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Resumo Executivo 

Intensidade das recomendações: B 

Tecnologia: Medicamento 

Indicação: Contracepção oral 

Caracterização da tecnologia: Anticoncepcionais orais hormonais combinados 

(AOC), monofásicos, compostos por etinilestradiol em dose menor ou igual a 50 

microgramas associado a drospirenona ou ciproterona ou desogestrel ou gestodeno, 

comparado à formulação semelhante de AOC contendo o progestágeno levonorgestrel; 

todos utilizados em ciclos de 21 dias, com 7 dias de intervalo. 

Pergunta: AOC monofásicos, compostos por etinilestradiol em (≤ 50µg) associado a 

drospirenona ou ciproterona ou desogestrel ou gestodeno, são mais seguros e/ou oferecem 

mais vantagens não-contraceptivas como melhora de acne, hirsutismo, síndrome do ovário 

policístico e síndrome pré-menstrual que AOC com o progestágeno Levonogestrel, em 

mulheres entre 15 e 49 anos? 

Busca e análise de evidências científicas: Foram realizadas buscas nas bases de dados 

Cochrane Libary, CRD, PubMed, EMBASE e LILACS, em setembro de 2013. Como 

resultado, cinco estudos no formato de revisões sistemáticas e metanálises foram incluídos. 

Resumo dos resultados dos estudos selecionados: O uso dos AOC compostos por 

etinilestradiol e drospirenona ou ciproterona ou desogestrel ou gestodeno possuem uma 

possível relação com risco aumentado para ocorrência de eventos tromboembólicos quando 

comparados ao uso de AOC–levonorgestrel. As evidências existentes não permitem 

concluir sobre os benefícios não-contraceptivos dos medicamentos analisados como 

intervenção. Em contraponto, o uso destes parece resultar em menores taxas de abondono 

quando comparado ao AOC contendo levonorgestrel, provavelmente pela menor incidência 

de efeitos adversos dos compostos mais novos.  

Recomendações: Com base na análise dos resultados encontrados, sugerimos não 

substituir AOC contendo Levonorgestrel por AOC contendo desogestrel, gestodeno, 

ciproterona ou drospirenona, tampouco adicioná-los à Relação Estadual de Medicamentos 

Essenciais - Bahia, uma vez que os riscos de eventos tromboembólicos não superam os 

benefícios atribuídos, não comprovados satisfatoriamente pelas evidências científicas 

existentes. Sugerimos orientar adequadamente as usuárias de AOC – levonorgestrel, a fim 

de evitar o abandono de tratamento, que parece ser maior em usuárias deste. 

Recomendação fraca contra a tecnologia. 



 

 

Executive Summary 

Strength of recommendations: B 

Technology: Medicine/ combined oral contraceptive 

Indication: Oral contraception 

Characterization of technology: combined oral contraceptives (COC) monophasic 

containing ethinylestradiol (≤50 micrograms) associated with progestins: drospirenone or 

cyproterone acetate or desogestrel or gestodene, compared to the similar formulation 

containing progestin levonorgestrel COC; everyone used in cycles of 21 days, following 7 

free days. 

Question: COC monophasic compound ethinylestradiol (≤50 micrograms) and 

drospirenone or cyproterone acetate or desogestrel or gestodene are safer and/ or provide 

more non-contraceptive benefits such as improvement of acne, hirsutism syndrome, 

polycystic ovary syndrome and premenstrual syndrome AOC that the progestin 

levonorgestrel in women between 15 and 49 years old? 

Search and analysis of scientific evidence: Searches were conducted in the 

databases Cochrane Libary , CRD , PubMed , EMBASE and LILACS , in September 2013. 

As a result, five studies in the form of systematic reviews and meta-analyzes were included 

Summary of the results of the selected studies: The use of AOC composed of 

ethinylestradiol and drospirenone or cyproterone acetate or desogestrel or gestodene have a 

possible relationship with increased risk for thromboembolic events when compared to the 

use of levonorgestrel - AOC . The available evidence does not allow us to conclude about 

the non- contraceptive benefits of the drugs analyzed as intervention . In contrast , the use 

of these seems to result in lower rates compared to abondono AOC containing 

levonorgestrel , probably due to a lower incidence of adverse effects of newer compounds . 

Recommendations: Based on the analysis results, we suggest not replace AOC 

containing Levonorgestrel by AOC containing desogestrel , gestodene , drospirenone or 

cyproterone , either add them to the Essential Medicines List - Bahia , since the risk of 

thromboembolic events do not exceed allocated benefits , unproven satisfactorily by 

existing scientific evidence . Suggest appropriately guide the users AOC - levonorgestrel , 

in order to avoid the abandonment of treatment, which seems to be higher in users of this. 

Weak recommendation against technology. 
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Contexto 

Este Parecer Técnico-Científico (PCT) foi elaborado à pedido da Diretoria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (DITEC)

, para avaliar a possibilidade de 

substituição do anticoncepcional oral combinado - Etinilestradiol/ Levonorgestrel 0,15 mg/ 

0,03 mg monofásico - selecionado na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais - 

Bahia ou a adição de uma das associações monofásicas, de baixa dosagem seguintes: 

Etinilestradiol/Ciproterona, Etinilestradiol/Desogestrel e/ou Etinilestradiol/Gestodeno. 

Devido ao recente alerta emitido pela Food and Drugs Administration (FDA)
1
 sobre a 

possível associação entre o aumento de risco para tromboembolismo e o uso de 

anticoncepcionais contendo drospirenona quando comparado ao uso de outros 

anticoncepcionais orais, a presente análise incluiu a associação etinilestradiol/ 

drospirenona em apresentação monofásica, nas diferentes dosagens disponíveis, para 

avaliação do seu perfil de segurança. 

O mercado farmacêutico disponibiliza diversas opções contraceptivas, havendo 

pressão internacional para que todas sejam disponibilizadas, a fim de que as mulheres (ou 

os casais) tenham diversas opções de escolha. No entanto, considerando as 42.984 

(quarenta e duas mil, novecentos e oitenta e quatro) apresentações medicamentosas 

registradas na ANVISA
2
 e, a indisponibilidade financeira e logística de adquirir todas essas 

apresentações, o SUS seleciona um elenco de medicamentos com o objetivo de atender as 

demandas prioritárias da população. 

Para selecionar as apresentações de anticoncepcionais orais que serão incorporadas 

no SUS, como para qualquer outra classe de medicamentos, é preciso considerar sua 

eficácia, segurança, conveniência e custo-efetividade comparativa. Em termos de escolha 

para contracepção, devem ser incluídos critérios específicos, tais como: eficácia e 

efetividade contraceptiva, segurança (aceitáveis efeitos adversos), reversibilidade (retorno 

à fertilidade), conveniência (duração do método, modo de administração, presença de 

amenorréia ou sangramento similar ao menstrual), prevalência de contra-indicações 

absolutas (intolerância a um ou mais componentes, osteoporose, trombose venosa 

profunda, hipertensão arterial etc.); vantagens não-contraceptivas (benefício no tratamento 

de outras patologias como acne, hirsutismo, síndrome premenstrual e outros), custo 

suportável e acesso. 

                                                
A DITEC está subordinada à Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde 
na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Brasil. 
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Há diversas publicações que defendem a indicação de AOC contendo gestodeno, 

desogestrel, ciproterona ou drospirenona, por seu menor poder androgênico, em mulheres 

com acne, hirsutismo e outras condições não relacionadas à contracepção. 

Dessa forma, a elaboração desse PTC objetivou avaliar se as evidências científicas 

disponíveis atualmente sustentam a indicação de 1substituição da associação ora 

selecionada ou a adição de algum dos AOC analisados na Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais - Bahia. 
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Pergunta 

Considerando que a alta eficácia contraceptiva dos anticoncepcionais orais hormonais 

combinados (AOC) está bem estabelecida na literatura, o objetivo desse PTC é analisar as 

evidências científicas disponíveis atualmente sobre a segurança e a eficácia em benefícios 

não contraceptivos destes medicamentos, a fim de orientar a decisão sobre substituição da 

associação ora selecionada ou a adição de outros AOC na Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais - Bahia. Para sua elaboração, estabeleceu-se a seguinte pergunta, 

utilizando o método PICO, cuja estruturação encontra-se apresentada no Quadro 1. 

Pergunta: AOC monofásicos, compostos por associação de etinilestradiol em dose menor 

ou igual a 50 microgramas e ciproterona ou desogestrel ou gestodeno ou drospirenona são 

mais seguros e/ou oferecem mais vantagens não-contraceptivas como melhora de acne, 

hirsutismo, síndrome do ovário policístico e síndrome pré-menstrual que AOC com o 

progestágeno Levonogestrel, em mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 anos?  

