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A 
forma como as pessoas se relacionam afetivamente, sexualmente e na formação de vínculos sempre 

sofreu influência direta de múltiplos fatores socioculturais que estabelecem papéis e roteiros de vida 

baseados no gênero. Tradicionalmente, as únicas formas aceitas para essas relações eram pautadas 

na heteronormatividade, impondo normas rígidas de conduta e expressão dos papéis sexuais e rejeitando, discrimi-

nando e punindo comportamentos que se afastassem dessa padronização. Nos dias atuais, mudanças sociais 

no que se refere à expressão livre da sexualidade têm evoluído de maneira importante. Cada vez mais, 

ampliam-se as opções e alternativas abertas para que as pessoas encontrem a felicidade e satisfação 

em seus relacionamentos. A crescente visibilidade dessas alternativas gera uma série de deman-

das no campo da justiça, da política, dos direitos humanos e da saúde, em um processo que 

não é isento de atritos com visões mais tradicionais. A luta pelo respeito, pela dignidade e 

pelo reconhecimento da diversidade faz parte desse processo e afeta toda a sociedade, entre 

estes os profissionais de saúde.

A nomenclatura para descrever esses relacionamentos é objeto de intensa discussão entre 

acadêmicos, militantes e outros setores da sociedade, em um processo dinâmico 

que reflete a complexidade do tema. Termos como lésbica, homossexual, ho-

moafetiva, LGBT, MSM (Mulher que faz Sexo com Mulher) e mulher queer, 

entre outros, são alguns dos termos utilizados. Nenhum deles tem aceitação 

universal, e a denominação aceitável para uma paciente pode ser considera-

da ofensiva para outra. Cabe ao profissional, em conjunto com sua cliente, 

estabelecer uma forma de comunicação que a deixe confortável. Neste 

texto, utilizaremos o termo homoafetivas para nos referirmos às mu-

lheres que se relacionam afetiva e/ou sexualmente com outras mu-

lheres, por considerarmos o termo mais abrangente. 
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Embora cada vez mais frequentes, mulheres homoafeti-

vas ainda enfrentam grandes dificuldades no acesso ple-

no à saúde. A experiência de alguns profissionais para 

lidar com temas referentes à sexualidade é um dos prin-

cipais fatores que dificultam que esse assunto seja tratado 

durante a consulta ginecológica, independente da orien-

tação sexual de sua clientela. O medo do preconceito 

ou de uma reação negativa do(a) médico(a) faz com que 

muitas pacientes se sintam envergonhadas e inibidas para 

esclarecer dúvidas cruciais e angustiantes, com impacto 

direto em sua qualidade de vida. Muitas pacientes em re-

lacionamentos homoafetivos já passam regularmente em 

consultas ginecológicas sem que o assunto seja abordado 

tanto por elas quanto pelos profissionais que as atendem. 

O aumento da prevalência de infecções de 

transmissão sexual tanto entre homens que 

praticam sexo com mulheres como os que 

praticam com outros homens (fenômeno 

responsável pela feminilização da epidemia 

de aids), indica que simplesmente perguntar 

a sua paciente qual é sua orientação sexual não 

é a maneira mais adequada para a avaliação es-

pecífica de comportamentos sexuais de risco e do 

histórico sexual prévio, uma vez que muitas mu-

lheres que mantêm relacionamentos sexuais com 

outras mulheres não admitem serem chamadas de 

lésbicas ou homossexuais.

O ginecologista deve evitar as generalizações e pressu-

posições a respeito de suas pacientes. Cada uma deve ser 

considerada como um indivíduo único, dotado de carac-

terísticas particulares e específicas. Um diálogo franco, 

com perguntas abrangentes, é necessário para construir, 

em conjunto com a paciente, as bases para um atendi-

mento mais humanizado e efetivo, que supra plenamente 

suas necessidades. 

