
  1 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Maio, 2020. 

 

A CONTRACEPÇÃO HORMONAL ORAL E SEUS MECANISMOS DE 
INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA 

 

 

RIBEIRO, Carolina Fernanda de Miranda 

Discente de Farmácia na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias – FAIT – Itapeva – SP. 

LAHOUD, Ana Michele 

Docente de Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias – FAIT – Itapeva – SP. 

FATTORI, Nielse Cristina de Melo 
Docente da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT 

 

RESUMO 

Os anovulatórios são o principal recurso para mulheres que pretendem ter controle sobre seu corpo. 
Ele é utilizado tanto por mulheres que pretendem regulação hormonal e do ciclo menstrual, bem 
como por aquelas que visam prevenir uma gravidez. Os contraceptivos são comprimidos que contém 
hormônios análogos aos produzidos pelo sistema feminino, da classe da progesterona ou do 
estrogênio. Por ser tratar de um esteroide, é necessária uma indicação médica que levará em 
consideração as características individuais das pacientes e possíveis alterações hormonais venham a 
desenvolver. Apesar de ser um método muito seguro, ele pode sofrer interferências se utilizado junto 
a outras substâncias, como antibióticos, anticonvulsivantes entre outros, podendo assim ocasionar 
falha na prevenção da fertilização, resultando em um evento denominado interação medicamentosa. 
Algumas doenças como infecções e epilepsia implicam uso dessas medicações, que podem destruir 
as bactérias responsáveis pela absorção do contraceptivo, ou ainda interferir na ação das enzimas 
encarregadas pela presença sérica do medicamento, ocasionando, eventualmente, uma gravidez não 
desejada. Este artigo objetivou explicar ao leitor os benefícios do emprego da pílula na saúde da 
mulher, fazendo-o compreender quais são os medicamentos que podem alterar eficácia 
farmacológica do anticoncepcional, e em qual nível de absorção ocorrem às interações 
medicamentosas. 
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ABSTRACT 

Anovulatory is the main resource for women who want to have control over their body. It is used both 
by women who want hormonal and menstrual cycle regulation, as well as by those who aim to prevent 
pregnancy. Contraceptives are pills that contain hormones analogous to those produced by the female 
system, of the class of progesterone or estrogen. Because it is a steroid, a medical indication is 
necessary that will take into account the individual characteristics of the patients and possible 
hormonal changes that may develop. Despite being a very safe method, it can suffer interference if 
used with other substances, such as antibiotics, anticonvulsants, among others, thus causing a failure 
to prevent fertilization, resulting in an event called drug interaction. Some diseases such as infections 
and epilepsy imply the use of these medications, which can destroy the bacteria responsible for the 
absorption of the contraceptive, or even interfere with the action of the enzymes responsible for the 
serum presence of the medication, possibly causing an unwanted pregnancy. This article aims to 
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explain to the reader the benefits of using the pill on women's health, making them understand which 
medications can alter the pharmacological efficacy of the contraceptive, and at what level of 
absorption drug interactions occur. 

Keywords: Anovulatory; Antibiotics; Pharmaceuticals; Hormones; Metabolization. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A contracepção oral é considerada um método reversível muito eficaz, 

vastamente difundido e utilizado no mundo para prevenção gestacional. Estima-se 

que atualmente mais de 200 milhões de mulheres no mundo façam uso da pílula 

como método de escolha contraceptiva, de planejamento familiar ou controle de 

natalidade.  A primeira pílula foi aprovada em 1960 pela F.D.A (Food and Drug 

Administration) Norte Americana, pílula chamada Enovid que em sua composição 

continha 9,85mg de derivado de progesterona e 150mg de estrogênio sintético: uma 

verdadeira bomba hormonal, que provocava inúmeros efeitos colaterais, como 

retenção líquida, hirsurdismo e hiperseborréira. Diante de tais efeitos a indústria 

farmacêutica diminuiu pela metade a concentração dos hormônios sintéticos e 

inseriu componentes que melhoravam a qualidade de vida da mulher, promovendo 

assim, maior bem estar sem perda da eficácia contraceptiva (SILVA, ROCHA, 2013). 

