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RESUMO 

 

 
Este projeto é uma tentativa de observar o comportamento de alunos do Ensino 
Médio e da sociedade local e/ou próxima, com relação ao uso da pílula 
anticoncepcional de forma a considerar pontos como idade e escolaridade. O 
trabalho se desenvolve com base em outros projetos citados na Bibliografia, que 
formam uma espécie de censo ao redor do país onde uma questão é abordada: 
“Para que fim existe afinal a pílula?” A partir dessa ideia, o licenciando fez uma 
pesquisa para obter dados onde pudesse basear sua metodologia por meio de um 
questionário que fornecesse dados, debates, conversas, dúvidas etc. As 
discrepâncias nas respostas dos entrevistados não foi exatamente surpresa. Devido 
às diferentes faixas etárias, regiões e escolaridades dos entrevistados, já era 
esperado que não houvesse linearidade, já que se trata de recolhimento de dados 
de seres humanos. O que pode ser observado, e até admirado, são as respostas 
particulares de acordo com fatores que indicariam o óbvio. Por exemplo, uma aluna 
de nível superior que desconhece os efeitos causados pelo anticoncepcional oral 
combinado (ACO) no organismo humano. Os artigos, os livros e as revistas 
consultados trazem dados estatísticos sobre adolescentes de todo o país que fazem 
uso indevido do ACO por motivos diversos, e durante as entrevistas, o licenciando 
observou que mesmo com a evolução da tecnologia e acessibilidade da mesma, as 
pesquisas bibliográficas têm certa razão. Além disso, foram poucas as pessoas 
entrevistadas que conheciam a história da pílula, sabiam de sua transformação ao 
longo dos anos ou ainda têm consciência de seus efeitos colaterais, por exemplo. 
Esse resultado permite acreditar que se faz urgente a conscientização primeiro por 
parte da família e depois pela escola. Com o intuito de informar e de esclarecer a 
geração atual podemos evitar danos desnecessários à geração futura. 
 
Palavras-chave: Anticoncepcional. Ensino Médio. Ensino transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
This project is an attempt to observe the behavior of high school students and local 
and / or next society, regarding the use of the contraceptive pill in order to consider 
points such as age and education. The work is developed based on other projects 
cited in the bibliography, which form a kind of census around the country where a 
particular issue is addressed: "To what purpose is there though the pill?" From that 
idea, the licensing did a search for obtain data which could have based its 
methodology by means of a questionnaire to provide data, debates, conversations, 
questions, etc. The discrepancies in the responses of the interviewees was not 
exactly surprised. Due to the different age groups, regions and educational 
background of the respondents, it was expected that there would be no linearity, 
since it is collecting data from humans. What can be observed, and even admired, 
are the particular responses according to factors that indicate the obvious. For 
example, a student of higher education that ignores the effects caused by the 
combined oral contraceptive (ACO) in the human body. Articles, books and 
magazines bring researched statistics on teens across the country who make bad 
use of ACO for various reasons, and during interviews, the licensing noted that even 
with the evolution of technology and accessibility thereof, research bibliographical 
have a point. Moreover, few people interviewed who know the history of the pill, know 
about its transformation over the years or as little aware of their side effects, for 
example. This result allows us to believe that awareness is urgent first by family and 
then by the school. Aiming to inform and enlighten the present generation can avoid 
unnecessary damage to the future generation. 
 
Keywords: Contraception. Secondary Education. Teaching Cross. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pílula anticoncepcional é utilizada em larga escala por mulheres da faixa de 

início da puberdade até o ciclo da menopausa. Esse medicamento é um dos mais 

pesquisados pela comunidade médica e se for utilizado de maneira correta, é 

reversível e seguro. O método é muito utilizado por adolescentes e é justamente 

nessa faixa onde estão os maiores índices de abandono e utilização incorreta.1  

Os chamados anticoncepcionais orais – ACO’s (pílula) possuem a 

combinação de hormônios que agem de forma a “enganar” a glândula responsável 

pelo controle hormonal (hipófise) de que um óvulo está sendo maturado, impedindo 

a mesma de enviar uma mensagem para que haja ovulação. Os hormônios 

presentes em ACO são estrogênio e progesterona, onde o estrogênio utilizado como 

princípio ativo da maioria das pílulas é o etinil estradiol (Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Etinilestradiol.2 

 

A ação da progesterona é de auxiliar no mecanismo do estrogênio que 

consiste principalmente em inibir o pico de LH (hormônio luteinizante) o que inibe a 

ovulação, aumentar a produção do muco do colo uterino (o que dificulta a 

espermomigração), redução da produção glandular de glicogênio no endométrio, 
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mudança na contração das trompas. Devido a essa atuação, possuem 

características além de contraceptivas como, por exemplo, redução de cólicas e 

sintomas pré-menstruais, diminuição da incidência de câncer no ovário e 

endométrio, diminuição de sintomas benignos da mama, e diminuição do ciclo 

menstrual. Existem vários sintomas colaterais, que podem variar de acordo com a 

dosagem do fármaco e de acordo com cada organismo. Entre os efeitos mais 

comuns que trazem o abandono pelas adolescentes são o eventual aumento de 

peso e sangramento desregular inicial. As dosagens de etinil estradiol no ACO pode 

variar da seguinte maneira:  

- ultrabaixa dosagem: 15 µg, 

- baixa dosagem: 20 e 30 µg, 

- dosagem média: 35 µg. 

Quanto maior a quantidade hormonal, mais são os efeitos colaterais. Para as 

adolescentes as dosagens recomendadas são as mais baixas que também são os 

fármacos mais caros. Em compensação é preciso ter orientação médica antes de 

iniciar o tratamento já que a pílula pode ser ingerida para tratamento de doenças 

como endometriose ou síndrome do ovário policístico. No caso de adolescentes, a 

dosagem deve ser menor, pois nessa faixa etária os efeitos colaterais, em geral, são 

maiores.  

Existem ainda contraindicações como no caso de pacientes com doenças 

hepáticas, metabólicas, neurológicas, tromboembólicas, cardiovasculares, 

neoplásicas entre outras, o que reforça o discurso da frequência da paciente ao 

médico e o conhecimento por parte do profissional de saúde de qualquer 

complicação da atendida. 
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Os ACO’s são usados normalmente durante 21 dias consecutivos durante o 

ciclo menstrual, que normalmente é de 28 dias. O primeiro comprimido, da primeira 

cartela é administrado no quinto dia do ciclo e um novo comprimido é ingerido a 

cada 24 horas até o 25º dia do ciclo. Segue-se então um período de 7 dias de 

pausa, onde nenhum comprimido é administrado, e reinicia-se outra cartela. O ACO 

deve ser administrado diariamente para que seja eficaz. Passadas 40 a 72 horas 

após a administração do último comprimido de uma cartela, via de regra, ocorre a 

menstruação. Os anticoncepcionais orais preparados com apenas progestágeno 

também encontram-se disponíveis em uma cartela que contém comprimidos de 

mesma dosagem, a serem administrados por 21 dias consecutivos seguido por um 

período de 7 dias sem uso. Estes anticoncepcionais orais são um pouco menos 

eficazes que os combinados, com uma eficácia de uso em torno de 96 e 97,5%.4 

A história dos ACO’s acompanhou as crescentes mudanças da sociedade 

principalmente no que diz respeito à mulher e o reconhecimento de sua participação 

no desenvolvimento social como um todo. Assim, no ano de 2010 foram completos 

50 anos de utilização do comprimido via oral desde seu protótipo lançado nos EUA 

com a aparente função de apenas regular a menstruação. Na verdade iniciava-se 

uma revolução farmacêutica e social. Custeado pelas feministas Margareth Sanger e 

Katherine Mc Cormick, o biólogo Gregory Picus, considerado o “pai da pílula” foi o 

primeiro a desenvolver o ACO. O ideal das feministas era que Picus pudesse 

produzir algo seguro, barato e confiável, “que pudesse ser ingerido como uma 

aspirina”.2 Com a ajuda do Dr. Jorge Rock, foram feitos testes em coelhos e 

posteriormente em mulheres, de forma restrita, contudo, o medicamento era 

injetável. Após alguns anos de testes e pesquisas, foi desenvolvido o primeiro ACO, 

batizado de Enovid (Figura 2).  
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Figura 2 - Primeiro ACO² comercial. 

 

As dosagens do fármaco diminuíram ao longo do tempo, pois os cientistas 

observaram que o ganho de peso era menor com baixas dosagens de hormônios na 

pílula.  

Nos primeiros anos de utilização da pílula ocorreram fortes críticas ao método 

inclusive em Massachusetts nos EUA sua utilização era proibida, tanto que os testes 

eram feitos em Porto Rico e nos EUA apenas de forma discreta.² Muito foi 

esclarecido sobre os ACO’s e em 1958 haviam aproximadamente 500 mil mulheres 

estadunidenses ingerindo o medicamento.  

Desde sua criação até os dias atuais, nenhum medicamento foi tão estudado 

ou desenvolvido quanto a pílula anticoncepcional. Hoje em dia existem inclusive, 

aditivos específicos para controle de tensão pré-menstrual, dores no corpo, acne etc. 