As mulheres que se relacionam afetivamente com mulhe-

res (assim como qualquer outra classificação arbitrária 

sobre categorias de comportamento afetivo-sexual) não 

são um grupo homogêneo, apresentando grandes varia-

ções em termos de grau de autoaceitação, facilidade para 

exposição social, modelos de relacionamento e de práti-

cas sexuais. Algumas mulheres lidam com suas preferên-

cias afetivo-sexuais com relativa tranquilidade, enquan-

to outras podem apresentar conflitos importantes, com 

dificuldade para falar abertamente e se expor, tanto no 

convívio social quanto no momento da consulta médica. 
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Os modelos de relacionamento podem variar da monogamia 

absoluta a relacionamentos múltiplos ou simultâneos. Da 

mesma forma, as práticas sexuais aceitas podem passar pela 

reprodução do padrão binário (papéis “masculinos” versus 

“femininos”), por diferentes graus de permissão para contato 

ou penetração vaginal ou anal durante a relação sexual, dife-

rentes posturas frente ao uso de vibradores ou outros acessó-

rios sexuais e quanto à possibilidade de contato sexual even-

tual com homens. Uma parcela dessas mulheres estabelece 

vínculos não sexualizados em seus relacionamentos afetivos.

O atendimento a essas mulheres não deve ser diferente dos 

outros atendimentos ginecológicos. A conduta do profissional 

deve ser acolhedora e respeitosa, oferecendo um ambiente livre 

de julgamento, onde a paciente possa se expressar livremente, 

esclarecer dúvidas e receber orientações clínicas adequadas a 

suas necessidades e seu momento de vida. Além da anamnese 

detalhada, a história sexual deve ser completa, em especial no 

que diz respeito às preferências e práticas sexuais passadas e 

atuais. O exame ginecológico, como para qualquer paciente, 

deve ser feito considerando as limitações individuais de cada 

uma quanto à manipulação dos genitais e introdução do espé-

culo vaginal. É necessário informar, esclarecer dúvidas e ob-

ter consentimento antes de cada etapa do exame físico. Caso 

a paciente se sinta muito desconfortável, o profissional pode 

sugerir a presença de uma auxiliar em sala durante o exame, 

independente do sexo do examinador, para dar segurança e 

tranquilidade à paciente.

A maioria das afecções ginecológicas tem incidência similar 

nas pacientes homoafetivas quanto nas demais, devendo ser 

conduzidas da mesma forma. Alterações menstruais e endó-

crinas, menopausa, endometriose, incontinência urinária, 

vulvovaginites e outras queixas devem ser investigadas e tra-

tadas de acordo com os protocolos clínicos vigentes.

Prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs)

Embora as taxas de transmissão das DSTs entre mulheres 

sejam menores quando comparadas às de relacionamentos 

heterossexuais e homossexuais masculinos, o risco de in-

fecção não pode ser automaticamente considerado como 

desprezível, pois uma proporção significativa de mulheres 

homoafetivas pode manter relações sexuais com homens, 

de forma contínua ou eventual.

A conduta do profissional deve 

ser acolhedora e respeitosa, 

oferecendo um ambiente livre 

de julgamento, onde a paciente 

possa se expressar livremente, 

esclarecer dúvidas e receber 

orientações clínicas adequadas 

a suas necessidades e seu 

momento de vida. Além da 

anamnese detalhada, a história 

sexual deve ser completa, em 

especial no que diz respeito às 

preferências e práticas sexuais 

passadas e atuais
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Existem fortes evidências na literatura de 

que o HPV, e provavelmente outras infecções 

de transmissão sexual, podem ser transmitidas entre 

mulheres. O HPV é a DST mais prevalente em mulheres ho-

moafetivas, com índices de prevalência de aproximadamente 

30%. No estudo de Marazzo sobre infecção por HPV entre 

mulheres, a soropositividade para o HPV não variou entre 

mulheres que relataram contato sexual prévio com homens 

e e as que negaram contato sexual prévio com homens. A 

prevalência das outras DST – sífilis, HIV, gonorreia, herpes, 

clamídia e hepatites – oscila entre 0,7% a 3,3% da popula-

ção de mulheres homoafetivas, dependendo do estudo, o que 

justifica a oferta sistemática de testes de rastreamento e acon-

selhamento sobre o tema.

