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INTRODUÇÃO

Acontracepção engloba um conjunto de métodos
que permitem controlar a fecundidade e planear,

espaçar ou evitar a gravidez, modulando-se a fecundi-
dade às expectativas reprodutoras das famílias. 
Os contraceptivos modernos permitiram a sua utili-

zação de uma forma generalizada e ocasionaram trans-
formações profundas na forma de viver e pensar a se-
xualidade, a conjugalidade, a parentalidade em geral,
bem como as relações familiares. A maternidade deixou
de ser assim o destino biológico da mulher, mas sim
uma escolha. 
A contracepção insere-se assim num duplo processo:

desejo de controlo da fecundidade e/ou desejo de reti-
rar por períodos de tempo as dimensões procriativas da
sexualidade a fim de a viver, como área de prazer e rea-
lização pessoal e relacional 
A contracepção revolucionou a sexualidade, na me-

dida em que permite dissociar esta dimensão da pro-
criação, associa-se a benefícios não contraceptivos e a
efeitos físicos, psicológicos e relacionais que podem ter
impacto positivo ou negativo. A contracepção pode as-
sociar-se a alterações da sexualidade, por poder produ-

zir conflitos inconscientes na decisão reprodutiva das
utilizadoras destes métodos. 
Os efeitos psicológicos, emocionais e sexuais dos

contraceptivos estão pouco estudados e os resultados
dos escassos estudos efectuados sobre o assunto são
controversos. A maioria destes refere que, dentro da
complexidade dos factores que podem influenciar a se-
xualidade feminina, os contraceptivos devem ser con-
siderados como tendo um impacto minor. 
Quando as mulheres utilizam métodos contracepti-

vos eficazes, o risco de gravidez indesejada diminui,
permitindo viver a sexualidade de uma forma mais gra-
tificante e menos stressante. Neste âmbito Graham et
al.1 num estudo que avalia os factores que infuenciam o
desejo na mulher evidenciam o papel negativo do receio
da gravidez não planeada e reforçam os efeitos positi-
vos da contracepção.
Por outro lado alguns benefícios não contraceptivos

associados à contracepção hormonal são outra mais va-
lia para o bem-estar das mulheres. Isto é verdade por a
diminuição de dismenorreia, das algias pélvicas e das
perdas de sangue durante o período menstrual e pela
melhoria do acne e do hirsutismo.
Embora, para a sexualidade da maioria das mulhe-

res os benefícios da contracepção superem os efeitos
adversos, estes continuam a ser uma razão citada por
algumas mulheres para descontinuação da sua utiliza-
ção, levando-as a preferir métodos menos eficazes e a
terem mais gravidezes não planeadas. Sanders et al2

num estudo sobre efeitos dos contraceptivos orais na
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sexualidade salienta o papel dos efeitos emocionais e
sexuais como causa de descontinução/troca de contra-
ceptivos.
Rosenberg e Waugh3 num estudo prospectivo que

envolveu 1657 utilizadoras de contracepçao hormonal
oral reportam que a descontinuação dos contraceptivos
ocorre sobretudo nos primeiros seis meses de utiliza-
ção e que esta se deve a efeitos adeversos em 46% dos
casos, sendo por isso importante realizar follow-up e
aconselhamento, de modo a permitir à mulher relatar
efeitos secundários que possam ser precocemente re-
solvidos e desmistificados.

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na Medline,
via plataformas Pubmed e Medscape, de artigos de revi-
são sistemática, estudos observacionais, guidelines,
meta-análises e ensaios clínicos aleatorizados e con-
trolados publicados de Janeiro de 1971 até Dezembro
de 2012. Foram admitidos na pesquisa os artigos redi-
gidos em português, inglês e espanhol , tendo sido uti-
lizadas as seguintes palavras-chave: hormonal contra-
ception, combined oral contraceptives, female sexuality, side
effects. 
Após leitura dos resumos, pela sua relevância, fo-

ram selecionados 25 artigos publicados entre Setem-
bro de 1971 e Novembro de 2012. Foram ainda pes-
quisadas as listas de referências dos artigos seleciona-
dos. No total foram analisadas integralmente 59 pu-
blicações.

