
Anticoncepcional: 
liberdade para umas, 
restrição para outras
Se no início a  pílula era sinônimo de libertação, hoje o seu uso é questionado e 
revisado pelas mulheres

O alarme toca sempre 
no mesmo horário. E não é 
para despertar. O barulho 
desta vez é para lembrar do 
que já é uma rotina comum 
na vida das mulheres: a hora 
de tomar o anticoncepcional. 
Meio copo de água é suficien-
te engolir o pequeno compri-
mido responsável pela não 
ovulação feminina. Criada na 
década de 60, a pílula anti-
concepcional foi um marco 
muito grande na vida das mu-
lheres daquela época. Com a 
sua criação, mulheres deram 
um passo à frente na busca do 
empoderamento e indepen-

dência pessoal. Hoje, a pílula 
ainda ocupa um espaço gran-
de e vem marcando outras 
vidas femininas. Mas, nem 
sempre de forma positiva.

No Brasil, segundo o 
Manual de Anticoncepção 
2015, da Federação Brasileira 
das Associações de Ginecolo-
gia e Obstetrícia (Febrasgo), 
estima-se que 100 milhões  
de mulheres no mundo usam 
anticoncepcionais orais com-
binados. No Brasil, 27% da 
população feminina também 
recorre a esse método con-
traceptivo. A fotógrafa Mayla 
Veríssimo fazia parte des-

te percentual. Fazia, assim 
mesmo, no passado. É que 
após alguns episódios de ex-
trema enxaqueca e aumento 
da pressão arterial, ela re-
solveu que era melhor parar 
de consumir o comprimido 
diário. “Fui ao cardiologista 
e ele me deu duas opções: 
ou eu continuava tomando o 
anticoncepcional, porém alia-
do a um remédio de pressão 
correndo riscos , ou eu não 
tomava nenhum dos dois. 
No auge dos meus 25 anos, 
eu preferi escolher a segun-
da opção”, contou Mayla.

Até chegar a essa con-
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clusão a fotógrafa, porém, já 
havia passado por três gine-
cologistas e tomado quatro 
tipos de anticoncepcionais 
diferentes. A primeira vez foi 
aos 18 anos. “Fui ao médico, 
mas nunca tive aquela abor-
dagem de perguntar de his-
tórico, ele simplesmente me 
passou um remédio com uma 
dosagem mais baixa e me pe-
diu pra tomar. Comecei a to-
mar, mas me sentia um pouco 
mal, a todo o tempo me dava 
um enjoo, minha pressão su-
bia e eu não sabia naquela 
época se era exatamente por 
isso (o anticoncepcional)”, 
disse. Mayla tomou o remé-
dio durante cinco meses. De-
pois, vieram mais duas tenta-
tivas. Na última, a estudante 
já então com 25 anos decidiu 
fazer um chekup. Além de ir 
novamente ao ginecologista, 
ela também resolveu consul-

tar um cardiologista. “Na mi-
nha família a gente tem muito 
histórico de pressão alta e eu 
já tenho alguns indícios, en-
tão algumas vezes a minha 
pressão acaba subindo”, rela-
ta. Na consulta, Mayla contou 
que estava querendo tomar 
o anticoncepcional e por isso 
havia procurado o médico. O 
cardiologista, porém, a proi-
biu de tomar a medicação. 
Os exames mostravam que 
a fotógrafa realmente tinha 
problemas de pressão alta. 
“O médico me disse que  to-
mar o anticoncepcional só 
pioraria, que eu tinha risco 
de ter ataque cardíaco, trom-
bose, então não era interes-
sante que eu tomasse”, disse.

Hoje, com 27 anos, Mayla 
usa outras formas de prevenir 
gravidez - motivo que fez com 
que procurasse o anticoncep-
cional - e é clara em dizer que 

não recomenda o medica-
mento. “Eu fico melhor sem 
ele e não aconselho ninguém 
a tomar. Acho muito errado 
porque a maioria dos gineco-
logistas, pelo menos os que 
eu passei, não falam sobre os 
efeitos colaterais e simples-
mente dizem que vai regular 
o ciclo, que vai ficar tudo óti-
mo e não é necessariamente 
isso. Eu nunca tive essa expe-
riência de o médico falar do 
que pode acontecer, só com o 
cardiologista mesmo”, disse.

