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Resumo
O contraceptivo de emergência, conhecido popularmente como
pílula do dia seguinte, é um medicamento hormonal e nas
drogarias do país, é dispensado sem a necessidade de prescrição
médica para ser utilizado após relações sexuais consideradas de
risco. São medicamentos seguros, porém a utilização
inadequada pode prejudicar o organismo da mulher. O objetivo
deste trabalho foi verificar o processo de aplicação da atenção
farmacêutica durante a dispensação desses medicamentos.
Através de uma pesquisa eletrônica, realizou-se uma revisão
bibliográfica de forma integrativa na base de dados do SciELO
e Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores:
contraceptivo de emergência, atenção farmacêutica e
levonorgestrel, no período de abril a julho de 2021. De acordo
com os dados encontrados, são observadas determinadas
dificuldades na aplicação da atenção farmacêutica durante a
dispensação dos contraceptivos de emergência, comprovando
que essa atividade é insuficiente no Brasil.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com Pereira e Freitas (2008) a atenção farmacêutica é um modelo de prática
farmacêutica clínica que concentra-se no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes
buscando a obtenção de resultados terapêuticos desejados com o aumentando da efetividade do
tratamento medicamentoso, concomitante à detecção de Problemas Relacionados ao Uso de
Medicamentos (PRM), minimizando efeitos indesejados e melhorando a qualidade de vida dos
pacientes (BOYO; WISNIEWSKI; MORSKEI, 2009).
Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a RDC nº 17/2013 define
a drogaria como um estabelecimento de dispensação e comércio de medicamentos, insumos
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farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Nesse cenário, a publicação da RDC nº
44/09 foi importante para consolidar a atenção farmacêutica em drogarias e farmácias,
regulamentando as Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da
dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias
e drogarias.
Segundo Farina e Lieber (2008) o conceito nacional de atenção farmacêutica no Brasil foi
proposto em 2002, consolidando os pilares da atenção farmacêutica no país, a promoção de saúde e
a educação em saúde. O principal serviço prestado nas farmácias e drogarias é a dispensação de
medicamentos e é neste momento em que se faz fundamental a presença do farmacêutico, pois irá
proporcionar ações emancipadoras de alto cuidado, educação em saúde, promoção de saúde e do uso
racional de medicamentos (BARROS; SILVA; LEITE, 2020).
Um medicamento que merece atenção no momento da dispensação e que vêm despertando
certas preocupações nos profissionais de saúde, conforme Pereira et al., (2012) são os contraceptivos
de emergência, também conhecidos como “pílula do dia seguinte”. Essa preocupação concentra-se,
principalmente, no uso abusivo e suas implicações pela facilidade de aquisição nos serviços básicos
de saúde e drogarias do país como uma alternativa para evitar gravidez indesejadas, sendo o único
método disponível para ser utilizado após uma relação sexual com falhas contraceptivas ou em casos
de violência sexual (FIGUEIREDO, 2004).
As informações sobre a eficácia comparativa, a segurança e a conveniência desses métodos
são importantes para os profissionais de saúde e pelas mulheres que os utilizam, nesse cenário, esse
trabalho apresenta o objetivo de elucidar a importância da atenção farmacêutica durante a dispensação
dos contraceptivos de emergência (SHEN et al., 2019).
2 REFERENCIAL TEÓRICO
É esperado que ocorra a diminuição da insatisfação frente ao planejamento familiar, pois o
acesso à informação e aos métodos contraceptivos, que devem ser garantidos pelo Estado, refletem
na vida sexual segura e na decisão sobre ter filhos (GONÇALVES et al., 2019). A criação do
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), elaborado em 1984, trouxe
contribuições importantes para a saúde da mulher, introduzindo ações educativas, preventivas, de