 

Quadro1: Pergunta estruturada para a elaboração do PTC 

População Mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) 

Intervenção Anticoncepcionais orais hormonais combinados, monofásicos, 

compostos por associação de etinilestradiol em dose menor ou igual a 50 

microgramas e ciproterona ou desogestrel ou gestodeno ou drospirenona 

utilizados em ciclos de 21 dias, com 7 dias de intervalo 

Comparação Anticoncepcionais orais hormonais combinados, monofásicos, 

contendo etinilestradiol em dose menor ou igual a 50 microgramas 

associado à levonorgestrel, utilizados em ciclos de 21 dias, com 7 dias de 

intervalo 

Desfechos Taxa de abandono, controle do ciclo, ocorrência de eventos 

tromboembólicos, infarto do miocárido, acidente vascular encefálico, 

melhora em acne, hirsutismo, síndrome de ovário policístico, síndrome pré-

menstrual e dismenorreia 
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Introdução 

Uso de anticoncepcionais no Brasil 

No Brasil, a taxa de fecundidade total está abaixo do nível de reposição (1,8 filhos 

por mulher) e o uso de métodos contraceptivos é considerado o determinante próximo mais 

importante na sua redução. 

A Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde, 2006 (PNDS - 2006) apontou que 

68% das mulheres entre 15 e 49 anos faziam uso de algum método contraceptivo
3
. De 

acordo com o IBGE, em 2010, a população de mulheres nessa faixa etária era de 

46.980.492
4
, dessa forma, no Brasil, há um mercado consumidor de mais de 31 milhões de 

usuárias de métodos contraceptivos. 

Considerando apenas o grupo das mulheres unidas (mulheres que se declararam como 

vivendo numa união estável, seja formal ou informal), a proporção que utilizam algum 

método contraceptivo aumenta para cerca de 81%, sendo que 25% delas utilizavam 

anticoncepcional oral. As taxas de prevalência do uso de anticoncepcionais são similares 

àquelas dos países desenvolvidos
5
. 

Para além de um contraceptivo e regulador do ciclo menstrual, os anticoncepcionais 

orais tornaram-se drogas de “estilo de vida”, isto é, medicamentos utilizados para tornar a 

vida mais agradável e confortável, sem o objetivo de curar doenças. De acordo com 

Nucci
6
, além de mudanças na fórmula das novas gerações dos anticoncepcionais, 

“podemos notar muitas outras no modo de se anunciar o medicamento. Os benefícios 

secundários, como o tratamento para “problemas de humor” causados pela menstruação 

(como a irritabilidade e a ansiedade), o tratamento para a acne, entre outros, são 

ressaltados, fazendo com que as pílulas muitas vezes se assemelhem mais a produtos de 

beleza e itens da moda do que a remédios”. 

Assim, a recomendação existente para prescrição do AOC é considerar o perfil da 

usuária, a existência de fatores de risco ou contra-indicações, o acesso ao método e os 

efeitos secundários desejáveis de cada progestágeno. 

 

Condições de saúde associadas positivamente ao uso de contraceptivos 

hormonais 
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Acne, hirsutismo, síndrome do ovário policístico, dismenorreia e síndrome pré-

menstrual são algumas das condições de saúde que possuem indicação de tratamento com 

anticoncepcionais orais, por se beneficiarem dos efeitos secundários do uso do 

medicamento. 

Acne, hisurtismo e síndrome do ovário policísto são condições relacionadas ao 

hiperandrogenismo. Os anticoncepcionais hormonais são indicados por seu potencial de 

reduzir o hiperandrogenismo, com consequente redução dos sintomas e condições clínicas 

relacionadas. 

Acne é uma dermatose provocada por inflamação nas glândulas sebáceas, com 

prevalência de cerca de 80% nos indivíduos entre 11 e 30 anos
7
, com possíveis reflexos 

emocionais e comportamentais, podendo levar a reflexos sociais negativos. Ela pode ser 

classificada em não-inflamatória (ou comedoniana) e inflamatória. Esta última ainda pode 

ser classificada como acne pápulo-pustulosa (ou acne grau II), acne nódulo-cística (ou acne 

grau III) e acne conglobata (ou acne grau IV), de acordo com a gravidade do quadro, sendo 

a acne conglobata sua forma mais grave
8
. O tratamento com anticoncepcionais orais tem 

sido indicado nas mulheres, principalmente nas seguintes situações: acne de aparecimento 

tardio, acne que piora na pré-menstruação, quadros que não respondem ao tratamento 

convencional, acne relacionada à síndrome dos ovários policísticos e associada ao 

hirsutismo, alopecia androgenética e excesso de oleosidade facial
9
. 

O hirsutismo atinge cerca de um terço das mulheres em idade reprodutiva e é 

definido como crescimento excessivo de pelos terminais nas mulheres em áreas anatômicas 

características de presença de pelos apenas nos homens, como queixo, seios e abdome, 

tendo a síndrome do ovário policístico como causa mais frequente
10, 11

. 

A síndrome do ovário policístico (SOP) é caracterizada por anovolução, sintomas 

hiperandrogenicos, infertilidade e hiperinsulinemia. Há uma relação cíclica entre 

resistência insulínica e excesso de androgênios, por isso doenças como obesidade, diabetes 

mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia e doenças cardiovasculares estão 

diretamente relacionadas à SOP. A prevalência no Brasil é de aproximadamente 13% para 

mulheres em idade fértil
12, 13

.  

Síndrome pré-menstrual (SPM) e dismenorreia são condições que, embora 

transitórias, são cíclicas e recorrentes. Ambas estão associadas ao ciclo menstrual e 

provocam em graus variados desconfortos físicos e interferência na rotina diária das 
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mulheres em idade reprodutiva, com prejuízos à sua produtividade e qualidade de vida. 

Apesar de possivelmente terem mecanismos fisiopatológicos distintos, acredita-se que 

ambas as condições respondem positivamente ao uso de anticoncepcionais hormonais
14

. 

Além do desconforto físico provocado por mastalgia, cansaço, edema, cefaleia, 

desconforto abdominal e ganho de peso, a SPM pode provocar alterações emocionais e 

comportamentais, como irritabilidade, tristeza, isolamento e confusão, trazendo prejuízos 

sociais, familiares ou profissionais. Manifestações mais severas de SPM são classificados 

como Transtorno Disfórico Pré- Menstrual. Cerca de 3% a 11% das mulhreres apresentam 

a forma mais grave da síndrome, enquanto a prevalência da forma mais branda chega a 

80%
15

. 

A dismenorreia é definida como dor pélvica associada ao período menstrual, que 

pode ser acompanhada de cefaleia, náusea e vômito. Atinge cerca de 80 % das mulheres e, 

entre 8% e 18% delas interrompem as atividades habituais no período menstrual. Ela pode 

ser primária ou secundária; sendo secundária na presença de doenças pélvicas ou uterinas, 

como endometriose, adenomiose, leiomiose ou doença inflamatória pélvica
16, 17

. 

 

Eventos cardiovasculares  

Apesar dos possíveis benefícios, é preciso lembrar que os anticoncepcionais 

hormonais tratam-se de medicamentos, e como todos, trazem riscos à saúde de suas 

usuárias. Eventos cardiovasculares arteriais e venosos têm sido relacionados ao seu uso, 

principalmente tromboembolismo venoso, infarto do miocárdio e acidente vascular 

encefálico
18

.  

O tromboembolismo venoso é uma doença grave, embora raramente fatal, 

caracterizada pela formação de trombo no lume das veias decorrente de desequilíbrio dos 

mecanismos de hemóstase
19

.  Não há consenso sobre a taxa de incidência em mulheres em 

idade reprodutiva que não utilizam anticoncepcionais hormonais, variando entre 5 – 10 

mulheres/ 100 mil habitantes
20

 e 1 para 10 mil habitantes
21

. 

O infarto agudo do miocárdio (IAM) representa a manifestação mais significativa da 

cardiopatia isquêmica, por provocar necrose no tecido cardíaco. Sua incidência em 

mulheres abaixo dos 35 anos é de 0,2 a cada 100 mil mulheres
22

. 
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 O Acidente Vascular Cerebral (AVE) é o comprometimento neurológico produzido 

por acidentes anóxico-isquêmicos ou hemorrágicos no tecido cerebral ou em estruturas 

adjacentes, cuja incidência, entre 6 a 20 casos em mulheres abaixo dos 35 anos de idade 

por 100 mil habitantes, aumenta com a idade
23

. 