RESULTADOS 

Contracepção hormonal 
Desde a introdução da pílula no mercado em 1960, os
contraceptivos esteroides vulgarmente designados
como contraceptivos hormonais, representam uma das
opções contraceptivas reversíveis mais eficazes e um
dos métodos de planeamento familiar mais utilizado
em todo o Mundo2. Na sua formulação contêm hor-
monas esteróides: estrogénio e progestagénio ou ape-
nas este último isoladamente5.
Desde o seu lançamento sofreram enormes evolu-

ções em termos de qualidade e quantidade de hormo-
nas utilizada. Assim, a dose de estrogéneos diminuiu
gradualmente e novos progestagénios foram lançados
no mercado, assim como novos esquemas e vias de

admi nistração, no sentido de melhorar o perfil de se-
gurança, diminuir efeitos adversos e aumentar os be-
nefícios não contraceptivos.
A utilização de novas vias de administração dos con-

traceptivos, como a transdérmica, intravaginal, im-
plante subcutâneo ou acopladas ao dispositivo intra-
uterino, vieram facilitar a adesão ao método e diminuir
as falhas por erros e esquecimentos na toma, dando a
estes métodos uma taxa de eficácia sobreponível à dos
métodos de esterilização6 (Quadro I).

Esteroides
Os esteroides utilizados na contracepção pertencem ba-
sicamente a 2 grupos de moléculas: estrogénios e pro-
gestagénios.

ESTROGÉNIOS

A primeira geração de contraceptivos hormonais con-
tinha estrogénio na forma de mestranol7. Este foi pos-
teriormente substituído por etinilestradiol (EE) que
tem um efeito potente ao nível do metabolismo hepá-

QUADRO I.  PERCENTAGEM DE MULHERES COM UMA
GRAVIDEZ NÃO PLANEADA APÓS UM ANO DE 
UTILIZAÇÃO DE UM MÉTODO CONTRACEPTIVO

Método Uso típico Uso perfeito
Sem método 85 85
Coito interrompido 27 4
Métodos de avaliação 
da fertilidade 25

Esponja contraceptiva 29 18
Nuliparas 16 20
Multiparas 32 9

Diafragma 16 6
Preservativo
Masculino 15 2
Feminino 21 5

CHC oral, COP 8 0,3
CHC patch (Evra®) 8 0,3
CHC anel ( Nuvaring®) 8 0,3
Depo-Provera 3 0,3
DIU
Cobre 0,8 0,6
Mirena 0,2 0,2

Implanon 0,05 0,05
Esterilização feminina 0,5 0,5
Esterilização masculina 0,15 0,10

Adaptado de  Trussell J et al, 2007
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tico, nomeadamente interferindo na síntese de facto-
res de coagulação. Por este motivo a dose de EE foi
gradualmente reduzida dos 150 µg utilizados inicial-
mente para 50 µg e actualmente para 30-15 µg7. Esta
diminuição de dosagem reduz os riscos de tromboem-
bolismo venoso e de trombose arterial (enfarte agudo
do miocárdio e acidente vascular cerebral), permitin-
do a sua utilização com segurança em mulheres saudá-
veis e não fumadoras. 
Paralelamente à redução de dosagem de EE, assis-

tiu-se à substituição deste por «estrogéneos mais na-
turais» como é o caso do valerato de estradiol ou o 17-
-β-estradiol no sentido de melhorar a segurança7 (Qua-
dro 2); em termos teóricos os contraceptivos com es-
tes «estrogénios naturais» terão menos impacto
negativo na hemostase, metabolismo lipídico e carbo-
hidratos e consequentemente menor risco de trom-
boembolismo7,9. 
Contudo, os estudos realizados até esta data não

confirmaram a superioridade destas duas moléculas,
no perfil metabólico e nos efeitos na hemostase7.

PROGESTAGÉNIOS

Os progestagénios incluem a progesterona e os seus
derivados sintéticos (progestinas). Em contracepção
são apenas utilizados as progestinas que são estrutu-
ralmente derivadas da testosterona, progesterona e da
espirolactona7 (Quadro II).
Os progestativos para além de se ligarem aos recep-

tores de progesterona, têm capacidade de ligação a ou-
tros receptores, nomeadamente: estrogénicos, andro-
génicos, mineralocorticoides e glucocorticoides, expli-
cando-se, por este sinergismo, os efeitos metabólicos e
adversos10, (Quadro III). Também a este nível, novas
moléculas foram desenhadas no sentido de diminuir
os efeitos androgénicos, aumentando a potência pro-
gestagénica, o que permitiu minorar efeitos adversos,
melhorar o perfil metabólico e manter a eficácia com
dosagens mais baixas10.11.

