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6Z\YNPTLU[VKVZTt[VKVZHU[PJVUJLWJPVUHPZTVKLYUVZKLTHPVYLÄJmJPH[YV\_LHWYVTLZZHKL
WLYTP[PYX\LT\SOLYLZLJHZHPZW\KLZZLTLML[P]HTLU[LKLJPKPYZVIYL[LYV\UqV[LYÄSOVZLX\HUKV
tê-los. Sessenta anos mais tarde, ainda temos em torno de 85 milhões de gravidezes não-planejadas
WVYHUVUVT\UKV[HU[VWVYMHS[HKLPUMVYTHsqVLKLHJLZZVHVZTt[VKVZTVKLYUVZLLÄJHaLZ
quanto porque nenhum método anticoncepcional está livre de falhas. Uma importante proporção
dessas gravidezes não-planejadas é resultado de relações sexuais inesperadas, voluntárias ou
impostas, e também de mal uso de métodos ou acidentes inesperados, como deslocamento ou
ruptura de um condom, por exemplo.
Até poucos anos atrás, a grande maioria das pessoas não sabia o que fazer quando se encontrava
nessa situação de saber-se exposta à gravidez não planejada após uma relação sexual não-protegida.
A maior difusão da possibilidade de evitar a gestação após uma relação sexual potencialmente fecundante, por meio do que agora chamamos anticoncepção de emergência, permitiu, pela primeira vez,
prevenir a gravidez depois do coito.
Infelizmente, ainda estamos longe do conhecimento e acesso universal à anticoncepção de emergência, que deveria estar facilmente acessível a toda mulher exposta a engravidar. É uma obrigação
WYVÄZZPVUHSLt[PJHKL[VKVZVZX\LH[\HTVZUVH[LUKPTLU[VnT\SOLYVKLLTWYLLUKLY[VKVZVZ
esforços para que toda mulher possa utilizar este meio de prevenir uma gravidez não desejada
quando tiver necessidade dela.
Com a publicação das orientações médicas que estão nas suas mãos, agora contamos no Brasil
com diretrizes claras sobre a administração da anticoncepção hormonal de emergência.
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3UHIÀFLR%UDVLOHLUR

Este documento oferece recomendações claras, baseadas em evidências, para oferecer serviços
KLHU[PJVUJLWsqVKLLTLYNvUJPHKHTHPZHS[HX\HSPKHKLWVZZx]LS*VUÄHTVZX\LLZ[HZVYPLU[HsLZ
médicas lhe sejam de utilidade, e ajudem a divulgar com melhores fundamentos o conhecimento sobre
este método para, dessa forma, contribuir na promoção de sua ampla disponibilidade e uso no Brasil.
Dr. Anibal Faundes
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PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS DE EMERGÊNCIA: ORIENTAÇÕES MÉDICAS E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Resumo clínico
Indicação: As Pílulas Anticoncepcionais de Emergência (PAE) são indicadas para prevenir a gravidez
após uma relação sexual desprotegida ou inadequadamente protegida.
Regimes de PAE: Esta versão para a América Latina e Caribe das Orientações concentra-se,
principalmente, em três regimes orais das PAEs:
a) Regime de levonorgestrel: uma pílula de levonorgestrel (LNG) de 1,5 mg ou duas doses de
pílulas de LNG 0,75 mg (registrada para ser tomada com um intervalo de 12 horas, mas que
podem ser tomadas juntas). Há produtos com estas duas formulações.





b) Regime hormonal combinado (regime Yuzpe): uma dose de 100 mcg (0,1 mg) de etinil
estradiol mais 500 mcg (0,5 mg) de LNG, seguida de uma segunda dose idêntica após 12
OVYHZ5qVOmWYVK\[VLZWLJxÄJVTHZOmWYVK\[VZKPZWVUx]LPZX\LWVKLTZLY\[PSPaHKVZWHYH
compor esta formulação. Podem ser usados, para cada dose de regime Yuspe, 4 pílulas
contraceptivas orais combinadas contendo 30 mcg (0,03 mg) de etinil estradiol e 150 mcg
(0,15 mg) de LNG. Podem também ser usados 5 pílulas contraceptivas orais combinadas,
contendo 20 mcg (0,02 mg) de etinil estradiol e 100 mcg (0,10 mg) de LNG, ou ainda, 2 pílulas
de 50 mcg (0,05 mg) de etinil estradiol e 250 mcg (0,25 mg) de LNG.
c) Regime de acetato de ulipristal (UPA): uma pílula de acetato de ulipristal de 30 mg. Desde
 Om\TWYVK\[VLZWLJxÄJVJVTLYJPHSPaHKVJVTLZ[HMVYT\SHsqV

