
 

 

PÍNDOLA ORAL DE PROGESTERONA 

 És un mètode anticonceptiu hormonal que, a diferència dels combinats, no conté 

estrògens, només progesterona. 

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

imprescindible fer-lo servir correctament. 

 Actua impedint l’ovulació i espessint el moc cervical 

 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 5-10  l’ús habitual i 

0.4 l’ús perfecte. 

 Té una alta eficàcia i és adequat per a dones que no poden prendre estrògens, ja 

sigui perquè estan en període de lactància o per qualsevol altra circumstància o 

motiu de salut. 

 Les pastilles anticonceptives, com tots els mètodes hormonals, requereixen una 

visita prèvia amb el professional sanitari per valorar si hi ha cap contraindicació 

mèdica que les desaconselli. 

 Es pren diàriament sense interrupcions, fins i tot durant la menstruació. El 

professional que t’atengui, t’indicarà el millor moment per començar la presa. 

 Té pocs efectes secundaris, que solen desaparèixer en els primers mesos. 

 El més característic són els canvis en el sagnat menstrual, ja sigui per absència de 

regla o pèrdues irregulars. Això no afecta la salut ni l’efectivitat del mètode. 

 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 el que s’ha de fer. 

 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. 

 Pot disminuir l’eficàcia si el pes és superior a 70 quilograms. 

 La píndola de progesterona sembla adequada per a dones de totes les edats. 

Cal tenir present que: 

Pot perdre eficàcia si hi ha oblits o errors en prendre les pastilles (més de 12 hores). 

També, si hi ha vòmits o diarrea. 

 Pot tenir interacció amb altres fàrmacs. 