No entanto, em um pouco mais de cinquenta anos de história, a transformação do 

pensamento machista pode ser considerada uma das maiores contribuições do 

método. Assim, o desejo à acessibilidade de Sanger e Mc Cormick foi finalmente 

realizado. No entanto, com tanta facilidade a partir de tantos esforços conjuntos, a 

falta de conhecimento do fármaco em questão ainda é alarmante em especial no 

Brasil, por parte das adolescentes principalmente por prováveis motivos já 

supracitados.  
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A participação da família, da escola e de todos nos ambientes frequentados 

por esses jovens, torna-se cruciais a fim de esclarecer sobre o tema. Não se atendo 

somente aos efeitos contraceptivos, mas também a todas as outras consequências 

do uso correto ou não e do não uso quando esse se faz necessário. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho se justifica na proposta do PCN Saúde que utiliza esse tema como 

transversal e motivador de forma a inserir o aluno como cidadão consciente e 

descobridor de si e da sociedade ao seu redor e de sua relação com a mesma: 

 

“A puberdade e a adolescência exigem especial atenção dos 

jovens para o controle do corpo — incluindo respiração, 

repouso e relaxamento. Forja-se nessa fase uma nova visão de 

si e do mundo ao se reeditar todo o desenvolvimento infantil 

em busca de definições de caráter social, sexual, ideológico e 

vocacional. A elaboração desse momento evolutivo se faz 

dentro de um tempo individual e de uma forma pessoal, por 

meio de reformulações contínuas da imagem corporal e do 

exercício de situar-se constantemente na família e na 

sociedade.” ³ 

 

Assim, o trabalho voltado especificamente para a abordagem de discussões e 

pesquisas sobre a pílula anticoncepcional, também é baseada no PCN Saúde: 
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“O estudo da anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor 

masculino e feminino, e de fenômenos como menarca, 

menstruação e ciclo menstrual, fecundação, gravidez, parto e 

puerpério, em suas implicações fisiológicas e também 

psicossociais.” ³ 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Um dos maiores desafios da sociedade atual em países em desenvolvimento, 

como o Brasil, é a priorização da educação sem deixar de lado os investimentos 

econômicos necessários ao modo de vida capitalista. A cobrança interna e 

principalmente externa, por órgãos como a Unesco e outros, trouxeram mobilizações 

na tentativa de se obter mudanças a longo prazo. Um dos primeiros passos dados 

foi a criação da LDB 9394/96 (8), e posteriormente os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN, Brasil, 1998). 4  

Uma das mudanças trazidas na LDB é o estabelecimento do Ensino Médio 

como etapa conclusiva da educação básica, em vez da antiga filosofia de que esse 

era uma preparação profissionalizante ou uma preparação para a universidade.  

 

“A expansão exponencial do Ensino Médio brasileiro é outra 

razão pela qual esse nível de escolarização demanda 

transformações de qualidade, para se adequar à promoção 

humana de seu público atual, diferente daquele de há trinta 

anos, quando suas antigas diretrizes foram elaboradas. A ideia 

central expressa na nova Lei, e que orienta a transformação, 
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estabelece o Ensino Médio como etapa conclusiva da 

educação básica de toda a população estudantil - e não mais 

somente uma preparação para outra etapa escolar ou para o 

exercício profissional. Isso desafia a comunidade educacional a 

pôr em prática propostas que superem as limitações do antigo 

Ensino Médio, organizado em duas principais tradições 

formativas, a pré-universitária e a profissionalizante.” (PCN +, 

p. 8) 

 

Essas medidas representam um avanço e se aplicam aos atuais estudantes 

de licenciatura que sem a devida experiência profissional, se chocam ao se 

depararem com o sistema educacional brasileiro. Na verdade, as medidas da LDB, 

PCN e tantos outros documentos nacionais e internacionais, representam mudança 

na educação básica. Essas mudanças são observáveis em avaliações como o 

SAERJ, no entanto, na convivência diária em escolas, seja como profissional ou 

estagiário, o licenciando observou poucas mudanças reais no ensino de ciências da 

natureza. 

A escola pública tem mais abrangência no que se refere à liberdade de 

trabalho, do que pode ser observado nas escolas privadas. Porém, o acesso à 

informação pelos alunos de ambas é quase equiparado. Com a expansão das trocas 

de dados por aparelhos móveis, o acesso é quase instantâneo e a filtragem das 

informações pelos alunos se torna mais difícil. Há aproximados 16 anos quando a 

LDB entrou em vigor, tantas tecnologias não tinham a capacidade de agora, no 

entanto, a escola ainda traz um papel fundamental para a atualidade: ensinar a 

pesquisar, ensinar a administrar tantas informações. 
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“As características de nossa tradição escolar diferem muito do 

que seria necessário para a nova escola. De um lado, essa 

tradição compartimenta disciplinas em ementas estanques, em 

atividades padronizadas, não referidas a contextos reais. De 

outro lado, ela impõe ao conjunto dos alunos uma atitude de 

passividade, tanto em função dos métodos adotados quanto da 

configuração física dos espaços e das condições de 

aprendizado. Estas, em parte, refletem a pouca participação do 

estudante, ou mesmo do professor, na definição das atividades 

formativas. As perspectivas profissional, social ou pessoal dos 

alunos não fazem parte das preocupações escolares; os 

problemas e desafios da comunidade, da cidade, do país ou do 

mundo recebem apenas atenção marginal no Ensino Médio, 

que também por isso precisaria ser reformulado.” (PCN +, p. 9) 

 

No aspecto da comparação, a geração de 20 anos atrás seria a que hoje se 

tornou, entre tantas outras áreas, profissional da educação, ou melhor, professor. Ao 

enxergar no passado os métodos de ensino, o atual licenciado consegue distinguir 

discrepâncias. E se observarmos a geração de 30 anos atrás quando havia outra lei 

em vigor, haverá ainda mais divergências se comparada à contemporânea. No 

entanto, alguns aspectos não evoluíram tanto como, por exemplo, as alunas 

continuam fazendo uso de ACO’s por conta própria.  

À luz das comparações o licenciando tenta trazer um novo tópico ao aspecto 

atual: havendo pesquisas sobre a evolução social da pílula em comunidades locais 
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em paralelo às pesquisas feitas por especialistas sobre o anticoncepcional, é 

possível entender o motivo do mau uso do fármaco, entender o motivo da ignorância 

em relação ao método e suas complicações. A partir de então, seria possível traçar 

metodologias para solucionar ou diminuir tais problemas. Essas soluções devem 

surgir em conjunto de escola-sociedade, por isso a pesquisa local é muito importante 

para os dados. 

 

“A falta de sintonia entre realidade escolar e necessidades 

formativas reflete-se nos projetos pedagógicos das escolas, 

frequentemente inadequados, raramente explicitados ou objeto 

de reflexão consciente da comunidade escolar.” (PCN +, p. 9) 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

Demonstrar por meio de um questionário investigativo os conhecimentos que as 

pessoas trazem acerca da pílula anticoncepcional. A partir das respostas dadas 

pelos entrevistados, algumas críticas são feitas pela candidata. O trabalho faz uma 

análise somente com fins demonstrativos a fim de detectar qual seria a imagem que 

as pessoas têm sobre o ACO. Por meio da Bibliografia utilizada onde os autores 

detectaram que apesar da disponibilidade de informação dos dias atuais, as pessoas 

continuam desconhecendo sobre as peculiaridades que envolvem o ACO como a 

sua ação sobre o organismo humano, qual a melhor idade para iniciar o uso correto, 

entre outras questões; a candidata pretendia observar se os aspectos levantados 

pelos autores podiam ser detectados no público abordado pelo licenciando. 
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1.4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O trabalho tem como fundamentação teórica alguns pensadores da educação, além 

da LDB 9496 e os PCN da Educação.  

 

“A pedagogia renovada é uma concepção que inclui várias 

correntes [...]. O mais importante não é o ensino, mas o 

processo de aprendizagem [...] destaca o princípio da 

aprendizagem por descoberta e estabelece que a atitude de 

aprendizagem parte do interesse dos alunos, que por sua vez, 

aprendem fundamentalmente pela experiência, pelo que 

descobrem por si mesmos.”5 

 

A organizadora do trabalho traz como uma das bases fundamentais, o 

psicólogo David Paul Ausubel, um dos maiores teóricos da educação 

contemporânea. A proposta dele tem por alicerce a aprendizagem significativa na 

qual novos conceitos seriam associados a conhecimentos prévios existentes no 

cérebro dos seres humanos por meio de uma estrutura chamada de “subsunçor”, 

que funciona como uma ponte na estrutura cognitiva. O pensador sugere que quem 

aprende só o faz com eficácia se tiver condições de relacionar novas informações 

com aquelas que já conhecem anteriormente. Assim as associações ou 

contextualizações, ganham força para serem bem-sucedidas. 

 

“As ideias de Ausubel também se caracterizam por basearem-

se em uma reflexão sobre a aprendizagem escolar e o ensino, 
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em vez de tentar somente generalizar e transferir à 

aprendizagem escolar conceitos ou princípios explicativos 

extraídos de outras situações ou contextos de aprendizagem. 

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas 

condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma 

disposição para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o 

conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será 

mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido 

tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que 

ser lógica e psicologicamente significativo: o significado lógico 

depende somente da natureza do conteúdo, e o significado 

psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada 

aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado 

ou não para si próprio. Com esse duplo marco de referência, as 

proposições de Ausubel partem da consideração de que os 

indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna 

baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que a 

sua complexidade depende muito mais das relações que esses 

conceitos estabelecem em si que do número de conceitos 

presentes. Entende-se que essas relações têm um caráter 

hierárquico, de maneira que a estrutura cognitiva é 

compreendida, fundamentalmente, como uma rede de 

conceitos organizados de modo hierárquico de acordo com o 

grau de abstração e de generalização”.6 
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Sendo assim, ao desenvolver a estrutura cognitiva o aluno aprende a 

participar do meio que o cerca de forma efetiva, atuante e não como simples 

reprodutor. Não que a reprodução não seja necessária na sociedade capitalista, ela 

é sim muito importante, a proposta do desenvolvimento cognitivo não anula a 

reprodução e sim dá ao aprendiz a chance de escolher, o livre-arbítrio.  

A formação do sujeito crítico não se limita à memorização, ela precisa 

estimular a criação e a renovação de conceitos prévios. A educação é constituída de 

aspectos encontrados no cotidiano do aprendiz como família, sociedade, trabalho, 

entre outros. O meio ao redor do sujeito serve como ponte para interagir 

aprendizado-aprendiz, não somente a escola é importante para o desenvolvimento 

do estudante. (Baseado no Título 1, artigo 1º) 

 

“O ensino não é individualista, através dele, o ser humano se 

desenvolverá dentro da sociedade.” (Título 1, artigo 2º) 

 

“A compreensão dos processos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina.” (Título V,capítulo II, seção IV, artigo 

35) 

 

O professor, como mediador do conhecimento, é aquele que faz as ligações 

entre as diferentes realidades dos aprendizes com o ensino.  