Recomenda-se tomar qualquer um desses regimes tão logo seja possível até o 5º dia depois da
relação sexual.
Observação: O regime de mifepristona (10-25 mg em dose única) não está registrado como PAE
na América Latina e no Caribe.
Como funcionam as PAEs: O principal mecanismo de ação é a interferência na ovulação. Outros
mecanismos têm sido postulados, mas não são comprovados por dados. Não há evidência para apoiar
a teoria de que a PAE interfere com a implantação de um ovo fertilizado. PAEs não causam aborto se
houver uma gravidez em curso.
,ÄJmJPHKHZ7(,Z! O regime de LNG reduz o risco de gravidez para, pelo menos, a metade e,
possivelmente, até 80-90%, após a relação sexual desprotegida (taxa de gravidez: 1,1 a 2,2%).
6YLNPTL<7(LJVT\ZVKLTPMLWYPZ[VUHZqVTHPZLÄJHaLZKVX\LKL35.[H_HKLNYH]PKLa!
 L YLZWLJ[P]HTLU[L6YLNPTLOVYTVUHSJVTIPUHKV@\aWLtVTLUVZLÄJHaKL
todos (taxa de gravidez: 3,2%).
Segurança: As PAEs não apresentam graves complicações médicas. Os efeitos colaterais podem
incluir alteração no sangramento vaginal, náuseas, dor de cabeça, dor abdominal, inchaço, tonturas
e fadiga. As PAEs não causam danos se tomadas inadvertidamente durante a gravidez.
Precauções e contraindicações: Não há contraindicações médicas para o uso das PAEs. Não
ZLKL]LWYLZJYL]LYHZ7(,ZWHYHT\SOLYLZNYm]PKHZWVPZLSHZUqVZLYqVLÄJHaLZ
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Uso repetido de PAE: As PAEs de LNG podem ser usadas quantas vezes forem necessárias,
mas não é recomendado utilizá-las mais de uma vez em cada 24 horas, nos casos em que houve
várias relações sexuais. O uso repetido de PAE de LNG é muito seguro. A fabricante das PAEs de
UPA (de acetato de ulipristal) recomenda que este regime não seja usado mais do que uma vez em
JHKHJPJSVTLUZ[Y\HSLTIVYHUqVOHQHHPUKHL]PKvUJPHJPLU[xÄJHX\LHWVPLLZZHYLJVTLUKHsqV
Interações medicamentosas:6\ZVJVUJVTP[HU[LKLHSN\UZTLKPJHTLU[VZWVKLYLK\aPYHLÄJmJPH
das PAEs. No entanto, recomenda-se o uso de PAE igualmente quando a mulher está usando ou não
outros medicamentos.
Acompanhamento após o uso das PAEs: Não há necessidade de marcar uma consulta após o
uso de PAE. No entanto, se a mulher não teve nenhum sangramento menstrual dentro de 3 semanas
depois de tomá-la, deve-se considerar a possibilidade de gravidez.
Iniciar ou continuar o uso da contracepção regular após usar as PAEs: As PAEs não foram
desenvolvidas para fornecer proteção antecipada para relações sexuais que ocorram após seu uso.
Para minimizar o risco de uma gravidez, é necessário que as mulheres usem um método contraceptivo
regular depois de tomar PAE. As mulheres podem começar a usar métodos contraceptivos hormonais
regulares (oral, adesivo, anel vaginal) imediatamente ou após a próxima menstruação. É razoável
descartar qualquer possibilidade de uma gravidez antes de usar métodos hormonais de longa
duração (injeções, implantes ou dispositivos intrauterinos - DIU - com LGN). Se a mulher for esperar
a sua próxima menstruação antes de iniciar a contracepção hormonal regular, é recomendado o
uso de um método de barreira, como o preservativo, durante este período. DIU de cobre oferece
uma alta proteção como contraceptivo de emergência, de modo que não é necessário usar PAE se
este tipo de DIU for inserido em até 5 dias após a relação sexual desprotegida. Métodos baseados
no conhecimento do período fértil não são recomendados até que a mulher tenha, pelo menos, um
ciclo menstrual normal.
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Avaliação clínica: Não há necessidade de exames clínicos ou de laboratório antes de tomar as PAE.
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1. INTRODUÇÃO
,TIVYHL_PZ[HTTt[VKVZJVU[YHJLW[P]VZHS[HTLU[LLÄJHaLZT\P[HZNLZ[HsLZVJVYYLTZLTZLYLT
planejadas ou não são desejadas. Estas gravidezes podem levar a um risco elevado de morbidade
e mortalidade, especialmente em lugares onde não há acesso ao aborto seguro ou onde não há alta
qualidade de serviços de atenção à saúde da mulher para aquelas que continuam a gravidez até o
ÄT4\P[HZKLZZHZNLZ[HsLZUqVWSHULQHKHZWVKLTZLYL]P[HKHZ\ZHUKVWxS\SHZHU[PJVUJLWJPVUHPZ
de emergência.

2. INDICAÇÕES
As pílulas anticoncepcionais de emergência (PAEs) são medicamentos tomados por via oral, que
podem ser utilizadas para evitar a gravidez após a relação sexual não protegida ou com proteção
inadequada. As PAEs também são conhecidas como “contracepção de emergência”, “anticoncepção
de emergência” e “anticoncepção oral pós-relação sexual” e, mais popularmente, como “pílula do dia
seguinte”. Este último termo é incorreto, uma vez que as PAEs podem ser usadas não apenas um dia
após, mas até 5 dias após a relação sexual desprotegida, além de poderem ser utilizadas nas horas
seguintes à relação sexual desprotegida, sem ter que esperar até o dia seguinte.
As PAEs são particularmente adequadas para casos de relações sexuais não consensuais (estupro)
ZLHT\SOLYUqVLZ[H]HWYV[LNPKHWVY\TTt[VKVJVU[YHJLW[P]VLÄJHa.

Método
Anticoncepcionais orais,
adesivo contraceptivo, anel
vaginal

0UQL[m]LPZJVTIPUHKVZV\Z}
de progesterona)

0TWSHU[LZ
+PZWVZP[P]V0U[YH\[LYPUV+0<

Preservativos
+PHMYHNTHV\JHWHJLY]PJHS

Espermicida

Métodos baseados no
conhecimento da fertilidade
Coito interrompido
8

A mulher deve considerar o uso das PAEs após a relação
sexual se ...
• começou o uso em dia do ciclo menstrual posterior ao indicado
nas instruções.
• não usou o método de forma consistente durante o ciclo menstrual,
de acordo com as instruções.
•\ZV\TLKPJHTLU[VZX\LWVKLT[LYYLK\aPKVHLÄJmJPHKVTt[VKV
• começou o uso em dia do ciclo menstrual posterior ao indicado
nas instruções.
• o período de proteção contraceptiva da última injeção terminou antes
da relação sexual.
• o período de proteção contraceptiva do implante terminou antes da
relação sexual.
• o dispositivo tenha sido expulso.
•UqVJVUZLN\PYZLU[PYV\WHSWHYVÄVKLUmPSVUKV+0<
•VWLYxVKVKLWYV[LsqVJVU[YHJLW[P]HKV+0<[LYTPUV\HU[LZKH
relação sexual.
• o preservativo rompeu, se moveu ou foi usado incorretamente.
• o diafragma tiver se movido ou sido removido antes ou durante a
relação sexual.
• o diafragma tiver se movido ou sido removido após a relação sexual,
mas antes do tempo indicado em suas instruções.
• o espermicida não foi aplicado antes da relação sexual como indicado
nas instruções.
•V[HISL[LLZWLYTPJPKHV\ÄSTLJVTLZWLYTPJPKHUqVKLYYL[LYHTHU[LZ
da relação sexual.
• estava no período fértil quando teve relações sexuais.
• não tiver certeza se estava ou não no período fértil quando teve
relações sexuais.
•HLQHJ\SHsqVVJVYYL\UH]HNPUHV\UHNLUP[mSPHL_[LYUH

A seguir, estão alguns exemplos de situações comuns em que uma mulher que usa regularmente um
método contraceptivo pode precisar das PAEs.
6X\HKYVKL]L]PYHX\P<TH]LaX\LOmKPÄJ\SKHKLZLTKL[LYTPUHYVYPZJVKLNYH]PKLaLT\THZP[\HsqVLZWLJxÄJHLJVUZPKLYHUKVHZNYH]LZJVUZLX\vUJPHZKHNYH]PKLaPUVWVY[\UHV\PUKLZLQHKH\TH
mulher que não quer engravidar deve avaliar a possibilidade de tomar as PAEs depois de qualquer
relacionamento em que a proteção contraceptiva não foi razoavelmente segura.