 

2. A tecnologia 

Anticoncepcional Oral Combinado 

Tipo: medicamento 

Demandante: Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

Intervenção: Anticoncepcionais orais hormonais combinados, monofásicos, 

compostos por etinilestradiol em dose menor ou igual a 50 microgramas e ciproterona ou 

desogestrel ou gestodeno ou drospirenona; utilizados em ciclos de 21 dias, com 7 dias de 

intervalo. As apresentações disponíveis comercialmente
24

 com 21 comprimidos estão 

relacionadas na Tabela 1 (Anexo 1). 

Comparação: Anticoncepcionais orais hormonais combinados, monofásicos, 

compostos por etinilestradiol em dose menor ou igual a 50 microgramas associado ao 

levonorgestrel; utilizados em ciclos de 21 dias, com 7 dias de intervalo. As apresentações 

disponíveis comercialmente
24

 com 21 comprimidos estão relacionadas na Tabela 2 (Anexo 

2). 

Indicações: Contracepção oral, isto é, prevenção de gestação não planejada; para as 

associações etinilestradiol/ ciproterona, a indicação principal é para o tratamento de 

distúrbios andrógeno-dependentes na mulher, tais como a acne, principalmente nas formas 

pronunciadas e naquelas acompanhadas de seborreia, inflamações ou formações de 

nódulos (acne papulopustulosa, acne nodulocística); alopecia androgênica; casos leves de 

hirsutismo; síndrome de ovários policísticos (SOP). 

Contraindicações: As contra-indicações são semelhantes para os grupos intervenção 

e controle, por representarem uma mesma classe farmacológica. A presença ou história de 

processos trombóticos/ tromboembólicos arteriais ou venosos como, por exemplo, 

trombose venosa profunda, embolia pulmonar, infarto do miocárdio; ou de um acidente 

vascular cerebral; presença ou história de sintomas e/ou sinais prodrômicos de trombose 

(por exemplo: ataque isquêmicotransitório, angina pectoris); história de enxaqueca com 
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sintomas neurológicos focais; diabetes mellitus com alterações vasculares; a presença de 

um fator de risco grave ou múltiplos fatores de risco para a trombose arterial ou venosa 

também pode representar uma contra-indicação; presença ou história de pancreatite 

associada à hipertrigliceridemia grave; presença ou história de doença hepática grave, 

enquanto os valores da função hepática não retornarem ao normal; insuficiência renal 

grave ou insuficiência renal aguda; presença ou história de tumores hepáticos (benignos ou 

malignos); diagnóstico ou suspeita de neoplasias dependentes de esteróides sexuais (por 

exemplo, dos órgãos genitais ou das mamas); sangramento vaginal não-diagnosticado; 

suspeita ou diagnóstico de gravidez; hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer 

um dos componentes do produto. 

 

Anticoncepcionais hormonais 

Os anticoncepcionais hormonais são esteroides derivados do estrogênio e da 

progesterona, utilizados isoladamente ou em associação, com a finalidade de prevenir a 

concepção de forma reversível. São classificados de acordo com a via de administração, 

que pode ser: oral, intramuscular, transdérmica, subdérmica, vaginal ou intra-uterina. 

Também chamados de pílulas, os anticoncepcionais hormonais orais são absorvidos 

pelo intestino e atuam por três mecanismos distintos: impedem a ovulação, espessam o 

muco cervical e atrofiam o endométrio. Aqueles constituídos apenas por progestágenos são 

conhecidos como minipílulas e não são objeto de análise no presente parecer
25

. 

 

Anticoncepcional oral combinado 

Anticoncepcional Oral Combinado (AOC) consiste na utilização por via oral da 

associação de estrógeno, frequentemente o etinilestradiol, e um progestágeno: 

noretindrona, levonorgestrel, acetato de ciproterona, desogestrel, drosperinona, gestodeno, 

norgestrel, acetato de clormadinona, etonogestrel, norgestimato, noretisterona, linestrenol, 

dienogest ou DI-norgestrel. 

Os progestágenos possuem diferente capacidade de ligação com receptores 

esteroides, como mineralocorticoides, glicocorticoides, estrogênios, androgênios e 

afinidade aos receptores de progesterona, que resultam em diferenças quanto ao perfil e/ou 

intensidade dos efeitos adversos desejáveis e indesejáveis. 
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Além da variação do progestágeno, a combinação dos dois componentes esteroides 

pode ter diferentes formulações, sendo monofásica, quando todos os comprimidos 

apresentam a mesma dosagem; bifásica, trifásica ou quadrifásica, em que a dosagem dos 

hormônios sofre variações ao longo do ciclo. As evidências atuais ainda são insuficientes 

para concluir sobre as vantagens em efetividade e outros benefícios desses quando 

comparados às associações monofásicas
26, 27, 28

. Dessa forma, as combinações monofásicas 

continuam sendo alternativas de primeira escolha e se constituem como objeto da presente 

análise. 

AOC também foram designados por gerações, sendo: 1º geração os AOC em que 

estrógenos estão presentes em concentrações maiores ou iguais a 50 microgramas. Os de 2º 

geração correspondem aos produtos que contem concentração estrogênica mais baixa 

(menor ou igual a 35 microgramas) e progestágenos como ciproterona e levonorgestrel. Os 

de 3º geração contem progestágenos de menor poder androgênico, como gestodeno, 

desogestrel. Entretanto, essa classificação não é consensual na literatura e não abrange 

todas as associações disponíveis no mercado, como aquelas contendo ciproterona e 

drospirenona, tampouco representa classificação sistemática para a classe. 

Apesar de serem tecnologias em fase de ampla utilização, com consenso de elevadas 

eficácia e efetividade, respectivamente 99,9% e 97-98%
29

, há diversos estudos publicados 

e/ou atualizados nos últimos cinco anos, sugerindo que o perfil de segurança desses 

medicamentos pode não estar completamente estabelecido, vez que nessa fase do ciclo de 

vida da tecnologia espera-se produção científica reduzida, devido ao desinteresse dos 

profissionais da área.  

A despeito da grande diversidade de AOC, em diferentes esquemas posológicos 

(ciclos de 21, 24, 28 e 30 dias) e combinações com diversos progestágenos, em doses 

variáveis, a efetividade de uso real dos anticoncepcionais ainda é menor que aquela 

demonstrada em estudos controlados. Parâmetros como controle do ciclo, incidência de 

reações adversas, benefícios não-contraceptivos, entendidos como favorecimento em outra 

condição de forma secundária, são importantes fatores que influenciam a taxa de abandono 

ou interrupção do uso do medicamento. 

Devido à interferencia dos hormônios sexuais na hemostase, o uso dos AOC foi 

associado com aumento de risco para TEV, desde seu lançamento, inicialmente devido às 

altas doses do derivado estrogênico, já em desuso. Supunha-se que o componente 
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progestágeno dos AOC não contribuía para o aumento do risco de trombose, entretanto, 

estudos mais recentes com desogestrel, gestodeno e drospirenona tem mostrado resultados 

controversos que apontam maior risco para acidentes vasculares, levando à recente 

publicação de comunicados de alerta pelas agências reguladoras de todo o mundo sobre a 

possível existencia de relação entre seu uso e a ocorrência dos eventos. Apesar do baixo 

risco absoluto para ocorrência de eventos tromboembólicos em mulheres em idade fértil, a 

connfirmação e dimensionamento dessa relação é relevante considerando o grande número 

de mulheres potencialmente usuárias do medicamento. 

Por outro lado, os AOC também são relacionadas a benefícios não-contraceptivos, 

como prevenção de câncer de endométrio e ovário, melhora nos sintomas de síndrome pré-

menstrual, acne e hirsutismo, entretanto as evidências atuais são conflitantes sobre alguns 

desses benefícios. 

Por quanto permaneça a controversia sobre o assunto, esse Parecer Técnico Científico 

tem o objetivo de avaliar a segurança dos diversos AOC monofásico, contendo 

etinilestradiol em dose menor ou igual a 50 microgramas e os diversos progestágenos 

disponíveis comercialmente para uso de ciclo de vinte e um dias, com intervalo de sete 

dias. 

 

3. Evidências científicas 

Base de dados e estratégia de busca 

Para encontrar a melhor evidência disponível sobre eficácia de benefícios não-

contraceptivos e segurança dos AOC compostos por etinilestradiol e um dos progestágenos 

Ciproterona, Desogestrel, Gestodeno ou Drospirenona foi realizada uma busca em junho 

de 2013, atualizada em setembro do mesmo ano, nas bases de dados The Cochrane 

Libary
30

, Center for Reviews Dissemination (CRD)
31

, Medline via Pubmed
32

, Embase via 

Portal da Saúde
33 

e LILACS via Biblioteca Virtual em Saúde
34

 objetivando encontrar 

revisões sistemáticas (RS) ou, na ausência desses, ensaios clínicos controlados (ECR) ou 

ainda estudos de coorte prospectivos, estes últimos com avaliação dos desfechos relativos à 

segurança dos medicamentos. 