Dentro de todas as referências teóricas também se encontra a base de Paulo 

Freire o qual descobriu como lidar com os estudantes através do exercício da 
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docência. Ele desenvolve a sensibilidade quando se preocupou com a questão 

social que envolvia seus alunos e então, se aproximou dos mesmos. 

 

“O enfoque social dado aos processos de ensino e 

aprendizagem traz para a discussão pedagógica aspectos de 

extrema relevância, em particular no que se refere à maneira 

como se devem entender as relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem, à importância da relação interpessoal nesse 

processo, à relação entre cultura e educação e ao papel da 

ação educativa ajustada às situações de aprendizagem e às 

características da atividade mental construtiva do aluno em 

cada momento de sua escolaridade.”6 

 

“O conceito de aprendizagem significativa, central na 

perspectiva construtivista, implica, necessariamente, o trabalho 

simbólico de “significar” a parcela da realidade que se conhece. 

As aprendizagens que os alunos realizam na escola serão 

significativas à medida que conseguirem estabelecer relações 

substantivas e não arbitrárias entre os conteúdos escolares e 

os conhecimentos previamente construídos por eles, num 

processo de articulação de novos significados.”6 

 

“Cabe ao educador, por meio da intervenção pedagógica, 

promover a realização de aprendizagem com o maior grau de 

significado possível, uma vez que esta nunca é absoluta - 
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sempre é possível estabelecer alguma relação entre o que se 

pretende conhecer e as possibilidades de observação, reflexão 

e informação que o sujeito já possui.”6 

 

Esse trabalho também se estrutura na proposta da Unesco,7 na verdade 

muito além de propostas a Unesco traça o que seria um “documento” para os novos 

parâmetros da educação atual. Nesse texto Jacques Delors discorre sobre a relação 

social além da sala de aula. Trazendo as experiências externas para a escola e vice-

versa o quanto isso pode ser utilizado num processo de ampliar o desenvolvimento 

cognitivo dos seres aprendiz e professor. O convívio com pessoas de culturas 

diferentes, as trocas interacionais dos seres com suas posições sobre certos 

assuntos, os debates de forma geral, são muito enriquecedores para o 

desenvolvimento de “subsunçores”, como propunha Ausubel. Portanto, o cenário 

fora da sala de aula traz sim grandes contribuições para o licenciando e também 

para a sociedade. Isso acontece porque haverá uma comparação entre ex-alunos de 

diversas escolas (alguns com nível superior outros não) com atuais alunos. Um 

questionamento que vai além de sua transposição própria quando aluno do Ensino 

Médio. A observação de que determinados métodos de ensino podem ter 

influenciado de forma negativa ou positiva, a participação ou não da família no 

crescimento do indivíduo e a consequência desse fator na vida do ex-aluno.  

 

“Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação 

profissional, mas, de uma maneira mais abrangente, a 

competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas 

situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a 
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fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de 

trabalho, oferecidas aos jovens e adolescentes, seja 

espontaneamente na sequência do contexto local ou nacional, 

seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino 

alternado com o trabalho.” (Segunda parte, capítulo 4, p. 30) 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 HISTÓRICO² 

 

Até a década de 1930 não havia métodos contraceptivos artificiais no mercado e 

com o controle e até erradicação de certas doenças que causavam a mortandade 

infantil, as famílias ficavam cada vez maiores e o interesse social por métodos 

contraceptivos eficazes, começou a surgir. Haviam estranhas práticas feitas até 

então, mas que não tinham nenhuma comprovação real ou estudo científico. 

Algumas bastantes grotescas como cuspir na boca de rãs, comer os ovários ou 

testículos de mula, soluções de cobre ou a ingestão de remédio chinês à base de 

mercúrio. 

 

 

Figura 3 – Cortisona.² 

 

Houve um caminho percorrido pelos cientistas até chegarem à produção de 

um anticoncepcional combinado oral, o ACO. Os cientistas pesquisavam moléculas 

a fim de utilizá-las para o tratamento de dores, por exemplo. Russel Marker 

inicialmente queria sintetizar a cortisona (Figura 3), um esteroide, mas quando 

passou a fazer parte do corpo de pesquisadores do Rockefeller Instituto, em 



30 
 

 

Manhatan, o químico iniciou seu interesse em sintetizar outras moléculas a partir de 

moléculas esteroides, onde a principal em sua pesquisa foi a progesterona. (Figura 4).  

 

 

Figura 4 - Progesterona.² 

 

Inicialmente a progesterona para a pesquisa era extraída de plantas pois a 

quantidade da mesma no organismo animal é muito baixa, os cientistas obtiveram 

aproximadamente 12 mg a partir de 4 toneladas de ovários de porcas. Na urina de 

éguas a quantidade seria maior, porém a obtenção do líquido era muito cara e 

então, Marker encontrou em algumas plantas o hormônio e passou a fazer 

pesquisas utilizando as mesmas. Uma das primeiras e mais famosas a serem 

utilizadas foi a salsaparrilha da qual ele realizou a “Degradação de Marker” como 

ficou conhecido esse processo até hoje utilizado. A planta possui uma molécula, a 

salsaponina (Figura 5) da qual é possível extrair a salpogenina (Figura 6).  

Russel posteriormente, já em outra empresa, conseguiu extrair outro 

esteroide semelhante à progesterona, a diogesnina (Figura 7) a partir do inhame 

colhido no México, o qual possuía grandes quantidades dessa molécula. Anos mais 

tarde Marker montou laboratórios a fim de obter hormônios a partir de esteroides e  
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Figura 5 - Salsaponina. 

Fonte: http://quimicagrupo2011.blogspot.com.br/2011/03/pilula.html - acesso em 12/11/14. 

 

 

 

 

Figura 6 - Salsapogenina.² 

 

 

Figura 7 - Diogesnina.² 

 

um desses laboratórios, a Syntex, foi onde trabalhou outro químico, o jovem Carl 

Djerassi o qual sintetizou cortisona a partir da progesterona utilizando a degradação 



32 
 

 

de Marker. Ele conseguiu sintetizar a estrona (Figura 8) e também o estradiol (Figura 

9), a partir da diogesnina. 

 

 

Figura 8 - Estrona.²    

 

 

Figura 9 - Estradiol.² 

 

No ano de 1951, haviam mulheres da classe média que faziam o uso, por 

injeção, de progesterona obtida de animais, que serviam para tratamento contra 

abortos espontâneos. A intenção de Carl era produzir algo que pudesse ser ingerido 

via oral, e ele conseguiu. Na molécula de progesterona obtida a partir da diogesnina, 

o químico conseguiu retirar um grupo CH3 da molécula e acrescentar um grupo etinil, 

gerando assim o noretindrona (Figura 10), que tinha ação até 80 vezes superior à 

progesterona injetada e tinha também a ação de regular a menstruação e foi 

altamente comercializada. 

 

Figura 10 - Noretindrona.² 

 



33 
 

 

 

Figura 10 - Noretindrona.² 

 

Em paralelo, duas mulheres feministas, Margareth Sanger e a milionária 

bióloga Katherine Mc Cormick, procuraram o biólogo Gregory Pincus, especialista 

em fertilidade feminina. A intenção das duas amigas era a criação de um comprimido 

seguro, eficaz e barato com propriedades anticoncepcionais. As duas lutaram juntas 

ou separadas durante longos anos pelo domínio da mulher sobre seu corpo. 

Defendiam que a mulher era quem deveria decidir se queria ou não ter filhos, 

portanto resolveram patrocinar um projeto no qual seu objetivo fosse alcançado, e o 

Dr. Pincus aceitou participar. Foram aproximadamente 15 anos de pesquisas e mais 

de US$ 3 milhões gastos.  

Gregory se uniu ao Dr. Jorge Rock, também especialista em reprodução e 

iniciaram seus testes com humanos (até esse momento só utilizavam coelhos), 

porém de forma muito discreta e sigilosa pois no estado de Massachusetts, onde 

Rock pesquisava, qualquer utilização de ACO era proibido. Pincus descobriu que a 

progesterona inibia a fertilidade temporariamente e que já haviam versões em 

comprimidos onde a molécula ativa era um protótipo da noretindrona, uma molécula 

patenteada chamada noretindrel (Figura 11) e posteriormente rebatizada de Enovid. 

Os especialistas testaram em suas pacientes e variaram as doses, concluindo que 

em doses mais baixas de noretindrel, o remédio continuava a regular a 

menstruação, mas também impedia a ovulação. 
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Figura 11 - Noretindrel.² 

 

Os especialistas procuraram outros países para realizar seus testes de forma 

mais eficaz e livre. Mais de duas mil mulheres, em geral de classe econômica pobre, 

participaram dos testes nos países de porto Rico, México e Haiti e a eficácia do 

fármaco foi comprovada. Algum tempo depois, o Enovid foi aceito como fármaco 

para controle menstrual e em meados de 1960, foi aceito também como 

contraceptivo pelo governo estadunidense.  

 

“A noretindrona foi mais que uma mera medicação para o 

controle da fertilidade. Sua introdução assinalou o início de 

uma consciência, não só da fertilidade e da contracepção, mas 

de abertura e oportunidades, permitindo às mulheres 

expressar-se sobre assuntos que haviam sido tabus durantes 

séculos e agir com relação a eles, como o câncer, a violência 

na família ou o incesto. As mudanças de atitude ocorridas em 

apenas 40 anos são espantosas. Podendo escolher, se e 

quando querem ter filhos ou constituir família, as mulheres hoje 

governam países, pilotam jatos de caça, realizam cirurgias 
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cardíacas, disputam maratonas, tornam-se astronautas, 

dirigem companhias e conduzem o mundo.”² 

 

Na atualidade existem vários métodos contraceptivos e com exceção da 

camisinha, todos vieram após o Enovid e são métodos específicos para as 

mulheres. Porém nenhum deles é marcado pela história que envolve o primeiro 

fármaco. Logos após sua comercialização livre, muitos estudos continuaram sendo 

feitos com intuito de melhorar a ação e eficácia da pílula. Com uma taxa de 

probabilidade de falha de 0,03% ao ano, em mulheres que utilizam corretamente o 

fármaco, ele é hoje um dos métodos mais eficazes para o controle de natalidade, 

além de outros fins medicinais. O Enovid foi melhorado e hoje o anticoncepcional 

hormonal é comercializado na forma combinada dos hormônios progesterona e 

estrogênio ou só com progesterona, em comprimidos usados por via oral ou via 

vaginal. E por outras formas e vias de administração, em produtos injetáveis, por 

adesivos colados à pele (patch), em anéis vaginais, por implantes subcutâneos e por 

dispositivos intrauterinos (DIU) com hormônio. E, mais recentemente, com o uso 

imediatamente após uma relação sexual desprotegida, a chamada “pílula do dia 

seguinte”. 