diagnóstico, tratamento e recuperação em clínica ginecológica, planejamento familiar, doenças
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sexualmente transmissíveis (DSTs) e patologias identificadas a partir do perfil populacional das
mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Escolher o método contraceptivo mais adequado, diante da ampla variedade de métodos
disponíveis, dependerá da individualidade de cada mulher, ou seja, pela fase de seu ciclo de vida,
pelas condições específicas de parcerias sexuais e pelo contexto cultural particular (BRANDÃO,
2019).
Os dados obtidos pela última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da
Mulher (PNDS), em 2006, afirmam que os métodos contraceptivos mais prevalentes no Brasil são
constituídos pela esterilização feminina, pílula oral, utilização de preservativos e pílula de emergência
(PERPÉTUO; WONG, 2009, p. 87-104, apud BRANDÃO, 2019).
Desde a última PNDS, o perfil dos métodos contraceptivos mais utilizados no país, não obteve
drásticas mudanças ao longo do tempo. Estudos sugerem que a prevalência de métodos contraceptivos
utilizados por mulheres em idade fértil no Brasil atinge aproximadamente 70,0%, sendo a
esterilização feminina e os anticoncepcionais orais os métodos mais comuns, correspondendo a
23,0% (CORRÊA et al., 2017).
Conforme o Ministério da Saúde (2020) apesar da variedade de métodos contraceptivos
disponíveis, a gravidez indesejada ainda é preocupante e fatores como desinformação sobre
sexualidade, e direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. Além disso, é relevante considerar
que esses obstáculos estão correlacionados com a desigualdade em diferentes estratos populacionais,
principalmente no acesso aos métodos contraceptivos modernos (GONÇALVES et al., 2019).
2.1 Métodos contraceptivos
O padrão da anticoncepção pode ser influenciado por questões sociais como a maior
participação da mulher no espaço público, novas demandas para o enfrentamento das desigualdades
nas relações de gênero a discussão sobre a responsabilidade dos homens na reprodução (OLSEN et
al., 2018)
De acordo com Campanha et al., (2012) a internet apresenta grande relevância na questão
voltada ao planejamento familiar pois contribui amplamente para o acesso à informação de qualidade
e a facilidade de acesso, distribuindo informações e alternativas contraceptivas para a população em
geral. No entanto, o conhecimento sobre métodos contraceptivos e as suas formas de utilização não
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estão necessariamente relacionados com a efetividade desses métodos, principalmente pela
administração ou utilização que acabam sendo incorretas (DELATORRE; DIAS, 2015).
Segundo Olsen et al., (2018) a prevalência da contracepção aumentou de forma considerável
no Brasil nos últimos anos pela implementação de alternativas que facilitam o acesso aos
contraceptivos em esfera pública e privada. A Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) é um
elemento técnico-científico que orienta a oferta, a prescrição e a dispensação de medicamentos nos
serviços do SUS, sendo importante por integrar os contraceptivos hormonais injetáveis
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
Conforme o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (2019) o Programa
Farmácia Popular do Brasil, criado pelo Ministério da Saúde, oferece a população os medicamentos
essenciais através de convênios com a rede privada de farmácias e drogarias, disponibilizando o
acesso aos anticoncepcionais orais e injetáveis.
Além disso, a introdução da cobertura e esterilização em procedimentos em contracepção,
introduzido pela Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, juntamente a chegada de
métodos mais atuais e a distribuição de contraceptivos na rede pública, também foram importantes
para o aumento da contracepção no país (OLSEN et al., 2018).
2.2 Esterilização feminina
É proposto por Caetano (2014) que a queda de fecundidade no Brasil ocorreu a partir da
década de 1960, com a introdução dos métodos contraceptivos modernos e pelo aumento da utilização