O objetivo foi selecionar estudos que comparassem os AOC supracitados com AOC 

constituído pela associação etinilestradiol/ levonorgestrel, avaliando desfechos de 

segurança e eficácia no tratamento de condições dissociadas da anticoncepção como acne, 
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hirsutismo, síndrome do ovário policístico, dismenorreia e síndrome pré-menstrual. Não 

foram selecionados estudos de avaliação econômica, relatos de caso, protocolos de estudos 

e revisões narrativas. Foram selecionados os estudos publicados em inglês ou português 

que incluíssem mulheres em idade fértil e regime de utilização dos AOC em ciclos de 21 

dias, com intervalos de sete dias entre eles. 

As buscas foram feitas com as estratégias: “(anticoncep* OR contracep* OR pill) 

AND oral AND (cyproterone OR gestodene OR desogestrel OR drospirenone) AND 

levonorgestrel” e “(anticoncep* OR contracep* OR pill) AND oral AND progest* AND 

ethinyl estradiol”, conforme descrito na Tabela 3 (Anexo 3). Além das chaves, foram 

utilizadas outras ferramentas como limites, Clinical Queries e marcadores. 

A primeira busca feita na base de dados Cochrane Libary, através do acesso gratuito 

via Bireme, utilizando a chave “(anticoncep$ OR contracep$ OR pill) AND oral AND 

combined AND (cyproterone OR gestodene OR desogestrel OR drospirenone) AND 

levonorgestrel AND ethinyl estradiol” retornou 97 resultados, sendo 22 revisões 

sistemáticas, 01 resumo de revisões sistemáticas com qualidade avaliada, 73 registros de 

ensaios controlados e 01 grupo temático de revisões. Utilizando o filtro “revisões 

sistemáticas, obteve-se apenas os 22 resultados citados. 

Nova busca na Cochrane foi realizada a partir do acréscimo de termos na chave 

anterior “(anticoncep$ OR contracep$ OR pill) AND oral AND combined AND 

(cyproterone OR gestodene OR desogestrel OR drospirenone) AND levonorgestrel AND 

ethinyl estradiol AND NOT (biphasic OR triphasic OR quadriphasic)”, resultou em 56 

estudos, sendo 05 revisões sistemáticas, 01 resumo de revisões sistemáticas com qualidade 

avaliada, 49 registros de ensaios controlados e 01 grupo temático de revisões. Após análise 

das revisões sistemáticas obtidas na busca, foi utilizado o filtro para ensaios controlados e 

limitação manual de publicação nos últimos 5 anos. 

A terceira busca na Cochrane, com a chave “(anticoncep$ or contracep$ or pill) 

AND oral AND combined AND progest$ AND ethinyl AND estradiol” de estratégia ainda 

mais ampla, localizou 254 resultados, dentre eles 39 revisões sistemáticas, 04 resumos de 

revisões sistemáticas com qualidade avaliada, 209 registros de ensaios controlados, 01 

grupo temático de revisões e 01 avaliação econômica da NHS. Neste caso, apenas as 

revisões sistemáticas foram avaliadas para seleção. 

Na base Centre for Reviews and Dissemination (CRD), da Universidade de York 

(Reino Unido), os termos “(anticoncep* OR contracep* OR pill) AND oral AND combined 
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AND (cyproterone OR gestodene OR desogestrel OR drospirenone) AND levonorgestrel”, 

com seleção da base DARE, retornaram 11 estudos.  

Em nova busca no CRD, utilizando a chave “(anticoncep* OR contracep* OR pill) 

AND oral AND combined AND progest* AND ethinyl estradiol”, com seleção da base 

DARE, foram encontrados 8 resultados. 

No PubMed, a estratégia utilizando os termos Mesh para anticoncepcionais ou 

contraceptivos, e os termos desogestrel, gestodeno, ciproterona, drospirenona e 

etinilestradiol, com limites para publicação nos últimos 5 anos e tipo de estudo (ensaio 

clinico randomizado, metanálise, revisão sistemática, ensaio clínico fase IV, estudos 

multicêntrico, com resumos disponíveis resultou em 20 estudos. Sem a utilização do termo, 

foi obtido o mesmo número de resultados, porém com trabalhos diferentes. 

Outra estratégia “systematic[sb] AND (("Contraceptives, Oral, Hormonal"[Mesh] 

OR "Contraceptives, Oral, Combined"[Mesh]) AND (("desogestrel"[MeSH Terms] OR 

"desogestrel"[All Fields]) OR ("Gestodene"[Supplementary Concept] OR "Gestodene"[All 

Fields] OR "gestodene"[All Fields]) OR ("cyproterone"[MeSH Terms] OR 

"cyproterone"[All Fields]) OR ("drospirenone"[Supplementary Concept] OR 

"drospirenone"[All Fields]))) AND ("2008/09/26"[PDat] : "2013/09/24"[PDat])”, 

utilizando a ferramenta Clinical Queries do Pubmed retornou 24 revisões sitemáticas. 

Enquanto utilizando a estratégia “(anticoncep* OR contracep* OR pill) AND oral 

AND progest* AND ethinyl estradiol”, com limites explicitados na Tabela 3, foram 

obtidas 82 referências, a utilização da mesma estratégia com a ferramenta Clinical Queries 

restrito à revisão sistemática resultou em 17, obviamente pela maior limitação de tipo de 

estudo. 

A estratégia de busca mais ampla, que inclui progestágenos indefinidos, resultou em 

menor número de estudos nas bases de dados CRD, ao contrário do resultado obtido na 

base Cochrane Libary, refletindo a necessidade de utilizar diferentes estratégias para cada 

ferramenta. 

As bases EMBASE e LILACS também foram consultadas, conforme estratégias 

explicitadas na Tabela 3, resultando em 88,  e 56 estudos respectivamente. 

 

Critérios de seleção e exclusão 
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Foram incluídas revisões sistemáticas de estudos observacionais e/ou estudos 

observacionais não contemplados pelas revisões sistemáticas selecionadas, para avaliação 

da existência de associação entre o risco aumentado de acidentes vasculares e uso dos 

AOC comparados, pois devido ao baixo risco absoluto de ocorrência do evento, estes 

devem ser os melhores desenhos de estudo para investigar a possível associação. 

Para avaliar a eficácia dos AOC em benefícios não contraceptivos, foram 

selecionadas revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados com ou sem 

metanálise e ensaios clínicos randomizados controlados não citados por revisões 

sistemáticas existentes, por serem os melhores desenhos de estudo para avaliar eficácia e 

efetividade de tratamentos.  

Os motivos para exclusão dos demais estudos foram: estudos classificados como 

revisão narrativa, ensaios clínicos randomizados (ECR) e/ou estudos coortes e caso-

controle que já tenham sido incorporados por revisões sistemáticas ou cuja versão 

completa não estava disponível; estudos repetidos; estudos que realizaram comparações 

fora do escopo deste parecer, como entre associações monofásica e as demais composições 

(bifásica, trifásica, quadrifásica), entre anticoncepcionais hormonais e não hormonais, 

entre anticoncepcionais hormonais de progestágenos isolados e cominados ou outras 

formas farmacêuticas/ vias de administração não orais; estudos que não apresentaram 

comparação entre os AOC estudos e a associação contendo levonorgestrel; estudos que não 

trataram das condições de saúde aqui analisadas. 

Inicialmente foram selecionados 90 estudos através da leitura de títulos. O restante, 

497 referências, tratava-se de publicação há mais de 10 anos, regime posológico diferente 

de 21 dias de uso por sete de descanso (21/ 7), composições diferentes de monofásica ou 

condição de saúde fora do escopo deste parecer. Após a exclusão dos resultados 

duplicados, foi analisado se as 36 publicações restante preenchiam os critérios de seleção 

estabelecidos acima. 

Após a leitura dos resumos, foram incluídos 05 (cinco) revisões sistemáticas. 

Os resultados dos estudos selecionados e excluídos estão apresentados em 

fluxograma no Anexo 4. 

 

Avaliação da qualidade da evidência 

Para a avaliação da qualidade da evidência apresentada, utilizou-se o modelo para 

avaliação da qualidade de revisões sistemáticas proposto por Guyatt e colaboradores
35

.  
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O resultado da avaliação da qualidade dessas evidências é apresentado na Tabela 4 

(Anexo 5). 