 

2.2 DA AÇÃO DA PÍLULA NO ORGANISMO HUMANO 

 

O ciclo menstrual é o resultado da interação de uma série de hormônios produzidos 

na mulher, que interagem entre si. Os hormônios envolvidos nesse processo são: 

 Produzidos no cérebro o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo 

estimulante (FSH);  
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 Nos ovários (estrogênio e progesterona).  

Os hormônios produzidos no cérebro possuem basicamente a função de 

regular os hormônios ovarianos, sem outras ações no corpo. Já os ovarianos, além 

de regular o ciclo menstrual, tem outras ações. O estrogênio faz o endométrio 

(camada de dentro do útero) crescer, e a progesterona dá estabilidade ao 

endométrio tornando-o firme e irrigado, com mais vasos sanguíneos. Também 

aumenta as glândulas secretoras, o que gera maior produção de muco vaginal. 

Na etapa menstrual ocorre aumento do FSH o que estimula o desenvolvimento de 

alguns folículos, com consequente aumento da sua produção (pelos folículos) de 

estrógeno. 

Os folículos são as estruturas compostas por um “futuro óvulo” (célula que se 

transforma no óvulo ao ficar maduro), rodeado por células produtoras de hormônios, 

as granulosas. São essas as estruturas que, quando são vistas no ultrassom, podem 

ser descritas como pequenos cistos. No início da fase folicular há uma estimulação 

desses folículos, até que um deles se torne o dominante, ou seja, produza uma 

quantidade de estrógeno suficiente para inibir a produção de FSH. Quando há essa 

queda do FSH, os outros folículos que estavam se desenvolvendo “murcham”, e 

param de amadurecer. Esse folículo dominante, ao produzir altas doses de 

estrógeno, induz uma grande liberação do LH, que é chamada de “pico de LH” e 

esse acontecimento é responsável pela ovulação, ou seja, se não houver esse “pico 

de LH”, não há ovulação. 

A ovulação é a saída do óvulo de dentro daquela camada de células 

produtoras de hormônios (que está no ovário), para dentro da tuba uterina, onde 

espera para ser fecundado por um espermatozoide. Essas células da granulosa, 

sem esse óvulo dentro, agora se chamam corpo lúteo. O corpo lúteo, quando é visto 
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no ultrassom, pode ser descrito como um cisto simples, e é completamente normal. 

Esse corpo lúteo é mantido pelo hormônio LH, e produz predominantemente 

progesterona. Porém, como a progesterona inibe a produção do LH, ele acaba 

“murchando” aproximadamente 14 dias após a ovulação e se ocorrer esse processo, 

haverá a menstruação. 

De acordo com Williams e Stancel (1996, p. 1060), os ACO’s mais 

comumente usados no Brasil são os monofásicos, isto é, todos os comprimidos 

ativos têm a mesma composição e dose de progesterona e estrógeno. A maior parte 

contém 21 comprimidos que devem ser tomados diariamente iniciando do primeiro 

até no máximo o quinto dia do ciclo menstrual, com pausa de 7 dias e início de uma 

nova cartela após cada pausa. Esse esquema imita um ciclo menstrual de 28 dias. 

Quando uma mulher apresenta ciclos menstruais normais (sem ACO), não há um 

controle total da ovulação, ou seja, os folículos são continuamente estimulados a 

cada início de ciclo. Assim, quando a mulher menstrua e inicia o uso do ACO, o 

organismo está preparado para um novo ciclo e pode haver algum estímulo da 

hipófise na produção hormonal com resposta ovariana e estímulo dos folículos, já 

que o ACO demora alguns dias para iniciar a supressão do ciclo hormonal 

fisiológico. Assim, diz-se que somente há proteção após aproximadamente 7 dias de 

uso no primeiro mês. Nos ciclos posteriores, já existe proteção anticoncepcional 

desde o início apesar da queda dos níveis de ACO durante a pausa de 7 dias, não 

há a retomada do ciclo menstrual fisiológico, ou seja, não há estímulo suficiente para 

que o eixo hipotálamo-hipófise-ovário retome sua função fisiológica. A queda dos 

níveis hormonais, na pausa de 7 dias entre uma cartela e outra, causa um 

sangramento que é chamado de “sangramento por privação” (queda da 

concentração do ACO nos líquidos biológicos) e não um sangramento menstrual, 

http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/midias_digitais_II/modulo_II/referencia4.html
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pois o endométrio não foi estimulado. A retomada da ingestão do ACO volta a elevar 

os níveis hormonais e cessa o sangramento, não há, neste intervalo de pausa do 

anticoncepcional, uma retomada do ciclo fisiológico e nem estímulo ovariano. A 

pausa só serve para que haja sangramento e não interfere no bloqueio hormonal 

causado pelo uso do ACO. Uma vez iniciado o uso do ACO e tomado regularmente, 

depois do primeiro mês, a proteção para a gravidez é contínua. Quando, por 

conveniência ou não, a mulher não faz a pausa entre as cartelas, não há uma queda 

dos níveis hormonais e, portanto, não acontece o sangramento. A pausa não 

interfere no bloqueio hormonal causado pelo uso do anticoncepcional e, portanto, 

administrar ininterruptamente duas ou mais cartelas não influencia na proteção 

assegurada pelo uso contínuo do anticoncepcional.  

São dois os tipos de preparações para contracepção oral: combinações de 

estrógenos e progesterona e terapia contínua com apenas progesterona. No entanto 

os mais utilizados e mais eficazes (eficiência de uso de 97% a 98%, segundo 

Williams e Stancel (1996, p. 1060), são os combinados, que contêm os dois tipos de 

hormônio. Essa combinação de estrogênio e progesterona exerce um efeito 

contraceptivo impedindo a ovulação, pois, age reprimindo a liberação dos hormônios 

LH e FSH.  

 

2.3 DOS RISCOS DO ACO PARA A SAÚDE HUMANA9 

 

O uso continuado pode causar efeitos colaterais e esses principais são: 

1º - Sangramento de escape 

Sangramentos de escape, ou seja, perdas sanguíneas pela vagina fora do 

período menstrual é o efeito colateral mais comum dos contraceptivos orais. O 

http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/midias_digitais_II/modulo_II/referencia4.html
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sangramento de escape não indica falha na eficácia da pílula nem pode ser 

considerado como uma menstruação fora de hora. Ele em geral ocorre nos primeiros 

ciclos de uso da pílula pela fragilidade da parede do útero, que costuma tornar-se 

atrofiado pelo uso do anticoncepcional. Habitualmente, as pílulas com doses baixas 

de estrogênio são as que mais provocam sangramento de escape. Com o tempo, 

porém, o sangramento tende a diminuir e desaparecer. Uma causa comum de 

sangramento de escape nas mulheres em uso da pílula é o uso incorreto do 

anticoncepcional, principalmente quando a paciente se esquece de tomar o 

medicamento diariamente. Nesses casos, o sangramento se dá por variações 

súbitas nos níveis de hormônios e pode estar relacionado a uma falha no efeito 

protetor da pílula anticoncepcional. 

 

2º - Amenorreia  

Amenorreia é o nome dado à ausência de menstruação. A amenorreia nas 

mulheres que usam pílula pode ser intencional ou não. Nas formas de uso contínuo 

do anticoncepcional, sem intervalos, a ausência de menstruação é um fato esperado 

e programado. Porém, a amenorreia também pode surgir nas mulheres que fazem o 

uso das pílulas clássicas, aquelas com 4 ou 7 dias de pausa no final de cada cartela. 

Nessa situação, a ausência de menstruação não é algo esperado, pois a pausa 

serve exatamente para que os níveis de hormônios caiam e a menstruação desça 

normalmente. A ausência de menstruação nesses casos costuma estar relacionada 

com o uso de pílulas com baixa dose de estrogênio (20 mcg de etinil estradiol). Em 

geral, a troca por pílulas com doses mais altas (30 ou 35 mcg de etinil estradiol) 

costuma resolver o problema. É preciso esclarecer, contudo, que a presença da 

amenorreia de modo algum indica falha na ação contraceptiva da pílula. 
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Outro tipo de amenorreia que pode ocorrer é a chamada amenorreia pós-

pílula, que é aquela que surge quando a mulher resolve parar de tomar a pílula 

anticoncepcional. Um período de 1 ou 2 meses sem menstruação é comum em 

mulheres que fizeram uso da pílula por muito tempo. Mais de 90% das mulheres, 

porém, voltam a menstruar normalmente dentro de 3 meses. A ausência de 

menstruação por mais de 3 meses seguidos é indicação para uma consulta com o 

ginecologista para investigação da causa. 

