RANALI, 1998).  

 

A mulher produz dois hormônios que controlam o ciclo menstrual e a 
ovulação: o Estrógeno e a Progesterona. As pílulas anticoncepcionais mais 
comuns são compostas por dois hormônios sintéticos, um que imita o 
Estrógeno (normalmente etinilestradiol) e outro que imita a Progesterona 
(geralmente a ciproterona ou a drospirenona). Com a administração de 
forma combinada desses dois hormônios, tenta-se “enganar” o organismo 
feminino a não produzir aqueles hormônios naturais e, assim, a ovulação 
não ocorrer (MATTOS, 2012, p. 02) 

 

Estrogênios são considerados hormônios, produzidos na mulher através do 

ovário, placenta e córtex adrenal e no homem através dos testículos e córtex adrenal 

(KOROLKOVAS; FRANÇA, 2010).  

Existem três tipos de estrógenos nos seres humanos: estradiol, estrona e 

estriol. Os estrogênios são essenciais no desenvolvimento do sistema reprodutor 

feminino, na qual podem causar vários efeitos biológicos: no ovário ocorre o estímulo 

do crescimento folicular; no útero ocorre o crescimento do endométrio; na vagina, há 

cornificação das células epiteliais e na hipófise ocorre o aumento da secreção das 

gonadotrofinas hipofisárias (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2010). 

Os estrógenos são absorvidos por via oral, mantendo a regulação do ciclo e 

da fertilidade. O FSH (Hormônio Folículo Estimulante) regula a estimulação dos 

folículos ovarianos e a produção dos estrógenos. A progesterona, pouco antes da 

segunda fase do ciclo, é produzida no corpo lúteo. O LH (Hormônio Luteinizante) é 

responsável pelo estímulo da secreção de progesterona (RANG; DALE et al,. 2007). 

As combinações de estrogênios e progestógenos tem a finalidade de ação 

contraceptivo na qual há inibição seletiva da função hipofisária, tendo como 

consequência o bloqueio da ovulação. 

Os fármacos contraceptivos são esteroides semissintéticos ou sintéticos, 

apresentam atuação na regulação endócrina dos órgãos responsáveis pela 

reprodução humana. Doses pequenas de estrógenos ou progesterona estimulam a 



 

 

 

19 

secreção de LH, mas doses regulares inibem a ovulação (GOODMAN; GILMAN, 

2005).  

Quando utilizado, os estrógenos e a progesterona são absorvidos pelo trato 

gastrintestinal, que chega à corrente circulatória, depois chega ao fígado sendo 

metabolizados. Os metabólitos são excretados na bile, que se esvazia no trato 

gastrintestinal (CORRÊA; ANDRADE; RANALI, 1998). 

Os anticoncepcionais são indicados para mulheres que desejam controlar a 

natalidade, na qual deve ser realizada após consulta médica e exame ginecológico 

(com prevenção anual). A contracepção tem seus benefícios: câncer endometrial, 

carcinoma ovariano, redução de risco de cistos ovarianos, doença pélvica 

inflamatória, diminuição da incidência de gravidez ectópica, mioma uterino e 

endometriose (SILVA, 2006). 

A eficácia dos anticoncepcionais orais tem seu perfil de segurança confirmado 

por várias pesquisas, principalmente com produtos combinados e monofásicos que 

contenham menos de 35 microgramas de estrógeno e pertença a segunda geração. 

A prevalência da contracepção está aumentando no mundo inteiro. Em muitos 

países, mais de 75% dos casais usam métodos efetivos (WANNMACHER, 2003).  

A eficiência dos contraceptivos depende dos níveis plasmáticos de estrógeno 

e progesterona. O uso incorreto pode ocorrer queda dos níveis plasmáticos desses 

dois hormônios. Vômitos e diarreia podem diminuir o tempo do medicamento no trato 

gastrintestinal, fazendo com que a absorção seja menor. Estudos observaram 

mulheres que faziam uso de contraceptivos orais e estavam em tratamento com 

antimicrobianos e não apresentaram alterações nas concentrações plasmáticas 

hormonais (CORRÊA; ANDRADE; RANALI, 1998).  

