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RESUMO

O uso de anticoncepcionais orais (ACO) é um importante fator de risco para o desenvolvimento de
dislipidemias, e essa pode ocasionar o aparecimento de doenças cardiovasculares (DCVs), como a
aterosclerose. Sendo assim, a dislipidemia é considerada um grande problema de saúde pública. O
objetivo desse estudo foi investigar o aparecimento de dislipidemias em usuárias de anticoncepcionais
orais atendidas em unidades básicas de saúde. Foi realizado um estudo de natureza aplicativa, de
campo, com objetivo exploratório-descritivo, e abordagem quali-quantitativa. A amostra foi
composta por 35 mulheres com idade entre 20 e 38 anos. Do total das usuárias, 54,3% apresentaram
dislipidemia, sendo a maior parte decorrente da diminuição de HDL-C associada ao aumento de TG.
O tempo de uso do contraceptivo foi maior que 6 anos em 52,0% das usuárias, e 88,6% afirmaram
que a indicação foi realizada por um médico. O sedentarismo estava presente em 22,0% das mulheres
analisadas e 8,3% mantinham o hábito de fumar. Diante dos resultados obtidos, verifica-se a
importância de analisar o perfil lipídico em usuárias de ACOs como medida de prevenção, e orientar
essas mulheres a adotarem estilo de vida mais saudável, com a finalidade de reduzir o
desenvolvimento de DCVs.

Palavras-chave: Anticoncepcionais orais, Aterosclerose, Dislipidemias, Doenças Cardiovasculares.

Moura, K. L. A. et al

1286
Rev. Bras. Farm. 96 (2): 1285 – 1301, 2015

ARTIGO ORIGINAL / RESEARCH
ABSTRACT
The use of oral contraceptives (OCP) is a major risk factor for the development of dyslipidemia, and
this can cause the appearance of cardiovascular diseases (CVD), such as atherosclerosis. Thus,
dyslipidemia is considered a major public health problem. This study aims to investigate the
occurrence of dyslipidemia in users of oral contraceptive pill assisted at primary health care units,
for this, an applied field study was conducted, exploratory and descriptive purpose, qualitative and
quantitative approach. The sample consisted of 35 women aged 20 to 38 years. Of the total users,
54.3% had dyslipidemia, with most due to lower HDL-C associated with increased TG. The
contraceptive use was greater than 6 years in 52.0% of users, and 88.6% reported that the indication
of OCPs was made by a doctor. Sedentary lifestyle was present in 22.0% of the analyzed women and
8.3% had the habit of smoking. Based on the results, this study evidences the importance of the lipid
profile analysis in patients of OCPs as prevention, and to guide these patients to adopt a healthier
lifestyle, in order to reduce the development of CVDs.

Keywords: Oral Contraceptive Pill, Atherosclerosis, Dyslipidemia, Cardiovascular Diseases.
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INTRODUÇÃO
A Dislipidemia é um quadro clínico que está relacionado com alterações nos níveis séricos de
colesterol e/ou triglicérideos repercurtindo sobre as lipoproteínas plasmáticas (Santos et al., 2015).
Ela pode ocasionar o aparecimento de doenças cardiovasculares (DCVs), como a aterosclerose
(Moreira et al., 2006) e eventos cardiovasculares importantes induzidas por ela, como acidente
vascular encefálico (AVE) e infarto agudo do miocárdio (Ketelheth & Bäck, 2011).
A aterosclerose (AS) é uma doença degenerativa crônica, de lenta progressão, que acomete as
artérias de grande e médio calibre, causando lesões chamadas de ateromas. A AS tem inicio na
infância e sua evolução intercala com períodos de atividade e de repouso (Martelli, 2014), podendo
progredir para uma estenose significativa (Almeida & Dias, 2008).
De acordo com o Conselho Federal de Medicina (2013), morrem por ano no Brasil, mais de
320 mil pessoas vítimas de DCVs, sendo a dislipidemia um dos mais importantes fatores para o
desenvolvimento dessas doenças. O alto índice colocou o Brasil entre os 10 países com maior número
de mortes por DCVs (Brasil, 2012), ocasionando alta frequência de internações, que proporcionam
custos médicos e socioeconômicos elevados.
Do ponto de vista fisiológico os triglicérides (TG) e o colesterol (CT) estão entre os lipídios
mais importantes biologicamente (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013). Por serem substâncias
lipossolúveis, as lipoproteínas plasmáticas são responsáveis pelo transporte de lipídios no plasma.