 

3º - Aumento de peso 

Histórica e popularmente sempre se acreditou que o uso de anticoncepcionais 

estaria associado a um ganho de peso. É muito comum ouvir histórias de mulheres 

que afirmam ter engordado após iniciarem a pílula. No entanto, os estudos 

disponíveis até o momento não confirmam esta relação. Como exemplo, um estudo 

comparou 49 mulheres saudáveis que haviam iniciado recentemente um 

contraceptivo oral contendo 30 mcg de etinil estradiol e 75 mcg de gestodeno, com 

mulheres de idade e peso semelhantes, mas que não tomavam pílula. Após 6 meses 

de seguimento, quando os dois grupos foram comparados, notou-se que não havia 

diferenças relevantes em relação ao ganho de peso, IMC, percentual de gordura e 

relação cintura-quadril. Em ambos os grupos cerca de 30% das mulheres ganharam 

pelo menos meio quilo de peso neste intervalo e cerca de 20% perderam mais de 

meio quilo, demonstrando que a variação de peso não necessariamente tem a ver 

com uso da pílula.9 

 

4º - Redução do desejo sexual 
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Popularmente, existe a crença de que o uso da pílula provoca redução da 

libido nas mulheres. Porém, os resultados dos estudos são contraditórios, pois 

enquanto alguns trabalhos mostram diminuição do desejo sexual, outros mostraram 

aumento da libido e da frequência de atos sexuais entre o casal. Portanto, o efeito 

parece ser mais individual e estar relacionado a outros fatores de ordem psicológica 

que não apenas o uso dos anticoncepcionais orais. Algumas mulheres que 

relacionam a diminuição da libido com o início da pílula referem melhora quando 

trocam para uma marca com formulação de hormônios diferente. 

 

5º - Anticoncepcional e trombose 

Há alguns anos se conhece a relação entre anticoncepcional e trombose. Nas 

últimas décadas, a diminuição progressiva nas doses de hormônios existentes nas 

pílulas anticoncepcionais tem sido bastante eficaz na redução da incidência de 

complicações, porém, o risco de trombose venosa ainda existe. Na verdade, em 

mulheres jovens e saudáveis, o risco de trombose associada à pílula é muito baixo. 

Estudos mostram que a incidência de eventos trombóticos em mulheres que usam 

pílula é de 10 casos para cada 10.000 mulheres contra 5 casos para cada 10.000 

que não usam contraceptivos orais. Portanto, o risco de trombose com o 

anticoncepcional pode até dobrar, mas ainda assim continua a ser bem baixo, ao 

redor dos 0,1%. Só como comparação, o risco de trombose venosa em mulheres 

grávidas é de pelo menos 30 a cada 10.000. Logo, estar grávida pode acarretar um 

risco 3 vezes maior de trombose do que o uso da pílula.4 

Em geral, o risco de eventos trombóticos é maior durante o primeiro ano de 

uso da pílula anticoncepcional. Alguns fatores, contudo, elevam o risco de trombose 

além do habitual, entre os mais comuns podemos exemplificar: obesidade, idade 
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acima de 39 anos, fumantes, histórico familiar de trombofilias ou outras doenças que 

interfiram na coagulação, como deficiência de certas proteínas, cirurgias ortopédicas 

de membros inferiores e história prévia de eventos trombóticos. 

A composição hormonal das pílulas também pode ter influência sobre o risco 

de trombose. 

 

6º - Anticoncepcional e doenças cardiovasculares 

Historicamente, uma grande preocupação em torno do uso de contraceptivos 

orais era o aumento de eventos cardiovasculares (infartos ou AVC) associados ao 

uso da pílula. Este problema, contudo, ocorria com mais frequência décadas atrás, 

quando as pílulas eram compostas por elevadas doses de hormônios. A redução do 

teor de estrogênio nos últimos anos aumentou substancialmente a segurança da 

pílula. Atualmente, o infarto do miocárdio é um evento raro em mulheres saudáveis 

em idade reprodutiva. O risco atual é de cerca de 2 casos a cada 10.000 mulheres, 

ou seja, 0,02%. 

 

7º - Infertilidade 

Apesar da crença popular, o uso dos anticoncepcionais hormonais não 

aumenta o risco de infertilidade a longo prazo. Exceto pelos primeiros 2 ou 3 meses 

de amenorreia, as mulheres que interromperam o uso da pílula, mesmo após anos 

de uso, conseguem engravidar sem problemas. Na verdade, há estudos que 

apontam que o uso de anticoncepcionais aumenta a taxa de fertilidade e não o 

oposto. Portanto, se a gravidez demorar a acontecer, o casal deve ser investigado 

para infertilidade, mas é pouco provável que a pílula seja a responsável pelo 

problema. 
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2.4 DA COMPOSIÇÃO DO ACO.10 

 

As pílulas mais utilizadas são compostas por dois tipos de hormônio, o estrogênio e 

a progesterona. A quantidade e o tipo de estrogênio e progesterona podem variar 

em cada tipo de ACO. 

 

Estrogênio 

São dois os tipos de estrogênio usados nas pílulas: o etinil estradiol (um estrogênio 

sintético) e o valerato de estradiol (é natural). As pílulas de etinil estradiol podem ser 

de ultrabaixa dosagem (15 µg), baixa dosagem (30 e 20 µg) ou média dosagem (35 

µg). 

Pílulas de ultrabaixa dosagem (15 µg) devem ser tomadas por 24 dias e a 

pausa dura quatro dias. Mas, para a maior parte dos tipos de pílula, a tomada deve 

durar 21 dias e a pausa sete. Uma exceção é a pílula Yaz, que contém 20 µg e 

obedece ao regime de 24 por quatro, e a Qlara que deve ser tomada continuamente. 

 

Progesterona 

A progesterona é o hormônio que faz a diferença nos efeitos complementares dos 

anticoncepcionais dependendo do tipo utilizado na composição de cada um. Abaixo 

estão descritos os vários tipos de progesterona encontrados no mercado 

atualmente. 

 

1º Levonorgestrel 
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O levonorgestrel foi uma das primeiras progesteronas usadas na composição 

das pílulas e está no mercado até hoje. Alguns dos produtos que levam esse tipo de 

produto na composição são o Microvlar, Ciclo 21 e Level. Ele tem ação 

androgênica, ou seja, similar aos hormônios masculinos. Pode provocar maior 

oleosidade da pele, acne e aumento de pelos. Em contrapartida, pode ser uma boa 

opção para aquelas mulheres que reclamam da queda da libido com uso de pílulas. 

 

 

Figura 12 - Levonorgestrel.² 

 

2º Gestodeno 

O gestodeno tem efeito androgênico pequeno como pelos, oleosidade da pele 

e aumento da libido, também tem ação diurética. O princípio é bom para mulheres 

que apresentam sintomas leves de inchaço pré-menstrual e acnes. Exemplos: 

Micropil, Ginesse, Femiane, Diminut, Harmonet, Tamisa, Ginesse, entre outros. 
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Figura 13 - Gestodeno.² 

3º Desogestrel 

Essa substância tem ação intermediária quanto ao efeito androgênico. Ela 

oferece um bom controle de peso e ajuda na saúde da pele. Alguns exemplos são: 

Mercilon, gracial, Mercilon conti, minian, femina, primera e minian. Elas podem 

ainda estar associadas a 20 ou 30 µg de etinil estradiol. 

 

 

Figura 14 - Desogestrel.² 

 

4º Acetato de ciproterona 

Este é mais antigo e está presente em várias pílulas associadas a 35 µg de 

etinil estradiol, como o Diane 35, o Selene, o Diclin e o Artemidis. Tem ação 

antiandrogênica muito potente, por isso é muito usada para o tratamento de 

Síndrome dos Ovários Policísticos, já que essas mulheres apresentam, em geral, 

muita acne, pele oleosa e pelos em excesso. 
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5º Drospirenona 

Esse também tem ação antiandrogênica potente e diurética ao mesmo tempo, 

o que pode ser útil para aquelas mulheres que reclamam de inchaço pré-menstrual. 

Yasmin, Yaz e Elani ciclo contam com esse princípio, a única diferença entre elas é 

a dose de etinil estradiol e o regime de uso. 

 

 

Figura 15 – Drospirenona² 

 

6º Clormadinona 

Segundo o fabricante, esse tipo tem ação antiandrogênica e por isso traz 

benefícios para a pele sem perda do apetite sexual. Vem associada a 30 µg de etinil 

estradiol. A Belara contém a clormadinona. 

 

 

Figura 16 - Clormadinona 

Fonte: http://www.chemdrug.com/databases/10_0_givnpcpjyjtgpwgd.html. 

http://www.chemdrug.com/databases/10_0_givnpcpjyjtgpwgd.html
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7º Dienogest 

Esta também tem ação antiandrogênica e é usada em associação com o valerato de 

estradiol. A Qlara usa o dienogest. 

 

 

 

Figura 17 - Dienogest.²  

 

O uso de qualquer pílula implicará numa amenização do fluxo menstrual e 

das cólicas. Algumas foram desenvolvidas pensando em tratar a Síndrome Pré-

Menstrual, como a Mercilon conti, já que além dos 21 comprimidos, apresenta mais 

7 comprimidos com dose baixa (10 µg) de etinil estradiol, evitando a variação 

hormonal brusca do período e melhorando os sintomas. A drospirenona age no 

organismo nos quatro dias de pausa, o que possivelmente melhora os sintomas. 

Nota: Todos os exemplos de pílulas à base das variadas progesteronas citadas no 

texto, estão com o nome dos fármacos dados pelos laboratórios fabricantes. Os 

direitos aqui não são violados, apenas não foram colocados os nomes dos 

laboratórios de forma a não fazer divulgação das marcas. 

 

2.5 A PÍLULA DO DIA SEGUINTE11 
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A utilização da pílula do dia seguinte é indicada em situações 

emergenciais como: relação sexual não protegida, ruptura de camisinha, estupro 

e em algumas outras circunstâncias específicas. Esse método não deve ser 

utilizado continuamente devido aos picos hormonais causados pelas altas 

dosagens de hormônios das drágeas, o que pode trazer complicações para o 

ciclo menstrual e até fertilidade feminina. Além disso, a pílula do dia seguinte 

não impede a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.  

A composição dessas pílulas é basicamente hormonal, assim como as 

pílulas anticoncepcionais de uso periódico (mensal). Existem combinações 

hormonais para a pílula do dia seguinte: algumas são tomadas em dose única, 

outras devem ser administradas em duas doses com espaço de 12 horas entre 

elas. Na verdade, a eficácia das diversas pílulas de contracepção de emergência 

é semelhante, o fator mais importante é o tempo após a relação sexual em que 

são utilizadas. A eficácia deste método de emergência será maior quanto mais 

precoce ele for utilizado após a relação sexual, não devendo este tempo 

ultrapassar 72 horas. Se for utilizado entre 0 e 24 horas a chance deste método 

falhar fica entre 0,4 a 2%. No período de 25 e 48 horas, de 1,2 a 4,1% e, entre 

49 e 72 horas, de 2,7 a 4,7%. 