Contracepção hormonal e sexualidade
Os estudos realizados sobre o impacto da CHC na se-
xualidade, revelam que por efeito dos estrogénios, exis-
te aumento da síntese hepática de SHBG, que tem
uma grande afinidade para a testosterona e pouca para
os estrogénios, o que leva a uma diminuição da fracção
livre de testosterona (fracção biologicamente activa).
Bancroft et al. 12 estudaram a problemática dos efei-

tos da CHC sobre os níveis plasmáticos de androgé-
nios, tendo sido evidenciado, que as utilizadoras de es-

troprogestativos apresentavam relativamente às não
utilizadoras, níveis mais baixos de testosterona livre e
total, bem como níveis de SHBG mais elevados. Nes-
te estudo, foi ainda avaliado o impacto da diminuição
dos níveis de androgénios na sexualidade não se tendo
verificado diferenças significativas entre os dois grupos.
Nesta investigação sugere-se também que os efeitos
hormonais dos contraceptivos são suplantados pelo
contexto psicossocial da mulher, que é diferente ao lon-
go dos diferentes estadios da vida. 
O papel dos estrogénios na sexualidade feminina é

bem conhecido, nomeadamente os seus efeitos na ma-

Adaptado de Sitruk-Ware, 2011

QUADRO II. CLASSIFICAÇÃO FARMACOLÓGICA DOS
ESTEROIDES UTILIZADOS EM CONTRACEPÇÃO 
(DISPONÍVEIS OU EM DESENVOLVIMENTO) 

Estrogénios Etinilestradiol (EE)
Novos contraceptivos:
Valerato de estradiol (E2V)
17 β estradiol (E2)
Em desenvolvimento: 
Estretol 

Progestagénios RELACIONADOS COM TESTOSTERONA

Parcialmente estrogénicos e
androgénicos (estranos):
Noretisterona

Parcialmente androgénicos
(gonanos):
Levonogestrel
Gestodeno
Desogestrel → etonogestrel
Norgestimato → norelgestromina

Antiandrogénicos (estranos não
etilados):
Dienogeste

RELACIONADOS COM PROGESTERONA

Progestagéneos puros:
Nomegestrol
Trimegestona
Nestorona
Antiandrogénicos:
Acetato de ciproterona
Acetato de clormadinona 

RELACIONADOS COM ESPIROLACTONA

Drosperinona
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nutenção do trofismo da mucosa vaginal e na lubrifi-
cação. Este mecanismo é mediado pela estimulação da
produção de óxido nítrico (ON) pelos estrogénios; pro-
vavelmente o ON leva à vasodilatação do clítoris e re-
laxamento dos tecidos vulvovaginias, com consequen-
te ingurgitamento do clítoris e dos pequenos lábios13. 
Por outro lado, os estrogénios estimulam a expres-

são da sintetase do óxido nítrico na área pré-optica e
produção de ON nos neurónios da amígdala (área ce-
rebral intimamente ligada à sexualidade) potenciando
assim a excitação e o orgasmo13.
Os efeitos de diferentes dosagens de EE na sexua-

lidade feminina foram também avaliados. Vários estu-
dos onde são utilizados contraceptivos com diferentes
dosagens de EE e mantendo o mesmo progestagénio
revelaram que embora a diminuição do EE esteja as-
sociado a uma menor diminuição de testosterona livre,
não se verificarem diferenças significativas em termos
de desejo14,15. No entanto, os contraceptivos de ultra
baixa dosagem de EE (15 µg) foram associados por
Salvidar et al.16 a hipoestrogenismo e diminuição da
lubrificação.
Relativamente aos contraceptivos só com progesta-

tivos existem poucos estudos que avaliem os efeitos na

sexualidade; a maioria envolvem estudos com o aceta-
to de medroxiprogesterona.
Nelson AL num estudo sobre aconselhamento e

manejo de efeitos secundários associados ao acetato de
medroxiprogesterona encontrou diminuição da libido
em 5,8% das mulheres da amostra, assim como dispa-
reunia e secura vaginal. Estes efeitos podem estar as-
sociados a diminuição dos estrogénios circulantes17.
No caso dos progestativos a função sexual pode ser

condicionada pela secura vaginal associada à ausência
de estrogénios, aos efeitos dos progestativos na sexua-
lidade e no humor, e também ás alterações do padrão
menstrual associadas ao método (padrões de spotting/
/hemorragias prolongadas).
Relativamente ao implante a literatura é escassa.