da laqueadura tubária, suprindo a demanda crescente pela regulação da fecundidade (CAETANO,
2014). O início da utilização da esterilização feminina no país foi marcado pelas dificuldades nos
aspectos das relações de gênero e nas políticas de saúde reprodutiva, e influenciado pela disseminação
do novo modelo de família conjugal, caracterizado pelo avanço do trabalho feminino fora do lar e
diminuição do número de filhos (ALVES, 2017).
Conforme Fontenele e Tanaka (2014) é um método cirúrgico seguro que consiste em cortar
ou ligar as trompas, que unem os ovários ao útero, indicado para mulheres que não desejam ter filhos
por motivos de saúde, como cicatrizes uterinas provadas pela cesárea ou pela descoberta de doenças
congênitas transmitidas pela mãe, como a hemofilia. É importante salientar que a laqueadura tubária,
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assim como a vasectomia, são procedimentos hospitalares ofertados gratuitamente no Sistema Único
de Saúde (SUS), desde 1997 (CAETANO, 2014).
Sabe-se que tomar decisões precipitadas ou sem pesquisar a fundo sobre o tema, pode gerar
consequências negativas em nossa vida. A desinformação acerca da esterilização feminina e dos
métodos contraceptivos reversíveis pode gerar arrependimento nas mulheres, pois a chance de
engravidar após o procedimento é de 1%, e a cirurgia para tentar reverter o método apresenta poucas
chances de ser bem sucedida (BARBOSA; LEITE; NORONHA, 2009).
2.3 Contraceptivos orais
A pílula anticoncepcional oral é um método contraceptivo muito confiável e amplamente
utilizado devido à facilidade de acesso e pelos benefícios proporcionados como a diminuição de
cólicas, acne e incidência de anemias, regularização do ciclo menstrual, proteção contra o câncer de
ovário e aumento do prazer sexual (ALMEIDA; ASSIS, 2017, apud MARMITT, 2006).
Conforme Gonçalves et al., (2016) muitas mulheres adquirem o medicamento por conta
própria, ou seja, pagando por ele, e a região Sul do país apresenta a maior prevalência de utilização.
No entanto, os anticoncepcionais orais estão disponíveis na rede pública do país, sendo financiados e
comprados pelo Ministério da Saúde no âmbito do Programa Saúde da Mulher.
Segundo Almeida e Assis (2017) os contraceptivos orais, em geral, são bem tolerados por
apresentarem baixos efeitos colaterais, contribuindo para grande adesão ao uso. No entanto, a falta
de informação a respeito da possibilidade de haver efeitos colaterais afeta a eficácia, ocasionando a
interrupção do uso nos primeiros 12 meses. Essa situação é ainda mais presente pelo fato de ser um
método que não requer a ação de um profissional de saúde para ser interrompido, apresentando alta
taxa de descontinuidade pelas usuárias (BORGES et al., (2021).
Além disso, a falta de acompanhamento profissional adequado e a utilização sem prescrição
médica ocasionam falhas do método contraceptivo advindas da utilização irregular ou equivocada da
pílula anticoncepcional, provocando gestações não planejadas e aumento das ocorrências de abortos
induzidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
Em mulheres portadoras de trombofilia hereditária, tabagistas e obesas é importante mensurar
o risco de tromboembolismo venoso decorrente da utilização de contraceptivos orais, pois o
estrogênio aumenta a concentração sérica de fatores de coagulação e reduz a concentração de fatores
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anticoagulantes, podendo trazer impactos clínicos importantes (OLIVEIRA; PASCHÔA;
MARQUES, 2020).
2.4 Contraceptivo de emergência
Segundo Campanha et al., (2012) o contraceptivo de emergência, também conhecido como
pílula do dia seguinte, é um método hormonal indicado para evitar a gravidez após uma relação sexual
desprotegida, em casos de falha de métodos ou violência sexual. O método começou a ser estudado
pelo canadense Albert Yuzpe em 1970, e no mesmo ano, começou a ser disponibilizado na Hungria
e na China, em 1980, e baseava-se na associação dos hormônios estrogênio e progesterona
(FIGUEIREDO, 2004).