Além de evitar a fertilização, esses fármacos passaram a ter numerosos 

benefícios, pois com o bloqueio da ovulação a mulher não é exposta aos diversos 

hormônios produzidos demasiadamente no ciclo menstrual que, por sua vez, 

poderiam ocasionar doenças. O anticoncepcional diminui a incidência de doença 

mamária, de câncer ovariano e endometrial; diminui o fluxo e regula o ciclo 

menstrual; alivia os sintomas da tensão pré-menstrual; melhora os sintomas da 

endometriose, da síndrome do ovário policístico (SOP) entre outras doenças. 

Todavia, esse tratamento à base hormonal pode sofrer interferência pelo uso 

concomitante de outros fármacos, fato este denominado interação medicamentosa. 
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Essas Interações de caráter antagônico resultam em um fator de competição na 

linha curva de ação dos anticoncepcionais, inibindo a sua presença sérica, deixando 

a mulher susceptível a sangramentos ou a gravidez (SOUZA, 2015). 

Existe uma grande quantidade de fármacos capazes de alterar o processo de 

metabolização e provocar diminuição da eficácia contraceptiva, dentre eles estão os 

que provocam alterações na absorção intestinal, como os antibióticos e os fármacos 

que induzem aumento das enzimas hepáticas, como anticonvulsivantes, álcool e 

corticoides (SILVA, 2017). 

Este artigo teve por objetivo descrever os mecanismos de ocorrência das 

interações medicamentosas entre contraceptivos orais e outras classes de 

medicamentos. O método consistiu em pesquisas bibliográficas de caráter 

exploratório sobre os mecanismos que possam resultar em uma interação 

medicamentosa entre anovulatórios e antibióticos. Esta pesquisa foi aprofundada 

pela interferência de outros medicamentos antagônicos à ação dos contraceptivos 

que por seu desempenho farmacocinético possam ocasionar gravidez indesejada. 

As referências apresentadas na literatura foram feitas nos livros da Biblioteca da 

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva e majoritariamente nas bases 

de dados eletrônicos SCIELO (Scientific Eletronic Library Online); na Revista de 

Ciências Médicas e Biológicas, através de teses do Centro Universitário de Brasília, 

Centro de Pós-Graduação Oswaldo Cruz e Universidade Federal Fluminense, para a 

seleção dos artigos foi selecionado o período de 2014 a 2019 e o livro de 2010, esse 

levantamento realizou-se no período de fevereiro e março de 2020.  

 

1. DESENVOLVIMENTO 

 

O Sistema Reprodutor Feminino é responsável não apenas pela reprodução, 

mas também pela produção de hormônios. Para compreender todo o controle 
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hormonal, é preciso designar inicialmente as funções do LH e do FSH. O LH, 

Hormônio Luteinizante, é responsável pela menstruação, formação do corpo lúteo e 

liberação de progesterona. O FSH, Hormônio Folículo Estimulante, é o responsável 

por estimular o crescimento de folículos no ovário, amadurecimento dos óvulos e 

liberação de Estrogênio. Através da figura 1, é possível visualizar como ocorre o 

sistema de liberação hormonal. 

Figura 1. Feedback Hormonal Positivo e Negativo. 

 
Fonte: adaptado pelo autor, OLIVEIRA, 2012. Disponível em: 

https://www.medicinanet.com.br/m/conteudos/acp-
medicine/4456/menstruacao_normal_e_anormal.htm  

A hipófise libera o FSH, responsável pelo desenvolvimento folicular nos 

ovários e sequencialmente, na liberação de Estrogênio. Ao mesmo tempo, a Hipófise 

libera o LH, responsável pela formação do corpo lúteo e respectivamente liberação 

de Progesterona. Ambos os hormônios atuam por feedback negativo (também 

chamada de Retroalimentação Negativa) na Hipófise, ou seja, depois da ovulação, 

Progesterona e Estrogênio irão inibir a Hipófise de liberar mais FSH e LH. Os 

anticoncepcionais são sinteticamente análogos ao Estrogênio e a Progesterona, 
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simulam uma ovulação a ponto de inibir o FSH e o LH; limitam assim o número de 

folículos a serem desenvolvidos (regulação hormonal) e de óvulos a serem 

eventualmente fecundados, causando o efeito contraceptivo (PATRICIO, BARBOSA, 

2019). 