A classificação dos AO (anticoncepcionais orais) em gerações, pode haver 

uma variação devido o consenso entre diferentes publicações. Essa classificação 

tem o intuito de ter razões cronológicas e comerciais, na qual é referido a dose de 

EE e tipo de progestógeno ou a tipo de progestógeno de forma clara (Quadro 1).  

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

Quadro 1- Classificação dos AOC em gerações  

 

Primeira geração 

 

 

Segunda geração 

 

Terceira geração 

 

AO com 50 µg ou mais de 

EE, geralmente 

combinado com estranas. 

 

AO com 35-30µg de EE, 

associado a 

levonorgestrel ou 

norgestrel.  

 

 

AO com 30µg ou menos 

de EE, associado a 

desogestrel, gestodeno ou 

norgestimato. 

 

Fonte: Lubianca (2010, p. 02) 

 

Entretanto, como a pílula é ingerida pelas mulheres por um longo período de 

tempo se faz necessário que se obtenha conhecimento a respeito das indicações, 

contraindicações, modo correto de uso entre outras informações.  

 

As pílulas monofásicas são consideradas comprimidos compostos por dois 
hormônios (estrogênio e progesterona), cuja cartela possui 21 ou 22 
comprimidos. Todos os comprimidos ativos têm a mesma composição e 
dose, a bifásicas são comprimidos compostos por dois hormônios 
(estrogênio e progesterona), cuja cartela possui 21 ou 22 comprimidos. 
Contêm dois tipos de comprimidos ativos, de diferentes cores, com os 
mesmos hormônios em proporções diferentes. Devem ser tomados na 
ordem indicada na embalagem e a trifásicas são comprimidos compostos 
por dois hormônios (estrogênio e progesterona), cuja cartela possui 21 ou 
22 comprimidos. Contêm três tipos de comprimidos ativos, de diferentes 
cores, com os mesmos hormônios em proporções diferentes (FEBRASGO, 
2003, p. 17). 

 

A forma correta de uso refere-se ao uso de um comprimido uma vez por dia 

durante 21 dias, na qual deve interromper por sete dias e continuar nova cartela no 

oitavo dia (WANNMACHER, 2005). 

O primeiro comprimido da cartela deve ser ingerido no primeiro dia de fluxo 

menstrual e se acontecer de esquecer tomar o comprimido, em menos de 12 horas, 

tomá-lo assim que lembrar. Já para uso de AOC com 15 microgramas de 

etinilestradiol deve ingerir um comprimido, uma vez ao dia e por 24 dias, parar 4 dias 

e retornar no 5º dia  (WANNMACHER, 2005). 
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4 RELAÇÃO DOS ANTICONCEPCIONAIS NA TROMBOSE:  EFEITOS 

COLATERAIS E CONTRA–INDICAÇÕES  

 

A trombose é considerada uma patologia, na qual formação do trombo 

acontece dos vasos sanguíneos sendo constituída de massa através da coagulação 

do sangue (OLIVEIRA, 2008). 

Os anticoncepcionais são consumidos por muitas mulheres, na qual pode-se 

dizer que já conhece a sua eficiência, porém atualmente seus efeitos colaterais é 

discutido (MITRE et al., 2006). Efeito colateral significa uma reação que o indivíduo 

apresenta não estando ligada a função principal de um medicamento (OLIVEIRA, 

2008). 

O uso de contraceptivos orais resulta em um aumento aproximado de três 
vezes o risco de trombose venosa e de tromboembolismo pulmonar. Esse 
risco é ainda maior em portadores de mutações na protrombina e no fator V 
de Leiden. O aumento no risco trombótico aparenta ser consequência da 
resposta da fase aguda, com aumento nas proteínas C-reativa e nos fatores 
de coagulação (fatores VII, IX, X, XII e XIII) e redução de anticoagulantes 
(proteína S e antitrombina III) (ROBBINS; COTRAN; et al., 2010, p. 73).  
 