Entre os anos de 1996 e 2006, a utilização do contraceptivo de emergência cresceu de forma
notória no Brasil, segundo os dados da última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança
e da Mulher (PNDS), realizada em 2006, comprovando que 12% das mulheres de 15 a 49 anos
sexualmente ativas, já teriam utilizado o método em algum momento da vida (BRANDÃO, 2017).
Além disso, é único método pós-coito reconhecido pelo Ministério da Saúde e consta nas
Normas de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde desde 1986. O documento traz informações
a respeito da utilização, situação de uso e a população alvo, porém o debate acerca do acesso ao
medicamento surgiu com a introdução do produto no mercado brasileiro, em setembro de 1999
(FIGUEIREDO, 2004).
De forma geral, são hormônios que assemelham-se aos contraceptivos orais, porém em doses
mais elevadas, pois equivalem a cerca da metade de uma cartela de pílula anticoncepcional de uso
regular provocando alterações na liberação do óvulo ou impedindo que estes não se alojem na parede
do útero (MATSUOKA; GIOTTO, 2019).
O método está disponibilizado nas farmácias de todo o país desde 1999 na forma de dose única
contendo levonorgestrel na apresentação de comprimidos de 0,75 mg e 1,5 mg, correspondendo a
cartelas com 2 e 1 comprimidos, respectivamente, e nos serviços de saúde pública está disponibilizado
na apresentação de 0,75 mg (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
É importante ressaltar que o método é cercado de polêmicas e discussões médicas, éticas
ideológicas e políticas, acerca do início da vida, pois anticoncepção e aborto estão associados com o
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tabu da sexualidade feminina, porém, as informações científicas a respeito do método contribuem
para a sua aceitação no contexto político e jurídico brasileiro (CAMPANHA et al., 2012).
2.4.1 Mecanismo de ação e esquema de administração
O mecanismo de ação das pílulas de levonorgestrel é evidenciado na primeira e segunda fase
do ciclo menstrual, impedindo o encontro entre o óvulo e o espermatozoide e a consequente
fecundação. Na primeira fase, causa alterações nos folículos, impedindo a ovulação por vários dias e
na segunda fase, altera o transporte dos espermatozoides e do óvulo nas trompas, modificando o muco
cervical e interferindo na mobilidade dos espermatozoides (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
É importante ressaltar que não é indicado utilizar o medicamento mais de uma vez por ciclo
menstrual e que se administrado na suspeita de gravidez, ou seja, com o óvulo já implantado no útero,
ocasionará efeitos nocivos para o feto (MATSUOKA; GIOTTO, 2019).
Segundo Lupião e Okasaki (2012) existem duas formas de anticoncepção de emergência que
se diferenciam pelos hormônios utilizados. A primeira consiste no método de Yuzpe, trazendo a
combinação de estrogênio e progestágeno sintético, denominados de anticoncepcionais hormonais
combinados (AHOC).
Conforme Paiva e Brandão (2012) a combinação destes hormônios resultava em efeitos
adversos como náuseas, vômitos e dor de cabeça, trazendo a necessidade de uma reformulação do
medicamento em 1990, contendo somente a progesterona, com o objetivo de diminuir os efeitos
negativos da associação dos dois hormônios e aumentar a efetividade do método, constituindo a
segunda forma de anticoncepção, através da utilização de um progestágeno isolado, o levonorgestrel
(LUPIÃO; OKASAKI, 2012).
As duas formas de anticoncepção de emergência podem ser utilizadas até o quinto dia após a
relação, porém quanto mais próximo da relação for utilizada, maior será a eficácia. A pílula
anticoncepcional combinada pode ser encontrada na concentração de 50 ug de etinil-estradiol e 0,25
mg de levorgestrel ou na concentração de 30 ug de etinil-estradiol e 0,15 mg levonorgestrel. O
esquema de administração encontra-se na tabela abaixo (AMADO; LEAL, 2004 apud., CAMPANHA
et al., 2012):
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Quadro 1 – Esquema de administração de substâncias
Apresentação

