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RESUMO
Os anticoncepcionais orais (ACOs) constituem o meio mais seguro de proteger gestações
indesejadas ou não. Cerca de 70 milhões de mulheres em todo o mundo fazem o uso desses
contraceptivos. Este trabalho objetivou discorrer sobre a importância da atenção farmacêutica
no uso dos anticoncepcionais orais, apresentando as abordagens farmacoterapêuticas
relacionados ao uso destes fármacos. Trata-se de um estudo de revisão de literatura
retrospectivo descritivo, realizado a partir da busca de publicações sobre a farmacologia,
farmacoterapia e atenção farmacêutica no uso dos ACOs nas bases de dados indexadas. O
método constituiu em sintetizar as principais contribuições da atenção farmacêutica para uso
racional dos ACOs. Foram considerados os estudos publicados em português, inglês ou
espanhol, no período entre 2000 e 2016. A pesquisa resultou em 43 publicações, destas 18
foram excluídas e 25 foram selecionadas para composição da revisão. O papel da Atenção
Farmacêutica é proteger e recuperar a saúde, orientando ao uso dos medicamentos e visando o
acesso e seu uso racional. O uso de anticoncepcionais orais apresenta efeitos benéficos, no
entanto, estes também podem apresentar efeitos adversos e seu uso juntamente com álcool e
cigarro pode potencializar ou diminuir sua ação, alterando a efetividade e segurança. Em
razão disso é de extrema importância que as usuárias sejam instruídas quanto ao uso adequado
dos ACOs, visto que o uso incorreto dos contraceptivos corresponde a considerável causa de
falha contraceptiva. Desta forma a Atenção Farmacêutica é essencial para combater o uso
irracional dos medicamentos, acompanhando as necessidades do paciente juntamente com a
farmacoterapia aplicada, contribuindo desse modo para a melhoria da saúde do paciente.
Neste sentido, por existir uma ampla variedade de medicamentos empregados na
contracepção, o relacionamento entre farmacêutico e paciente torna-se imprescindível para
uma farmacoterapia bem sucedida. A atenção farmacêutica promoverá, portanto, um
atendimento personalizado, humanizado e cientificamente correto.
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