O mecanismo de ação das pílulas esteroides é supressão do hormônio 

folículo estimulante a nível eixo hipotálamo-hipófise. Pílulas anticoncepcionais 

podem ter duas origens: Progestágenos ou Estrógenos (SOUZA, 2015). Os 

progestágenos (também chamados de minipílulas) são hormônios sintéticos 

análogos à progesterona, e podem ser retirados dos hormônios 19-nortestosterona, 

17-alfa-hidroxiprogesterona ou do hormônio 17-espironolactona. Os Estrógenos 

(representados principalmente pelo etinil estradiol) são hormônios derivados do 

estradiol, estrona ou estriol. (LOPES, 2014). Os medicamentos Progestágenos 

derivados da 19-nortestosterona podem muitas vezes estar associados a ação de 

efeitos andrógenos no organismo, pois esses são derivados do hormônio masculino, 

a testosterona. Sua eficácia contraceptiva é comprovada, todavia há relatos de 

mulheres que obtiveram junto ao uso desses hormônios aumento da libido e de 

efeitos androgênicos em geral. (LOPES, 2014). 

Os progestágenos derivados do hormônio 17-alfa-hidroxiprogesterona já são 

mais utilizados para efeitos anti-andrógenos, isto é, diminui os efeitos colaterais e 

pode ser uma opção favorável ao tratamento da SOP. Derivados da 17-

espironolactona (drospirenona) são contraceptivos diuréticos, auxiliam na diminuição 

da retenção líquida. As pílulas estrógenas por sua vez, além da eficácia 

contraceptiva potencializam a ação do progestágeno. Mantém o padrão de 

sangramento cíclico, inibem a secreção de FSH. Todavia, estão relacionadas ao 

aumento do fator de coagulação V e VII, intrinsicamente envolvidos no risco de 

trombose. Os diversos efeitos no organismo da mulher variam de acordo com o tipo 

da pílula de escolha, por esta razão a indústria associou esses hormônios fazendo 

pílulas combinadas, que visam maior utilização por parte do público feminino com 

menor chance de efeitos indesejados. Deve-se lembrar de que os anticoncepcionais 
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orais são indicados em mulheres sadias, não fumantes e menores de 35 anos de 

idade, evitando que a paciente seja exposta a riscos de obesidade, hipertensão e 

tromboembolismo (LOPES, 2014). 

Os antibióticos podem ser classificados como bacteriostáticos ou bactericidas: 

são compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar 

morte de bactérias, respectivamente (SOUZA, 2015). Com a atual problemática da 

resistência de bactérias, antibióticos das mais variadas classes tem sido utilizados 

muitas vezes sem necessidade ou de modo inadequado. Medicamentos 

antimicrobianos, como a Rifampicina, têm sido comumente acionados, o que leva os 

antibióticos ao topo em um rol de prescrições para tratamento de infecções, por 

vezes resultando uso indiscriminado e incorreto, sendo um fator preocupante se 

levado em consideração o crescente número de bactérias multirresistentes 

(SANTOS, 2012). 

Podemos classificar a metabolização de anticoncepcionais e antibióticos em 

duas fases. Entende-se que a metabolização pode ocorrer por oxidação, redução, 

hidrólise, conjugação, condensação, isomerização. Na fase 1, ocorre a 

biotransformação enzimática. O fármaco ingerido será oxidado pelo fígado (órgão 

principal da biotransformação) pois possui maior concentração de enzimas 

envolvidas no processo. A metabolização nesta fase resulta em produtos mais 

reativos quimicamente. Na fase 2, encontram-se as moléculas que não foram 

ativadas pelo processo hepático, elas serão conjugadas na bile, levadas até o 

intestino para liberar novamente o fármaco ativo na corrente sanguínea (PATRICIO, 

BARBOSA, 2019). 

Fig.2: Mecanismos de Absorção dos Medicamentos. 
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Fonte:Adaptado pelo autor, SOUZA, 2015. Disponível em: 
https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/6843/1/20944032.pdf 

“Ocorre uma interação medicamentosa quando os efeitos de uma droga são 

alterados pela presença de outra droga, de alimento, de bebida ou de alguns 

agentes químicos ambientais” (SILVA, 2010, p.171).  