Quantidade de comprimidos

Posologia

50 ug etinil-estradiol + 0,25 mg

4

2 comprimidos a cada 12

levorgestrel
30 ug etinil-estradiol + 0,15 mg

horas
8

4 comprimidos a cada 12

levonorgestrel

horas

Fonte: AMADO; LEAL (2004) apud., PEREIRA et al., (2012).

Em relação ao método de Yuzpe, o recomendado pela OMS para a finalidade de anticoncepção
de emergência, é a apresentação que contém a dose total de 200 g de etinil-estradiol e 1 mg
levonorgestrel, divididos em doses iguais para serem administrados a cada 12 horas ou administração
em dose única (LUPIÃO; OKASAKI, 2012). O método de Yuzpe também pode ser encontrado no
esquema de administração de 0,2 mg de etinil-estradiol associados a 2 mg de DI-norgestrel
(equivalente a 1 mg de levonorgestrel), divididos em duas doses para serem administradas a cada 12
horas, sendo importante tomar a primeira dose dentro das 72 horas após a relação (COSTA, 2004
apud., PEREIRA et al., 2012).
Para a utilização da apresentação contendo somente levonorgestrel, o esquema de
administração consiste na utilização de 1 comprimido de 0,75 mg a cada 12 horas, 1 comprimido
contendo 1,5 mg em dose única, ou 2 comprimidos de 0,75 mg também em dose única (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2010).
2.4.2 Eficácia
Os métodos de contracepção de emergência são comprovadamente eficazes em relações
sexuais desprotegidas no meio do ciclo menstrual, e a sua eficácia é avaliada pelo índice de falha e
pelo índice de efetividade. Em 1994, a Organização Mundial da Saúde (OMS) comprovou que a
eficácia do levonorgestrel é superior ao método de Yuzpe, apresentando taxas de falha
expressivamente menores (CAMPANHA et al., 2012).
A eficácia do levonorgestrel é extremamente alta com a utilização até o 5º dia após a relação
sexual de risco, porém quanto antes for utilizado, maior será a efetividade do método, no entanto, não
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deve ser utilizado como um método contraceptivo de rotina, pois o uso constante diminui a sua
eficácia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
Em 100 mulheres com intercurso desprotegido durante a segunda ou terceira semana do ciclo,
oito mulheres poderiam engravidar e esse número diminui para dois com a utilização do
levonorgestrel ou método de Yuzpe, porém por apresentar eficácia menor, o método de Yuzpe só
deve ser utilizado se o levonorgestrel não estiver disponível no momento nos locais ofertados
(WANNMACHER, 2005).
É importante salientar que a eficácia de qualquer medicamento está amplamente associada
com a administração adequada, e no caso do contraceptivo de emergência a administração correta
dentro do período de 72 horas após a relação sexual desprotegida contribui de forma significativa
para a sua efetividade (MATSUOKA; GIOTTO, 2019).
2.5 Atenção farmacêutica e dispensação de contraceptivos de emergência
A orientação sobre a utilização correta de medicamentos reflete em resultados terapêuticos
desejados através da resolução de problemas farmacoterapêuticos, constituindo a atenção
farmacêutica. No Brasil, esse cenário apresenta algumas dificuldades que são consequência da
ausência de farmacêuticos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em esfera privada, observa-se que
as drogarias constituem um ambiente comercial, afastando o farmacêutico de sua atividade primária
(PEREIRA; FREITAS, 2008).
Segundo Brandão et al., (2017) as drogarias constituem o principal ambiente para a aquisição
de métodos contraceptivos modernos, pois são estabelecimentos que permanecem abertos a noite e
nos finais de semana, facilitando a obtenção desses métodos pelas usuárias.
Em relação aos contraceptivos de emergência, a dispensação sem prescrição médica foi
aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 1996, porém a dispensação
acontece sem aconselhamento sexual e reprodutivo do farmacêutico, diferentemente do que é
presenciado nos países europeus e América do Norte (PAIVA; BRANDÃO, 2012).
Segundo Matsuoka e Giotto (2019) somente no Brasil, estima-se que 30% das mulheres
utilizem a pílula do dia seguinte, resultado da facilidade de aquisição do método nas drogarias do
país. No entanto, essa utilização é cercada de desconhecimento, contribuindo para o consumo
exagerado e o uso irracional de levonorgestrel que pode prejudicar a saúde da mulher, causando
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câncer de mama e colo uterino, diminuição da eficácia terapêutica resultando em gravidez indesejada
e até mesmo infertilidade (LACERDA; PORTELA; MARQUES, 2019).
Assim como em qualquer medicamento, podem ser observados efeitos adversos e é importante
informar as pacientes sobre eles. No caso dos contraceptivos de emergência, os efeitos secundários
mais frequentemente observados são náuseas e vômitos de pequena intensidade, e como prevenção
pode ser utilizado um medicamento antiemético uma hora antes da administração da pílula
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
Uma questão que também deve ser esclarecida a respeito do método é a sua relação com o
efeito abortivo, porém não existem evidências científicas que afirmem que a utilização do método
ocasione um aborto, pois o mecanismo de ação concentra-se em etapas em que ainda não ocorreu a
fecundação e não havendo o encontro de gametas, não pode ser considerado um método abortivo
(CAMPANHA et al., 2012).
Nesse cenário, a atenção farmacêutica é muito importante durante a dispensação para