Com exceção dos estudos sobre risco de acidentes tromboembólicos
36, 37

, as revisões 

sistemáticas selecionadas neste parecer
38, 39, 40

 possuem nível de evidência de intensidade 

“1A”, segundo a Classificação de Nível de Evidência Científica da Oxford Center for 

Evidence Based Medicine
41

, apesar das limitações de qualidade dos ensaios clínicos 

randomizados selecionados, conforme descrito na Tabela 5 (Anexo 6). Quanto aos 

primeiros, ambos tratam-se de revisões sistemáticas de estudos observacionais e foram 

classificados como nível de evidência de intensidade “3A”, devido a inclusão de estudos 

caso-controle e à heterogeneidade dos estudos incluídos. 

 

Resultados 

Os resultados dos estudos incluídos estão apresentados na Tabela 5 (Anexo 6). 

 

Interpretação dos resultados 

Eventos cardiovasculares 

- Stegeman BH et al, 2013 

Revisão sistemática recém-publicada, bem conduzida, e com amplo número de 

mulheres entre 12 e 50 anos e eventos tromboembólicos incluídos nos 26 estudos 

selecionados para a análise, dentre eles 9 estudos de coorte, 14 estudos de caso-controle e 3 

estudos de caso-controle “aninhados”, objetivou calcular o risco de tromboembolismo 

venoso em usuárias de AOC em comparação às não usuárias de AOC e comparados entre 

si, de forma direta ou indireta. 

Os riscos relativos das associações de 20µg de etinilestradiol com desogestrel ou 

gestodeno em comparação à associação que contem levonorgestrel foram: [RR=1,5; (IC 

95% =0,9 – 2,6)] e [RR=1,0; (IC 95% =0,5 – 1,7)], respectivamente. Quando foram 

consideradas associações com 30µg de etinilestradiol e drospirenona ou desogestrel ou 

gestodeno, os riscos relativos foram de [RR=1,6; (IC 95% =1,2 – 2,1)]; [RR=1,8; (IC 95% 

=1,4 – 2,2)]; [RR=1,5; (IC 95% =1,2 – 2,0)], respectivamente. O risco relativo entre as 

associações Etinilestradiol 35 µg/ ciproterona e etinilestradiol 30 µg/ levonorgestrel, foi de 

[RR=1,6; (IC 95% =1,1 – 2,2)]. Os resultados indicam maior relevância para comparações 

entre associações contendo 30µg de etinilestradiol, com aumento de risco para os AOC 
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com progestágenos mais novos que àqueles contendo levonorgestrel. Os autores não 

relatam se os dados apresentados foram originados exclusivamente por análises indiretas. 

Muitos potenciais vieses foram identificados pelos autores e nenhum estudo parece 

ser de baixo risco de viés em todas as categorias avaliadas. Todos os estudos incluídos 

foram observacionais, que podem ser de qualidade inferior aos ensaios clínicos 

randomizados, no entanto o número de mulheres e eventos incluídos foi muito grande. 

Apesar de análises indiretas geralmente serem menos confiáveis, os autores não 

encontraram nenhuma evidência de inconsistência entre a evidência direta e indireta. As 

análises de sensibilidade sugeriram uma série de variáveis que podem alterar o resultado 

do estudo, como a variação de risco relativo de composições de AOC contendo desogestrel 

e gestodeno quando o financiador do estudo é considerado, por exemplo. Foram incluídos 

estudos que relataram no mínimo 10 eventos tromboembólicos, o que pode ter limitado a 

inclusão de estudos de caso-controle. Os autores declararam ausência de conflito de 

interesse ou existência de relação com indústrias farmacêuticas. 

 

- Wu CQ et al, 2011 

Para avaliar o risco de eventos tromboembólicos em mulheres que fizeram uso de 

AOC contendo drospirenona, Wu CQ e colaboradores
38

 incluíram 13 estudos 

comparativos, dos quais, 4 eram caso-controle e 9 coortes em revisão sistemática. Na 

comparação entre AOC contendo drospirenona ou levonorgestrel, em doses não apontadas, 

as usuárias de AOC contendo drospirenona tinham um risco aumentado de 

tromboembolismo venoso em comparação com os usuários de AOC contendo 

levonorgestrel, com riscos relativos variando entre 1,0 e 3,3. Nos oito estudos que 

comparam o risco de tromboembolismo venoso AOC contendo drospirenona ou 

levonorgestrel, cinco relataram maior risco de tromboembolismo venoso (diferença 

significativa) entre os usuários de AOC contendo dospirenona, e os outros três estudos 

foram inconclusivos. 

Para os desfechos relacionados à trombose arterial, que incluí infarto do miocárdio e 

acidente vascular encefálico, os resultados encontrados também foram heterogêneos, 

variando entre redução significativa do risco para incidência de trombose arterial em 

usuárias de AOC contendo drospirenona em comparação àquelas que usaram AOC 

contendo levonorgestrel [HR = 0,4; (IC95%= 0,2 – 0,9)] e a obtenção de resultados 

inconclusivos. Quando a análise envolveu apenas novas usuárias, entendidas como 
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usuárias de início recente, o risco para aquelas que utilizaram os compostos de 

drospirenona foi maior que para as que utilizaram AOC-levonorgestrel [HR = 1,64; 

(IC95%= 0,79 – 3,40)], embora o amplo IC novamente não permita conclusões sobre o 

tema. A revisão apresenta limitações como: heterogeneidade de definições de usuárias e 

medidas de efeito, que não permitiram a síntese dos resultados encontrados. A revisão 

incluiu apenas estudos observacionais, publicados em inglês ou francês, portanto, com 

possível viés de publicação, os resultados apresentados possuem amplos intervalos de 

confiança  

 

Efetividade contraceptiva, taxa de abandono do medicamento levonorgestrel/ 

etinilestradiol versus outros AOC monofásicos 

- Lawrie TA et al, 2011 

De acordo com Lawrie TA e colaboradores
38

, baseado em dados de 30 ECR, com 

seguimento mínimo de 6 meses, foram feitas diversas comparações entre AOC compostos 

por diferentes associações de etinilestradiol e diversos progestágenos. Seguem descritos os 

resultados das comparações de AOC monofásicos, com esquema posológico de ciclos de 

vinte e um dias, com intervalo de sete dias.  

Drospirenona/ etinilestradiol 20 µg versus levonorgestrel/ etinilestradiol 20 µg: 

Comparações entre os dois grupos não resultou em diferença significativa para qualquer 

dos parâmetros analisados, quais sejam: efetividade, controle do ciclo menstrual, efeitos 

adversos, abandono do medicamento por qualquer dos motivos pesquisados. Os estudos 

incluíram entre 115 e 1696 de mulheres. As doses comparadas não foram informadas. 

Desogestrel/ etinilestradiol 20 µg versus levonorgestrel/ etinilestradiol 20 µg ou 

Gestodeno/ etinilestradiol 30 µg versus levonorgestrel/ etinilestradiol 30 µg: Os autores 

incluíram três ECR, somando um n= 1815 mulheres, que demonstraram menor taxa de 

risco de abandono do uso do medicamento para os grupos gestodeno e desogestrel 

[RR=0,77; (IC 95% =0,60 – 0,98)]. Entretanto, considerando apenas os ECR duplo-cegos 

(n = 456 mulheres) na análise de sensibilidade, a diferença não é significativa [RR=0,79; 

(IC 95% =0,50 – 1,26)]. Novamente, as doses dos progestágenos não foram informadas. 

Quando comparado com AOC contendo desogestrel, os combinados com 

levonorgestrel ocasionaram maior risco para abandono do medicamento [RR=0,84; (IC 

95% = 0,66 – 1,07)], para n = 998 mulheres, mas a diferença não foi significativa.  
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Comparado aos AOC com Levonogestrel, os combinados com Gestodeno podem ser 

associados com menor sangramento intermenstrual [RR=0,71; (IC 95% = 0,55 – 0,91)], 

embora mostrem padrões similares de “spotting” (pequenos sangramentos ou “manchas”), 

sangramento de parada e ausência de sangramento de retirada.  

Os estudos primários incluídos na revisão são de baixa qualidade: apenas quatro 

foram duplo-cegos e vinte e três foram patrocinados pela indústria farmacêutica; grande 

parte dos desfechos apresenta amplos intervalos de confiança, mantendo a incerteza sobre 

os resultados da análise e; apesar de toda a polêmica em torno do assunto, a revisão não 

incluiu ECR que compararam risco de tromboembolismo em usuárias das diferentes 

composições de AOC.  