Mulheres homoafetivas devem ser submetidas ao rastrea-

mento para câncer de colo uterino, de acordo com as normas 

vigentes. Independente de nível educacional, mulheres sem 

contato prévio com homens têm menos chance de realizarem 

o exame ginecológico, iniciam a coleta de citologia cervical 

mais tarde e colhem menos citologias do que as que referem 

contato anterior com homens. As razões para evitar o exame 

pélvico incluem experiências negativas em exames anteriores, 

a crença de que o exame só é necessário para mulheres que 

têm atividade sexual com homens, a falta de conhecimento 

do profissional de saúde sobre os riscos de infecção e indica-

ções para o exame.

A partir de um completo histórico sobre práticas sexuais, podem 

ser fornecidas orientações a respeito da higiene e uso de preservati-

vos em objetos para uso sexual, especialmente se compartilhados; a 

possibilidade de uso de luvas, preservativos femininos ou proteto-

res bucais nas relações sexuais também pode ser discutida.

Direitos reprodutivos

O conceito de direitos reprodutivos e, mais recentemente, o 

de direitos sexuais buscam a interação dos direitos sociais, 

como à saúde, à educação e ao trabalho, com os direitos in-

dividuais à vida, à igualdade, à liberdade e à inviolabilidade 

da intimidade. O objetivo é reduzir as violações à autonomia 

pessoal, integridade física e psicológica de que são alvos in-

divíduos e coletividades, e garantir os meios necessários para 

o ser humano alcançar seu bem-estar sexual e reprodutivo. 

Podemos relacionar alguns desses direitos: direito de decidir 

sobre a reprodução sem sofrer discriminação, coerção, vio-

lência ou restrição ao número de filhos e intervalo entre seus 

Conflitos pessoais e 

vergonha podem dificultar o 

acesso dessas mulheres à 

anticoncepção de emergência 

em tempo hábil. Mais uma vez, 

a atitude do profissional frente 

à necessidade reprodutiva de 

sua paciente deve ser isenta de 

julgamento moral
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nascimentos; direito de ter acesso à informação e aos 

meios para o exercício saudável e seguro da repro-

dução e sexualidade; direito a ter controle sobre seu 

próprio corpo; direito de exercer sua sexualidade 

sem sofrer discriminações ou violência.

Contracepção

Embora aparentemente contraditório, jovens homo-

afetivas têm um risco significativo de uma gravidez 

indesejada. A prevalência de, ao menos, uma gravi-

dez ao longo da vida variou entre 23% e 35% em 

diferentes estudos realizados com esse grupo. Há 

uma tendência a um menor uso de métodos anti-

concepcionais, a menos procura a consultas gine-

cológicas de rotina e à falta de orientação adequa-

da dos profissionais de saúde. Conflitos pessoais 

e vergonha podem dificultar o acesso dessas 

mulheres à anticoncepção de emergência em 

tempo hábil. Mais uma vez, a atitude do profis-

sional frente à necessidade reprodutiva de sua 

paciente deve ser isenta de julgamento moral.

As situações de vulnerabilidade para gestação indesejada e 

DST devem ser identificadas e discutidas, propondo-se al-

ternativas de prevenção que sejam adequadas às expectati-

vas, necessidades e estilo de vida de cada paciente. 

Reprodução assistida

Casais homoafetivos, apesar de vivenciar uma sexualidade 

não reprodutiva, compartilham valores sociais e simbóli-

cos de descendência e de família, que valorizam a repro-

dução. O desejo de estabelecer uma família que atenda a 

essas expectativas é totalmente legítimo. Nesse sentido, as 

técnicas de reprodução assistida (TRA) representam uma 

oportunidade para que esses casais constituam uma famí-

lia com filhos, o que antes só poderia ser obtido por meio 

de adoção, autoinseminação, filhos de relacionamentos 

heterossexuais anteriores ou mesmo relacionamentos he-

terossexuais com fins exclusivamente reprodutivos. 

A infertilidade é definida como uma disfunção para re-

produção com ocorrência de relações sexuais desprotegi-

das, ou seja, a partir do modelo tradicional, ocorre 

uma exclusão dos casais homoafetivos ao 
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acesso às TRA. Nos Estados Unidos, essa exclusão ten-

de a se manifestar por meio da negativa de cobertura de 

procedimentos reprodutivos por parte das seguradoras, 

com o argumento de que não existiria uma causa clíni-

ca para a infertilidade que justificasse o procedimento. 

