
 

 

PASTILLES ANTICONCEPTIVES 

La píndola contraceptiva és un mètode farmacològic 

que, habitualment, conté dues substàncies, estrògens i 

progesterona, semblants a les hormones sexuals 

femenines. Aquestes substàncies van a parar a la sang 

i impedeixen que els ovaris madurin l’òvul. Com que no 

es produeix l’ovulació, tampoc hi ha fecundació i, per 

tant, no pot haver-hi embaràs. L’Índex de Pearl (el 

percentatge de dones que tenen un embaràs no 

desitjat durant el primer any d'ús d'un mètode 

anticonceptiu)  és de 8  l’ús habitual i 0.3 l’ús 

perfecte.  

 

Com s’utilitzen? 

La majoria es presenten en capsetes de 21 o 28 píndoles: se n'ha de prendre una 

cada dia, aproximadament a la mateixa hora.  

El professional que t’atengui t’indicarà el millor moment del cicle per començar a 

prendre’n. 

Hi ha dues opcions: 

1. Es pren la primera píndola de la primera capsa, el primer dia del cicle (el dia que 

apareix la regla), i després una cada dia, fins que s’acabi.  

2. Una altra possibilitat anticonceptiva consisteix en l'inici immediat d'un mètode 

contraceptiu en qualssevol moment del cicle, sense haver d'esperar al començament 

de la menstruació. És el que s'anomena quick start.  En el cas que s'esculli aquesta 

opció és necessari fer servir addicionalment  el preservatiu durant els set dies 

següents a l'inici del mètode. En alguns casos cal fer un test d'embaràs al cap de 

tres o quatre setmanes de la darrera relació sexual de risc. Consulta la teva 

llevadora perquè et recomani el més convenient en el teu cas. 

A continuació, en el cas que siguin 21 pastilles, es fa un descans de set dies i, el 

vuitè dia, es comença una nova capsa fins a acabar-la. Es torna a descansar set 

dies i així successivament. Durant els set dies de descans es produeix un sagnat 

menstrual. L’efecte anticonceptiu es manté durant els dies de descans si la presa de 

les pastilles ha estat correcta i es comença la següent capsa el dia que toca.  

Si són 28 pastilles, no cal fer descans. Quan acabis la capsa en començaràs a 

continuació una de nova i tindràs la regla en els últims dies de la presa de pastilles.  

Durant el tractament es poden produir algunes incidències (oblit de pastilles, 

interaccions amb altres medicaments, vòmits o diarrees, etc.) que podrien fer 



 

disminuir l’eficàcia anticonceptiva de les pastilles. És important que estiguis 

informada per saber què s'ha de fer.  

En els primers mesos es poden produir algunes molèsties i petits sagnats durant la 

presa. Són normals i tendeixen a desaparèixer en els següents cicles. Si no hi ha 

hagut incidents, es manté l’efecte anticonceptiu. 

En cas de dubtes o qualsevol incidència pots contactar amb el teu serveis d’atenció 

a la salut sexual i reproductiva o amb CatSalut Respon. 

Les pastilles anticonceptives, com tots els mètodes hormonals, necessiten una visita 

prèvia perquè el professional sanitari valori si hi ha alguna contraindicació mèdica 

per prendre’n i et recomani les més adients.  

Aquest mètode protegeix de l’embaràs, però no d’infeccions de transmissió 

sexual, ni de la sida. El pots fer servir junt amb el preservatiu. 

L'anticoncepció hormonal és un mètode anticonceptiu molt eficaç, però és 

imprescindible fer-lo servir correctament.  

Aquí pots consultar una llista amb els mètodes d’anticoncepció hormonal  i el seu 

preu. 

Preguntes freqüents 

http://enanticoncepcionvivetuvida.es/home/elige-tu-metodo/anticonceptivos-a-la-venta/anticoncepcion-hormonal-combinada/
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/anticonceptivos/pildora-anticonceptiva