Após o seu uso, a pílula do dia seguinte irá agir de diversas maneiras a 

fim de bloquear a fecundação (processo de penetração do espermatozoide no 

óvulo). A ação deste método ainda pode variar de acordo com a fase do ciclo 

menstrual em que a mulher se encontra. Basicamente, ela pode retardar ou 

impedir a ovulação; alterar o transporte dos espermatozoides e dos óvulos nas 

trompas; modificar o muco cervical (do colo uterino), dificultando a migração dos 
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espermatozoides. Não há evidências que exista efeito após este processo (do 

encontro do espermatozoide com o óvulo). 

Atualmente, o uso da pílula do dia seguinte composta apenas de 

levonorgestrel já está sendo indicada até o 4º e 5º dias após a relação sexual. 

Porém, muitos médicos ainda indicam seu uso apenas até as primeiras 72 horas. 

Este método por ser de uso excepcional possui uma contraindicação: a gravidez 

confirmada, ou seja, pacientes que estejam sabidamente grávidas, não podem 

em nenhuma hipótese fazer uso da pílula do dia seguinte. Em relação aos efeitos 

colaterais, irá variar de acordo com a composição da pílula. Náuseas e vômitos 

são os sintomas mais relatados e, em caso de vômito nas primeiras duas horas 

após a ingestão da pílula, é recomendado que a dose seja repetida. Outros 

sintomas que podem aparecer são: diarreia, dores abdominais, dor de cabeça e 

irregularidade menstrual. 

Não é comum a mulher apresentar nenhum sangramento logo após o uso 

da pílula. O esperado é o sangramento do próximo período menstrual. O que 

pode acontecer em um número considerável de pacientes é o atraso menstrual 

de até 7 dias. Se este for maior, é aconselhável a paciente procurar um serviço 

de ginecologia para que seja realizado um teste de gravidez. É importante deixar 

claro que a pílula de contracepção de emergência não é considerada um método 

abortivo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Como já foi dito, ela age 

ainda antes que ocorra a fecundação. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA SOBRE O TEMA DESENVOLVIDO 

 

A pesquisa foi feita de forma efetiva no período de setembro a novembro. Na 

pesquisa foram utilizados livros científicos sobre educação, sociedade e ciências. 

Também foi realizada pesquisa virtual, utilizando artigos científicos que 

mencionavam ou discorriam sobre o tema. 

 

3.2 ELABORAÇÃO DE QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

O questionário foi desenvolvido a fim de comparar algumas observações com os 

registros da bibliografia. No caso desse tema, existem diversos artigos que discutem 

a utilização da pílula por adolescentes e suas consequências. Justamente por se 

tratar de 50 anos de pílula anticoncepcional, mesmo no Brasil que tem quantidade 

menor de tempo de comercialização do fármaco, não seria possível comparar certas 

abordagens tão atuais com as condições da sociedade de algumas décadas atrás. 

Logo, as perguntas buscam questionar fatores como escolaridade, religião e região 

ou condição social. Portanto o licenciando fez um trabalho de campo, utilizando 
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como principal ferramenta o questionário e seus conhecimentos a partir da 

bibliografia pesquisada ao alcance.  

 

3.3 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

A metodologia se dividiu em duas partes: 

1ª Experimentação em escolas de Niterói; 

2ª Pesquisa e debate realizado entre vizinhos e comunidade do próprio bairro em 

forma de entrevista passiva e para amigos pessoais. 

Na primeira etapa foram entrevistadas algumas jovens de 3 diferentes 

escolas privadas de Niterói, onde todos cursam o Ensino Médio. O questionário foi 

enviado por e-mail para algumas, de forma a evitar possíveis conflitos com os 

responsáveis pelas alunas e com a direção da escola. Apenas em uma das escolas 

o trabalho foi feito com mais liberdade, havendo aplicação do mês durante as aulas 

de química. Nas duas primeiras escolas as alunas têm grande foco no vestibular, 

são alunas dedicadas aos estudos e muito preocupadas em competir e ganhar, 

frutos do próprio método de ensino. No entanto, ambas são muito gentis e 

demonstram preocupação em ajudar os amigos.  

O primeiro grupo pertence a um colégio localizado no centro da cidade. A 

escola está em fase de crescimento, expansão. Possui número razoável de alunos, 

cerca de trezentos, sendo a maioria de moradores locais e de classe média baixa 

em ascensão (dados da secretaria da escola). Apesar da corriqueira rotina que 

envolve essas jovens, elas demonstram muita disposição para discutir quaisquer 

temas e sempre se interessam em ler sobre aquilo que a princípio desconhecem. 

Esse é, em geral, o perfil do colégio. Apesar da facilidade de acesso à informação e 

da aparente liberdade que lhes é dada pelos pais, muitas não se previnem da 
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maneira correta. Praticam relação sexual sem preservativos e tomam a pílula de 

forma irregular (dados a partir de conversas informais). Contudo, na grade da escola 

não há casos de alunas regulares grávidas desde a implantação do Ensino Médio no 

colégio. 

O segundo grupo é um pouco menor e se refere a uma escola da área nobre 

de Niterói. As alunas são de classe média alta e todas moram próximo à escola. O 

grupo de meninas, em sua maioria, possui namorado e tem relações sexuais. 

Contudo não fazem uso de ACO pois alegam que os efeitos colaterais, 

principalmente aumento de peso, são desagradáveis. Todas são muito bonitas e 

preocupadas com a saúde e a aparência. Conhecem alguns dos riscos que podem 

ser consequência da pílula, como a trombose. Utilizam outros métodos de 

contracepção. Por serem mais abastadas tem o tempo tomado com aulas extras 

escolares, cursos de idiomas, academia etc., o que lhes permite pouco tempo para 

se relacionar com os parceiros além da grande preocupação em passar no ENEM 

ou em outros vestibulares, mesmo que particulares, o que lhes toma mais tempo de 

estudos. 

O terceiro grupo escolar pertence a uma escola da região oceânica de Niterói. 

O questionário foi aplicado em sala de aula e um debate foi feito do qual 

participaram alunos de ambos os sexos. Nesse grupo os alunos são, em geral, de 

classe média baixa ou intermediária (dados do colégio). No entanto a região próxima 

ao colégio tem fartura em comércio de drogas ilícitas, utilizadas livremente por 

muitos alunos fora da escola. Os estudantes não têm nenhuma preocupação em 

vestibulares e nem mesmo em estudar para as disciplinas regulares. Durante as 

aulas passam a maior parte do tempo no celular e só param quando os aparelhos 

lhes são retirados. Possuem acesso livre à informação no entanto não demonstram 
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interesse algum em temas que envolvam tópicos além de: certas séries da TV por 

assinatura, bandas adolescentes, fofocas de artistas e de colegas da escola, roupas 

mais caras, festas mais badaladas etc. Os alunos, em geral, têm relações sexuais e 

usam métodos contraceptivos, além da pílula do dia seguinte, após o ato sexual.  

Na segunda etapa do trabalho, o licenciando levou o questionário para grupos 

de discussão feitos nas casas de alguns vizinhos e também distribuiu de maneira 

entre amigos pessoais. 

O primeiro grupo dessa etapa era formado por moradores do bairro de São 

José, em Maricá, interior do Rio de Janeiro. Os grupos eram formados por mulheres 

de diferentes escolaridade e faixa etária. O questionário foi feito de maneira muito 

informal com ambiente sincero e descontraído. Algumas pessoas chegaram a relatar 

suas experiências pessoais com relação à falta de informação sobre a pílula, como 

medo da reação dos pais, medo da reação do namorado, preocupação com 

difamação pelos vizinhos etc.  

No segundo grupo dessa parte, o questionário foi respondido virtualmente por 

estudantes de nível superior de classe média baixa ou intermediária. A pesquisa foi 

formal e rígida, sem conversas ou contatos mais próximos que se relacionassem ao 

assunto pesquisado. 

Como o trabalho realizado pela candidata não possuía fins avaliativos, 

durante o processo da pesquisa, apenas os debates entre os entrevistados seriam 

considerados, no entanto um fato novo surgiu, os alunos da Escola Y que até o 

presente momento não mostravam interesse aparente por questões além de festas, 

modas etc.; surpreendentemente apresentaram um seminário sobre o uso de ACO. 

Durante a apresentação falaram desde questões históricas como o desenvolvimento 

da pílula por Gregory Pincus, até detalhes como os hormônios e suas dosagens em 
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uma marca do fármaco e a pílula do dia seguinte. Também criticaram a posição 

omissa das escolas particulares em relação à educação sexual e a falta desse tema 

abordado em escolas públicas no Ensino Fundamental. 

 

4 DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Como havia sido citado, os resultados foram discrepantes. Como os grupos 

são bem diversificados eles serão especificados para casos de citação como: 

 Grupo 1: Universitários 

 Grupo 2: Alunos da Escola X 

 Grupo 3: Alunos da Escola Y 

 Grupo 4: Alunos da Escola W 

 Grupo 5: Vizinhos do licenciando 

 

 

Figura 18 - Alunos da Escola Y durante apresentação de um seminário sobre ACO 
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Gráfico 1 - Faixa etária das entrevistadas. 

A maioria dos participantes era composta de mulheres sendo apenas 6 

entrevistados do sexo masculino.  

Sobre a terceira questão 100% já ouvira falar na pílula. 

Na quarta questão, 100% das mulheres responderam que faziam uso da 

pílula e 100% dos homens responderam que conheciam quem fazia uso, portanto 

responderam ao questionário como se fossem entendidas do assunto. 

As Questões 5 e 6 foram respondidas por 100% dos entrevistados como sim, 

é importante o esclarecimento do uso da pílula por parte da escola e também por 

parte dos pais. Já na Questão 7 a maior parte dos entrevistados, 93,5% 

responderam que o esclarecimento pelos pais fez a diferença para entender o uso 

da pílula e seus efeitos. 

Na Questão 8 todos (100%) tinham conhecimento sobre o uso de ACO para 

tratamento de doenças.  

