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As pílulas contraceptivas é o método mais utilizado pelas mulheres, para prevenção de 

uma gravidez indesejada, porém muitos estudos ratifica o risco associado a trombose 

venosa profunda. O enfermeiro deve buscar métodos que possa precaver uma gravidez 

não planejada, prevenindo essa patologia, principalmente a mulheres com risco. Diante 

deste contexto o presente estudo buscou analisar através da literaturao conhecimento do 

enfermeiro diante da prescrição de um método contraceptivos a mulheres com risco de 

trombose venosa profunda. Quanto à questão metodológica, trata-se de uma revisão de 

literatura do tipo integrativa, realizada a partir do material indexado nas bases de dados 

disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão utilizados 

para a seleção do material foram: artigos completos, disponíveis online, em português, 

publicados entre os anos de 2012 a 2018 e relacionados com o tema proposto. Foram 

excluídos os artigos repetidos ou que não obedeciam aos requisitos citados 

anteriormente. Para o levantamento do material utilizou-se como palavras-chave os 

termos: atuação da enfermagem a pacientes com trombose; anticoncepcional e trombose 

planejamento familiar; métodos contraceptivos. Após aplicação dos critérios de inclusão 

e exclusão selecionou-se cinco (05) artigos, para compor o corpus da pesquisa. A 

discussão dos dados possibilitou elegerem-se as seguintes categorias: Trombose 

Venosa; Relação entre anticoncepcional oral e trombose venosa; Conhecimento de 

enfermagem na prescrição de anticoncepcional. O anticoncepcional oral hormonal leva 

a risco de trombose, pois os hormonais desses fármacos atam no sistema cardiovascular. 

Contudo para não levar complicações as pacientes, é de fundamental importância buscar 

histórico clinico e familiar, e oferecer outros tipos de contraceptivos. 
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