As interações medicamentosas sem dúvida estão entre as questões atuais 

mais complexas e de grande importância para os profissionais da saúde. No tocante 

a contraceptivos e antimicrobianos, sabe-se que há a possibilidade de interações ao 

nível de metabolismo hepático. Essas interações tem caráter: 

a) Farmacodinâmico: ocorre nos receptores chamados “sítios de ação” 

podendo causar sinergismo ou antagonismo de efeitos bioquímicos e 

fisiológicos. 

b) Farmacocinético: interações que ocorrem quando um dos agentes 

modifica os processos de absorção, distribuição, biotransformação e 

excreção. 
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A rifampicina é um antibiótico semi-sintético de interação comprovada com os 

anticoncepcionais. Seu mecanismo de ação ocorre durante a fase de crescimento da 

bactéria, bloqueando a transcrição do material genético, inibindo a síntese de RNA e 

a formação de proteínas essenciais para a formação genética da bactéria. Utilizada 

no tratamento de doenças como Tuberculose e Hanseníase, ela acelera a 

biotransformação e inibe sistemas de conjugação, da fase II, e de enzimas CYP450 

fazendo com que a concentração do anticoncepcional na corrente sanguínea seja 

diminuída, alterando a eficácia desse medicamento: falência documentada. Portanto, 

recomenda-se a utilização de outras formas para evitar a contracepção, como por 

exemplo, DIU (dispositivo intra uterino) (BAHAMONDES, 2011). 

Não são todos os antibióticos que estão relacionados com a baixa da eficácia 

dos anticoncepcionais, porém caso seja necessária à utilização desses dois 

fármacos, o uso de outros métodos contraceptivos é imprescindível. A rifampicina é 

o fármaco mais relativizado com a ineficácia dos anticoncepcionais, seguido da 

eritromicina, cefalosporina, tetraciclina, penicilinas, amoxicilina e ampicilina 

(PATRICIO, BARBOSA, 2019). 

Podem ocorrer diversos tipos de interações medicamentosas, como exemplo 

com os antibióticos, anticonvulsivantes, corticoides, que interagem no nível de 

metabolização; e o álcool, que pode levar a quadros de vômito e diarreia, alterando 

o tempo disponível para a absorção do fármaco. Através do conhecimento dessas 

interações promove-se uso racional dessa classe terapêutica que é muito utilizada 

pela população. A tabela abaixo explicita os medicamentos em seus respectivos 

níveis de interação: 

Tabela 1: Interações Medicamentosas Indesejáveis. 
MEDICAMENTO INTERAÇÃO DESCRIÇÃO 
 
Rifampicina 
 

 
Inativa as enzimas 
microssomais CYP450 
 

 
Caráter farmacocinético 

 
Penicilinas:                                  
Amoxicilina                                        

 
 
Ciclo ênterohepático 

 
Alteram a flora intestinal 
diminuindo a recirculação 
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Ampicilina 
 

dos estrógenos 
 

 
 
Amoxicilina+clavulanato 

 
 
Ciclo ênterohepático 

Usar uma forma adicional 
para prevenção da 
natalidade durante o 
tratamento com esse 
antibiótico.  

 
Metronidazol 

 
Ciclo enterohepático 

Este medicamento também 
induz a diarreia diminuindo a 
concentração do fármaco 

 
 
Tetraciclinas 
Eritromicina 

 
Ciclo 
enterohepático/sistema 
microssomal 

Amplo espectro 
medicamentoso mata as 
bactérias responsáveis por 
manter e ciclo 
enterohepático e induz as 
enzimas CYP450 

 
 
Griseofulvina 

 
Estimula as enzimas 
CYP450 
 

 
Pode provocar hemorragia 
intermenstrual 
 

 
 
 
 
Álcool 
 
 
 

 
 
 
Sistema microssomal 
CYP450 - 90% oxidado no 
fígado 

 
Pode causar vômito e 
diarreia, diminuindo a 
absorção. Em altas 
concentrações altera a 
farmacodinâmica. 

 
Anticonvulsivantes e Antidepressivos:                          
Barbitúricos                              
Carbamazepina                         
Fenitoína                                        
Fenobarbital 
Primidona 

 
 
 
Estimula a produção das 
enzimas CYP450 
 
 

 
 
Aumentam o metabolismo 
dos esteroides diminuindo a 
concentração sérica 
 

Fonte: Adaptado pelo autor de: BACK, David J. ORME, Michael L, 1990. PATRICIO, Ton Cruize, 
BARBOSA, Fernando Gomes, 2019. SOUZA, Fabiane Ribeiro et al. 2005. SILVA, Natália Cristina de 
Souza et al. 2017. 