Sobre a utilização da pílula para outros fins que não contraceptivos, o público 

ficou dividido. Para essa Questão 9, 49,35% responderam que sim, o uso contínuo 

da pílula não é prejudicial à saúde e o restante respondeu não. 

Na décima pergunta, o público respondeu para que fins faziam utilização da pílula e 

as respostas foram: 
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 Controle de gravidez; 

 Questões hormonais como controle menstrual e hirsutismo; 

 Cuidado da pele. 

Na Questão 11, todas conheciam algum efeito colateral causado pelo uso contínuo 

da pílula e descreveram ao menos 1, dentre esses: 

 Amenorreia; 

 Dores de cabeça; 

 Trombose; 

 Aumento de celulite; 

 Inchaço nas mãos e pernas; 

 Outros. 

Na Questão12, 55,6% afirmaram que utilizam por recomendação médica e que 

frequentavam ginecologista periodicamente, porém 44,4% utilizavam por conta 

própria, pertencendo a essa porcentagem estavam algumas universitárias.  

Nas Questões 13 e 14, a maioria, 80% não possuem conhecimento de quais são as 

substâncias presentes na pílula e tão pouco sobre a ação das mesmas no 

organismo. E entre os que deram essas respostas haviam universitários. 

Na Questão 15, 13,6% das entrevistadas afirmou utilizar outros tipos de 

anticoncepcionais hormonais tais como:  

 Pílula do dia seguinte; 

 Adesivo ou “pílula injetável”. 

Na Questão 16, 17,6% responderam que não tinham consciência de qual seria a 

melhor idade para se iniciar o uso de ACO e dentro desse número, 1,3% 

correspondia a entrevistadas universitárias.  
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Gráfico 2 - Variação das respostas da Questão 16. 

 

Nas Questões de 17 a 19 apenas o grupo de alunos da Escola Y respondeu. Esse 

grupo não respondeu às questões anteriores, pois não fazem o uso da pílula e 

correspondem ao total de 9 adolescentes. Suas respostas serão discorridas aqui. 

Elas não fazem uso de pílulas anticoncepcionais, pois alegam que os efeitos 

colaterais prejudicam a saúde e a beleza. Boa parte dessas jovens faz trabalhos não 

oficiais como modelos para diversas campanhas. Desse conjunto, 90% têm 

namorados e mantêm relações sexuais, porém utilizam métodos contraceptivos 

como camisinhas, DIU e tipos de relação onde não há chance de engravidar. 

Algumas das meninas têm distúrbios hormonais, mas fazem tratamentos com 

medicamentos que contêm progesterona natural recomendados pelos 

endocrinologistas. 

Para a Questão 20 todas responderam, e os mais variados graus de 

escolaridade foram observados. 
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Gráfico 3 - Nível de escolaridade dos candidatos. 

 

Para a Questão 21 todas as entrevistadas responderam considerar o uso de pílula 

anticoncepcional influenciado por cultura, religião ou escolaridade, mas em relação 

aos motivos, apenas 4 discorreram o assunto. Dessas, três possuem o Ensino 

Superior e duas possuem Ensino Médio incompleto. Elas concordaram em pontos 

de vista onde culturas específicas, como algumas tribos indígenas ou africanas 

(exemplos citados por elas) não possuem métodos contraceptivos artificiais 

disponíveis. Também concordaram que determinadas religiões restringem o uso da 

pílula para fins medicinais e outras restringem totalmente. Também concordaram 

que a escolaridade pode influenciar para o uso da pílula, de forma que a ampliação 

dos estudos gera melhor conhecimento sobre qualquer assunto. 

As diferenças observadas forma em sua maioria são condizentes com os 

entrevistados, porém os gráficos não apontam esses detalhes tais como: Duas 

senhoras com 73 e 71 anos de idade não acharam que a explicação por parte dos 

pais exerceu alguma valia esclarecedora sobre a pílula. Elas que viveram em 

tempos e em locais (ambas são de cidades do interior nordestino) onde os veículos 

de comunicação eram precários e que acompanharam a evolução dos meios de 
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informações, faziam uso da pílula durante certo tempo de suas vidas, por 

recomendação médica e enquanto eram sexualmente ativas. Elas descreveram o 

uso da pílula para outros fins e também descreveram efeitos colaterais, pelas suas 

próprias experiências.  

Também foi surpreendente perceber que alguns estudantes universitários, 

inclusive do curso de química, desconheciam os aditivos presentes no fármaco e 

seus efeitos no organismo humano, e essas estudantes faziam uso da pílula há 

alguns anos.  

No entanto, o que mais chamou a atenção do licenciando é o fato de tantos 

adolescentes, com ferramentas informativas tão próximas, continuarem 

desinformados sobre alguns aspectos que envolvem o ACO como idade correta para 

início, os efeitos no organismo humano (fora os efeitos colaterais) e a 

automedicação. Questões tão simples que poderiam ser solucionadas, por exemplo, 

se frequentassem o ginecologista. 

Os dados verificados pelas respostas das entrevistadas condizem com dados 

apontados na Bibliografia (9, 10) que levantam pesquisas feitas dentro e fora do 

Brasil sobre o uso de pílulas anticoncepcionais em jovens das mais variadas idades.  

Em relação ao fato apresentado pelos alunos da Escola Y, houve uma 

avaliação concreta em termos de resultados pós-informações. Os alunos montaram 

uma pesquisa sobre ACO’s desde seu protótipo Enovid até a pílula atual e utilizaram 

o exemplo do fármaco Yasmin, da Bayer, para apresentar os dados dos hormônios 

presentes no mesmo, desde dosagens por drágea até sua ação no organismo 

humano. Também levantaram questões históricas como a revolução feminina que 

ocorria pós-Segunda Guerra Mundial. Os alunos discutiram o fato de a sua presente 

escola não oferecer aulas de educação sexual como algumas escolas públicas, 
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próximas ao local, ofereciam. Fizeram vários questionamentos voltados para o lado 

social e sexual como:  

 “É possível pegar doenças sexualmente transmissíveis ao ter relações 

anais?” 

 “Por que o uso contínuo da pílula do dia seguinte pode aumentar a fertilidade 

feminina?” 

 “O uso contínuo de ACO pode gerar anticorpos no organismo?” 

Entre várias outras perguntas que foram feitas pelos alunos. O licenciando fez uma 

mesa-redonda onde essas e as outras dúvidas e críticas foram levantadas. Diante 

da desenvoltura dos estudantes, uma questão sobre o assunto foi adicionada à 

prova trimestral dos alunos que será aplicada na semana de 24 a 28 de novembro e 

a prova se encontra em anexo. 

A candidata também foi surpreendida pelo nível dos debates realizados na 

casa de seus vizinhos. Os participantes levaram a discussão para o foco escolar 

baseando-se em seus exemplos e de suas famílias ou amigos, mostraram como o 

esclarecimento por parte da escola pode mudar o curso de suas vidas. Claro que 

também foi dada importância à participação da família, porém, tudo foi centralizado 

na escola, pois, de acordo com eles, a escola é capaz de mobilizar a família com 

reuniões, trabalhos escolares, eventos de fins de semana etc. Porém, uma 

importante questão foi trazida: Por que ainda não existem projetos governamentais 

concretos voltados para a conscientização do uso de pílulas anticoncepcionais? 

Uma proposta muito interessante veio como resposta: As pesquisas podem ser a 

energia de ignição que falta. Nos casos de HPV e hepatite B, as providências 

governamentais voltadas desde o patrocínio de pesquisas científicas até a 

divulgação por meio de mídias sobre prevenção e campanhas de vacinação, tudo 
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teve início em pesquisas que foram feitas pelos mais diversos estudiosos e 

apresentados em reuniões de representantes governamentais. E também, uma 

proposta foi feita: os dados estatísticos precisam chamar a atenção do governo e 

para isso, o volume de pesquisas e a divulgação das mesmas em mídias 

alternativas podem trazer resultados positivos. 

Quanto aos alunos que participaram da pesquisa de maneira informal, da escola X, 

todas do sexo feminino, durante os debates muitas dúvidas foram esclarecidas como 

a melhor idade para iniciar o uso de ACO, o acompanhamento por ginecologista e 

sobre contração de doenças a partir do fato que algumas acreditavam que a pílula 

do dia seguinte servia como “proteção”. As alunas trouxeram muitas dúvidas 

referentes a questões de saúde e muitas também revelaram que utilizavam a pílula 

escondido dos pais.  

Diferentemente da escola Y, onde foi possível associar os conhecimentos de 

química como funções orgânicas, reações químicas e bioquímica como o tema ACO, 

na escola X o assunto não foi demonstrado como químico apenas pelo fato da 

candidata ter citado e mostrado as moléculas que estão presentes nas drágeas de 

um anticoncepcional e como funcionam no organismo humano. Porém as alunas 

não conseguiram por si só fazerem conexões tendo em vista que o ambiente de sala 

de aula teria ajudado bastante a sanar esse problema.  
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5 CONCLUSÕES 

 

A candidata conclui que os objetivos foram alcançados. Considerando os 

dados da literatura, as pessoas, inclusive aquelas que fazem utilização de 

anticoncepcionais pouco sabem sobre aquilo que consomem e muitas inclusive não 

se interessam pelo fato. Também foi confirmado que a escolaridade não é um fator 

crucial a respeito do conhecimento sobre o ACO, pois algumas das entrevistadas 

possuíam nível superior (em andamento) e entre elas, algumas já tinham filhos, 

porém, desconheciam as substâncias presentes na pílula, a ação das mesmas sobre 

o organismo humano e se existiam ou não efeitos colaterais sobre os que utilizam o 

fármaco continuamente.  