Outra que também não 
está mais inserida neste per-
centual de mulheres que con-
somem anticoncepcionais é a 
estudante de farmácia Débo-
ra Caroline Dias. No alto de 
seus 24 anos, ela teve uma 
Trombose Venosa Cerebral. 
Era dezembro, época de fé-
rias da faculdade, e também 
do estágio. Débora fazia uso 
de um contraceptivo oral ha-
via quatro anos, ela só não 
imaginava que um dia o me-
dicamento a faria tão mal. 
Uma semana antes de ser 
internada Débora conta que 
teve dores de cabeças fortes 

que a fizeram ir até o pronto 
atendimento de sua cidade. 
Em ambas a vezes que ela se 
dirigiu até o local, ela disse 
ter sido sido diagnosticada 
com uma enxaqueca forte, 
tomou medicação e foi libera-
da para voltar casa. “Isso sem 
ele fazer nenhum tipo de exa-
me, nenhuma ressonância ou 
tomografia. Ele simplesmen-
te me  diagnosticou a partir 
das coisas que eu falei pra 
ele que eu estava sentindo”, 
relata Débora. A estudante 
foi novamente para casa. Ela 
só não imaginava que dois 
dias depois não consegui-

ria mais voltar até o local.
Dezoito de dezembro 

de 2017. Ainda era primave-
ra, mas de flores mesmo, não 
havia nehuma. Pelo menos 
não no caminho de Débora. 
Ela havia acordado, mas ao 
levantar de sua cama naque-
la manhã, ela notou que algo 
não estava bem. O pequeno 
percurso que ela fazia do seu 
quarto, passando pelo cor-
redor, para chegar até ao ba-
nheiro parecia extremamen-
te longo e difícil. “Eu acordei 
com o meu lado esquerdo do 
corpo paralisado. Ele não res-
pondia os meus comandos 

Mayla não utiliza mais o anticoncepcional 
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para eu levantar. Eu levantei 
com muito custo e fui até o 
banheiro segurando nas pa-
redes”, disse a estudante. Lá,  
Débora relata que permane-
ceu por um bom tempo. Não 
só um lado de seu corpo ha-
via apresentado maus sinais. 
Seu olho também já dava in-
dícios que havia alguma coisa 
errada. “Eu olhei no espelho 
e já estava estrábica do olho 
direito, e o lado esquerdo 
do corpo paralisado, eu não 
conseguia me mover. Eu sen-
tei no vaso sanitário e fiquei 
até conseguir me levantar. Eu 
suava frio e vomitava mui-
to”, acrescenta a estudante.

De ambulância, Débora 
foi direto para o pronto-so-
corro. “ No começo o médico 
achou que fosse um aneu-
risma, aí fiquei internada um 
dia e foi transferida para um 
hospital de grande porte para 

fazer o acompanhamento”. 
Lá, a estudante deu entrada 
na UTI, onde ficaria por uma 
semana. É que após realizar 
uma tomografia e uma resso-
nância, ela descobriu que es-
tava com um trombo em sua 
cabeça, sangue coagulado. O 
motivo? Uso da medicação 
contraceptiva. “O neuroci-
rurgião associou a trombose 
venosa cerebral ao uso do 
anticoncepcional, pois nem 
a família do meu pai, nem a 
da minha mãe tinham histó-
rico da doença. Ele me per-
guntou se eu usava, qual era 
o medicamento e por quanto 
tempo. No fim, ele fez essa 
associação”, conta Débora.

Hoje, mais de seis me-
ses após o ocorrido, a estu-
dante de farmácia ainda está 
em tratamento. “A cada dois 
meses eu tenho retorno com 
o meu neurologista e faço 

exames toda vez que vou lá”. 
Segundo ela, os exames são 
para ver como está  a coa-
gulação, se o medicamento 
está sendo eficaz.  “Vai ser 
mais ou menos um ano de 
uso do anticoagulante. O 
médico disse que só neste 
prazo saberá se eu continuo 
ingerido a medicação ou se 
terei que continuar pelo res-
to da vida”, contou Débora.

Débora sofreu uma Trombose Venosa Cerebral 

A trombose venosa cerebral (TVC) é um tipo de acidente vascular cerebral que 
acontece quando um coágulo de sangue entope uma das veias do cérebro, impe-
dindo a circulação de sangue e a perfeita oxigenação do sistema cerebral. Quan-
do uma trombose venosa cerebral ocorre, o sangue continua a chegar ao cérebro, 
mas encontra dificuldade em sair, congestionando o fluxo sanguíneo na rede capi-
lar. Com isso, o tecido cerebral da região afetada deixa de ser irrigado corretamente.

