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CONTRACEPÇÃO  
DE EMERGÊNCIA 

 
 

1.  O que é a contracepção de emergência? 

A contracepção de emergência (CE) se define como o uso de métodos 
contraceptivos hormonais (pílulas) e não hormonais (Dispositivo 
Instrauterino - DIU) dentro de um tempo limitado despois de uma 
relação sexual não protegida, com a finalidade de prevenir uma gravidez.  
 
A contracepção de emergência é o único método disponível atualmente 
que pode prevenir a gravidez depois de haver ocorrido uma relação 
sexual sem proteção.  
 

2.  O que são as pílulas contraceptivas de emergência ou CE?  

 As pílulas contraceptivas de emergência (CE), também conhecidas em 
alguns países como Pílula do Dia Seguiante”, Anticoncepção de Emergência 
(AE), “Patilhas Anticonceptivas de Emergência” (PAE), ou “Pastilhas do Dia 
Depois”, são anticoncepcionais orais que, tomados em doses diferentes 
dentro dos primeiros 5 dias de uma relação sexual sem proteção, pode 
prevenir a gravidez não-desejada. É muito importante que sejam tomados 
o quanto antes possível para aumentar sua eficácia, ou seja, sua 
possibilidade  de prevenir a gravidez.  

 
3.  Quem necessita da Coantracepção de Emergência? 

 Mulheres em idade fértil. 
 
 Uma mulher que teve relações sexuais não programadas e/ou não 

protegidas, sem haver usado método contraceptivo. 
 
 Uma mulher que pode ter utilizado um método contraceptivos antes ou 

durante a relação sexual, porém cujo método apresentou falhas ou foi 
usado incorretamente. Situações nas quais a CE pode ser necessária 
incluem uma camisinha rompida durante o uso ou usada incorretamente, 
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casos de DIU ou diafragma que se descolocaram, ou quando a mulher 
esqueceu de tomar suas píluas anticoncepcionais regulares por mais de 
dois dias seguidos. 

 
 Uma mulher que foi violentada e que não estava protegida de nenhum 

método contraceptivo. 
 
 
4.  Quando se pode tomar a CE? 

 O tempo é um fator MUITO importante. As mulheres devem tomar a 
contracepção de emergência o mais rápido possível antes dos 5 dias 
depois da relação sexual sem proteção. A margem de tempo para o uso 
efetivo deste método é muito limitado e sua eficácia diminui bastante 
depois do segundo dia.

 
 
5.  Como Funciona a CE? 

 Por esta razão, é importante que as mulheres 
estejam preparadas e informadas sobre a CE antes que tenham que 
enfrentar situações de risco de relações sexuais sem proteção. O método, 
de preferência, consiste em tomar o número de comprimidos indicados no 
quadro “Formulação da Contracepção de Emergência com Pílulas”, de 
acordo com a quantidade hormonal das distintas marcas disponíveis em 
uma só dose. Alternativamente se pode tomar em duas doses com no 
máximo 12 horas entre a primeira e a segunda. 

 O mecanismo de funcionamento da CE depende do momento do ciclo 
menstrual em que se encontra a mulher quando faz uso deste método. Se 
foram tomadas antes de produzira a ovulação, podem impedir ou retardar 
esta ovulação. Se a ovulação já ocorreu, a CE pode alterar o muco cervical 
impedindo o transporte de espermatozóides ou interferindo com funções 
hormonais que se dão antes da fecundação e fertilização., portanto, 
previne a fertilização. As investigações realizadas até o momento, NÃO 
mostram alterações importantes que possam impedir a implantação do 
óvulo fecundado no útero. 

 

Não há, portanto, evidência científica de que a 
CE atue depois da fecundação. 
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De acordo com a Medicina e, segundo a definição da Organização 
Mundial de Saúde, a gravidez começa com o momento em que o óvulo 

fertilizado se implanta no útero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A contracepção de emergência não interrompe uma gestação que já foi 

iniciada

 

. Se a mulher já está grávida, a contracepção de emergência não 
funcionará, e também, não provocará nenhum dano sobre o embrião em 
formação.  

6. Quantas vezes seguidas uma mulher pode tomar a CE?  
 
 Não há limita par o número de vezes que uma mulher pode toma a CE

 

.  No 
entanto, este método não é para uso regular e não é tão seguro para 
prevenir a gravidez como outros métodos utilizados ANTES da relação 
sexual, como por exemplo as pílulas anticoncepcionais regulares, a 
camisinha, as injeções hormonais, o diafragama e o DIU. É muito 
importante que as mulheres e os homens recebam informações completas 
e corretas sobre a fama de métodos de proteção a longo prazo. Se uma 
mulher toma muitas vezes seguida a CE, podem ocorrer irregularidades no 
ciclo menstrual.  