 

Os efeitos adversos dos estrógenos incluem sensibilidade de mama, náusea, 

vômito e retenção de sal e água, resultando em edema, e risco aumentado de 

tromboembolia. Usados de modo intermitente, para terapia de reposição hormonal 

na pós-menopausa, os estrógenos causam sangramento semelhante a da 

menstruação. A administração de estrógenos em mulheres grávidas pode causar 

anomalias genitais no recém-nascido (RANG; DALE et al., 2007).  

 

Trombose é a parte patológica da hemostasia normal, que envolve a 
formação de um coágulo sanguíneo (trombo) dentro de vasos intactos, sendo 
que hemostasia normal é um processo bastante regulado que mantém o 
sangue em estado líquido nos vasos normais e que também pode acarretar a 
formação de um tampão hemostático onde pode incidir uma lesão vascular. 
Estão diretamente ligadas a êxtase ou turbulência sanguínea, as lesões no 
endotélio e os estados de hipercoagulabilidade e estes são denominados 
como Tríade de Virchow (Robbins & Cotran, 2010, p. 73). 

 

 

Outros efeitos colaterais citados são como alterações imunológicas, 

metabólicas, nutricionais, vasculares, oculares, gastrintestinais, renais/urinárias, 

auditivas; entre outras (MITRE et al., 2006). 
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Diversos estudos epidemiológicos evidenciam a associação entre o uso de 

contraceptivos oral e o aumento de risco para trombose venosa e arterial (WHO, 

1995). Esse risco é explicado da seguinte maneira, através da associação de um 

estrogênio e um progestagênio a ovulação é bloqueada e o muco cervical se torna 

espesso dificultando a passagem dos espermatozoides. Esse efeito hormonal afeta 

o sistema cardiovascular e vem sendo alvo de estudos devido os vasos sanguíneos 

serem alvo dos efeitos desses hormônios (WHO, 2008 apud PADOVAN; FREITAS, 

2014). 

 
Os fatores de risco para aterosclerose quando presentes interferem nos 
resultados do perfil lipídico, glicose, pressão arterial sistólica e diastólica, 
risco cardiovascular, risco relativo e absoluto, fazendo com o que os valores 
médios para essas variáveis se elevem, podendo intensificar as alterações 
metabólicas promovidas pelo uso de contraceptivos orais conforme o tempo 
de uso, dose de estrogênio, e tipo de contraceptivo (SOARES, 2007, p. 89). 

 

De acordo com Robbins (1992) o uso de contraceptivos orais aumenta o risco 

do surgimento de TVP (Trombose venosa profunda) em aproximadamente três 

vezes. Esse risco torna-se maior em portadores de mutações na protrombina e no 

fator V de Leiden. 

Mulheres com predisposição a doenças cardiovasculares apresentam risco 

elevado para trombose arterial, na qual está ligado a questão do hormônio 

estrogênio presente na composição do anticoncepcional (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 

2011). Também é importante salientar que mulheres hipertensas, fumantes estão na 

fase (no risco) de ter um acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico e 

hemorrágico (CHAVES, 2000). 

O componente estrogênico dos contraceptivos orais interage com receptores 

específicos presentes nas células endoteliais sendo responsável por diversas ações 

reguladoras nos componentes da parede vascular, ações sobre fatores da 

coagulação, aumento da trombina e da fibrina, redução de inibidores da coagulação 

(como antitrombina, proteína C e inibidor do fator tecidual) e redução do inibidor do 

ativador do plasminogênio, sugerindo um mecanismo complexo que leva a 

ocorrência de tromboses (SANTOS, 2009).  

 

A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença de assistência 
multidisciplinar, sendo equipe formada por Médico, Enfermeiro e equipe de 
enfermagem, Fisioterapeuta, Psicólogo e Nutricionista, podendo estar 
presente como complicação da internação hospitalar tanto nas áreas 
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clínicas quanto cirúrgicas (BRAUNWALD 2005 apud MIRANDA, 2008, p. 
52).  