Com base na heterogenicidade da forma, tamanho, composição e função, as lipoproteínas são
divididas em classes: lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL-C), lipoproteínas de densidade
intermediária (IDL-C), lipoproteínas de baixa densidade (LDL-C) e lipoproteínas de alta densidade
(HDL-C) (Daniels et al., 2009).
O aumento do CT é considerado um importante fator preditivo para o desenvolvimento da
aterosclerose, sendo o LDL-C responsável pelo transporte de 70% do colesterol plasmático. Assim,
a redução dos níveis de CT, principalmente nos níveis de LDL-C, são fatores determinantes para a
redução de doenças cardiovasculares. Já o aumento do HDL-C está relacionado com um efeito
protetor, que desfavorece o aparecimento da aterosclerose. Níveis inferiores a 40mg/dL de HDL-C é
considerado um fator de risco para DCVs, principalmente em mulheres (Sociedade Brasileira de
Cardiologia, 2013).
O aparecimento de dislipidemias pode ser determinado pela avaliação laboratórial do perfil
lipidico. Laboratoriamente, de acordo com a V Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e Diretrizes
de Prevenção da Aterosclerose (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013), a dislipidemia pode ser
classificada como: hipercolesterolemia isolada - ocorre devido o aumento isolado de LDL-C;
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hipertrigliceridemia isolada - há um aumento isolado de triglicerídio, refletindo nas lipoproteinas ricas
em TG (VLDL-C e quilomicróns); hiperlipidemia mista - ocasionada devido o aumento da LDL-C e
TG. Em casos do TG ≥ 400mg/dL, deve-se considerar a hiperlipidemia mista quando o CT ≥
200mg/dL; HDL-C baixo - há uma redução do HDL-C isolado ou em associação com o aumento de
LDL-C ou de TG.
Diversos são os fatores que podem ocasionar o desenvolvimento das dislipidemias, tais como:
genética (etiologia primária), hábitos de vida inadequados (dieta, tabagismo, sedentarismo, consumo
de álcool), doenças (obesidade, diabetes mellitus, síndrome dos ovários policísticos, hipotireoidismo),
e pelo uso de medicamentos, como os anticoncepcionais orais (Moreira et al., 2010; Sociedade
Brasileira de Cardiologia, 2007; Mendes et al., 2006; Lachtermacher, 2004).
Os anticoncepcionais orais (ACO) ou contraceptivos orais (CO) são bastante utilizados como
método contraceptivo de escolha entre as mulheres. De acordo com Sheehy (2010), mais de 100
milhões de mulheres em idade fértil no mundo, fazem uso desse método contraceptivo.
Os ACOs são fármacos compostos de progestogênios (progesterona), associados ou não a
estrogênios. Assim, a contracepção oral pode ser realizada através de dois métodos: com a utilização
de ACOs combinados (estrogênio + progestogênio), ou pelo uso de ACOs contendo apenas
progestogênio, denominadas de minipílulas (Organização Mundial de Saúde, 2007). Os ACOs atuam
através de mecanismo de feedback negativo para prevenir a ovulação e/ou implantação do óvulo
(Costa, 2011). O estrogênio inibe a secreção do FSH (hormônio folículo estimulante), e o
progestogênio inibe a secreção do LH (hormônio luteinizante), prevenindo a ovulação.
Em estudos realizados, o uso de ACO tem sido apontado como fator de risco que pode
ocasionar o desenvolvimento de DCVs (Sandie et al., 2010). As doses elevadas de esteroides
aumentam a incidência de DCVs, como AVE, infarto agudo do miocárdio e aterosclerose (Esteves,
2011). Estudos também mostram que o risco de desenvolvimento de trombose venosa e arterial