 A contracepção de emergência deve ser usada, como seu nome indica, 
APENAS em caso de emergência e não como uma forma regular de 
contracepção.  Somente se deveria tomar a CE em situações em que não 

Recorde que… 
Na mulher, um coito só produz gravidez se ocorre no dia da ovulação ou 
em algum dos cinco dias anteriores a esta. Portanto dos 6 dias do período 
fértil, de 1 a 5 ocorrem antes da ovulação. Em 83% dos casos, os 
espermatozóides têm que esperar entre 1 a 5 dias no trato genital 
feminino até que se produza a ovulação, o que oferece possibilidade real 
de que a CE interfira na migração e função dos espermatozóides e/ou no 
processo ovulatório, prevenindo com esses mecanismos a fecundação. 
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foi possível usar outro método contraceptivo antes da relação sexual, ou 
em que ocorreu um acidente com este método que se utilizou. A mulher 
que não deseja engravidar deve escolher um método regular de 
contracepção, que são mais evetivos para diminuir o risco de gravidez. 

 
7.  Onde Encontrar as Pílulas da Contracepção de Emergência? 
 
 O acesso à contracepção de emergência é diferente em cada país.  
 
 Se você vive em um país em que se pode comprar a contracepção de 

emergência SEM necessidade de receita médica, porderá adquiri-las nas 
farmácias, serviços de saúde, entidade que trabalham com a saúde da 
mulher ou promotoras populares de saúde. 

 
 Só assegure-se bem, de conhecer as doses específicas das diferentes 

marcas de pílula ddisponíveis para CE, caso o medicamento de dose pronta 
não esteja disponível, para que possa utilizá-la corretamente.   

 
 Durante a fase de preparação da divulgação, consulte os itens anteriores 

citados e faça um levantamento das marcas de pílulas que podem ser 
utilizadas para CE em sua comunidade. 

 
 Faça uma lista de locais e farmácias onde estas pílulas podem ser 

adquiridas. 
 
 Veja a lista de nomes e locais da sua comunidade e verifique se é possível 

reproduzir cópias dessa informação para os participantes de oficinas  ou 
grupos de trabalho. 

 
 
 
8.  A Contracepção de Emergência Protege as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e Aids?  
 
 A contracpção de emergência NÃO oferece proteção contra DST, 

incluindo o HIV/aids.  É importante que seja esclarecido que cada relação 
sexual sem proteção supõe um risco de adquirir uma ou mais doenças ou 
infecções de transmissão sexual. O aconselhamento das mulheres sobre o 
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uso da contracepção de emergência oferece oportunidade de falar sobre 
prevenção de DST/aids e uso de preservativo. É essencial que seja 
enfatizados a importancia do uso correto e consistente das camisinhas 
para a prevenção das DST/aids.  

 
 

 
 
 
 

Tomando as Pílulas Contracptivas de Emergência 
 
 Há muito tipos de pílulas anticoncepcionais que podem ser usadas como 

contracepção de emergência. 
 
Em alguns países, existem pílulas com dosagem já pronta, dedicadas 
exclusivamente para a contracepção de emergência, como o Postinor-2, 
Norlevo, Pozzaato, Pilem e  Imediat-N. Se seu país já possui pílulas 
exclusivamente para contracepção de emergência, obtenha informação e 
traga exemplares das marcas disponíveis para familiarizar as mulheres com o 
produto.  Ainda assim, continue fornecendo informações de como utilizar as 
pílulas anticoncepcionais comuns na dose de contracepção de emergência, 
porque em muitos casos, as pílulas prontas de contracepção de emergência 
disponíveis, NÃO estão disponíveies para todas as localidades ou tem um 
custo elevado que não permite alcance de muitas mulheres. 
 
 As pílulas anticoncepcionais regulares poder ser usadas para compor a 

contracepção de emergência.  Levante com farmacêuticos, serviços que 
atendem mulheres ou instituições que trabalham com saúde da mulher, 
quais estão disponíveis em sua comunidade. Na lista de marcas comerciais 

Somente o uso de camisinhas (masculina e feminina) protegem a mulher contra 
a infecção por DST e HIV/aids. Se uma mulher teve uma relação sexual sem 
proteção e suspeita que pode ter adquirido uma dessas doenças, deve procurar 
um serviço médico para uma consulta. Veja o apêndice para máis informações 
sobre DST e HIV/aids. Mencione  os serviços disponíveis onde esta mulher 
pode procurar ajuda para um exame e receber orientação e infomação sobre as 
DST. 
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abaixo, consta as mais comuns e a forma que deve ser utilizada para 
efeito de contracpção de emergência. 