3. REGIMES DE PAE
Essas diretrizes concentram-se, principalmente, em três regimes orais de PAEs: um contendo o
progestogênio sintético LNG, uma combinação de hormônios conhecida como regime de Yuzpe
(etinilestradiol e LNG), e outro contendo o modulador de progesterona de acetato de ulipristal (UPA).
 Regime de LNG: uma pílula de LNG de 1,5 mg ou duas doses de pílulas de LNG 0,75 mg
(registrada para ser tomada com um intervalo de 12 horas, mas que podem ser tomadas juntas).
Há produtos com estas duas formulações.
 Regime hormonal combinado (regima Yuzpe): uma dose de 100 mcg (0,1 mg) de etinil
estradiol mais 500 mcg (0,5 mg) de LNG, seguida de uma segunda dose idêntica após 12 horas.
5qVOmWYVK\[VLZWLJxÄJVTHZOmWYVK\[VZKPZWVUx]LPZX\LWVKLTZLY\[PSPaHKVZWHYHJVTWVY
esta formulação. Podem ser usadas, para cada dose de regime Yuspe, 4 pílulas contraceptivas
orais combinadas contendo 30 mcg (0,03 mg) de etinil estradiol e 150 mcg (0,15 mg) de LNG.
Podem também ser usadas 5 pílulas contraceptivas orais combinadas, contendo 20 mcg (0,02 mg)
de etinil estradiol e 100 mcg (0,10 mg) de LNG, ou ainda, 2 pílulas de 50 mcg (0,05mg) de etinil
estradiol e 250 mcg (0,25 mg) de LNG.
 Regime de acetato de ulipristal (UPA): uma pílula de acetato de ulipristal de 30 mg. Desde 2009,
Om\TWYVK\[VLZWLJxÄJVJVTLYJPHSPaHKVJVTLZ[HMVYT\SHsqV
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As PAEs também são indicadas quando:
UqVZL\ZV\\TJVU[YHJLW[P]V"
VTt[VKVJVU[YHJLW[P]VMVP\ZHKVPUJVYYL[HTLU[L"
HWLZHYKL[LYZPKV\ZHKV\TTt[VKVJVU[YHJLW[P]VJVYYL[HTLU[LOV\]L\TWYVISLTHJVTVTLZTV
(por exemplo, a ruptura do preservativo).

6YLNPTLKL35.WVKLZLYLÄJHaK\YHU[LWLSVTLUVZKPHZHW}ZHYLSHsqVZL_\HS1-5 e,
WVZZP]LSTLU[LH[tKPHZ6YLNPTLOVYTVUHSJVTIPUHKVtLÄJHaH[tKPHZHW}ZYLSHsqVZL_\HSL
possivelmente, até 5 dias5-76YLNPTL<7(KL\SPWYPZ[HSWVKLZLYLÄJHaK\YHU[LKPHZHW}Z
a relação sexual8,9. É prudente e altamente recomendável tomar qualquer um destes regimes o
mais rapidamente possível dentro desses períodos de tempo.
6ZYLNPTLZKL35.LKL\SPWYPZ[HSZqV]LUKPKVZ¶JVTVWYVK\[VZLZWLJxÄJVZ¶JVTLTIHSHNLT
LY}[\SVZLZWLJPÄJHTLU[LWHYHJVU[YHJLWsqVKLLTLYNvUJPH6ZWYVK\[VZnIHZLKL35.LZ[qV
atualmente disponíveis na maioria dos países do mundo. O regime hormonal combinado não é
comercializado para ser usado como contracepção de emergência em qualquer país (não existe um
WYVK\[VLZWLJxÄJVTHZWVKLZLYVI[PKVUHZKVZLZKLZJYP[HZHWHY[PYKLT\P[HZTHYJHZKLWxS\SHZ
contraceptivas orais amplamente disponíveis em farmácias e serviços de saúde. Este regime pode ser
[PSLTSVJHPZVUKLULUO\TKVZYLNPTLZLZWLJxÄJVZKLJVU[YHJLWsqVKLLTLYNvUJPHLZ[mKPZWVUx]LS
Todos os produtos de PAE com acetato de ulipristal são produzidos pelo mesmo fabricante. Estes
produtos foram comercializados pela primeira vez na Europa em 2009, nos EUA em 2010, e estão
agora disponíveis em alguns outros países.
Estas diretrizes não abordam o uso do dispositivo intrauterino (DIU) com cobre como contraceptivo
KLLTLYNvUJPHLTIVYHLZ[LKPZWVZP[P]VZLQHHVWsqVTHPZLÄJHaWHYHJVU[YHJLWsqVKLLTLYNvUJPH
9
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e deveria ser oferecido às mulheres quando apropriado. O regime de mifepristona (10-25 mg em dose
única1,2-10) não está registrado como PAE na América Latina e no Caribe.
Os sites www.emergencycontraception.org e www.not-2-late.com apresentam os produtos
comerciais e regimes de PAE por país, em inglês. Os sites abaixo apresentam informações sobre
contracepção de emergência em espanhol e português:
 www.redece.org
 www.clae-la.org
 www.anticoncepciondeemergencia.cl
 www.icmer.org
 www.prosaludchile.org
O[[W!ZLJLZKLZJHYNHZ7:F(U[PJVUJLWJPVUFKLF\Ygencia.pdf

4. MECANISMO DE AÇÃO
O principal mecanismo de ação documentado para os regimes de LNG, hormônios combinados e
acetato de ulipristal é a interferência no processo de ovulação11-20. Se tomado antes do pico préovulatório de hormônio luteinizante (LH), o LNG tem poder de inibir que ocorra o pico de LH, impedinKVVKLZLU]VS]PTLU[VMVSPJ\SHYLHTH[\YHsqVLV\SPILYHsqVKV}]\SV16-20. Tem sido observado que o
HJL[H[VKL\SPWYPZ[HStTHPZLÄJHaUHWYL]LUsqVKHV]\SHsqVWVYX\LWVKLH[\HYHPUKHX\LVWPJVKL
LH já tenha se iniciado, atrasando a ruptura do folículo em pelo menos 5 dias. Nenhum deles impede
a ruptura folicular se são tomados no momento de pico do LH21.
Estes regimes não impedem a implantação de um ovo fecundado no útero, como observado em
vários estudos22-26. Dois estudos examinaram o efeito das PAEs de LNG que determinam o dia do ciclo
em que foram administradas por meio de análises hormonais (outros estudos utilizaram dia do ciclo
relatado pelas próprias mulheres). Nestes estudos, não ocorreram gravidezes em mulheres que usaram
as PAEs antes da ovulação, enquanto houve gravidez em mulheres que as tomaram no dia da
ovulação ou após esta já ter ocorrido. Isso mostra que as PAEs não impediram a implantação27-28.
Outro estudo mostrou que o LNG não impediu que embriões humanos se aderissem à cultura de
células do endométrio (in vitro)29. Estudos realizados em animais demonstraram que o uso das PAEs
de LNG não impedem a implantação do óvulo fecundado no endométrio30-31.
Outros mecanismos têm sido descritos, como o espessamento do muco cervical, que provoca a
retenção dos espermatozoides no colo do útero e alterações no transporte dos espermatozoides
ou óvulo nas trompas32-36.
O regime de LNG não tem efeito algum sobre uma gravidez em curso e não aumenta as taxas de
aborto espontâneo, se tomado após a implantação37-38. Os dados preliminares de uso de PAE a base
de ulipristal (UPA) não mostram efeito sobre a gravidez em curso.