TROMBOSE VENOSA CEREBRAL

A
rquivo pessoal 

Se por um lado o an-
ticoncepcional não faça tão 
bem para algumas mulheres, 
um outro grupo afirma que 
o método trouxe benefícios 
para suas vidas e propria-
mente à saúde das mesmas.  
Segundo a Organização das 
Nações Unidas (ONU), 64% 
das mulheres no mundo usa-
ram algum método contra-
ceptivo em 2015. A estudante 
Daniele Gonçalves foi uma 
delas. Ela optou pelo anti-
concepcional oral, e para ela 

seu uso só trouxe benefícios. 
Daniela conta que além de 
resolver consideravelmente 
o aparecimento de espinhas 
em seu rosto, a pílula tam-
bém trouxe outras vantagens. 
“Eu comecei a tomar anticon-
cepcional com 17 anos, por 
recomendação médica. Na 
época eu também já vinha 
fazendo exames com outros 
médicos e descobri que esta-
va com anemia, que segundo 
o médico era por conta do 
meu ciclo menstrual irregu-

lar”, conta. Daniele relata que 
menstruava a cada 40 dias e 
seu fluxo era muito alto. “Eu 
passava dez dias menstruada 
e isso  fez com que eu tivesse 
vários problemas de saúde, 
tinha anemia muito grave e 
isso me prejudicava muito. 
Tinha muito sono, me sen-
tia muito cansada, então de-
pois que eu comecei a tomar 
eu vi que era muito bom pra 
mim. A minha pele também 
melhorou bastante”, disse.



A Síndrome do Ovário Policísti-
co (SOP) é um distúrbio hormonal 
que provoca formação de cistos 
nos ovários, o que fazem com que 
eles aumentem de tamanho. Ela 
atinge, principalmente, mulheres 
em idade reprodutiva e se caracteriza pela menstru-
ação irregular, alta produção de testosterona (hormô-
nio masculino) e presença de micro cistos nos ovários.

SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO

A
rquivo pessoal de N
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Outra que também utiliza o 
remédio é estudante de edu-
cação física, Kézia Lobão. Ela 
conta que a princípio o seu 
uso era por conta de uma 
condição que afeta cerca de 
15% da população feminina, 
segundo a Sociedade Brasi-
leira de Endocrinologia e Me-
tabologia (SBEM): a Síndrome 
do Ovário Policístico (SOP). 
“Aos 14 anos tive meu primei-
ro contato com a pílula. Eu 
ainda não havia menstruado 
por conta dos cistos, então foi 
por esse motivo que comecei 
a tomar por recomendação 
do ginecologista, para que a 
menstruação viesse”, disse. 
Anos mais tarde a estudante 
conta que parou de tomar a 
medicação e com isso vieram 
alguns problemas. “Quando 
eu parei, meu ciclo ficou des-
regulado. Vinha um mês, no 
outro não. Já cheguei a ficar 
quatro meses sem menstru-
ar” conta. Hoje, Kézia relata 
que deu continuidade ao uso 
do anticoncepcional para re-
gular o ciclo e também como 
uma forma de não engravi-
dar. “Fico feliz que meu ciclo 
está certinho e hoje já não 
possuo mais os cistos, então 
pra mim ele tem sido bom”, 

Para a ginecologista, 
professora e chefe do Depar-
tamento de Atenção à Saúde 
da Mulher, do Hospital Uni-
versitário Cassiano Antônio 
Moraes (Hucam), Neide Apa-

recida Tosato Boldrini, o anti-
concepcional trouxe mudan-
ças positivas. “A gente está 
passando por uma fase que 
o anticoncepcional está sen-
do mal visto.Ele foi a maior 
conquista que nós tivemos 
dentro da medicina nos últi-
mos 50 anos. Antes a gente 
tinha muitas patologias di-
fíceis de controlar e eu não 
to falando só de anticoncep-
cional. Pessoas que sofrem 
de doenças hematológicas, 
que sangram muito durante 
a menstruação, aquelas que 
sofrem com cólica e têm en-
dometriose ou síndrome do 
ovário policístico, por muitos 
anos o tratamento de escolha 
foi o anticoncepcional”, disse.

Neide considera que o 
anticoncepcional evoluiu, in-
clusive em sua formulação. 
““As primeiras pílulas tinham 
uma dosagem de etinilestra-
diol , que é o principal hormô-
nio da pílula, de 60 microgra-
mas. Hoje a gente tem de 15, 
ou seja, reduzimos bastante a 

quantidade de hormônio que 
tem na pílula”, avalia. A gine-
cologista ressalta ainda que 
o medicamento é confiável, 
mas é preciso levar algumas 
coisas em consideração. “O 
medicamento é seguro, mas 
você tem que avaliar clinica-
mente as pessoas que vão 
usar, com uma boa conversa 
na primeira consulta. Às vezes 
a pessoa é diabética, hiper-
tensa ou obesa, aí você pode 
contra indicar o anticoncep-
cional baseado nisso” disse.