 
Se tiver acesso à internet, consulte a página web www.opr.princeton.edu/ec/    
para ver uma lista de outras marcas que estão disponíveis em várias partes 
do mundo, incluindo América Latina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulação de Pílula Anticoncepcionais Orais como CE  

 
Regimes e Formulação  

(por comprimido) 
 

Marcas comuns 
DUAS DOSES  

Dose 
1ª     2ª* 
Dose   Dose 

DOSE 
ÚNICA** 

Combinado Estrógeno-Progestina EE 
50 mcg + LNG 0,25 mg o 
EE 50 mcg + NG 0,50 mg 

Eugynon 50, Fertilan, 
Neogynon, Noral, Nordiol, 
Ovidon, Ovral, Neovlar, 
Evanor, Normamor 

 
2 

 
2 

 
   4 

Combinado Estrógeno-Progestina EE 
30 mcg + LNG 0,15 mg o 
EE 30 mcg + NG 0,30 mg 

Lo/Femenal, Microgynon 
30, Nordette, Ovral L, 
Rigevidon, Microvlar, 
Ciclo21, Levordiol, Ciclon, 
Gestrelan, Nociclin 

 
4 

 
4 

 
   8 

Esclarecimento Importante  
sobre a Margem de Tempo para Tomar a CE  

As últimas investigações realizadas pela Organização Mundial de Saúde sobre 
a eficácia da CE mostraram que o método é eficaz até 5 dias depois da 
relação sexual sem proteção, ainda que a eficácia diminua consideravelmente 
depois dos primeiros 2 dias – motivo que ressalta a importância de seu uso o 
quanto antes possível.  
 

http://www.opr.princeton.edu/ec/�
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Levonorgestrel Puro LNG 0,75 mg PRODUTOS DEDICADOS: 
Imediat-N, Levonelle-2, 
Norlevo, Plan B, Postinor-
2, Vikela, Vika Pozzato, 
Pilem 

 
1 
 

 
1 

 
   2 

Levonorgestrel Puro LNG 0,03 mg Microlut, Microval, 
Norgeston 

25 25   50 

Levonorgestrel Puro LNG 0,0375mg Ovrette 20 20   40 

Abreviações:      EE=Etinil Estradiol       LNG=Levonorgestrel NG=Norgestrel 
   

* A segunda dose deve ser tomada no máximo 12 horas após a primeira  
 

** As doses únicas (de produto dedicato especificamento para cE devem 
ser escolhidas como método de preferência caso estejam disponíveis. 
 

Fontes de Referência: Expansión de la Anticoncepción de Emergencia Hacia el Acceso Global. 
Consorcio sobre Anticoncepción de Emergencia, 2001 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esclarecimentos Importante sobre as Opções para Dosagens  

 
Para todos os regimes, há duas opções para uso de CE: 
 
 Duas  doses com uma diferença másima 12 horas: a primeira dose deve ser 

tomada o mais rápido possível dentro dos primeiros 5 dias após da relação 
sexual sem proteção. A segunda dose deve ser tomada 12 horas no máximo 
após a ingestão da primeira dose. 

 
 Dose única: As últimAS investigações científicas sobre tratamentos e 

eficácia da contracepção de emergência têm demonstrado que são igualmente 
eficazes se ambos oc comprimidos são tomados tomas em uma só dose a 
quantidade que se tomaria em 2 doses separadas. 
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*Nota Importante: en un paquete completo de 28 pastillas 
anticonceptivas regulares, solo se pueden usar como pastillas de 
emergencia las primeras 21 pastillas. 
 
 Las pastillas de emergencia se pueden tomar de un paquete de pastillas 

regulares completo. No mezcle marcas. Tome las dos dosis del mismo 
paquete de pastillas.  

 
Distribuya la lista de marcas de pastillas con las dosis correctas a cada 
participante. 
 

 
Eficácia da CE 

 
 O regina de levonorgestrel puro, reduz o risco de gravidez em 

aproximadamente 85% depois do ato sexual, comparado com o regime 
combinado de uso de pílulas anticoncepcionais orais, que evita 74% das 
gestações. 

 Ambos os regimes são mais eficazes quanto mais cedo são utilizados, 
alcançando percentagens de eficácia mais altos na ingestão nas primeiras 
48 horas.  

 A inserção do DIU como contracepção de emergência, após a relação 
sexual, tem uma eficácia 99% para prevenção da gravidez.  