Gezginc et al.18, num estudo sobre eficácia e efeitos
acessórios do implante quando utilizado para contra-
cepção de longa duração (métodos que não implicam
a utilização diária da mulher) reporta 2,5% casos asso-
ciados a diminuição da libido.
As anomalias do padrão menstrual associadas à con-

tracepção hormonal, nomeadamente as hemorragias
prolongadas e/ou irregulares são a principal causa de
descontinuação destes métodos19. Estas alterações po-

QUADRO III.  ACTIVIDADE HORMONAL DOS PROGESTAGÉNIOS

A-E E AND A-A GLU A-M
Progesterona + - - (+) + +
Acetato clormadinona + - - + + -
Acetato ciproterona + - - + + -
Acetato medroxiprogesterona + - (+) - + -
Medrogestona + - - - ?
Dihidrosterona + - - - ? (+)
Norhisterona + + + - -
Levonorgestrel + - + - - -
Gestodeno + + - (+) +
Etonogestrel + - + - (+) -
Norgestimato + - + - ? ?
Dienogeste + - - + - -
Metabolitos tibolona + + ++ - - -
Drosperinona + - - + - +
Trimegestona + - - (+) - (+)
Promegestona + - - - + -
Acetato normegestrol + - - + - -
Nestorona + - - - -

Adaptado de Kuhl H, 2005
A-E: antiestrogénica, E: estrogénica, AND: androgénica, A-A: antiandrogénica, GLU: glucocorticoide, A-M: antimineralocorticoide
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dem ter interferir na qualidade de vida das mulheres,
devido a preocupações com a sua higiene, assim como
por receios quanto ao seu estado de saúde (infecções e
neoplasias) e interferência na sexualidade.
Sabatini e Cagiano20 revelaram num estudo que para

a satisfação, aceitabilidade e adesão com os métodos
contraceptivos é essencial não só ausência de efeitos
sexuais negativos (secura vaginal e diminuição da libi-
do), como também a existência de um bom controlo do
ciclo menstrual. Por outro lado, os efeitos negativos das
hemorragias genitais no comportamento sexual de mu-
lheres e dos seus companheiros, foram evidenciados
em alguns estudos21.
Assim, os efeitos da contracepção hormonal na se-

xualidade não estão perfeitamente identificados, o me-
canismo subjacente permanece controverso, revelando
a maioria dos estudos que os efeitos farmacológicos
dos contraceptivos na sexualidade são pouco prováveis. 
Corroborando esta hipótese existem várias investi-

gações, de que se destaca a de Rubino- Walkins et al.22

que levanta a questão: os efeitos hormonais poderão
não ser importantes na sexualidade e deveria ser escla-
recido em estudos longitudinais as questões biopsico-
sociais da contracepção.
Goldzinger et al.23 avaliaram de novo esta proble-

mática num estudo que envolveu 398 mulheres que
não utilizavam anteriormente contracepção, randomi-
zando-as em diversos tipos de contracepção hormo-
nal, com ou sem estrogénios e placebo. Este estudo re-
velou não existirem diferenças no perfil de efeitos emo-
cionais entre as utilizadoras de contracepção hormonal
e placebo, o que suporta de novo a teoria de que os efei-
tos emocionais da contracepção não são mediados por
via farmacológica, podendo factores biopsicoculturais
terem um papel preponderante.
Wiebe et al.24 evidência o papel da escolaridade e do