Casais homoafetivos não costumam apresentar complica-

ções clínicas que impeçam a obtenção de uma gestação. 

De um ponto de vista estritamente formal, a demanda 

de tratamento pode ser justificada clinicamente como au-

sência de sêmen.

No Brasil, não existe justificativa formal para a recusa de 

acesso a serviços de reprodução assistida por casais ho-

moafetivos. A resolução CFM nº 2.121/2015 regula os 

serviços de reprodução assistida no país e estabelece: 

1) Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado 

o procedimento e cuja indicação não se afaste dos 

limites desta resolução, podem ser receptoras das 

técnicas de RA, desde que os participantes estejam 

de inteiro acordo e devidamente esclarecidos, con-

forme legislação vigente.

2) É permitido o uso das técnicas de RA para re-

lacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, 

respeitado o direito à objeção de consciência por 

parte do médico. 

3) É permitida a gestação compartilhada em união 

homoafetiva feminina em que não exista infertilidade.

A gestação obtida pelas TRA em casais homoafetivos fe-

mininos pode contar com o envolvimento de ambas as 

parceiras no processo, com uma parceira doando o óvulo 

que será implantado na outra após ser fecundado por sê-

men de doador. Esse processo, denominado recepção de 

óvulo da parceira (ROPa), é preferido por muitos casais 

por ser considerado “mais romântico” e por estabelecer 

vínculos jurídicos e biológicos da criança com ambas as 

mães, permitindo o registro civil em nome de ambas. O 

custo desse tipo de procedimento é mais alto, pois am-

bas as parceiras devem realizar os exames laboratoriais e 

utilizar as medicações necessárias. A decisão de quem vai 

engravidar é do casal, o que em alguns casos pode gerar 

conflitos com a opinião do profissional. A taxa de suces-

so das TRA em casais homoafetivos é mais alta que nos 

casais heteroafetivos, uma vez que na maioria dos casos 

não há infertilidade clínica nos primeiros. 

A escolha do sêmen de doador geralmente se faz utilizan-

do bancos de sêmen estrangeiros, que comercializam os 

gametas e oferecem um perfil mais amplo dos doadores, 

permitindo que se busque um doador que seja fenotipi-

camente mais assemelhado com o casal que pretende en-

gravidar. Alguns casais realizam a importação de sêmen 

para utilização em tentativas de inseminação sem acom-

panhamento médico. A legislação brasileira exige o ano-

nimato e proíbe a comercialização de gametas. O uso de 

sêmen de doador desconhecido é preferido por diminuir 

o risco de o pai biológico tentar interferir ou acompanhar 

o desenvolvimento da criança e por eliminar o risco de 

um processo legal pela paternidade.

Objeções de consciência

As objeções de consciência costumam ser fundamentadas 

em princípios morais e sem embasamento científico. Os 

profissionais que alegam objeção de consciência normal-

mente apresentam objeções pessoais à homossexualidade 

e alegações (não comprovadas cientificamente) de impac-

to negativo sobre o desenvolvimento da criança. A res-

trição a casais do sexo masculino costuma ser mais pro-

nunciada. Recentes decisões judiciais nos Estados Unidos 

estabelecem o direito à reprodução como um direito civil 

básico, considerando a recusa no fornecimento do servi-

ço como uma forma de discriminação baseada no gênero.

Do ponto de vista ético, não há justificativa plausível para 

negar atenção integral à saúde para qualquer um baseado 

em sua orientação sexual. 

As normas técnicas nacionais e internacionais estabele-

cem parâmetros legais para o atendimento. O Center for 

Disease Control and Prevention (CDC) recomenda que 

todas as pacientes, incluindo adolescentes, aquelas que 

se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, ou trans-

gêneros e pacientes com deficiências ou que tenham um 

domínio limitado do idioma deveriam receber um cuida-

do de alta qualidade, em um ambiente acolhedor e livre 

de julgamentos.