Na literatura estudada também existem propostas da participação efetiva da 

escola e da comunidade no esclarecimento de inúmeras questões que envolvem as 

particularidades de cada ser humano e o licenciando confirmou que a ausência 

dessa participação tem influência destrutiva na vida posterior dos membros 

discentes do corpo escolar. Essa conclusão foi obtida a partir das discussões feitas 

na vizinhança da candidata, onde os entrevistados trouxeram à tona uma importante 

proposta: Educação sexual deveria ser uma disciplina obrigatória na educação 
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básica. Por meio de seus exemplos pessoais, os membros das comunidades 

relataram como a escola os esclareceu sobre o uso de ACOs por intermédio de 

palestras, reuniões de pais e mestres, trabalhos e seminários e pesquisas para 

feiras de ciências. Esse esclarecimento foi positivo para os que o obtiveram. Em 

contrapartida, alguns reclamaram da falta de participação do corpo escolar 

(comunidade e funcionários) no esclarecimento das mesmas questões e como isso 

agiu de forma negativa em suas vidas, desde gravidez precoce até doenças como 

hepatite C. 

Para a candidata o trabalho foi além das expectativas pois a surpreendente 

participação da Escola Y, inclusive com mudança de postura de determinadas 

alunas, trouxe ao licenciando uma noção de que os jovens estão sim sedentos por 

informação, não qualquer uma, mas aquela que lhes interessa. Eles sentem a 

necessidade de serem ouvidos e também gostam que sejam moldados. Isso vai 

além de qualquer avaliação de público que pudesse ser feita.  

A candidata desenvolveu um pensamento após a finalização dos trabalhos: “quais 

diferenças poderiam ser significativas para as pessoas das comunidades que não 

receberam esclarecimento por parte da escola em relação ao ACO? E as alunas da 

escola X, teria sido melhor para elas se o colégio desse uma abertura para o tema 

ser desenvolvido durante as aulas de química? Talvez essas questões não estavam 

planejadas para serem respondidas mas da mesma forma que os resultados 

superaram as expectativas, a falta de avaliação desses resultados deixou essas 

dúvidas.  

Ainda assim o licenciando concluiu que todo o trabalho teve um bom rendimento 

pois mesmo nas escolas X e W, as alunas foram muito participativas e sinceras em 

suas dúvidas 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não houve por minha parte intenção de tratar um projeto de química 

especificamente, não pelo fato de não poder experimentá-lo ou por falta de 

conhecimentos didáticos. Pessoalmente, tenho alguns trabalhos que já foram 

apresentados em disciplinas do curso de química, em projetos como PIBD e 

programas de monitoria e também em congressos estaduais e no SBQ, portanto, 

seria mais simples utilizar qualquer um dos mesmos para defender minha tese de 

monografia. No entanto não quis utilizá-los pelo fato de apreciar aquilo que ainda 
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não fiz ou ninguém próximo a mim tenha feito e por isso prossegui com esse projeto 

até o fim, mesmo percebendo em muitos momentos que poderia não dar certo, 

principalmente pelo curto tempo que lhe dediquei. Sim, assumo o fato que o tempo 

foi meu inimigo nesse percurso, subestimei o poder do mesmo sobre o meu 

desenvolvimento dissertativo dessa obra. Mas, apesar dessa controvérsia, sinto-me 

privilegiada de ter realizado uma obra muito importante por alguns motivos que vou 

citar:  

 A contínua leitura de artigos e textos de livros sobre ACO foi muito 

cansativa, mas aprendi coisas das quais não fazia ideia que existiam 

como funcionamento da hipófise sobre a ovulação; 

 Também aumentei meus conhecimentos e curiosidade pela leitura de 

certos artigos que mostram dados de cidades de São Paulo10 e cidades 

dos EUA4 tão próximos em relação ao uso de ACO. 

 Fui convidada a almoçar na casa das pessoas de minha vizinhança em 

dia de domingo que não encaro como perdidos e sim como maior 

experiência. 

 Entre tantas coisas que levariam inúmeras páginas para serem 

relatadas. 

O meu curso é de licenciatura e isso me permite trabalhar com um público em 

sala de aula, utilizando dados de química com contextualizações e alguns tópicos a 

serem seguidos. Eu quis demonstrar que algumas pesquisas já são feitas no rumo 

de ACO’s e seu uso por jovens e adultos, tirando o foco de ensino de química e da 

sala de aula, não porque isso não seja encantadoramente crucial na minha formação 

e sim porque tinha a intenção de aumentar, expandir o meu público tendo em vista 

que os profissionais de hoje foram os estudantes do passado e como foi para eles a 
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influência escolar. Não quis me ausentar de minha responsabilidade quanto futura 

professora formada pela UFF, muito pelo contrário, quero aumentá-la de forma a 

trazer mais e mais dados que demonstrem a importância da participação da escola 

no uso de ACO’s por seus alunos. Assim como foram feitas diversas pesquisas 

sobre o HPV, por exemplo, e hoje tantas medidas são tomadas para meninas no 

início da puberdade como vacinas e esclarecimento até pela mídia, também é 

possível que o tratamento com pílulas anticoncepcionais seja difundido pelo corpo 

escolar da escola brasileira, em um futuro próximo. Medidas que ultrapassem uma 

distribuição em postos de saúde e que seja capaz de mobilizar a comunidade 

escolar. 

No âmbito de pesquisa este projeto é sim, bastante limitado, porém, a 

continuidade da vida docente é fato concreto para minha vida tendo em vista que 

duas das escolas consultadas para a pesquisa são minhas fontes de renda. Além 

disso, não pretendo pausar minha carreira na monografia e sim usá-la como um 

novo ponto de partida. 
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ANEXOS 

 

1 - QUESTIONÁRIO 

1 - Marque a opção com a sua faixa etária: 

( ) Entre 10 e 16    ( ) Entre 17 e 23   ( ) Entre 24 e 30    

( ) Entre 31 e 37    ( ) Entre 38 e 45   ( ) Entre 46 e 52     

( ) Entre 53 e 59    ( ) Entre 60 e 67   ( ) Entre 68 e 75  

2 - Qual o seu gênero? 

( ) feminino 
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( ) masculino (Para esse gênero responda às perguntas como se fosse sua 

companheira, mãe, irmã etc.) 

( ) outros 

3 - Você já ouviu falar sobre a pílula anticoncepcional? 

( ) sim                                        ( ) não 

4 - Você faz uso ou conhece pessoas muito próximas a você que façam ingestão da 

pílula? 

( ) sim, eu faço. 

( ) sim, eu conheço. 

( ) não. 

Se respondeu sim, responda as Questões 5 a 16. Se respondeu não, responda as 

Questões 17 a 19. 

5 - Você considera importante o esclarecimento para utilização correta da pílula por 

parte da sua escola? 

( ) sim                                            ( ) não 

6 - Você considera importante o esclarecimento por parte dos pais para a utilização 

correta da pílula? 

( ) sim                                         ( ) não 

7 - O esclarecimento (ou falta dele) por parte dos seus pais fez alguma diferença 

para você entender o uso da pílula e seus efeitos no organismo humano? 

( ) sim                                        ( ) não 

8 - Você sabe que a pílula é um medicamento com utilidade para o tratamento de 

diferentes doenças? 

( ) sim                                        ( ) não 
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9 - Do seu ponto de vista, a pílula anticoncepcional apresenta riscos à saúde do ser 

humano se for usada continuamente? 

( ) sim                                      ( ) não 

Por quê? (Uma linha no máximo.) 

10 - Qual o motivo para fazer o uso desse medicamento? (Descrever o motivo em no 

máximo uma linha.) 

11 - Você sabe quais são os principais efeitos colaterais pelo uso contínuo da pílula 

anticoncepcional?  

( ) sim. (Descreva ao menos 1.) 

( ) não 

12 - Faz uso da pílula (ou conhece quem faz) por 

( ) conta própria 

( ) recomendação médica 

13 - Você sabe quais são as substâncias presentes na pílula anticoncepcional? 

( ) sim                                               ( ) não 

14 - Você sabe qual é a ação das substâncias da pílula no organismo humano? 

( ) sim                                              ( ) não 

15 - Você conhece ou faz uso, dos vários tipos de pílula (que não sejam a pílula 

anticoncepcional convencional) que existem no mercado? 

( ) sim. (Descreva ao menos 1.) 

( ) não 

16 - Você sabe em qual idade pode ser iniciado o uso da pílula? 

( ) sim                                                ( ) não 

17 - Qual o motivo para você não utilizar a pílula anticoncepcional? (Descreva em no 

máximo uma linha.) 
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18 - O fato de não utilizar a pílula trouxe alguma consequência para a sua vida? 

( ) sim. Qual? 

( ) não 

19 - Atualmente, você faria o uso da pílula anticoncepcional? 

( ) sim. Por quê? 

( ) não. Por quê? 

20 - Qual o seu grau de escolaridade? 

( ) não sou alfabetizado            ( ) sou alfabetizado            ( ) Fundamental 

incompleto 

( ) Fundamental completo        ( ) Ensino Médio incompleto          ( ) Ensino Médio 

completo 

( ) Ensino Superior incompleto     ( ) Ensino Superior completo   ( ) Pós-graduação 

(todas as derivações) 

21 - Você acredita que a cultura, a religião ou a escolaridade podem influenciar na 

utilização da pílula? 

( ) sim. Quais das formas citadas acima? 

( ) não 

2 - PROVA 

 

Prova do terceiro ano - 3º período - ano 2014 

1 - Observe a equação abaixo e responda o que se pede:  

N2(g)   +     H2(g)                       NH3(g) 

A - Escreva a equação de Kc 

B- Determine o valor de Kc 

C- Determine o valor de Kp 
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Dados:  

Temperatura 27°C,  

R = 0,082 atm·L/K·mol 

 

2 - Observe a equação e responda: 

 2 NO2(g) + O3(g)                  N2O5(g) + O2(g) 

                          

Em um recipiente com capacidade para 10 litros, foram colocados 5 gramas de 

ozônio, 15 gramas de gás nitroso e 20 gramas de gás oxigênio.   Considerando a 

temperatura de 27°C e a constante dos gases perfeitos R = 0,082 atm·L/K·mol, 

determine o valor de Kp para cada substância envolvida. 

 

3 - Envolvendo seus conhecimentos sobre a pílula anticoncepcional discutidos no 

seminário de química, responda o que se pede: 

A - Descreva quais são as substâncias presentes na pílula anticoncepcional 

hormonal combinada oral (ACHO) e como agem no organismo humano. 