 

As tromboses venosas e as arteriais estão ligadas a fatores como a 

hipercoagulabilidade que são responsáveis pelo tromboembolismo venoso. O risco 

dessa patologia relaciona com a composição do estrogênico, o etinilestradiol, no 

qual desenvolve a formação da trombina, aumentando os fatores de coagulação do 

sangue (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011). 

 

A trombose é a formação de um complexo plaquetário-coágulo em qualquer 
parte do sistema cardiovascular por ativação do sistema de coagulação. Os 
trombos são compostos por fibrinas e elementos figurados do sangue e 
podem se formar no sistema arterial, venoso ou na microcirculação. Os 
arteriais se formam em sistemas de alta pressão e fluxo e compõem-se, 
principalmente de plaquetas e fibrina. Os venosos se formam em áreas de 
estase, são ricos em hemácias, fibrinas e pobres em plaquetas 
(BRAUNWALD 2005 apud MIRANDA, 2008, p. 52).  

 

A pílula anticoncepcional combinada (estrogênio + progesterona) com baixas 

doses de estrogênio está ligada a menos risco de trombose. As pílulas sem 

estrogênio não se mostram ligadas ao aumento de risco de trombose (CHAVES, 

2000). Entretanto, o levonorgestrel está associado ao menor risco de trombose, na 

qual é considerado mais androgênico (PADOVAN; FREITAS, 2015). 

 

O uso de contraceptivo com baixo teor de estrogênio (< 50 μg) diminui em 
cerca de 25% a incidência de tromboembolismo, sendo que essas 
alterações da coagulabilidade revertem ao normal após nove meses de 
abandono da droga (MURAD, 1983, p. 15).  

 

As pílulas anticoncepcionais contendo o progestageno são de efeitos 

favoráveis sobre a hemostasia, sendo considerado um método contraceptivo para 

mulheres que apresentam a patologia tromboembolítica venosa ROBBINS, 2008). 

A hipercoagulabilidade contribui com menor frequência para o estado 

trombótico, considerada a alteração nas vias da coagulação à trombose, são 

divididas primarias (genéticas) e secundária (adquiridas) como repouso ou 

imobilização prolongado, uso de anticoncepcionais orais (ROBBINS, 2008). 

A utilização de contraceptivos orais pode resultar o risco de trombose venosa 

e de tromboembolismo pulmonar, na qual é maior em relação ao fator V de Leiden. 

Os contraceptivos são classificados a partir da quantidade de estrógeno, no qual a 
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primeira geração é composta de 50 µg, da segunda geração com 30 ou 35 µg de 

etinilestradiol e da terceira geração com 30 µg ou menos de etinilestradiol (CIRNE, 

2014). 

Se faz necessário dizer que com o uso de etinilestradiol pode acontecer 

alterações no sistema de coagulação, na qual como consequência ocorre o aumento 

da geração de trombina, como também o aumento dos fatores de coagulação e 

redução dos inibidores naturais da coagulação na qual produz um efeito pró-

coagulante leve (CIRNE, 2014). 

Esses efeitos são visíveis quando aplicado a hemostasia, que apresenta com 

intuito mostrar resistência adquirida à proteína C e aumento de geração de trombina. 

A partir disso, houve a redução da dose de etinilestradiol dos contraceptivos. 

Também foi verificado que o progestagênio de terceira associou ao um risco de 

trombose (ROBBINS, 2008). 

Uma causa de sangramento de escape nas mulheres que utilizam a pílula 

pode ser o uso errado do anticoncepcional, na qual a mulher esquece de tomar o 

medicamento diariamente, ocorrendo o sangramento devido as variações nos níveis 

de hormônios (CIRNE, 2014). 