aumenta com o uso de ACOs combinados, sendo que este risco é mais acentuado no primeiro ano de
uso,e que aumenta em duas vezes quando o progestogênio utilizado pertence à terceira geração
(Vieira, 2004). Segundo Bousser e Kittner (2000), o risco de morte por AVE dobra com o uso
continuo dessas pílulas, sendo que possui um risco menor aquelas que apresentam uma dose hormonal
mais baixa.
No Brasil ainda são escassos os estudos que visam analisar o aparecimento de dislipidemias
em mulheres que fazem uso de ACOs. Dessa forma, este trabalho é importante, pois o uso desse
medicamento é frequente, e esse pode desencadear o aparecimento das dislipidemias e
consequentemente de DCVs. Sabendo disso, este trabalho teve como objetivo investigar o
aparecimento de dislipidemias em usuárias de anticoncepcionais orais atendidas em unidades básicas
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de saúde, a fim de diagnosticar precocemente esta doença, evitando suas complicações, melhorando
assim, a qualidade de vida das pacientes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza do tipo aplicada, com objetivo descritivo e exploratório.
Com relação ao procedimento técnico a pesquisa realizada foi de campo e os dados foram abordados
de forma qualitativa e quantitativa. A pesquisa foi realizada em duas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), ambas na zona urbana da cidade de Brejo Santo no interior do estado do Ceará. Possui uma
população com 45.193 habitantes e uma área territorial de 663, 428 km², de acordo com os dados
extraídos do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). A escolha do
local aconteceu em virtude da facilidade de acesso e a disponibilidade dos profissionais das UBSs.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria,
Cajazeiras/PB, conforme parecer número 374.385. A amostra não probabilística foi composta pelas
voluntárias das UBSs, sendo critério de inclusão fazer uso de anticoncepcional oral e aceitar participar
da entrevista respondendo ao formulário adaptado e realizar exames laboratoriais. As participantes
assinaram o Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento.
A população em estudo foi composta por 35 usuárias de anticoncepcional oral, com idade
entre 20 e 38 anos. O instrumento para coleta de dados foi um questionário com perguntas
estruturadas de forma objetiva e subjetiva, elaborada e adaptada aos objetivos do presente estudo. Os
questionários foram aplicados durante o mês de setembro de 2013. Após o preenchimento do
questionário, as pacientes foram submetidas à realização de testes laboratoriais de colesterol total,
triglicerídeos, HDL-C, LDL-C e VLDL-C, no laboratório do município de Brejo Santo-CE, e os
resultados foram registrados no questionário de cada paciente. Todas as participantes relataram que
cumpriram jejum de 12 a 14 horas antes da coleta de sangue para a determinação do perfil lipídico.
O kit da LABTEST® foi utilizado para a realização das dosagens, sendo que para pacientes com valor
do TG menor que 400mg/dL, os valores de LDL-C e VLDL-c foram obtidos pela fórmula de
Friedewald (CT – HDL-C – TG/5 = LDL-C), onde o valor de VLDL-C é representado pela fração
TG/5. Para determinar se as pacientes apresentavam ou não dislipidemias foram adotados pontos de
cortes de acordo com os valores de referência estabelecidos de V Diretrizes Brasileiras sobre
Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (2013) (Quadro 1).