Benefícios não contraceptivos 

- Arowojolu et al, 2011 

Acne: levonorgestrel/ etinilestradiol versus outros AOC monofásicos 

Em revisão sistemática
39

 que incluiu 31 ECR em qualquer idioma, que compararam a 

efetividade de um anticoncepcional oral combinado, que contenha um estrógeno e um 

progestágeno com placebo ou outro tratamento ativo para acne em mulheres, foram 

realizadas várias comparações das quais só foram utilizadas neste PTC as que comparavam 

AOC contendo Levonorgestrel e AOC contendo outros progestágenos. Foram encontrados 

8 ECR com essas características.  

Drospirenona 3 mg/ etinilestradiol 30 µg versus levonorgestrel 150 µg/ etinilestradiol 

30 µg: Foi encontrado um ECR, que demonstrou como único dado estatisticamente 

relevante, a menor probabilidade de descontinuação do uso da associação contendo 

drospirenona que da contendo levonorgestrel, por deterioração da acne nas usuárias do 

último grupo [OR= 0,16; (IC 95% =0,05 – 0,47)].  

Ciproterona 2 mg/ etinilestradiol 35 µg versus levonorgestrel 150 µg/ etinilestradiol 

30 µg: Foram encontrados dois ECR. Em um houve aumento nas contagens médias das 

pústulas [DMP = 1,80; (IC 95% =0,63 - 2,97)] e pápulas [DMP = 2,90; (IC 95% =0,20 - 

5,60)] nas usuárias da associação contendo levonorgestrel em relação àquelas que usaram a 

associação com ciproterona. Também foi demonstrado que as usuárias do primeiro grupo 

tiveram menores chances de ter o status “boa” na avaliação pelo dermatologista [OR= 

0,29; (IC 95% =0,12 – 0,68)] ou auto-avaliação [OR= 0,23; (IC 95% =0,09 – 0,54)] que as 

do segundo grupo. Não foi observada diferença estatística na interrupção do uso por efeitos 

colaterais.  
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Outras comparações com dosagens maiores de etinilestradiol (50 µg) demonstraram 

maiores médias de contagens pústulas [DMP = 2,10; (IC 95% =0,93 – 3,27)] e pápulas 

[DMP = 3,60; (IC 95% =1,12 – 6,08)] no grupo que utilizou levonorgestrel do que a 

combinação com ciproterona. As mulheres do primeiro grupo tiveram menores chances de 

ter o status “boa” na avaliação pelo dermatologista [OR= 0,22; (IC 95% =0,09 – 0,52)] ou 

auto-avaliação [OR= 0,18; (IC 95% =0,08 – 0,44)] que as do segundo grupo. Os grupos 

não diferiram significativamente na proporção de mulheres que descontinuaram o uso do 

medicamento precocemente, devido aos efeitos secundários. 

Um segundo estudo comparou levonorgestrel 250 µg/ etinilestradiol 50 µg versus 

ciproterona 2 mg/ etinilestradiol 50 µg. Mulheres do grupo levonorgestrel associado 

tiveram menores chances de ter melhorado ou curado a acne do que o grupo ciproterona 

associada [OR= 0,24; (IC 95% =0,08 – 0,75)]. 

Desogestrel 150 µg/ etinilestradiol 30 µg versus levonorgestrel 150 µg/ 

etinilestradiol 30 µg: os resultados dos dois ECR encontrados são conflitantes, posto que 

um apresenta uma diferença de média de escore da acne de [DMP = 0,05; (IC 95% =0,09 – 

0,91)] e o outro mostra diferença não significativa entre as médias na contagem total das 

lesões. No primeiro, os grupos não foram significativamente diferentes em descontinuação 

precoce devido aos efeitos secundários ou agravamento da acne. 

Outro ECR, que comparou desogestrel 150 µg / etinilestradiol 20 µg versus 

levonorgestrel 100 µg / etinilestradiol 20 µg, mostrou que o primeiro grupo teve maiores 

chances de ter melhora nas lesões comedônicas [OR= 1,55; (IC 95% =1,03 – 2,32)] e 

menores chances de ter agravamento nas pústulas [OR= 0,60; (IC 95% =0,37 – 0,96)], 

após 25 semanas. Entretanto, os critérios de melhora e agravamento não foram esclarecidos 

no estudo. Os grupos não foram significativamente diferentes nos eventos adversos 

relacionados ao tratamento. 

Em conclusão, os resultados apontam maiores chances de melhora da acne para as 

usuárias de AOC associados a ciproterona quando comparado aos contendo levonorgestrel, 

entretanto, os largos intervalos de confiança limitam a precisão desse benefício. Pelo 

mesmo motivo, não é possível concluir sobre existência de diferenças entre associações 

contendo drospirenona ou desogestrel e levonorgestrel.  

 

Dismenorreia primária 

- Proctor M et al, 2009 
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Uma revisão sistemática
40

 sobre o tema incluiu apenas um ECR que comparou o uso 

de desogestrel 150 µg/ etinilestradiol 20 µg versus levonorgestrel 100 µg etinilestradiol 20 

µg em 349 participantes, por cinco meses de seguimento, obtendo alívio da dor pelo uso da 

associação contendo desogestrel em relação ao observado após uso de associações 

contendo levonorgestrel [OR = 0,44; (IC 95% =0,23 – 0,84)], com diferença significativa. 

O estudo também avaliou abandono de tratamento, maior para o grupo de usuárias do 

AOC-levonorgestrel [OR = 4,41; (IC 95% =1,23 – 15,77)], entendido pelos autores do 

estudo original como indicativo de ocorrência de reações adversas indesajadas sub-

notificadas. Os demais estudos incluídos na revisão não comparam AOC com AOC 

contendo levonorgestrel. Os autores apontaram que no ECR não foi registrado se as 

participantes foram examinadas fisicamente e a classificação da gravidade da dismenorreia 

foi feita com base no julgamento das participantes, sem o uso de definições formais. Além 

desses confundidores, o pequeno número de participantes e os amplos intervalos de 

confiança não permitem concluir sobre as taxas de abandono do tratamento com os AOC 

comparados. 

As revisões
42, 43

 que avaliaram uso de AOC em mulheres com hirsutimo, síndrome 

menstrual ou síndrome disfórica pré-menstrual não incluíram grupos de usuárias de AOC 

contendo levonorgestrel e por isso não foram incluídas neste trabalho. 

 

Conclusão 

Considerando o elevado número de potenciais usuárias de AOC, é necessário 

dimensionar o aumento do risco para eventos tromboembólicos em usuárias de AOC 

compostos por progestágenos mais recentes que o levonorgestrel, ainda que o risco 

absoluto permaneça relativamente baixo quando comparado ao período gestacional. 

Os estudos indicam uma possível relação entre o uso de AOC contendo drospirenona 

ou ciproterona ou gestodeno ou desogestrel e o risco aumentado para ocorrência de eventos 

tromboembólicos quando comparados ao uso de AOC–levonorgestrel.  

O uso dos AOC compostos por etinilestradiol e drospirenona ou gestodeno ou 

desogestrel parece resultar em menores taxas de abondono que aqueles compostos de 

levonorgestrel, provavelmente pela menor incidência de efeitos adversos dos compostos 

mais novos. 

Os resultados encontrados sugerem melhora da acne em usuárias de AOC contendo 

ciproterona, comparado ao grupo de usuárias de AOC contendo levonorgestrel, entretanto 
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amplos intervalos de confiança limitam a precisão do benefício. As conclusões sobre o 

tema devem ser ainda mais cautelosas para comparações entre AOC contendo 

levonorgestrel ou aqueles que contenham drospirenona e desogestrel. 

Há uma possível melhora dos sintomas da dismenorréia primária em usuárias de 

AOC contendo gestodeno em relação àquelas que usaram AOC contendo levonorgestrel, 

mas o resultado precisa ser confirmado em estudos de melhor elaboração e condução, 

padronizando, por exemplo, uma classificação sistematizada da gravidade da dismenorreia 

e a exclusão de doenças secundárias associadas, como endometriose. 

À luz das evidências científicas existentes, não é possível concluir sobre os desfechos 

pesquisados, devido à baixa qualidade dos estudos primários. Os amplos intervalos de 

confiança, a ausência de significância estatístisca, o curto tempo de seguimento, os erros na 

elaboração e condução do estudo e, na maioria das vezes, o pequeno número de 

participantes limitam a força das evidências encontradas em todos os parâmetros 

analisados. 

