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ROTEIRO DE DISPENSAÇÃO DA CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA 

NAS A.M.A. (Assistência Médica Ambulatorial) 
 

A) Atendimento pelo enfermeiro 
1°) Verificar se a usuária está com atraso menstrual. Se estiver, fazer teste     
      de gravidez e caso venha resultado positivo, encaminhar para pré-natal     
      na UBS. 
2°) Se a usuária teve relação sexual desprotegida, fazer aconselhamento     
      sobre o uso adequado e possíveis efeitos do hormônio: 
a) Pode causar alteração no período menstrual (atraso ou adiantamento) e 

náuseas. 
b) Só deve ser usada em caso de emergência e se usada de forma 

abusiva, pode causar cefaléia, hemorragias genitais, dor nas mamas, 
etc. 

c) Alertar para o fato de que a pílula do dia seguinte não evita a 
transmissão de DST/AIDS 

d) Verificar se usuária já faz parte de grupo de Planejamento Familiar de 
UBS ou de equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) da área de 
abrangência. Se não, encaminhá-la para ser atendida e acompanhada. 

e) Encaminhar de imediato para consulta médica (clínico, 
tocoginecologista  ou cirurgião). 

 
B) Atendimento pelo médico 

1º) Avaliar condição clínica geral (se não há contra-indicação para o uso). 
2º) Prescrever: levonorgestrel 0,75 mg, dois comprimidos V.O., tomá-los 
de uma só vez ou um comprimido a cada 12 horas (total de 1,5 mg). 
 
 

C) Procedimento administrativo 
 
Consultar o G.S.S. através do S.I.G.A. para evitar utilização abusiva (uso 
pela mesma usuária em intervalos menores de 30 dias, conforme Protocolo 
de Contraceptivos da Área Técnica de Saúde da Mulher). A mulher que já 
fez uso da C.E. em intervalo menor de 30 dias, deverá ser encaminhada 
para aconselhamento ou grupo de Planejamento Familiar de UBS ou de 
equipe de ESF da área de abrangência. 
          Elaborar listagem com nomes, endereços, telefones das usuárias que 
fizeram uso da contracepção de emergência e encaminhar mensalmente 
para a Supervisão de Saúde, aos cuidados do Assessor Técnico de Saúde 
da Mulher. 

 