 
 Uma recente investigação do Programa de Reprodução Humana da 

Organização Mundial de Saúde (OMS)* revelou que uma dose única 1.5mg de 
levonorgestrel, tomada logo que possível depois do coito sem proteção, parece 
ser tão efetiva quanto as doses duplas de 0,75mg tomadas com intervalo de  
12 horas. No estudo, a taxa de gravidez em mulheres que receberam a dose 
dupla de levonorgestrel foi de 1.5% e a de mulheres que tomaram amos os 
comprimidos de uma só vez foi de  1.8%.  

 Em geral, a CE oferece menos eficacia que outros métodos contraceptivos 
utilizados correta e sistematicamente.  Por esta razão, se deve enfatizar a 
importância de utilizar um método contraceptivo regular e oferecer a CE  
como método de apoio somente em casos de emergência 
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Despois de Tomar a CE 
 
Efeitos Colateriais e Secundários:  Como Preveni- los e Aliviá-
los 
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Despois de Tomar a CE 
 
Efeitos Colateriais e Secundários:  Como Preveni- los e Aliviá-
los 
 
 Os efeitos colateriais mais freqëntes mencionados por algumas mulheres 

depois de haver tomado os comprimidos de contracepção de emergência, 
são náuseas e vômitos. No entanto, esteis podem ser prevenidos se os 
comprimidos forem ingeridos com alimentos ou com medicamentos contra 
náusea, como por exemplo, a Difenidramina.  Para prevenir os vômitos, 
alguns provedores de saúde recomendam comer bolachas salgadas ou 
tomar um copo de leite uns 30 minutos antes de cada dose. As mulheres 
que vomitam dentro de 1 a 2 horas depois de haver ingerido os 
comprimidos, devem tomá-los outra vez. Os comprimidos de dosagem 
única, feitos exclusivamente para contracepção de emergência, a base de 
Levonorgestrel puro, têm menos efeitos secundários.  As últimas 
investigações demonstraram que os efeitos secundários NÃO aumentam 
quando se os comprimidos da dosagem pronta são ingeridos conjuntamente 
em uma única dose. 

 
 
 Outros efeitos secundários que podem surgir são: sensibilidade nos seios, 

dor de cabeça, tontura ou fadiga. Estes males normalmente não duram 
mais de 24 horas.  

 
 Se apesar de tomar as medidas preventivas contra náuseas, algumas 

mulheres não conseguem reter os comprimidos no estôma, podem tomar a 
segunda dose na forma de supositório vaginal.  Podem introduzir os 
comprimidos com o dedo até o final da vagina ( o medicamento é absorvido 
através do tecido vaginal). No entanto,em poucos casos a via de ingestão 
oral não é tolerada, os resultados de uso de CE por via vaginal não são tão 
conhecidos como os da via oral, que é um método já elegido.  

 
 A CE pode, em alguns casos, modificar a quantidadade de sangramento, a 

duração e a regularidade da menstruação seguinte. A mestruação pode 
chegar uns dias antes ou depois da data esperada. Se a CE for utilizada 
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com freqüência, a mestruação pode tornar-se irregular, com ciclos 
desregulados.   

 
 La anticoncepción de emergencia no siempre puede prevenir un embarazo.  

Si la regla de una mujer no ha llegado una semana después de la fecha 
esperada, se sugiere que se haga una prueba de embarazo porque existe la 
posibilidad de que esté embarazada.  

 
 Utilizar métodos anticonceptivos regularmente es lo más efectivo para 

prevenir embarazos.  Esta es una gran oportunidad para informar a las 
mujeres sobre los distintos métodos anticonceptivos entre los que pueden 
escoger para relaciones futuras y para que los empiecen a utilizar lo más 
pronto posible. Sin embargo, si a una mujer le falla su método de nuevo o 
no utilizó ningún método, sí puede volver a tomar las pastillas de 
emergencia.  

 
 Enfatizar a importância do uso de camisinha. As mulheres que têm 

relações sexuais necessitam saber que a camisinha pode proteger contra a 
gravidez e contra as DST, incluindo HIV/aids e sífilis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veja o apêndice sobre mais informações sobre o uso do DIU como 
contracepção de emergência.  

 

É MUITO Importante esclarecer que... 
 Não existem condições médicas conhecidas nas quais não se pode 

usar a contracepção de emergência.  Dado que uso deste método de 
emergência é utilizado por um curto período de tempo, os expers 
opinam que as precauções associadas ao uso contínuo das pílulas 
anticoncepcionais regulares sejam associadas ao uso contínuo da CE.  

 
 Todas as investigações levadas a cabo determinaram que a CE não 

produz nenhum tipo de dano à mulher a uma gravidez existente.  
 
 Se for confirmada a gravidez, a CE não deve ser utilizada já que não 

atua como abortivo e, portanto, não provocará interrupção da 
gestação. 
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