Moura, K. L. A. et al

1290
Rev. Bras. Farm. 96 (2): 1285 – 1301, 2015

ARTIGO ORIGINAL / RESEARCH
Quadro 1 - Pontos de corte utilizados de acordo com as metas estabelecidas para a classificação de
dislipidemias
LIPÍDEOS

SEM

COM

(mg/dL)

DISLIPIDEMIAS

DISLIPIDEMIAS

TG

< 150

≥ 150

≥ 50

< 50

LDL-C

< 160

≥ 160

CT*

< 200

≥ 200

HDL-C para
mulheres

CT, colesterol total; TG, triglicerídeos; HDL-C, lipoproteína de alta densidade. LDL-C, lipoproteína
de baixa densidade.
* Utilizado, apenas, quando os triglicerídeos estiverem acima de 400 mg/dL.
Fonte: adaptado de Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013.
Os valores foram tratados e expostos através de planilhas no Microsoft Office Excel. Através
da análise das informações, os resultados obtidos foram interpretados de acordo com a literatura
pertinente e temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo teve sua amostra composta por 35 mulheres usuárias de anticoncepcionais
orais com idade entre 20 e 38 anos (idade média 29,5 anos), sendo que a maioria encontra-se entre a
faixa etária de 32 a 38 anos (40,0%).
Analisar a idade dessas pacientes é de suma importância, pois o uso de ACOs, assim como
uma idade mais avançada são associados na literatura como indicadores de risco das DCVs (Moreira
et al., 2010; Coelho et al., 2005). O uso de ACO é o método contraceptivo reversível mais utilizado
entre as mulheres, no mundo mais de 100 milhões delas em idade reprodutiva utilizam esse método
(Sheehy, 2010).
O nível de escolaridade variou do Ensino fundamental incompleto (5,7%) a pós-graduado
(14,3%), com predomínio para o Ensino Médio completo, com 25,7%. Em relação à ocupação, 27,0%
são funcionários públicos. Isto implica que a maioria trabalha em torno de 40 horas semanais, o que
dificulta o cuidado com a saúde, pois o tempo livre para a realização de atividades físicas é pequeno,
associado a isso temos a prática de alimentação menos saudável, fatores que favorecem o
aparecimento de DCVs.
Em relação às concentrações dos níveis lipídios das 35 participantes analisadas, o Gráfico 1
mostra a prevalência de CT, TG, HDL-C, LDL-C e VLDL-C obtidos conforme os parâmetros que
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indicam valores de referência para a classificação de dislipidemias. Podemos observar o aumento do
CT, TG e VLDL-C em 29,0%, 20,0% e 20,0% das usuárias respectivamente e uma redução nos níveis
de HDL-C em 51,0% das usuárias. Os níveis de LDL-C foram favoráveis na maioria das usuárias.
Gráfico 1 - Percentual das concentrações do perfil lipídico das usuárias de ACOs quanto às metas
estabelecidas para a classificação de dislipidemias
Não Alterado

Alterado

120,0%
97,0%

100,0%
80,0%
80,0%

80,0%

71,0%

60,0%
40,0%

49,0% 51,0%
29,0%
20,0%

20,0%

20,0%
3,0%
0,0%
CT

TG

HDL-C para
mulheres

LDL- C

VLDL-C

CT, colesterol total; TG, triglicerídeos; HDL-C, lipoproteína de alta densidade. LDL-C, lipoproteína
de baixa densidade; VLDL-C, lipoproteína de densidade muito baixa.
Estudos vêm corroborar com os dados apresentados neste trabalho, onde em um estudo
realizado por Coelho et al. (2005), nas mulheres que faziam uso de ACO (50,6%) constatou-se um
aumento significativo nos níveis de CT, LDL-C, VLDL-C e TG e valores reduzidos nas não usuárias.
Em um estudo realizado por Berenson et al. (2009), usuárias de ACOs apresentaram aumento nos
níveis de TG, CT, VLDL-C.
Pesquisas mostram que a administração prolongada das pílulas contraceptivas causa
alterações nas concentrações lipídicas no plasma sanguíneo, causando dislipidemias (Kim & Park,
2012). Ribeiro (2013) afirma que o descontrole no perfil lipídico impacta na aterosclerose e na
diminuição da sobrevida. O risco de morte por problemas cardiovasculares como AVE, dobra com o
uso prolongada dos contracepticos (Bousser & Kittner, 2000). Em um estudo realizado por Moreira
et al. (2010) com pacientes que sobreviveram ao AVE, 47,1% eram mulheres, e destas 14,5% faziam
uso de ACO.
Quando analisamos individualmente os índices lipídicos de cada paciente para classifica-lo
como dislipidêmico ou não dislipidêmico, observamos que 54,3% delas apresentam algum tipo de
dislipidemias, como mostra o Gráfico 2.
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problemática na saúde dessas mulheres, já que estas encontram-se pré-dispostas a desenvolverem
DCVs.