5. EFICÁCIA CONTRACEPTIVA
O primeiro estudo multicêntrico comparativo feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou
que, quando as PAEs são usadas dentre as 72 horas após a relação sexual desprotegida, a taxa de
gravidez é de 1,1% para PAEs de LNG (11 de 976 mulheres que o usaram)2. Doze estudos sobre o
regime de LNG que incluíram um total de mais de 13.500 mulheres concluíram que este regime reduziu
a probabilidade de gravidez após uma relação sexual entre 52% e 100%1-4,8,39-45. A análise rigorosa dos
dados de dois ensaios clínicos randomizados mostrou que o regime LNG reduz o risco absoluto de
gravidez após uma relação sexual desprotegida em pelo menos 49% (IC 95%: 17-69%)46.
Alguns dados sugerLTX\LHLÄJmJPHKVYLNPTLKL35.KPTPU\PJVTV[LTWV[YHUZJVYYPKVKLZKL
a relação sexual3,47. Uma análise que combinou os dados de quatro grandes ensaios clínicos não
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=mYPVZLZ[\KVZ]LYPÄJHYHTX\L[HU[VHLÄJmJPHJVTVVZLMLP[VZJVSH[LYHPZKVYLNPTLKL35.ZqV
equivalentes quando tomado em dose única de 1,5 mg ou em duas doses 0,75 mg separadas por 12
ou 24 horas de diferença4,39,40.
6YLNPTLOVYTVUHSJVTIPUHKV@\aWLtVTLUVZLÄJHaKVZX\H[YVYLNPTLZKL7(,Z5. O primeiro
estudo multicêntrico comparativo da OMS estimou que, quando as PAEs são utilizadas dentro de 72
horas, a taxa de gravidez é de 3,2% (31 de 979 mulheres) para o regime de Yuzpe. Este estudo comWHYH[P]V]LYPÄJV\X\LVYLNPTL@\aWLL]P[V\ KHZNLZ[HsLZZLUKVTLUVZLÄJHaKVX\LVYLNPTL
de LNG que, neste estudo, evitou 85% das gravidezes2. Uma revisão de vários estudos estimou que
o método de Yuzpe reduziria o risco de gravidez em cerca de 74,1% (IC95%: 62,9-79,2%)6(LÄJmJPH
do regime Yuzpe também diminui com o tempo decorrido transcorrido desde a relação sexuall3,44.
Dois estudos randomizados demonstraram que o regime acetato de ulipristal é, ao menos, igualTLU[LLÄJHaX\LVYLNPTLKL35.X\HUKV\ZHKVUVWYHaVKLOVYHZHW}ZHYLSHsqVZL_\HS8,43. Uma
análise que combinou os resultados desses ensaios clínicos sugeriu que o regime de acetato de
\SPWYPZ[HStTHPZLÄJHaX\LV35.H[tKPHZHW}ZHYLSHsqVZL_\HS[H_HKLNYH]PKLa ]Z 8.
5qVZLVIZLY]V\KPTPU\PsqVKHLÄJmJPHKVYLNPTLKL<7(KLU[YVKVWYHaVKLJPUJVKPHZHW}ZH
relação sexual.
Independentemente do regime de PAE utilizado, o risco de uma gravidez é substancialmente maior
entre mulheres que voltam a manter relações sexuais sem proteção durante o mesmo ciclo menstrual,
do que entre as que não fazem isso.
(SN\UZKHKVZKH,\YVWHL(TtYPJHKV5VY[LZ\NLYLTX\LVYLNPTLKL35.WVKLZLYTLUVZLÄJHa
LTT\SOLYLZVILZHZKVX\LLTT\SOLYLZL\[Y}ÄJHZ8. Ainda não está claro se ocorre o mesmo para
o regime de ulipristal. A utilização de doses mais elevadas destes dois regimes em mulheres obesas
não foi estudada e não é recomendada.
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LUJVU[YV\\THYLK\sqVZPNUPÄJH[P]HUHLÄJmJPHKLZ[LYLNPTLK\YHU[LVZWYPTLPYVZKPHZHW}ZH
relação sexual, sendo a taxa de gravidez entre 0,7% e 1,6% nestes dias. Nesta análise, o regime
WHYLJL[LYWV\JHV\ULUO\THLÄJmJPHZL[VTHKVUVX\PU[VKPHZLUKVH[H_HKLNYH]PKLaKL5,2.

,UX\HU[VHZ7(,ZZqVLÄJHaLZUHYLK\sqVKVYPZJVKLNYH]PKLaHW}ZHYLSHsqVZL_\HSKLZWYV[LNPKH
não se conseguiu demonstrar que o aumento da disponibilidade deste método a nível populacional
reduz a incidência de gravidez não planejada ou de aborto48-49. Provavelmente, a razão para essa aparente discrepância é, ao menos em parte, porque as mulheres não usam as PAEs depois de todas as
relações sexuais desprotegidas, mesmo quando têm acesso imediato a elas. Além disso, um estudo
sugeriu que o acesso fácil pode incentivar algumas mulheres a usar a PAE no lugar de outros métodos
contraceptivos mais efetivos50. Sendo a gravidez indesejada um problema de saúde pública, requer
uma abordagem multidimensional, no qual o acesso e distribuição de PAEs é apenas um aspecto.

6. EFEITOS COLATERAIS
As PAEs são extremamente seguras. Nenhuma relação causal foi estabelecida entre qualquer
morte ou complicações graves com uso de algum regime de PAEs. A seguir, são descritos os efeitos
secundários que não são relevantes do ponto de vista clínico, mas podem ser problemáticos para
algumas usuárias.