estado civil na manifestação dos efeitos emocionais dos
contraceptivos, sugerindo no seu estudo que as mu-
lheres com maior nível de escolaridade e as solteiras
apresentavam efeitos emocionais mais marcados por
terem à partida maiores expectativas relativas ao pra-
zer sexual. Outro trabalho de Graham et al.1 que en-
volveu 150 mulheres de 2 centros nas Filipinas e na
Escócia, a quem foi administrado 3 tipos de contra-
ceptivos diferentes: CHC, contracepção com proges-
tativos e placebo, verificou que as Escocesas apresen-
tavam maior incidência de efeitos adversos ao nível da
sexualidade, relacionados com a contracepção hormo-
nal do que as Filipinas, o que pode estar relacionado
não só com aspectos psicológicos, mas também com

com as influências de factores culturais e religiosos na
sexualidade.
Assim, factores tais como: cultura, costumes, edu-

cação, religião, papel da mulher na sociedade determi-
nam, o que é aceitável e expectável, bem como a ava-
liação das atitudes sexuais e comportamentos.
É importante no aconselhamento contraceptivo, es-

clarecer as utentes sobre os efeitos positivos e negati-
vos dos métodos, nomeadamente as repercussões na
sexualidade. O impacto negativo dos contraceptivos
hormonais está descrito numa minoria de mulheres,
trazendo-lhe insatisfação na sua vida pessoal e da re-
lação. 
Contudo, já que os efeitos sexuais dos contracepti-

vos são reportados por algumas mulheres, embora per-
maneça controverso o mecanismo mediador, existe ou-
tra teoria que levanta a hipótese de que os efeitos hor-
monais dos contraceptivos influenciam um grupo res-
trito de mulheres, tornando-se útil conhecer as mais
susceptíveis a estes efeitos de modo a melhorar a satis-
fação das suas utilizadoras. 
A identificação de preditores para aparecimento

destes efeitos, levaria a uma melhor optimização dos
resultados em termos de saúde da mulher, tornando a
contracepção mais aceitável para elas. Neste âmbito,
uma das explicações é que existe um subgrupo de uti-
lizadoras de contracepção hormonal com maior sensi-
bilidade à redução da testosterona. 
Oinonen K25 em 2 estudos demonstra que as mu-

lheres que, à semelhança dos homens, apresentam o 2º
dedo da mão (indicador) menor do que o 4º dedo (ane-
lar), isto é com uma relação 2D:4D menor, experien-
ciam mais efeitos emocionais e sexuais negativos dos
contraceptivos, nomeadamente: no humor, desconti-
nuação dos contraceptivos, bem como efeitos emocio-
nais e físicos específicos (fadiga, cefaleias, diminuição
do desejo). Esta facto, sugere que as mulheres com este
tipo antropomórfico, foram sujeitas a maior exposição
a androgénios no período neonatal e por isso apresen-
tam uma desensibilização à testosterona, necessitando
de níveis superiores desta hormona para manter o seu
normal funcionamento sexual, sendo também mais
sensíveis ás flutuações dos níveis de androgénios. As-
sim, o índice 2D:4D poderá ser útil para predizer os
efeitos hormonais dos contraceptivos nas mulheres
(Figura 1). 
Existem outros marcadores em estudo, cuja infor-

mação pode ser obtidos através da colheita da história
clinica que se podem sugerir aumento de sensibilida-
de à testosterona: idade de inicio de masturbação e de
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orgasmo25.
A identificação destes marcadores poderá permitir

identificar as mulheres mais sensíveis aos efeitos se-
xuais dos contraceptivos, melhorar o aconselhamento,
bem como a satisfação e continuidade da contracepção. 

CONCLUSÃO

Os efeitos da contracepção hormonal na sexualidade
feminina são controversos. A sexualidade feminina é
influenciada por múltiplos factores: biológicos, psico-
lógicos, sociais e culturais.
Para a maioria das mulheres a contracepção hor-

monal tem efeitos positivos na sexualidade, contudo
existe um sub-grupo de mulheres em que pode ter efei-
tos negativos, devendo estes efeitos indesejáveis serem
identificados e discutidos, de modo a que consiga mi-
norar o impacto na qualidade de vida individual da mu-
lher e da sua relação. 
Os profissionais de saude deverão conhecer os efei-

tos da contracepção hormonal na sexualidade, de modo
a conseguirem realizar um aconselhamento contra-
ceptivo adequado e individualizado para cada mulher.
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