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O QUE É A PÍLULA?
A pílula é a designação comum dada à "contraceção oral hormonal combinada".
É criada a partir de hormonas sintéticas (estrogénios e progesterona) muito semelhantes às produzidas
pela mulher.
É o método contracetivo mais utilizado em todo o mundo, devido à sua elevada eficácia na prevenção
da gravidez.

COMO FUNCIONA?
A pílula previne a gravidez impedindo o ovário de libertar um óvulo e tornando o muco vaginal mais
espesso (impedindo assim a entrada dos espermatozoides no útero).

QUAIS AS VANTAGENS ADICIONAIS DE TOMAR A PÍLULA?
Regulariza os ciclos menstruais e diminui as dores menstruais. Os fluxos menstruais tornam-se mais
ligeiros e por esta via diminui a probabilidade de anemia.
Provoca redução da ocorrência de quistos ováricos, de gravidez ectópica, de doença inflamatória
pélvica, de quistos benignos da mama, de nódulos benignos da mama, de cancro dos ovários e de
cancro da parede do útero.

COMO DEVE SER TOMADA?
Antes de iniciar a toma da pílula, existem várias informações importantes que precisa conhecer:


Apesar de haver alguma flexibilidade na hora da toma, a pílula deve ser tomada idealmente à
mesma hora.



Verificar na embalagem onde iniciar a toma das pílulas e a respetiva ordem. Algumas pílulas têm a
inscrição dos dias da semana, para que em cada dia se tome a pílula correspondente.



Assegurar-se que tem outro método anticoncecional (como o preservativo) que possa ser usado
como método de recurso em caso de esquecimento da toma da pílula.



Tenha sempre disponível uma embalagem de pílulas extra, para garantir a toma adequada no mês
seguinte.



A toma da primeira embalagem deve iniciar-se no primeiro dia do seu ciclo menstrual, ou seja, no
primeiro dia da hemorragia menstrual (período).



Quando continua a toma da pílula (embalagens seguintes) o procedimento é diferente em função
do nº de comprimidos de cada palete de pílulas:
a) Embalagem de 21 comprimidos: tome os 21 comprimidos durante 21 dias consecutivos,
seguidos de 7 dias de descanso e recomece a próxima embalagem ao 8º dia, no mesmo dia de
semana que iniciou a embalagem anterior, mesmo que o período menstrual ainda não tenha
terminado.
b) Embalagem de 22 comprimidos: tome os 22 comprimidos durante 22 dias consecutivos,
seguidos de 6 dias de descanso e recomece a próxima embalagem ao 7º dia, no mesmo dia de
semana que iniciou a embalagem anterior, mesmo que o período menstrual ainda não tenha
terminado.
c) Embalagem de 28 comprimidos: tome os 28 comprimidos durante 28 dias consecutivos. Após
ter tomado o último comprimido, inicie uma nova embalagem de pílula logo no dia seguinte.

O QUE FAZER QUANDO ME ESQUECER DE TOMAR A PÍLULA?
Se o atraso for inferior a 12 horas, deve tomar o comprimido assim que der conta do esquecimento e
continuar a tomar a pílula normalmente, tomando o comprimido seguinte à hora habitual.
Se o atraso for superior a 12 horas, esse esquecimento pode comprometer a eficácia da pílula. Nesse
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caso, não deve tomar o comprimido esquecido, e deve continuar a tomar os restantes comprimidos da
mesma forma e à hora habitual e utilizar preservativo durante 7 dias da toma da pílula (7 dias de pílula
e preservativo).
Dado que no mercado existem várias pílulas com características próprias, sempre que se esquecer de
tomar a sua pílula deve consultar o respetivo folheto informativo, pois nele encontrará as orientações
relativas à pílula que está a tomar.

O QUE DEVO FAZER SE TIVER UM VÓMITO ISOLADO?
Se passaram menos de 3 horas após a toma da pílula, tome outro comprimido (mas de outra
embalagem) e continue a tomar o resto dos comprimidos que estava a utilizar, da mesma forma e à
hora habitual. Desta forma mantém-se a proteção contracetiva e não há nenhum risco adicional.
Se passaram mais de 3 horas após a toma da pílula, a segurança contracetiva está assegurada, logo
continua protegida face a uma gravidez. Continue a tomar a pílula como habitualmente.

O QUE DEVO FAZER SE TIVER VÓMITOS PERSISTENTES OU
DIARREIA?
Durante o período que estiver com vómitos ou diarreia e nos 10 dias seguintes, continue a tomar a
pílula, e, caso tenha relações sexuais, utilize preservativo. A pílula perde eficácia para prevenir a
gravidez.

A PÍLULA PODE CAUSAR AUMENTO DE PESO?
A pílula pode causar um ligeiro aumento de peso, mas apenas nos 2 ou 3 primeiros meses de toma da
pílula.
Existem pílulas que numas mulheres dão aumento de peso e noutras não dão, pelo que é difícil prever
se determinada pílula lhe provocará ou não aumento de peso.

QUAIS OS OUTROS EFEITOS INDESEJÁVEIS DA PILULA?
As náuseas e vómitos são comuns nos primeiros dias, mas desaparecem rapidamente.
Pode provocar aumento da tensão mamária, que desaparece com a continuidade do uso.
Pode provocar “Spotting”, que são pequenas perdas de sangue fora das menstruações. Isto não
significa doença e desaparece espontaneamente.

QUE OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSITO SABER?
Se está a tomar medicamentos (nomeadamente antibióticos e anti epiléticos) e a usar a pílula, informese junto do seu Médico de Família se o medicamento pode anular o efeito da pílula. Se tiver dúvidas,
utilize preservativo até ser esclarecida.
A toma da pílula não a protege das doenças sexualmente transmissíveis. Para se proteger das mesmas
use o preservativo.
Agende consulta de planeamento familiar ou entre em contacto telefónico com o seu médico ou
enfermeiro de família sempre que tenha dúvidas.
Agende consulta de Planeamento Familiar com a periodicidade recomendada pelo seu médico ou
enfermeiro de família.

Agradecimentos:
À equipa da Unidade de Saúde Familiar do Dafundo (ACES Oeiras, ARSLVT), pelos contributos que deu
para a produção deste documento.

Barómetro de Ideias | nuno.sousa@barometro.pt | Disponível em www.barometro.pt/newsletter.aspx?lang=pt&id=5