Quando os Anticoncepcionais são ingeridos, os esteroides são absorvidos do trato 

gastrointestinal direto para a corrente circulatória, sendo conduzidos até o fígado 

onde são metabolizados. Cerca de 58% do estrógeno se transforma em metabólitos 

glicuronídeos e conjugados sulfatados, que são compostos hidrofílicos utilizados 

para auxiliar na excreção de substâncias (não tem atividade contraceptiva). Esses 
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metabólitos são excretados na bile, a qual se esvazia no trato gastrointestinal 

(CORRÊA, ANDRADE, RANALI. 1998).  

No trato gastrointestinal, esses metabólitos são hidrolizados por bactérias 

intestinais liberando novamente o estrógeno ativo. O estrógeno liberado pode ser 

reabsorvido pelo fígado – bile – trato GI novamente, estabelecendo o ciclo êntero-

hepático, que aumenta o nível de estrógeno circulante no plasma. O uso de 

antibióticos destrói as bactérias da microbiota intestinal responsável pela hidrólise 

dos conjugados estrogênicos (destituídos de atividade contraceptiva). Assim, o ciclo 

êntero-hepático é prejudicado, diminuindo níveis séricos de estrógeno ativo. Para 

tanto, a interrupção através do ciclo êntero-hepático não se aplica para as 

minipílulas, onde seu componente unicamente progestágeno não é excretado na bile 

para ser hidrolisado em progesterona ativa, não sendo esse o mecanismo 

responsável pela falha com o uso concomitante a antibióticos (SOUZA, et al. 2015). 

As bases farmacológicas permitem também que a diminuição da eficácia dos 

anovulatórios esteja relacionada ao aumento da motilidade intestinal, o que reduz o 

tempo de absorção e leva a rapidez da excreção, como o uso de álcool ou 

metronidazol (PATRICIO, BARBOSA, 2019). 

Outro mecanismo pelo qual os antimicrobianos parecem diminuir os níveis 

plasmáticos hormonais é a indução de enzimas do citocromo P450 no fígado, 

acelerando o tempo de absorção dos anticoncepcionais já que o metabolismo dos 

contraceptivos bem como antibióticos, ocorre predominantemente pelo sistema 

hepático P450, causando por vezes gravidez acidental. Entretanto, alguns autores 

relatam que pesquisas realizadas em usuárias de anovulatórios que estavam sob 

tratamento de ampicilina, não obtiveram alterações nas concentrações séricas 

hormonais. Outras pesquisas também demonstram que usuárias de etinil estradiol 

com concentrações maiores que 35mg não ficaram à mercê de interações com 

antibióticos. Esses dados contrastam com as informações trazidas por outros 

autores, e sugerem relação intrínseca às alterações metabólicas de cada organismo, 
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não sendo possível saber quais são as mulheres mais susceptíveis a este tipo de 

interação (PATRICIO, BARBOSA, 2019). 

PENILDON (2013) constatou em sua pesquisa que se deve considerar a 

variação biológica individual, pois muitas drogas que interagem em alguns pacientes 

podem não interagir em outros. Conforme algumas narrativas científicas já 

conhecidas sobre fármacos que, associados concomitantemente, diminuem sua 

eficácia, os fatores predisponentes e protetores são o que determinam se haverá 

interação ou não. Sabemos que na prática é muito difícil prever se acontecerá de 

fato uma interação quando um paciente usa duas ou mais drogas que possam 

potencialmente interagir. 

 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Boa parte da população tem ciência que os antibióticos cortam o efeito da 

pílula, o que não pode ser considerado uma verdade imutável. O termo “cortar” não 

é apropriado, já que o que pode ocorrer é a diminuição da concentração sérica do 

esteroide. De fato, há comprovação científica que a interação medicamentosa 

desses dois ativos ocorre, porém, é importante frisar que a interação não ocorre em 

todas as mulheres, pois varia de acordo com cada organismo. Utilizar contraceptivos 

com concentração maior que 35mg de etinil-estradiol (estrógeno) pode auxiliar na 

redução dos efeitos de interação. Entretanto, os profissionais da saúde devem se 

responsabilizar por esclarecer seus pacientes que o uso de outros métodos 

contraceptivos é de suma importância, já que a absorção irá depender do 

contraceptivo, do insumo ativo de escolha, bem como do organismo da paciente, 

não sendo possível afirmar com absoluta certeza que a diminuição dos efeitos de 

contracepção por interação com medicamentos irá ocorrer. 
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