Outro efeito colateral é a ausência de menstruação estando ligada ao uso de 

anticoncepcional com baixa dose de estrogênio. Quando ocorre este fato se faz 

necessário a trocas por pílulas com doses mais altas (30 ou 35 mcg de 

etinilestradiol) (LOBO, 2011). É importante salientar que se ocorrer a ausência de 

menstruação por mais de 3 meses seguidos  se faz necessário uma consulta ao 

médico a fim de investigar a causa. O ganho de peso também pode está ligado ao 

uso de contraceptivos, na qual geralmente a mulher engorda com seu uso. E por fim, 

a redução do desejo sexual, na qual o uso da pílula reduz a libido.  

Entretanto, pode afirmar que os métodos hormonais são e contraindicados 

quando se suspeita da gravidez ou ela é confirmada; hepatopatia em atividade; 

sangramento vaginal; doença tromboembólica; doenças cerebrovascular ou 

coronariana; câncer de mama (sendo o tipo de câncer que mais acomete as 

mulheres em todo o mundo) (LOBO, 2011). 

Outra questão refere-se a mulheres que apresentam predisposição a doenças 

cardiovasculares e usam contraceptivos hormonais apresenta um o risco elevado 
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para trombose arterial, que apresenta uma ligação com o estrogênio presente na 

composição do anticoncepcional (BRITO; NOBRE; VIEIRA, 2011). 

Os fatores de risco para aterosclerose quando presentes interferem nos 
resultados do perfil lipídico, glicose, pressão arterial sistólica e diastólica, 
risco cardiovascular, risco relativo e absoluto, fazendo com o que os valores 
médios para essas variáveis se elevem, podendo intensificar as alterações 
metabólicas promovidas pelo uso de contraceptivos orais conforme o tempo 
de uso, dose de estrogênio, e tipo de contraceptivo (SOARES, 2007, p. 89). 

 

Mulheres que apresentam pressão arterial alta (hipertensão) precisam ser 

orientadas em relação ao uso de métodos contraceptivos contenham progestagênio. 

Os contraceptivos combinados interferirem na pressão arterial. Em pacientes 

hipertensas bem controladas, com menos de 35 anos, pode-se usar o contraceptivo 

combinado (BRITO; VIEIRA, 2010). 

O anticoncepcional está associado a trombose mesentérica, na qual causa de 

infarto intestinal (SIMÃO et al., 2008). As tromboses venosas e as arteriais estão 

associadas a fatores, como exemplo, estase sanguínea e a hipercoagulabilidade 

sendo responsáveis pela estimulação do tromboembolismo venoso e trombose 

arterial acontece por lesão do endotélio. O risco de acontecer essa patologia está 

relacionado aos componentes estrogênico, o etinilestradiol. Estes componentes 

presentes na corrente sanguínea ocorre o aumento na formação da trombina 

havendo diminuição dos inibidores, gerando efeito pró-coagulante leve (BRITO; 

NOBRE; VIEIRA, 2011). 

Entretanto, pode-se dizer que pacientes apresentam um alto índice de 

desenvolver um quadro trombótico mesmo utilizando ao anticoncepcional com baixa 

concentração de progestagênio (PADOVAN; FREITAS, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desse trabalho conclui-se que a Trombose é considerada uma 

patologia grave e que acomete muitas mulheres. Nessa patologia ocorre a formação 

de um coágulo sanguíneo dentro de um vaso intacto, ocorrendo devido a turbulência 

sanguínea e estados de hipercoagulabilidade.  

O anticoncepcional oral é considerado um método com uma enorme eficácia, 

na qual garante a mulher o direito de planejar, entretanto é importante salientar que 

a utilização de anticoncepcionais orais pode levar a um estado trombótico, na qual 

ocorre em maior densidade em pacientes que são acometidas pelo aumento nas 

proteínas C-reativa em fatores de coagulação e na redução de anticoagulantes. 

O principal componente etinilestradiol é um hormônio estrógeno sintético que 

em menor quantidade mostra menos risco para que aconteça o evento 

tromboembólico. É importante ressaltar que podem ocorrer em mulheres sadias, 

onde também é conveniente observar a questão da predisposição para formação de 

trombos como histórico familiar, arteriosclerose, obesidade, fumo, deficiências nos 

fatores anticoagulantes, entre outros.  
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