Concluindo, o médico não precisa ser necessariamente 

um especialista em relacionamentos homoafetivos para 

atender a esse público. É necessário que seja um ser hu-

mano disposto a ouvir e a compreender as necessidades 

daqueles que buscam sua atenção. A inclusão da discus-

são das questões de gênero na graduação e especialização 

dos profissionais de saúde é altamente recomendável.
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Minesse® (gestodeno, etinilestradiol). Indicações: contraceptivo oral. Embora tendo eficácia bem estabelecida, há casos de gravidez em mulheres 
utilizando contraceptivos orais. Contraindicações: os contraceptivos orais combinados não devem ser utilizados por mulheres que apresentem 
qualquer uma das seguintes condições: trombose venosa profunda (história anterior ou atual), tromboembolismo (história anterior ou atual), doença 
vascular cerebral ou coronariana arterial, valvulopatias trombogênicas, distúrbios trombogênicos, trombofilias hereditárias ou adquiridas, cefaleia 
com sintomas neurológicos focais, como aura, diabetes com envolvimento vascular, hipertensão não controlada, carcinoma da mama conhecido 
ou suspeito ou outra neoplasia estrogênio-dependente conhecida ou suspeita, adenomas ou carcinomas hepáticos, ou doença hepática ativa, 
desde que a função hepática não tenha retornado ao normal, sangramento vaginal de etiologia a esclarecer, gravidez confirmada ou suspeita, 
hipersensibilidade a qualquer um dos componentes de Minesse® (gestodeno, etinilestradiol). Advertências e precauções: fumar cigarros aumenta 
o risco de efeitos colaterais cardiovasculares sérios decorrentes do uso de contraceptivos orais combinados (COCs); há aumento do risco de eventos 
tromboembólicos e trombóticos venosos e arteriais; descontinuar o medicamento em condições predisponentes para tromboembolismo e trombose 
venosos e arteriais; houve casos de trombose retiniana vascular com o uso de COCs; preferir outro método contraceptivo em pacientes com histórico 
anterior ou atual de hipertensão ou doenças relacionadas à hipertensão; nos casos de sangramento genital anormal não diagnosticado, excluir doença 
maligna; monitorizar rigorosamente mulheres com história de colestase relacionada ao contraceptivo oral combinado (COC) ou durante a gravidez; 
descontinuar o medicamento no caso de início ou exacerbação de enxaqueca ou desenvolvimento de cefaleia com padrão novo. Realizar avaliação 
clínica periodicamente; acompanhar criteriosamente pacientes com: histórico familiar de câncer da mama ou que possuam nódulos nas mamas, com 
intolerância à glicose, diabetes mellitus e hiperlipidemia; pacientes com comprometimento da função hepática; sangramento de escape e spotting 
persistentes ou recorrentes; mulheres com história de depressão; pacientes com condições que possam ser agravadas pela retenção de fluidos; diarreia 
e/ou vômitos podem reduzir a absorção do hormônio; gravidez e lactação. Reações adversas: as reações adversas mais comuns incluem: vaginite; 
alterações de humor; depressão; alterações de libido; cefaleia; enxaqueca; nervosismo; tontura; náuseas; vômitos; dor abdominal; acne; sangramento 
de escape/spotting; dor, sensibilidade, aumento e secreção das mamas; dismenorreia; alteração do fluxo menstrual; alteração da secreção e ectrópio 
cervical; amenorreia; retenção hídrica/edema; alterações de peso (ganho ou perda). Interações: podem ocorrer interações com qualquer substância 
que reduza o tempo do trânsito gastrintestinal, rifampicina, rifabutina, barbitúricos, primidona, fenilbutazona, fenitoína, griseofulvina, topiramato, 
modafinil, Erva de São João, ritonavir, penicilinas, tetraciclinas, dexametasona, atorvastatina, ácido ascórbico, paracetamol, indinavir, fluconazol, 
troleandomicina, ciclosporina, teofilina, corticosteroides e flunarizina. O uso de COCs pode causar alterações de exames laboratoriais: diminuição da 
bilirrubina, da fosfatase alcalina, do sulfato de desidroepiandrosterona (DHEAS), dos níveis séricos de folato; aumento dos níveis totais de T3 e T4, 
do cortisol plasmático, da globulina de ligação a cortisol, da creatinina; alterações dos níveis plasmáticos de globulina de ligação a corticosteroide, 
de parâmetros do metabolismo de carboidratos, da coagulação e fibrinólise. Posologia: deve-se iniciar tomando um comprimido no primeiro dia do 
sangramento. Tomar um comprimido/dia até acabar todos os 24 comprimidos. Iniciar a embalagem seguinte no 5o dia após o intervalo de 4 dias sem 
comprimidos. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MS – 1.2110.0125. 
Para informações completas, consulte a bula do produto (MNSCOR_05). Documentação científica e informações adicionais estão à disposição da classe 
médica mediante solicitação. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. Rua Alexandre Dumas, 1.860 – São Paulo – SP – CEP 04717-904 Tel.: 08000-771575.  