6.1 Alteração do padrão de sangramento vaginal
A maioria das mulheres que usou PAEs tem o seu próximo ciclo menstrual dentro de um intervalo
de 7 dias ao redor da data prevista. Tem sido relatado que a menstruação adianta, em média, 1 dia
em relação ao esperado depois de usado o regime de LNG e atrasa uma média de 2 dias quando há
uso de ulipristal. Em ensaios clínicos com acetato de ulipristal, cerca de 24% das mulheres relataram
um atraso de mais de 7 dias8. Algumas mulheres apresentam sangramento irregular depois de tomar

11

Pílulas anticoncepção de emergência: Orientações médicas e de prestação de serviços

PAEs51-52. A proporção de mulheres que relatam esses efeitos colaterais varia de um estudo para outro.
As alterações no padrão de sangramento devido à utilização de PAE não são perigosos e se normalizam
sem a necessidade de tratamento.

5m\ZLHZL]TP[VZ
Náuseas, raramente acompanhada de vômitos, ocorrem em menos de 20% das mulheres que usam regime de LNG2,4 e em cerca de 12% das mulheres que usam regime de ulipristal8,9. Estes sintomas são tão
WV\JVMYLX\LU[LZX\LUqVZLJVUZPKLYHULJLZZmYPVHKTPUPZ[YHYHU[PLTt[PJVZWYVÄSmJ[PJVZ
antes da utilização destes regimes. Mulheres que usam pílulas hormonais combinadas como PAE podem
sentir náuseas ou vômitos em 50,5% e 18,8 % dos casos, respectivamente2. Se ocorrer vômito dentro
de duas a três horas depois de tomar a dose de PAE, alguns especialistas recomendam repetir o uso da
dose53.

6.3 Outros sintomas
Outros sintomas que podem ocorrer em usuárias de PAE incluem dor de cabeça, dor abdominal,
sensibilidade nas mamas, tonturas ou fadiga. Estes efeitos secundários normalmente não duram mais de
alguns dias após o uso da PAE e costumam desaparecer dentro de 24 horas.

()(,72662%5(80$*5$9,'(=
Estudos realizados com mulheres que engravidaram, apesar do uso do regime de LNG ou que o
utilizaram sem perceber que já estavam grávidas, indicam que este regime não prejudica a grávida
V\VML[V,ZWLJPÄJHTLU[LUqVH\TLU[HHZ[H_HZKLHIVY[VLZWVU[oULVIHP_VWLZVHVUHZJLY
malformações congênitas ou complicações na gravidez37-38. De acordo com o fabricante de PAE
de ulipristal, até o momento poucas gestações foram relatadas após o seu uso, não tendo sido
observadas complicações.

8. PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES
As PAEs não são perigosas sob quaisquer circunstâncias conhecidas, mesmo em mulheres com
condição médica especial. Por ser de uso ocasional, não se aplicam às PAEs contraindicações
conhecidas para os contraceptivos orais (categorias 3 e 4 dos Critérios Médicos de Elegibilidade para
uso de Anticoncepcionais da Organização Mundial de Saúde,ZWLJPÄJHTLU[LHZZLN\PU[LZJVUKPsLZ
não são contraindicações para o uso de PAEs: baixa idade, obesidade, história pessoal
ou familiar de doença tromboembólica venosa, câncer de mama prévio ou em curso, histórico de
gravidez ectópica, lactação, enxaqueca, doença cardiovascular, doença hepática, diabetes,
hipertensão e uso anterior de PAE no mesmo ciclo menstrual54.
(Z7(,ZUqVZqVPUKPJHKHZWHYH\THT\SOLYX\L[LT\THNYH]PKLaJVUÄYTHKHWVYX\LUqVVMLYLJL
nenhum benefício. No entanto, caso ainda não tenha sido determinado ou caso não esteja claro que a
mulher está grávida, as PAEs podem ser utilizadas, uma vez que não há nenhuma evidência de possibilidade que possa sugerir danos ao embrião em desenvolvimento.

9. AVALIAÇÃO CLÍNICA
5qVtULJLZZmYPH\THH]HSPHsqVJSxUPJHV\KLWYVÄZZPVUHSKLZHKLHU[LZKL\ZHYHZ7(,ZWVPZZqVZLguras para todas as mulheres, que podem determinar por si mesmas se tiveram relação sexual
desprotegida ou inadequadamente protegida. Tampouco é necessária a realização de exames, como os
testes de gravidez, avaliação de pressão arterial, exames laboratoriais ou exame pélvico.
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10.1 Uso em adolescentes
O acesso de adolescentes às PAEs não deve ser restringido por razões clínicas ou programáticas.
As PAE são seguras para todas as mulheres, independentemente da idade. As adolescentes não
apresentam taxas maiores de efeitos secundários55 e são capazes de compreender os folhetos
informativos e outras instruções sobre o uso do método56.

10.2 Amamentação
Uma mulher que tenha tido parto há menos de seis meses, que esteja amamentando exclusivamente
e não tenha tido menstruação desde o parto, tem pouca probabilidade de estar ovulando e, portanto,
é pouco provável que necessite de PAEs. No entanto, uma mulher que não atenda a todos estes três
critérios pode estar em risco de gravidez. O regime de PAE de LNG não é contraindicado durante
a amamentação. Um estudo mostrou que o LNG é excretado no leite materno nas primeiras horas
após seu uso e recomendou que as mães devem alimentar seu bebê antes de usar o método e, em
seguida ao uso, retirar e desprezar o leite pelo menos nas próximas 8 horas após o uso da PAE, mas
não mais do que 24 horas57. O acetato de ulipristal é excretado no leite humano. Seu efeito no recémnascido ou em crianças ainda não foi estudado. Um risco para criança que é amamentada não pode
ser excluído. A amamentação não é recomendada por uma semana após a ingestão de pílulas com
acetato de ulipristal. Durante este período, é recomendada a extração do leite materno para estimular
a lactação e posterior descarte53.

10.3 Uso de PAE antes da relação sexual
Não há dados disponíveis em relação a quanto tempo permanece o efeito contraceptivo da PAE após
seu uso. Presume-se que, se tomada imediatamente antes da relação sexual, a PAE seria igualmente
LÄJHaZL[VTHKHPTLKPH[HTLU[LHW}ZHYLSHsqVZL_\HS5VLU[HU[VZL\THT\SOLY[LTHVWVY[\UPdade de planejar o uso de um método anticoncepcional antes da relação sexual, é recomendável que
use um método alternativo às PAEs, como um preservativo ou outro método de barreira.
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10. TÓPICOS ESPECIAIS

10.4. Uso depois de mais de uma relação sexual sem proteção
As mulheres devem tentar usar as PAEs o mais rapidamente possível após a relação sexual desprotegida. Não se recomenda esperar ter tido várias relações para usá-las. No entanto, a mulher não deve
deixar de usar as PAEs só porque teve várias relações sexuais, embora deva estar ciente de que a
LÄJmJPHKH7(,WVKLZLYSPTP[HKHZLHWYPTLPYHYLSHsqVZL_\HSKLZWYV[LNPKH[P]LYVJVYYPKVOmTHPZX\L
4 ou 5 dias. A mulher deve usar um só tratamento de PAE, independentemente do número de relações
sexuais desprotegidas que tenha tido.