 

Recomendações 

Com base na análise dos resultados encontrados, sugerimos não substituir AOC 

contendo Levonorgestrel por AOC contendo desogestrel, gestodeno, tampouco adicioná-

los à Relação Estadual de Medicamentos Essenciais - Bahia, uma vez que os riscos de 

eventos tromboembólicos não superam os benefícios atribuídos, mas não comprovados 

satisfatoriamente pelas evidências científicas existentes. Sugerimos orientar 

adequadamente as usuárias de AOC – levonorgestrel, a fim de evitar o abandono de 

tratamento, que parece ser maior em usuárias deste. 

A associação Etinilestradiol/Levonorgestrel é a combinação mais testada em estudos 

de porte, requisito que ainda o elege na comparação com Etinilestradiol/Ciproterona. Dessa 

forma, sugerimos não substituí-lo pela associação com Ciproterona. 

Quanto à adição da associação Etinilestradiol/Ciproterona na Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais - Bahia, deve ser considerado que, a despeito da indicação de 

uso como segunda escolha de Etinilestradiol/Ciproterona em mulheres com acne, 

hisurtismo ou outras manifestações de intolerância ao Levonorgestrel, preconizado na 

literatura, não foram encontradas evidências que as suportassem. 
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Sugerimos a elaboração e condução de ensaios clínicos randomizados comparando 

AOC contendo levonorgestrel às demais associações comercialmente disponíveis de AOC, 

principlamente àquelas abordadas por este PTC, com número adequado de participantes e 

por tempo de seguimento suficiente para observar de forma completa o parâmetro 

analisado, utilizando o uso de relatos padronizados de pesquisa ou o checklist CONSORT 

(Normas Consolidadas para Relatos de Ensaios) para garantir a qualidade da informação 

relatada.  

Sugerimos ainda a elaboração de estudos nacionais de utilização de medicamentos 

AOC para avaliar se o aumento do risco de eventos tromboembólicos justifica a restrição 

para comercialização/ dispensação, entendido como maior controle da venda/ dispensação, 

ou até a retirada do mercado, dos AOC que contem desogestrel, gestodeno ou 

drospirenona.  

Classificação: Recomendação fraca contra as tecnologias avaliadas para adição ou 

substituição da comparação, selecionada na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais 

– Bahia. 
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Anexo 1 

Tabela 1 - Apresentações de AOC, contendo etinilestradiol em dose menor ou igual a 50 

microgramas associado à progestágeno, exceto levonorgestrel, com 21 comprimidos 

monofásicos disponíveis no Brasil
6 

Medicamento Dose N° registro 

ANVISA 

Nome comercial 

 

ACETATO DE 

CIPROTERONA/ 

ETINILESTRADIOL 

 

2000 µg/ 35 µg 

 

155840401 

170560072 

135690158 

177940007 

167730192 

100430598 

109740128 

155890004 

155840400 

DIPROTERON® 

DIANE 35® 

ARTEMIDES 35® 

FERANE 35® 

REPOPIL® 

SELENE® 

TESS® 

ACETATO DE CIPROTERONA/ 

ETINILESTRADIOL 

ACETATO DE CIPROTERONA/ 

ETINILESTRADIOL 

 

DROSPIRENONA/ 

ETINILESTRADIOL 

3000 µg/ 20 µg 170560073 YASMINELEE® 

 

3000 µg/ 30 µg 

 

102351046 

100330144 

126750143 

177940024 

135690642 

113001128 

105830737 

100470521 

100431079 

167730372 

135170001 

ELÔ® 

ELANI CICLO® 

DÁLIA® 

DIVA® 

DALYNE® 

GAIA® 

LIARA® 

LYLLAS® 

MOLIÈRE® 

PREVYASM® 

YANG 30® 
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170560070 

100431077 

177940023 

126750151 

101810629 

100470520 

135170002 

102351045 

105830738 

167730349 

YASMIN® 

DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL 

DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL 

DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL 

DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL 

DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL 

DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL 

DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL 

DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL 

DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL 

 

GESTODENO/ 

ETINILESTRADIOL 

 

75 µg/ 30 µg 

 

105730264 

177940004 

170560075 

121100279 

135690608 

ALLESTRA® 

FERTINON® 

GYNERA® 

GESTODENO/ ETINILESTRADIOL 

MICROPIL® 

 

75 µg/ 20 µg 

100330084 

104970222 

170560060 

102350585 

100430652 

DIMINUT® 

CICLOGYN® 

FEMIANE® 

PREVIANE® 

TÂMISA® 

DESOGESTREL/ 

ETINILESTRADIOL 

150 µg/ 30 µg 

 

 

101710176 

100430600 

155840168 

DESOGESTREL/ ETINILESTRADIOL 

PRIMERA® 

GESTRADIOL® 

150 µg/ 20 µg 101710068 

100330098 

100430987 

MERCILON® 

MINIAN® 

DESOGESTREL/ ETINILESTRADIOL 
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Anexo 2 

Tabela 2 - Apresentações de AOC, contendo etinilestradiol em dose menor ou igual a 

50 microgramas associado ao levonorgestrel, com 21 comprimidos monofásicos 

disponíveis no Brasil
6
 

Medicamento Dose N° registro 

ANVISA 

Nome comercial 

 

 

 

 

 

 

 

LEVONORGESTREL/ 

ETINILESTRADIOL 

 

100 µg/ 20 µg 

 

121100226 

109740115  

170560067 

ALESSE® 

LEVEL® 

MIRANOVA® 

 

 

 

150 µg/ 30 µg 

a 

 

 

 

 

104650215 

155840132 

177940002 

104970286 

109740061 

100430599 

100200026 

170560064 

102350484 

CONCEPNOR® 

CICLOFEMME® 

CICLO 21® 

GESTRELAN® 

LEVOGEN® 

LEVONORGESTREL/ ETINILESTRADIOL 

LEVONORGESTREL/ ETINILESTRADIOL 

MICROVLAR® 

NOCICLIN® 

 

250 µg/ 50 µg  

170560062 

121100028 

109740086 

NEOVLAR® 

EVANOR® 

LOVELLE® 

a
 LEVONORGESTREL/ ETINILESTRADIOL 0,15 mg/ 0,03 mg é a apresentação 

comercial selecionada na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais - Bahia
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Anexo 3 

Tabela 3 - Estratégias de busca 

 

Base Termos Resultados Estudos 

selecionados 

Estudos 

disponíveis 

The Cochrane 

Libary (via 

Bireme)12 

(anticoncep$ OR contracep$ OR pill) 

AND oral AND combined AND 

(cyproterone OR gestodene OR 

desogestrel OR drospirenone) AND 

levonorgestrel AND ethinyl estradiol/ 

revisões sistemáticas 

22 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

(anticoncep$ OR contracep$ OR pill) 

AND oral AND combined AND 

(cyproterone OR gestodene OR 

desogestrel OR drospirenone) AND 

levonorgestrel AND ethinyl estradiol 

AND NOT (biphasic OR triphasic OR 

quadrifasic)/ ensaios controlados – 

publicado nos últimos 5 anos 

62 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

(anticoncep$ OR contracep$ OR pill) 

AND oral AND combined AND progest$ 

AND ethinyl estradiol/ revisões 

sistemáticas 

39 1 0 

Center for 

Reviews and 

Dissemination 

(CRD)13 

(anticoncep* OR contracep* OR pill) 

AND oral AND combined AND 

(cyproterone OR gestodene OR 

desogestrel OR drospirenone) AND 

levonorgestrel Limits: DARE 

11 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

(anticoncep* OR contracep* OR pill) 

AND oral AND combined AND progest* 

AND ethinyl estradiol 

Limits: DARE 

8 0 0 
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Medline (via 

Pubmed)14 

( "Contraceptives, Oral, 

Hormonal"[Mesh] OR "Contraceptives, 

Oral, Combined"[Mesh] ) AND 

(desogestrel OR gestodene OR 

cyproterone OR drospirenone) AND 

levonorgestrel AND ((Randomized 

Controlled Trial[ptyp] OR systematic[sb] 

OR Multicenter Study[ptyp] OR Clinical 

Trial[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR 

Clinical Trial, Phase IV[ptyp]) AND 

"2008/09/26"[PDat] : 

"2013/09/24"[PDat]) 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(anticoncep* OR contracep* OR pill) 

AND oral AND combined AND 

(cyproterone OR gestodene OR 

desogestrel OR drospirenone) AND 

levonorgestrel Limites: Meta-Analysis, 

Systematic Reviews, Randomized 

Controlled Trial, Clinical Trial, 

Multicentric Study, Phase IV Clinical 

Trial, published in the last 5 years 

20 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systematic[sb] AND (("Contraceptives, 