Harmonet® (gestodeno, etinilestradiol). Indicações: contraceptivo oral. Contraindicações: presença ou história de processos trombótico-
tromboembólicos (arteriais ou venosos) como, por exemplo, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, infarto do miocárdio; ou de acidente 
vascular cerebral; presença ou história de sintomas e/ou sinais prodrômicos de trombose (por exemplo, episódio isquêmico transitório, angina 
pectoris); alto risco de trombose arterial ou venosa (veja o item Advertências e precauções); história de enxaqueca com sintomas neurológicos focais; 
diabetes mellitus com alterações vasculares; doença hepática grave, enquanto os valores da função hepática não retornarem ao normal; presença 
ou história de tumores hepáticos (benignos ou malignos); diagnóstico ou suspeita de neoplasias dependentes de esteroides 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. Advertências e precauções: descontinue o consumo de cigarros durante o uso de COC; 
este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes; embolia pulmonar, acidente vascular cerebral, 
dificuldade repentina para enxergar com um ou ambos os olhos, oclusão vascular, infarto do miocárdio podem ocorrer durante o uso de qualquer 
COC. O risco de processos trombóticos/tromboembólicos arteriais ou venosos, ou de acidente vascular cerebral, aumenta com a idade, obesidade, 
história familiar, imobilização prolongada, cirurgia de grande porte, qualquer intervenção cirúrgica em membros inferiores ou trauma extenso, 
dislipoproteinemia, hipertensão, enxaqueca, valvopatia, fibrilação atrial, sendo aconselhável descontinuar o uso do COC. Outras condições clínicas 
que também têm sido associadas aos eventos adversos circulatórios como diabetes mellitus, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome hemolítico-
urêmica, patologia intestinal inflamatória crônica (doença de Crohn ou colite ulcerativa) e anemia falciforme. Descontinuar o medicamento no caso 
de início ou exacerbação de enxaqueca, ou desenvolvimento de cefaleia com padrão novo; houve casos de trombose vascular retiniana com o 
uso de COCs; nos casos de sangramento genital anormal não diagnosticado, excluir doença maligna. Acompanhar criteriosamente pacientes com 
histórico familiar de câncer de mama ou que possuam nódulos nas mamas, com intolerância à glicose, diabetes mellitus e hiperlipidemia; pacientes 
com comprometimento da função hepática; sangramento de escape e spotting persistentes ou recorrentes; mulheres com história de depressão; 
pacientes com condições que possam ser agravadas pela retenção de fluidos. Diarreia e/ou vômitos podem reduzir a absorção do hormônio. Em caso 
de desenvolvimento e manutenção de hipertensão, é prudente que o médico descontinue o uso de COC e trate a hipertensão, podendo ser reiniciado, 
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PARA PRODUTOS MINESSE®, HARMONET® E MINULET®:
CONTRAINDICAÇÕES:  CÂNCER DE MAMA E TROMBOEMBOLISMO. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: AMPICILINA.