Gráfico 2 - Percentual das usuárias de ACOs que se encontra com e sem dislipidemias
56,00%

54,3%
54,00%
52,00%
50,00%
48,00%
46,00%

45,7%

44,00%
42,00%
40,00%

Sem Dislipidemia

Com Dislipidemias

Em mulheres jovens que usam contraceptivo oral, estudos apontam a ocorrência de alterações
no metabolismo lipídico, sendo essas relacionadas às dosagens de estrogênio e progestogênio
(Schueller et al., 2006). Além disso, o etinilestradiol causa alterações na cascata de coagulação,
aumentando os seguintes fatores: fibrinogênio, VII, VIII, IX, X, XII e XIII, e aumentando a geração
de trombina (Rosendaal, 2003). Este fato ajuda no desenvolvimento de eventos tromboembólicos
venosos e arteriais.
Lidegaard et al. (2009) verificou em seu estudo que, 49,0% das mulheres com
tromboembolismo venoso usavam ACOs, e obtiveram o dobro do risco absoluto em comparação as
mulheres que não usavam (6,2 contra 3,1 por 10.000 mulheres por ano).
Nesse estudo das 54,3% das mulheres que apresentaram dislipidemias, 94,7% delas possuem
dislipidemias classificada como HDL-C baixo e 5,3% classificada como hiperlipidemia mista, como
mostra o Gráfico 3. Não houve mulheres com hipercolesterolemia isolada, nem hipertrigliceridemia
isolada.
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Gráfico 3 - Classificação laboratorial das dislipidemias apresentadas pelas usuárias de ACOs
100,0%

94,7%

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
5,3%

10,0%
0,0%
HDL-C baixo

Hiperlipidemia mista

O maior índice da classificação de HDL-C baixo foi resultante do aumento e diminuição do
TG e HDL-C, respectivamente. O aumento nos níveis de TG também foi encontrado em outros
estudos, e segundo Lidegaard et al. (2012) isto está associado ao uso de ACOs. A mortalidade
ocasionada por DCVs prevalece nas mulheres, e este fato é favorecido devido a um dos fatores que
desencadeia essas doenças: o uso de anticoncepcionais orais (Steffens, 2003). O risco de
desenvolvimento de dislipidemias aumenta significativamente com o uso prolongado desse
medicamento.
No estudo de Kim e Park (2012), observou-se uma elevação dos níveis de HDL-C, resultado
que se mostra contrario ao nosso estudo. Nesse caso, o tipo de anticoncepcional pode interferir no
perfil lipídico por sua influência nos níveis de diferentes hormônios, como estrógeno e progesterona,
assim como seu tempo de uso (52,0% das usuárias analisadas fazem uso de ACO por mais de 6 anos).
Além disso, essa diferença nos resultados pode estar relacionada a fatores como etnia, já que o estudo
de Kim e Park (2012) foi composto por mulheres coreanas.
É importante que essas pacientes façam acompanhamento médico e farmacêutico para o
monitoramento do perfil lipídico. Vale ressaltar que muitas mulheres recebem a prescrição de ACOs
independente da avaliação do seu perfil lipídico. A Organização Mundial de Saúde (OMS) não
considera a dislipidemia como uma contraindicação para o uso de ACOs, porém a partir deste
diagnóstico deve-se ter mais cautela na hora da prescrição desse medicamento.
Das pacientes analisadas 88,6% teve a indicação do ACO realizada pelo médico, 5,7% por
enfermeiros e 5,7% por amigo ou vizinho. Isto mostra um dado satisfatório, porém é importante que
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além da indicação, as pacientes frequentem periodicamente um sistema de saúde para avaliação dos
índices lipídicos para prevenir o aparecimento de dislipidemias e complicações decorrentes.
Os anticoncepcionais orais são divididos em dois grupos: os ACOs combinados (estrogênio +
progestogênio) e as minipílulas (contém apenas progestogênio). Das usuárias, 94,2% utilizam ACOs
combinados e apenas 5,8% usam minipílulas (Norestin® e Juliet®). No Quadro 2 encontram-se os
anticoncepcionais orais usados pelas pacientes. Todos eles são monofásicos, isto é, todos os
comprimidos ativos têm a mesma composição e dose de progestogênio e estrogênio, e são
considerados de baixa dosagem em relação ao nível de etinilestradiol (valor menor ou igual a 0,035
mg). Os ACOs com doses mais baixas de estrogênio estão relacionados ao aparecimento de menos
efeitos colaterais do que aqueles com doses mais elevadas.
Quadro 2 - Frequência e percentual dos ACOs utilizados pelas participantes, com seus respectivos
princípios ativos
NOME COMERCIAL
Adolles