10.5. Uso repetido
As PAEs não devem ser usadas deliberadamente de forma repetida nem como contracepção de rotina
ou de uso regular. Para as mulheres que não desejam engravidar no futuro, é aconselhável que, depois de usar as PAEs, iniciem ou retornem ao uso regular de um método contraceptivo estabelecido.
5qVOmKHKVZLZWLJxÄJVZKPZWVUx]LPZZVIYLHLÄJmJPHJVU[YHJLW[P]HV\ZLN\YHUsHKV\ZVMYLX\LU[L
KVZYLNPTLZH[\HPZKL7(,Z5VLU[HU[VWLSVTLUVZLZ[\KVZJVUÄYTHYHTX\LTNKL35.
administrados várias vezes por ciclo não causam efeitos secundários graves. O efeito colateral mais
comum foi hemorragia irregular58. Estes dados fornecem garantia de que as mulheres podem usar
com segurança o regime de LNG todas as vezes ou com a frequência necessária. Alguns especialistas
recomendam que não se utilize mais de uma dose num período de 24 horas53. O fabricante de PAE de
ulipristal recomenda que o produto não deve ser usado mais de uma vez em cada ciclo, embora não
OHQHL]PKvUJPHX\LYLZWHSKLLZ[HYLJVTLUKHsqV+LZJVUOLJLZLZLHLÄJmJPHKVYLNPTLKL35.t
reduzida pelo uso recente ou posterior de PAE de ulipristal - que é um modulador do receptor de progesterona. Portanto, se uma mulher usou recentemente o regime de LNG e volta a ter necessidade de
13
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contracepção de emergência, provavelmente deve utilizar novamente o regime de LNG. Se uma mulher
tiver usado recentemente o regime ulipristal e necessita de contracepção de emergência pela segunda
vez, deve avaliar a aceitação do DIU de cobre. Se esta alternativa não é aceitável para ela, é inadequada ou indisponível, nenhuma informação está disponível para guiá-la em relação ao regime de PAE que
deve usar. Ressalte-se que o uso repetido de PAE é mais seguro do que a gravidez não planejada ou
não desejada.

10.6. Usando PAE durante o “período infértil”
Estudos têm mostrado que a fecundação pode ocorrer a partir de uma relação sexual apenas durante
um intervalo de cinco dias antes e um dia após a ovulação54. Teoricamente, as PAEs não seriam
necessárias se houve relação sexual sem proteção durante outros momentos do ciclo, porque a probabilidade de gravidez seria nula, mesmo sem a PAE. No entanto, na prática, determinar se uma relação
ZL_\HSLZWLJxÄJHVJVYYL\LTKPHMtY[PSV\PUMtY[PSKVJPJSVTLUZ[Y\HStT\P[HZ]LaLZPTWVZZx]LS
Portanto, as mulheres não devem deixar de usar as PAEs por suporem que uma relação sexual
LZWLJxÄJHVJVYYL\U\TKPHUqVMtY[PS

0U[LYHsLZJVTV\[YVZMmYTHJVZ
5LUO\THPUMVYTHsqVLZWLJxÄJHLZ[mKPZWVUx]LSZVIYLHZPU[LYHsLZKL7(,ZJVTV\[YVZMmYTHJVZ
No entanto, parece razoável supor que as interações de outros medicamentos com o regime de LNG
e regime hormonal combinado poderia ser similar às interações com pílulas anticoncepcionais orais
KL\ZVKPmYPVYLN\SHY(ZZPTHLÄJmJPHKLZ[LYLNPTLWVKLZLYYLK\aPKHWLSV\ZVZPT\S[oULVKLMmYTHJVZX\LWVKLTKPTPU\PYHLÄJmJPHKVZJVU[YHJLW[P]VZVYHPZPUJS\PUKVTHZUqVSPTP[HKVnYPMHTWPJPUH
alguns anticonvulsivantes e alguns medicamentos antiretrovirais)54.
A embalagem de PAE do regime de ulipristal inclui uma lista de interações potenciais com esses mesmos fármacos, acrescentando, ainda, a bosentana e outros medicamentos para tratar a acidez estomacal ou úlceras (por exemplo, omeprazol).
As mulheres que estão usando esses fármacos, ou os utilizaram no mês anterior, e necessitam usar a
contracepção de emergência, devem avaliar a possibilidade de usar o DIU de cobre. Caso escolham o
regime de LNG, alguns especialistas recomendam usar o dobro da dose (3 mg de LNG)53. O fabricante
de PAE de ulipristal não recomenda alteração da dose na escolha desse regime.
Como o ulipristal é um modulador do receptor de progesterona, poderia – teoricamente – diminuir
HLÄJmJPHKLV\[YVZJVU[YHJLW[P]VZOVYTVUHPZJVU[LUKVWYVNLZ[PUH5VLU[HU[VUqVOmKHKVZ
disponíveis nesta área.

10.8. Gravidez ectópica
Todos os métodos contraceptivos reduzem o risco absoluto de gravidez ectópica ao evitar a gravidez
LTNLYHS<THYL]PZqVZPZ[LTm[PJHKHSP[LYH[\YHLT[VKVVT\UKV]LYPÄJV\X\L KHZNYH]PKLaLZX\L
ocorreram após o uso de PAE com regime de LNG e 0,6 % das gestações após o uso de PAE de mifepristone, foram gravidezes ectópicas. Estes dados são compatíveis com o risco de gravidez ectópica
em gravidezes que não estiveram expostas às PAEs. Portanto, a revisão concluiu que nenhum dos dois
regimes aumenta a probabilidade de ocorrência de uma gravidez ectópica60.