Minulet® (gestodeno, etinilestradiol). Indicações: contraceptivo oral e no controle de irregularidades menstruais. Embora tendo eficácia bem estabelecida, 
há casos de gravidez em mulheres utilizando contraceptivos orais. Contraindicações: os contraceptivos orais combinados não devem ser utilizados por 
mulheres que apresentem qualquer uma das seguintes condições: trombose venosa profunda (história anterior ou atual), tromboembolismo (história 
anterior ou atual), doença vascular cerebral ou coronariana arterial, valvulopatias trombogênicas, distúrbios trombogênicos, trombofilias hereditárias 
ou adquiridas, cefaleia com sintomas neurológicos focais tais como aura, diabetes com envolvimento vascular, hipertensão não controlada, carcinoma 
da mama conhecido ou suspeito ou outra neoplasia estrogênio-dependente conhecida ou suspeita, adenomas ou carcinomas hepáticos, ou doença 
hepática ativa, desde que a função hepática não tenha retornado ao normal, sangramento vaginal de etiologia a esclarecer, gravidez confirmada ou 
suspeita, hipersensibilidade a qualquer um dos componentes de Minulet® (gestodeno, etinilestradiol). Advertências e precauções: fumar cigarros 
aumenta o risco de efeitos colaterais cardiovasculares sérios decorrentes do uso de contraceptivos orais combinados (COCs); há aumento do risco 
de eventos tromboembólicos e trombóticos venosos e arteriais; descontinuar o medicamento em condições predisponentes para tromboembolismo 
e trombose venosos e arteriais; houve casos de trombose retiniana vascular com o uso de COCs; preferir outro método contraceptivo em pacientes 
com histórico anterior ou atual de hipertensão, ou doenças relacionadas à hipertensão; nos casos de sangramento genital anormal não diagnosticado, 
excluir doença maligna; monitorar rigorosamente mulheres com história de coléstase relacionada ao contraceptivo oral combinado (COC) ou durante 
a gravidez; descontinuar o medicamento no caso de início ou exacerbação de enxaqueca, ou desenvolvimento de cefaleia com padrão novo. Realizar 
avaliação clínica periodicamente; acompanhar criteriosamente pacientes com: histórico familiar de câncer de mama ou que possuam nódulos nas 
mamas, com intolerância à glicose, diabetes mellitus e hiperlipidemia; pacientes com comprometimento da função hepática; sangramento de escape 
e spotting persistentes ou recorrentes; mulheres com história de depressão; pacientes com condições que possam ser agravadas pela retenção de 
fluidos; diarreia e/ou vômitos podem reduzir a absorção do hormônio; gravidez e lactação. Reações adversas: as reações adversas mais comuns 
incluem: vaginite; alterações de humor; depressão; alterações de libido; cefaleia; enxaqueca; nervosismo; tontura; náuseas; vômitos; dor abdominal; 
acne; sangramento de escape/spotting; dor, sensibilidade, aumento, secreção nas mamas; dismenorreia; alteração do fluxo menstrual; alteração da 
secreção e ectrópio cervical; amenorreia; retenção hídrica/edema; alterações de peso (ganho ou perda). Interações: podem ocorrer com qualquer 
substância que reduza o tempo do trânsito gastrintestinal, rifampicina, rifabutina, barbitúricos, primidona, fenilbutazona, fenitoína, griseofulvina, 
topiramato, modafinil, erva-de-são-joão, ritonavir, penicilinas, tetraciclinas, dexametasona, atorvastatina, ácido ascórbico, paracetamol, indinavir, 
fluconazol, troleandomicina, ciclosporina, teofilina, corticosteroides e flunarizina. O uso de COCs pode causar alterações de exames laboratoriais: 
diminuição da bilirrubina, da fosfatase alcalina, do sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S), dos níveis séricos de folato; aumento dos níveis 
totais de T3 e T4, do cortisol plasmático, da globulina de ligação a cortisol, da creatinina; alterações dos níveis plasmáticos de globulina de ligação 
a corticosteroide, de parâmetros do metabolismo de carboidratos, da coagulação e fibrinólise. Posologia: deve-se iniciar tomando uma drágea no 
primeiro dia do sangramento. Tomar uma drágea/dia até acabarem todas as 21 drágeas da cartela. Iniciar a embalagem seguinte no 8o dia após o 
intervalo de 7 dias sem a ingestão de drágeas. Classificação do medicamento em relação à prescrição e dispensação: VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MS 1.2110.0005. Para informações completas, consulte a 
bula do produto (MNLDRA_06). Documentação científica e informações adicionais estão à disposição da classe médica mediante solicitação. Wyeth 
Indústria Farmacêutica Ltda., Rua Alexandre Dumas, 1.860, São Paulo – SP, CEP 04717-904. Fale Pfizer: 0800-7701575. www.pfizer.com.br. Wyeth é 
uma empresa do Grupo Pfizer.