®

PRINCIPIO ATIVO/DOSAGEM

PERCENTUAL

Etinilestradiol 0,015 mg

2,9%

Gestodeno 0,06 mg
Level®

Etinilestradiol 0,02 mg

2,9%

Levonogestrel 0,10 mg
Femina®; Primera 20®

Etinilestradiol 0,02 mg

5,7%

Desogestrel 0,15 mg
Alestra 20®; Previane®

Etinilestradiol 0,02 mg

5,7%

Gestodenol 0,75 mg
Ciclo 21®; Clicofemme®;

Etinilestradiol 0,03 mg

Gestrilan®; Microvlar®

Levonorgestrel 0,15 mg

Primera 30®

Etinilestradiol 0,03 mg

42,8%

2,9%

Desogestrel 0,15 mg
Fertnon®; Gestinol 28®;

Etinilestradiol 0,03 mg

Tâmisa 30®

Gestodeno 0,075 mg

Belara®

Etinilestradiol 0,03 mg

2,9%

8,5%

Acetato de Cloromadinona 2 mg
Elani Ciclo®; Elani Ciclo 28®;

Etinilestradiol 0,03 mg

Yasmin®

Drospirenona 3 mg

Artemides 35®; Diane 35®;

Etinilestradiol 0,035 mg

Selene®

Acetato de Ciproterona 2,0 mg

Norestin

®

Juliet®
TOTAL
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Com relação ao progestogênio presente, os ACOs são classificados em 1º, 2º, 3º e 4º geração.
Das usuárias analisadas, 45,7% usam ACOs de 2º geração, 28,4% de 4º geração, 23,0% de 3 º geração
e 2,9% de 1º geração. Esta classificação está relacionada ao grau de aparecimento de efeitos
indesejáveis. Castelli (1999) diz que o uso de ACOs de 3º geração aumenta o índice de
tromboembolismo e Vieira (2004) completa afirmando que esse risco aumenta duas vezes com o uso
de ACOs de 3º geração. Das pacientes, 23,0% usam ACOs de 3º geração, assim, elas devem manter
um cuidado redobrado com a saúde para evitar o aparecimento de doenças relacionadas ao uso desse
medicamento
Os dados desse estudo estão de acordo com os encontrados em um estudo realizado por Santos
et al. (2008), onde das mulheres analisadas, todas usavam ACOs do tipo monofásica e de baixa
dosagem. Um estudo realizado por Sandie et al. (2010) revelou que as mulheres utilizam
preferencialmente contraceptivos da terceira e da quarta geração.
Entre os ACOs mais utilizados estão o Ciclo 21®, Ciclofemme®, Gestrilan® e Microvlar®, eles
são utilizados por 42,8% das pacientes, isto está relacionado ao fato de que esses ACOs são
distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde
Além do uso do ACO, outros fatores de riscos eram apresentados pelas usuárias: 22,0% eram
sedentárias e 8,3% fumantes. O ato de fumar é considerado uma prática negativa, uma vez que ele é
um importante fator para o desenvolvimento de DCVs, eles reduzem os níveis de HDL-C. A prática
de exercícios físicos é uma ferramenta bastante importante para prevenir o aparecimento de
dislipidemias e outras doenças secundárias a esta (Fonseca et al., 2002).
Diante dos fatores de riscos, é de suma importância fazer o monitoramento do perfil lipídico
para evitar complicações vasculares. O farmacêutico no ato da dispensação dos medicamentos deve
prestar a atenção farmacêutica, com ênfase em estimular os pacientes a fazerem um monitoramento
constante e esclarecer os possíveis riscos que o uso desses medicamentos pode causar. Do total das