',675,%8,qf2((175(*$
+L]PKVHVJ\Y[VLZWHsVKL[LTWVLTX\LHZ7(,ZZqVLÄJHaLZVZZLY]PsVZLVZWYVÄZZPVUHPZKL
ZHKLKL]LTJVUZPKLYHYHZWLJ[VZLZWLJxÄJVZWHYHNHYHU[PYX\LHZT\SOLYLZWVZZHTZLILULÄJPHYHV
máximo das PAEs.
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É necessário empreender esforços para que todas as mulheres e homens estejam informados sobre as PAEs
antes que vivenciam situações em que seja necessário usá-las. Algumas mensagens-chave são:
 Uma mulher que não deseja engravidar deve avaliar a possibilidade de utilizar PAEs sempre que tiver uma
relação sexual sem adequada proteção anticoncepcional.
 Ela deve tentar obter e usar a PAE o mais rápido possível.
(Z7(,ZUqVZqVYLJVTLUKHKHZWHYH\ZVJVTVJVU[YHJLW[P]VKL\ZVYLN\SHY7HYHLZ[LÄTYLJVTLUKHZL
usar um método contraceptivo de uso contínuo.
Além disso, toda mulher deve saber onde e como obter PAE em sua comunidade, bairro ou cidade.
Para torná-las disponíveis a qualquer hora que precisar delas, as mulheres podem considerar a possibilidade
de obter PAEs de forma antecipada.
6ZWYVÄZZPVUHPZLZLY]PsVZKLZHKLWVKLTKPZZLTPUHYLZ[HZTLUZHNLUZWVYTLPVKLKP]LYZHZLZ[YH[tNPHZ
tais como:
 Informar rotineiramente para mulheres e homens sobre as PAEs em todas as visitas a unidades de saúde,
farmácias, clínicas e outros estabelecimentos de saúde.
 Informar sobre as PAEs às mulheres que vivenciaram abortamentos.
 Incluir informações sobre as PAEs em sites e em serviços de atendimento telefônico de farmácias, unidades
de saúde, clínicas e outros estabelecimentos de saúde.
 Distribuir informações sobre as PAEs junto com outros métodos anticoncepcionais ou medicações.
 Fornecer informações sobre as PAEs em programas de educação em saúde em escolas e outros centros
educacionais, centros de juventude ou outros lugares.
 Realizar campanhas de informação e publicidade sobre produtos e serviços de PAEs nos meios de
comunicação.
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11.1 Aconselhamento e educação em saúde

11.2 Locais de entrega de PAE
Para facilitar o acesso às PAEs, estas devem estar disponíveis para uso rápido. As PAEs podem ser vendidas
sem receita médica, como ocorre em muitos países, pois não necessita qualquer avaliação clínica e as
mulheres podem decidir por si mesmas se precisam ou não de seu uso. No entanto, se as mulheres têm
KPÄJ\SKHKLLTVI[LY7(,ZWLSHYLX\PZPsqVKLYLJLP[HTtKPJHV\WVYHSN\TV\[YVTV[P]VWVKLZL\[PSPaHY
as seguintes abordagens para garantir que obtenham e usem este medicamento rapidamente:
 Entregar uma receita ou fornecer o produto de forma antecipada.
 Realizar prescrição por telefone, sem necessidade de ver a mulher.
7LYTP[PYX\LV\[YVZWYVÄZZPVUHPZKLZHKLJVTVLUMLYTLPYVZVIZ[L[YPaLZLMHYTHJv\[PJVZWVZZHT
entregar as PAEs.
*LY[PÄJHYZLKLX\L[VKHZHZWLZZVHZX\LMYLX\LU[HTV\MVYULJLTHJVUZLSOHTLU[VWHYHT\SOLYLZ
em situação de violência sexual ofereçam as PAEs como um procedimento de rotina.
 Fornecer as PAEs em contextos diferentes do setor saúde, tais como escolas e equipamentos de
serviços sociais, entre outros.
5V)YHZPSLTV4PUPZ[tYPVKH:HKLYLLKP[V\W\ISPJHsqVLZWLJxÄJHZVIYLVTt[VKVAnticoncepsqVKLLTLYNvUJPH!WLYN\U[HZLYLZWVZ[HZWHYHWYVÄZZPVUHPZKLZHKL), esclarecendo seu mecanismo
de ação, importância, posologia, indicações e dúvidas com relação ao seu efeito não abortivo,
WYVJ\YHUKVPUJLU[P]HYZ\HWYLZJYPsqVLVYPLU[HsqVWLSVZWYVÄZZPVUHPZKLZHKL55. Em 2012, emitiu
um novo protocolo (Protocolo para Utilização do Levonorgestrel na Anticoncepção Hormonal de
Emergência) em que não é mais exigida prescrição médica para a dispensação das PAEs no âmbito
KHH[LUsqVImZPJHnZHKLWVKLUKVZLYKPZWVUPIPSPaHKHZWVYLUMLYTLPYVZHZ56.
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12. ENTREGA DAS PAES
Muitas mulheres que usam as PAEs realizam sua compra sem receita médica e, portanto, não
YLJLILYHTPUMVYTHsLZKL\TWYVÄZZPVUHSKLZHKL5VLU[HU[VJHZVVWYVÄZZPVUHSKLZHKLLZ[LQH
disponível, as seguintes diretrizes podem ser úteis.

12.1. Seleção e entrega do método
6+0<JVTJVIYLtHJVU[YHJLWsqVKLLTLYNvUJPHTHPZLÄJHaL[LTH]HU[HNLTKLWYV]LY
contracepção contínua por 10 anos. Portanto, avalie a possibilidade de oferecer este método
como alternativa às PAEs caso o DIU esteja disponível imediatamente e a mulher esteja apta a
usá-lo do ponto de vista clínico.
Se a mulher optar por usar as PAEs e caso o regime de LNG, hormonal combinado ou de ulipristal
LZ[P]LYLTKPZWVUx]LPZPTLKPH[HTLU[LPUMVYTLHX\LVYLNPTLKL\SPWYPZ[HSZLYPHTHPZLÄJHaLZWLJPHS
TLU[LZLV\ZVMVYMLP[VV\KPHZHW}ZHYLSHsqVZL_\HSKLZWYV[LNPKH"LX\LVYLNPTLKL35.t
THPZLÄJHaX\LVYLNPTLOVYTVUHSJVTIPUHKV,Z[LS[PTVZ}KL]LZLY\[PSPaHKVX\HUKVV\[YVZ
regimes não estão disponíveis. No entanto, se apenas um desses produtos estiver disponível, a
usuária deve considerar a possibilidade de usar este produto ao invés de adiar o uso com o objetivo
de obter um produto alternativo.
:LVYLNPTLLZJVSOPKVKL7(,MVYKL35.LVWYVK\[VLZWLJxÄJVKPZWVUx]LSJVU[P]LYJVTWYPTPKVZ
de 0,75 mg de LNG, aconselhar a mulher a tomar os 2 comprimidos juntos (ao invés de tomá-los em
PU[LY]HSVZKLOVYHZJVTVYLJVTLUKHHI\SH;VTHYVZJVTWYPTPKVZQ\U[VZUqVYLK\aHLÄJmJPH
nem aumenta os efeitos secundários, mas é mais conveniente e reduz a possibilidade de esquecimento ou perda da segunda dose.
Se possível, forneça as PAEs solicitadas e recomende que a mulher as tome imediatamente.
Se o regime hormonal combinado for o único disponível, recomendar a utilização da primeira dose
imediatamente e indicar quando utilizar a segunda dose. Como alternativa, entregue uma prescrição
e instruções sobre onde obter o produto disponível na sua comunidade, bairro ou cidade.
Diga à usuária que, se não menstruar dentro de 3 semanas após o uso do(s) comprimido(s),
considerar a possibilidade de estar grávida e procurar avaliação e assistência adequadas,
JVUZ\S[HUKV\TWYVÄZZPVUHSKLZHKL