caso os níveis pressóricos se normalizem com o uso de terapia anti-hipertensiva. Ocasionalmente, pode ocorrer cloasma, sobretudo em usuárias com 
história de cloasma gravídico. Realizar avaliação clínica periodicamente; pacientes com condições que possam ser agravadas pela retenção de fluidos. 
Contraindicado durante a gravidez e no período de amamentação. Exames laboratoriais podem se apresentar alterados, como os de função hepática, 
tiroidiana, adrenal e renal; níveis plasmáticos de globulina de ligação a corticosteroides e frações lipídico-lipoproteicas; parâmetros do metabolismo 
de carboidratos e parâmetros da coagulação e fibrinólise. Reações adversas: comuns (≥ 1/100): náuseas, dor abdominal; aumento de peso corporal, 
cefaleia, estados depressivos, alterações de humor e dor e hipersensibilidade dolorosa nas mamas. Incomuns (≥ 1/1.000 e < 1/100): vômitos, diarreia, 
retenção de líquido, enxaqueca, diminuição da libido, hipertrofia mamária, erupção cutânea e urticária. Raras (< 1/1.000): intolerância a lentes 
de contato, hipersensibilidade, diminuição de peso corporal, aumento da libido, secreção vaginal, secreção nas mamas, eritema nodoso, eritema 
multiforme. Interações: substâncias que aumentam a depuração dos COCs (diminuição da eficácia dos COCs por indução enzimática), por exemplo: 
fenitoína, barbitúricos, primidona, carbamazepina, rifampicina e também, possivelmente, com oxcarbazepina, topiramato, felbamato, griseofulvina 
e produtos contendo erva-de-são-joão. Substâncias com efeito variável na depuração dos COCs, por exemplo: quando coadministrados com COCs, 
muitos inibidores das HIV/HCV proteases e inibidores não nucleosídios da transcriptase reversa podem aumentar ou diminuir as concentrações 
plasmáticas de estrogênios e progestógenos. Contraceptivos orais podem afetar o metabolismo de alguns outros fármacos. Consequentemente,  
as concentrações plasmática e tecidual podem aumentar (por exemplo, ciclosporina) ou diminuir (por exemplo, lamotrigina). Posologia: deve-se iniciar 
tomando uma drágea no primeiro dia do sangramento. Tomar uma drágea/dia até acabarem todas as 21 drágeas. Iniciar a embalagem seguinte no 8o 
dia, após o intervalo de 7 dias sem a ingestão das drágeas. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ 
SER CONSULTADO. MS 1.2110.0091. Para informações completas, consulte a bula do produto (HRMDRA_05). Documentação científica e informações 
adicionais estão à disposição da classe médica mediante solicitação. Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda., Rua Alexandre Dumas, 1.860, Chácara Santo 
Antônio, São Paulo – SP, CEP: 04717-904. Fale Pfizer: 0800-7701575. www.pfizer.com.br. Wyeth é uma empresa do Grupo Pfizer. 
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A MENOR DOSE,  
ALTA PROTEÇÃO.1-3

DOSE, HUMOR E LIBIDO 
EM EQUILÍBRIO.5, 6

DOSE NA MEDIDA PARA UM 
CONTROLE DO CICLO.8, 9

DOSE ULTRABAIXA1,4

ALTA ADESÃO7

CONTROLE DO CICLO9

• Bem-estar da dose ultrabaixa.4

• Melhora significativa dos sintomas da TPM.1, 4

•  97,9% das pacientes não diminuem  

a libido e 98,8% não alteram o humor.6*  

*Humor depressivo
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•  Controle: mais de 99% das pacientes 

livres de spotting*.9

•  Melhora de 70% da dismenorreia.9 

*Após o 6º- mês de uso.
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