esclarecer essas dúvidas e orientar sobre a utilização correta da substância, forma de administração,
posologia, entre outros, garantindo a efetividade do método e evitando problemas relacionados
(MATSUOKA; GIOTTO, 2019).
3 METODOLOGIA
O presente artigo foi elaborado através de uma revisão bibliográfica de forma integrativa
utilizando-se a base de dados do Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e publicações relevantes
disponíveis no Google Acadêmico. A pesquisa eletrônica foi consolidada pela utilização de
descritores, obtidos junto aos Descritores em Ciências da Saúde (https://decs.bvsalud.org/):
contraceptivo de emergência, atenção farmacêutica e levonorgestrel.
A pesquisa consolidou-se no período de abril a julho de 2021, incluindo artigos e publicações
relacionados com a atenção farmacêutica e a dispensação de contraceptivos de emergência em
drogarias ou farmácias comerciais, acerca dos aspectos desta modalidade de atuação farmacêutica e
parâmetros relacionados ao medicamento, como composição farmacológica, regime de
administração, eficácia e efeitos adversos, corroborando para enaltecer a importância desta atividade
sobre determinado medicamento. Foram utilizadas publicações datadas entre o período de 2004 e
2021, e excluíram-se publicações que apresentavam divergências e inconsistência com a temática a
ser estudada ou aquelas que não estavam com o texto disponível na íntegra.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O momento da dispensação de um medicamento é extremamente importante para assegurar a
sua utilização adequada e evitar o uso irracional, pois é durante essa prática que os pacientes sentemse a vontade para questionar o profissional farmacêutico sobre o tratamento terapêutico, sendo
esclarecidas quaisquer dúvidas que o mesmo apresentar, e desse modo, a atenção farmacêutica
durante a dispensação dos contraceptivos de emergência seria fundamental para esclarecer possíveis
dúvidas das mulheres e orientá-las quanto aos riscos e benefícios da substância, porém a prática dessa
atividade apresenta certas dificuldades no Brasil, o que explica a sua ausência na maior parte das
drogarias (PEREIRA; FREITAS, 2008).
Como resultado, observa-se grande procura pelo medicamento no país e na maioria das vezes,
as mulheres deixam o estabelecimento com dúvidas, uma realidade oposta ao que é observado nos
Estados Unidos, onde a disponibilidade dos contraceptivos de emergência é baixa e a razão para isso
é explicada pelos farmacêuticos, afirmando que existe falta de treinamento da classe para
aconselhamento em reprodução e pela preocupação quanto ao impacto negativo que o medicamento
pode causar, caso seja utilizado inadequadamente (PAIVA; BRANDÃO, 2012).
Os estudos que relacionam dispensação farmacêutica e contracepção de emergência no Brasil
são escassos comparando com a literatura internacional, e até o momento, o país não apresenta
políticas de provisão da contracepção de emergência, diferentemente dos países da América do Norte
e Europa que adotaram essas medidas e defendem a necessidade de aconselhamento em saúde sexual
e reprodutiva para as mulheres e consumidores em geral dentro dos estabelecimentos (BRANDÃO
et al., 2017).
Os profissionais de saúde, como um todo, apresentam uma formação extremamente ampla,
mas esse cenário é o resultado da dificuldade da abordagem de temas como sexualidade, gênero e
saúde sexual e reprodutiva na formação desses profissionais, e nesse sentido, a inclusão desses
aspectos para a formação do profissional farmacêutico é muito importante para valorizar e qualificar
a prática farmacêutica para o atendimento, dado o potencial educativo que apresentam nas drogarias
(BRANDÃO, 2017).
Apesar da grande procura pelos contraceptivos de emergência, não se pode afirmar que as
mulheres estão utilizando da forma adequada, pois muitas relatam que utilizam o medicamento para
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o sexo desprotegido, e a utilização deve concentrar-se em situações em que realmente existe a
possibilidade de ocorrer uma gravidez indesejada (LACERDA; PORTELA; MARQUES, 2019).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo, pode-se perceber a imensa importância que o profissional farmacêutico
apresenta na drogaria, e principalmente, durante a dispensação de medicamentos. Temos consciência
de que a utilização irracional de medicamentos pode acarretar danos sério a saúde e nesse quesito, os
contraceptivos de emergência devem ser utilizados com cautela e somente nas situações para a qual
é indicado.
A dispensação farmacêutica não é somente o ato de entregar os medicamentos para os
pacientes, é um momento de acolhimento, pois o profissional farmacêutico é a chave para o
entendimento da terapêutica e para passar esse entendimento para o paciente. Infelizmente, a atenção
farmacêutica durante a dispensação da pílula do dia seguinte no Brasil pouco é observada, e as
consequências disso refletem na utilização desses medicamentos, porém se houverem políticas de
provisão da contracepção de emergência e se a atenção farmacêutica for consolidada nas esferas
públicas e privadas, obteremos um notável avanço na utilização desses medicamentos.
Além disso, profissionais da saúde em geral, mas principalmente, farmacêuticos devem ter
conhecimento acerca de temas sobre sexualidade, gênero e educação sexual e reprodutiva, pois a
partir disso estarão preparados para orientar mulheres e jovens no momento da dispensação.
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