12.2 . Serviços adicionais opcionais
Não há procedimentos adicionais necessários, mas a usuária deve ser orientada aos seguintes
procedimentos, caso haja necessidade:
Entrega de um métoKVJVU[YHJLW[P]VYLN\SHY]LY:LsqV"
;LZ[LKLNYH]PKLa"
;LZ[LZWYVÄSH_PHV\[YH[HTLU[VKLPUMLJsLZZL_\HSTLU[L[YHUZTPZZx]LPZ0UMVYTHYHT\SOLYX\L
estes testes não necessariamente permitem o diagnóstico de infecções muito recentes, especialmente
infecções que foram contraídas na última relação sexual desprotegida. Se ela está preocupada com
este problema, sugira que faça o teste novamente após intervalo de tempo adequado).
As mulheres que não quiserem esses serviços adicionais, não devem ser privadas das PAEs.

12.3 Monitoramento
Não é necessário nenhum monitoramento programado após o uso das PAEs, a menos que a usuária
PKLU[PÄX\L\TWYVISLTHV\[LUOHK]PKHZ5VLU[HU[VKL]LZLYLUJVYHQHKHHWYVJ\YHYZLY]PsVZKL
saúde posteriormente, se ocorrer qualquer das seguintes situações:
Necessidade de contracepção regular contínua ou desejo de mudar o método contraceptivo.
Se não houver menstruação após 3 semanas de uso das PAEs, pois isso pode ser um sinal
de gravidez.
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13. INICIAR OU REINICIAR O USO DE CONTRACEPTIVOS
REGULARES DEPOIS DE USAR PAE
As PAEs não fornecem proteção anticonceptiva para relações sexuais que ocorrem após seu uso.
Portanto, após o uso de PAE, a mulher deve escolher um outro método contraceptivo que possa
usar antes de iniciar a atividade sexual. A tabela a seguir indica quando uma mulher pode iniciar
um método contraceptivo após usar as PAEs.

Método anticonceptivo
escolhido

Quando iniciar:

Métodos hormonais:
pílulas orais, adesivo
contraceptivo,
anel vaginal,
PUQL[m]LPZPTWSHU[LZ
+PZWVZP[P]V0U[YH\[LYPUV
com LNG.

•0UPJPHYV\ZVKLWxS\SHZHKLZP]VZV\HUtPZJVU[YHJLW[P]VZKLPTLKPH[VV\ZLQHUV
mesmo dia em que as PAEs foram usadas ou no dia seguinte. É preciso usar um
método de barreira por 7 dias após o uso de PAE de LNG, ou durante 14 dias após
V\ZVKVYLNPTLKL\SPWYPZ[HS4LSOVY\[PSPamSVZHW}ZVPUxJPVKVWY}_PTVJPJSV
menstrual, mas com uso concomitante de um método de barreira no intervalo.
•(U[LZKV\ZVKLTt[VKVZOVYTVUHPZPUQL[m]LPZPUZLYsqVKLPTWSHU[LZV\+0<JVT
35.tHJVUZLSOm]LSYLHSPaHY\T[LZ[LKLNYH]PKLaWHYHL_JS\PYHWVZZPIPSPKHKLKL
NYH]PKLaWYtL_PZ[LU[LWVYYHaLZWYm[PJHZV\J\Z[VUqVWVYYHaLZKLZLN\YHUsH
Estes métodos contraceptivos de longa duração devem ser iniciados quando se
estiver certo que não existe gravidez.

+PZWVZP[P]V0U[YH\[LYPUVKL
Cobre

•6+0<KLJVIYLPUZLYPKVKLU[YVKLKPHZHW}ZHYLSHsqVZL_\HSMVYULJLJVU[YH
JLWsqVKLLTLYNvUJPHHS[HTLU[LLÄJHa(ZZPTUqVYLX\LY\ZVKL7(,VYHSZL
for inserido durante este período de tempo.
•:L\THT\SOLYX\PZLYV+0<KLJVIYLLT\TWLYxVKVZ\WLYPVYHKPHZHW}Z
ter usado PAE, ele pode ser inserido após o início do ciclo menstrual seguinte.

Métodos tradicionais
baseados na percepção
da fertilidade

•0UPJPHYHW}ZVWYPTLPYVJPJSVTLUZ[Y\HSUVYTHSHW}ZV\ZVKL7(,5V[LZLX\LV
primeiro episódio de sangramento depois de tomar as PAEs pode não ser um ciclo
menstrual “normal”.
•<ZHY\TTt[VKVKLIHYYLPYHH[tVWYPTLPYVJPJSVTLUZ[Y\HSUVYTHS

Esterilização feminina ou
masculina

• Realizar o procedimento de esterilização feminina depois do início do ciclo
menstrual após o uso de PAE.
•<ZHY\TTt[VKVKLIHYYLPYHH[tX\LZLQHYLHSPaHKHHLZ[LYPSPaHsqVMLTPUPUHV\
H[tX\LZL[VYULLÄJHaHLZ[LYPSPaHsqVTHZJ\SPUH

•
Preservativos masculinos ou •0UPJPHYV\ZVKVTt[VKVPTLKPH[HTLU[LUHWY}_PTHYLSHsqVZL_\HS
femininos ou outros métodos
de barreira

Pílulas anticoncepção de emergência: Orientações médicas e de prestação de serviços

Se houver sangramento irregular com dor no abdome inferior poucos dias depois de tomar PAE,
pois estes podem ser sintomas de uma gravidez ectópica.
Se necessitar de uma avaliação de infecções sexualmente transmissíveis.
:LOV\]LYULJLZZPKHKLKLHWVPVLV\[YH[HTLU[VWVYVJVYYvUJPHKL]PVSvUJPHZL_\HS
Se houver outros problemas de saúde.

14. SE A USUÁRIA ENGRAVIDAR
Depois de usar as PAEs, a gravidez ainda pode ocorrer, seja porque as PAEs falharam, porque a mulher já estava grávida antes de tomar as PAEs, ou porque teve relações sexuais desprotegidas antes ou
depois de tomar as PAEs. Em qualquer destes casos, a mulher deve saber que as PAEs não têm efeitos adversos conhecidos sobre a gravidez. Se optar por continuar a gravidez ou se decidir interromper,
deve-se saber que não se requer nenhum tratamento especial pelo fato de ter sido exposta às PAEs.
17
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