Oral, Hormonal"[Mesh] OR 

"Contraceptives, Oral, 

Combined"[Mesh]) AND 

(("desogestrel"[MeSH Terms] OR 

"desogestrel"[All Fields]) OR 

("Gestodene"[Supplementary Concept] 

OR "Gestodene"[All Fields] OR 

"gestodene"[All Fields]) OR 

("cyproterone"[MeSH Terms] OR 

"cyproterone"[All Fields]) OR 

("drospirenone"[Supplementary Concept] 

OR "drospirenone"[All Fields]))) AND 

("2008/09/26"[PDat] : 

"2013/09/24"[PDat]) 

24 

 

 

4  



33 

 

(anticoncep* OR contracep* OR pill) 

AND oral AND progest* AND ethinyl 

estradiol. Limites: Clinical Trial, Phase 

IV, Systematic Reviews, Meta-Analysis, 

published in the last 5 years 

82 6  

(anticoncep* OR contracep* OR pill) 

AND oral AND progest* AND ethinyl 

estradiol Utilizando a estratégia: Clinical 

queries/ systematic reviews; published in 

the last 5 years 

17 0 0 

Embase (via 

Portal da 

Saúde)15 

anticoncep* OR contracep* OR 'pill'/exp 

OR pill AND ('oral'/exp OR oral) AND 

progest* AND ethinyl AND 

('estradiol'/exp OR estradiol) AND 

('randomized controlled trial'/de OR 

'systematic review'/de) 

137 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anticoncep* OR contracep* OR 'pill'/exp 

OR pill AND ('oral'/exp OR oral) AND 

('cyproterone'/exp OR cyproterone OR 

'gestoden'/exp OR gestoden OR 

'desogestrel'/exp OR desogestrel OR 

'drospirenone'/exp OR drospirenone) 

AND ('levonorgestrel'/exp OR 

levonorgestrel) NOT ('vaginal ring'/exp 

OR 'vaginal ring' OR 'transdermic patch' 

OR biphasic OR triphasic OR 

quadriphasic) AND [2008-2013]/py AND 

('randomized controlled trial'/de OR 

'systematic review'/de) 

 

88 9  

LILACS (via 

BIREME)16 

combined oral contraceptive 57 0 0 
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Anexo 4 

Fluxograma de seleção dos estudos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicações identificadas 

através da pesquisa nas bases de 

dados 

(n=587) 

Publicações selecionadas pelo 

título 

(n=90) 

Publicações após remoção 

das duplicatas 

(n=36) 

Publicações excluídas, 

com justificativas, após 

leitura de resumos 

(n=21) 

Artigos com texto completo 

para avaliar a elegibilidade 

(n=06) 

Estudos incluídos 

(n=05) 

Artigos já incluídos 

nas revisões 

selecionadas 

(n=10) 

Publicações 

excluídas, com 

justificativas, após 

leitura de títulos 

(n=497) 
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Anexo 5 

Tabela 4: Avaliação da qualidade de revisões sistemáticas
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Parâmetros Stegeman BH et al, 201336 Wu CQ et al, 201337 Lawrie TA et al, 201138 Arowojolu 

AO et al, 

201239 

Proctor M et al, 200940 

A revisão se baseou numa 

pergunta estruturada, 

explícita e sensível? 

Sim 

Sim Sim Sim Sim 

A busca por estudos 

relevantes foi detalhada e 

completa? 

Sim 
Não. Houve limitação da 

linguagem 
Sim Sim Sim 

Os estudos primários 

apresentavam alta qualidade 

metodológica? 

Não. Os autores descrevem 

possíveis vieses pela baixa 

qualidade metodológica dos 

estudos incluídos 

Não 

Não. De 30 ECR incluídos, apenas 

4 eram duplo cegos e 23 foram 

patrocinados pela indústria 

farmacêutica 

Não todos Não 

A avaliação dos estudos 

incluídos pode ser 

reproduzida? 

Não Não Sim Sim Sim 

Os resultados foram 

semelhantes de estudo para 

estudo? 

Sim Não Sim Não 
Há apenas um estudo para o 

dado pesquisado 

Os resultados são precisos? 

Amplos IC Amplos IC  

A maioria das comparações 

realizadas apresenta amplos IC e 

não são significativas 

Não Amplo IC em dado secundário  

Todos os desfechos 

importantes foram 

considerados? 

Não Sim Não completamente Sim Sim 

Houve declaração de 

conflito de interesse? 
SIm Sim Não Sim Não 
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Anexo 6 

Tabela 5 – Resultados encontrados 
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40 
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Anexo 7 

 

BDIS                                            Formulário de Solicitação de Novos Estudos 

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, tem como uma de suas atribuições promover o uso de evidência 

científica para o processo de tomada de decisão em saúde. Este formulário de sugestão de pesquisa em 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) visa identificar lacunas do conhecimento relevantes para o 

Sistema Único de Saúde que podem ser resolvidas com a realização de uma pesquisa. É importante salientar 
que o preenchimento deste formulário não garante que a pesquisa seja realizada e que a tecnologia seja 

incorporada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é um mecanismo da área de ATS do DECIT e da Rede 

Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) para identificação de pesquisas estratégicas 

em ATS para o SUS. As sugestões de pesquisa apresentadas serão apreciadas pelo Departamento de Ciência 

e Tecnologia e serão discutidas pelo Comitê Executivo da REBRATS. 

 Eu posso ser contactado para mais esclarecimentos, se necessário.  

Sim 

Não 

  Passo 1 de 5   

 Tecnologia em saúde que deve ser avaliada.  

Medicamentos anticoncepcionais orais hormonais combinados contendo desogestrel,  

gestodeno ou drospirenona. 

 

 População atendida:  

Mulheres em idade fértil (entre 15 e 49 anos) 

 

 
 

  Passo 2 de 5   

 Importância da pesquisa ou necessidade de evidência para o SUS:  

Solicitamos a elaboração de estudos nacionais de utilização de medicamentos AOC para 

avaliar se o aumento do risco de eventos tromboembólicos justifica a restrição, entendido  

como maior controle da venda, ou até a retirada do mercado, dos AOC que contem  

desogestrel, gestodeno ou drospirenona, devido à grande parcela da população de mulheres 

em idade fértil exposta ao possível risco. 

 

 Evidências disponíveis sobre tema:  

Os estudos indicam uma possível relação entre o uso de AOC contendo drospirenona, gestodeno e 

desogestrel e o risco aumentado para ocorrência de eventos tromboembólicos quando comparados ao 

uso de AOC – levonorgestrel. 

1. LIDEGAARD O., NIELSEN L.H., SKOVLUND C.W., SKJELDESTAD F.E. AND  

LØKKEGAARD E. Risk of venous thromboembolism from use of oral contraceptives  
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containing different progestogens and oestrogen doses: Danish cohort study, 2001-9. BMJ. 2011,  

vol. 343: d6423. 

2. WU CQ, GRANDI SM, FILION KB, ABENHAIM HA, JOSEPH L, EISENBERG MJ.  

Drospirenone-containing oral contraceptive pills and the risk of venous and arterial thrombosis: a  

systematic review. BJOG. 2013 vol. 120, n. 7, pp. 801-10. 

3. KEMMEREN JM, ALGRA A, GROBBEE DE. Third generation oral contraceptives and risk of  

venous thrombosis: meta-analysis. BMJ 2001; 323: 1-9. 

4. HENNESSY S, BERLIN JA, KINMAN JL, MARGOLIS DJ, MARCUS SM, STROM BL.  

Risk of venous thromboembolism from oral contraceptives containing gestodene and  

desogestrel versus levonorgestrel: a meta-analysis and formal sensitivity analysis. Contraception  

2001; 64(2): 125-33. 
 

  Passo 3 de 5   

 

 Nome:  Daniela Nunes Vitor 

 E-mail:  danielanvitor@gmail.com 

 Telefone:  

Informe DDD e número - apenas números 

71 31154247 

 Estado:  Bahia 

 Formação Profissional:  Farmacêutica 

 Instituição:  Secretaria de Saúde do Estado da Bahia –  

SESAB 
 

  Passo 4 de 5   

 Selecione o setor de sua principal atividade profissional e a natureza da instituição onde a exerce.  

 

 Setor de atividade profissional:  Gestão da assistência farmacêutica/ 

avaliação de tecnologias em saúde 

 

 Natureza da Instituição:  
Filantrópica 

Fundação 

Organização Não Governamental 

Empresa Privada 

Empresa Pública 

Administração Pública 

Outros 
 

  Passo 5 de 5   

mailto:danielanvitor@gmail.com
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 Informações adicionais:  

 

 

 

                                                                                                                                                      


