
Contracepção de 
Emergência:
Mais do que a pílula “do dia seguinte”

 Segura

	 Eficaz

	 Fácil	de	conseguir

	 Fácil	de	usar

     Não Espere 
EC pode funcionar nos primeiros 5 
dias após uma relação sexual sem 
proteção. Quanto mais cedo tomar, 
melhor ela vai funcionar. FP2720 Portuguese 4/18

E sobre os efeitos colaterais?
• Algumas mulheres podem ter mal-estar e 

vomitar depois de tomar a EC. Se isto 
acontecer nas primeiras 2 horas após ter 
tomado a pílula, ligue para o seu 
profissional de saúde para conferir se 
deve repetir a dose. 

• Outros efeitos colaterais incluem dor na 
parte inferior do abdômen, dor de 
cabeça, fadiga e tontura ou uma 
mudança na data da sua próxima 
menstruação.

• Se a sua menstruação não chegar 3 
semanas depois de tomar EC, você pode 
estar grávida. Entre em contato com seu 
profissional de saúde ou faça um teste de 
gravidez. 

• Com o LNG, você pode voltar a tomar a 
contracepção hormonal imediatamente. 
Com o ella®, você deve esperar 5 dias 
para usar a contracepção hormonal.

Onde posso conseguir EC?
 As farmácias…podem vender o 
levonorgestrel (LNG) a qualquer pessoa e 
pode vender o ella® a qualquer pessoa 
com uma receita médica.

 Médicos, clínicas e centros de 
planejamento familiar…podem 
dispensar EC de forma confidencial e 
geralmente a um custo menor do que as 
farmácias. Se você for à sua clínica, 
poderá utilizar o seguro-saúde para 
cobrir o custo, mantendo o motivo da 
sua consulta confidencial. 

 Para encontrar uma perto de você, acesse 
o site Bedsider.org.

Onde posso encontrar 
ajuda depois de ter sofrido 
uma violação sexual?
 • Os hospitais que têm departamentos 

de emergência em Massachusetts 
têm que dispensar EC a todas as 
mulheres que procuram assistência depois 
de ter sofrido uma violação sexual.

 • Os centros de crise por violação sexual 
(Rape Crisis Centers) podem fornecer 
mais informação e apoio: 
•  ligue para 1-800-841-8371 ou 

1-800-223-5001 (espanhol)
• acesse www.surviverape.org

Para obter mais informações, visite:
Bedsider.org ou Not-2-late.com 

Disponibilizado pelo Departamento 
de Saúde Pública de Massachusetts. 

Para obter mais informações: mass.
gov/emergencycontraception 



O que é a Contracepção  
de Emergência (EC,  
em inglês)?

 A contracepção de emergência (EC) 
é uma maneira segura e eficaz para 
prevenir a gravidez após uma 
relação sexual sem proteção.

 EC é eficaz durante os primeiros  
5 dias (120 horas) após o sexo sem 
proteção e é mais eficaz quando 
tomada dentro das primeiras 24 horas 
após a relação sexual.

 EC tem os mesmos ingredientes da 
pílula anticoncepcional comum.  
Ela não é a pílula abortiva.

 Existem dois tipos de pílulas de 
contracepção de emergência (EC) 
aprovadas para prevenir a gravidez 
após a relação sexual desprotegida. 
Os produtos de levonorgestrel 
(LNG), como o Plan B One-Step® e 

seus equivalentes, como o Next 
Choice One Dose®, MyWay® e 
TakeAction™, contêm progestina. O 
LNG tem melhor eficácia quando 
usado dentro de 72 horas após a 
relação sexual desprotegida, mas 
pode ser usado até 120 horas depois. 
O ella® contém acetato de ulipristal, 
que é eficaz até 120 horas após a 
relação sexual desprotegida.

  A CE não interromperá uma 
gravidez existente se você já estiver 
grávida. Se estiver grávida ou 
amamentando, você deve tomar o 
LNG.

 EC não afeta a sua capacidade de 
engravidar no futuro. 

Quando posso usar EC?
• Você teve relação sexual sem proteção 

(sem usar nenhum tipo de método 
anticoncepcional) ou

• Você teve algum problema com o 
método anticoncepcional que usou 
(por exemplo, o preservativo rompeu) ou 

• Você foi forçada a ter relação sexual 
ou teve relação sexual quando não 
queria ou não planejou.

Como a EC funciona?
• Igual à pílula anticoncepcional que se 

toma todos os dias, EC funciona  
ao prevenir que o ovário libere  
um óvulo.

• EC também pode impedir que o 
espermatozóide alcance o óvulo, mas 
ela não impede que um óvulo já 
fertilizado se aninhe no útero.

• EC não é uma pílula abortiva nem 
causa um aborto.

Qual é a eficácia da EC?
• EC é muito eficaz e pode diminuir  

o risco de gravidez em até 88%  
dos casos. 

• O ella® é a melhor opção se ingerido 
em 72 horas ou mais após uma relação 
sexual desprotegida.

• O risco de gravidez após tomar o ella® 
dentro de 24 horas após a relação 
sexual é cerca de 65% menor do que o 
risco após a ingestão de produtos de 
levonorgestrel, como o Plan B 
One-Step®, Next Choice One Dose®, 
MyWay® ou comprimidos de 
Levonorgestrel.

• EC não oferece nenhuma proteção 
contra infecções sexualmente transmis-
síveis, incluindo HIV/AIDS.

• EC não deve ser usada como um 
método anticoncepcional regular. Para 
isso, pergunte ao seu profissional de 
saúde sobre outros métodos mais 
eficazes para ser usados a longo prazo. 

Milhares de mulheres usam  
EC sem problemas para evitar 
uma gravidez!