pacientes 51,4% só dosam as taxas lipídicas uma vez ao ano e 34,3% quando o médico solicita.
As pacientes foram alertadas do risco de desenvolver dislipidemia devido o uso de ACOs e
da importância de avaliar constantemente os níveis lipídicos, tanto para os que já possuem
dislipidemias, como para aquelas que não possuem. É importante fazer a prevenção para evitar as
complicações que a dislipidemia pode desencadear, como um maior risco de desenvolvimento da
doença arterial coronariana, hipertensão e acidente vascular cerebral.
Tanto os médicos quanto os farmacêuticos devem orientar as pacientes a adotarem estilos de
vida mais saudáveis, como uma dieta equilibrada, não fumar, não beber e praticar atividades físicas.
O diagnostico precoce de dislipidemias é importante para evitar complicações. Neste sentido, a
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implantação da atenção farmacêutica a essas pacientes pode ajudar a reduzir os gastos públicos, pois
implica em um menor número de internações devido a complicações cardiovasculares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dislipidemia é uma doença silenciosa e assintomática, na maioria das vezes só é descoberta
após um problema cardiovascular. Identificar os fatores de riscos e diagnosticar o mais rápido
possível o aparecimento de dislipidemias é de fundamental importância para evitar complicações
decorrentes dessa doença.
O uso de medicamentos como os anticoncepcionais orais, enquadra-se nos fatores
modificáveis que podem desencadear a dislipidemia. Todas as pacientes tiveram o seu perfil lipídico
analisado para descobrir se apresentavam ou não dislipidemias. Mais da metade delas eram portadoras
dessa doença, que está em grande parte associada ao uso prolongado do medicamento em análise,
sendo o HDL-C baixo o tipo de dislipidemia mais comum. Além do uso de ACOs, algumas pacientes
apresentavam outros fatores de risco como: sedentarismo e tabagismo.
Este estudo se torna um importante sinalizador para o fato de que o uso de ACOs pode
desencadear o aparecimento de dislipidemias, mostrando assim o quanto é importante o
monitoramento do perfil lipídico, a fim de evitar complicações decorrentes do uso desses
medicamentos. Isto é importante, pois a partir daí pode-se reduzir os gastos com a saúde, através da
diminuição de internações desses pacientes, além de reduzir o número de óbitos devido a DCVs.
O farmacêutico atua estimulando a população a fazer um monitoramento constante do perfil
lipídico e orientando com relação ao tipo de medicamento utilizado, buscando prevenir e solucionar
problemas relacionados com o uso desses medicamentos, sendo possível fazer um diagnóstico
precoce de dislipidemias e evitar o aparecimento de DCVs. É importante que outros trabalhos sejam
realizados neste campo, a fim de esclarecer melhor as alterações que esses medicamentos podem
causar nos índices lipídicos, assim como todos os mecanismos que levam a esses efeitos.
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