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  Resumo
A encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI foi publicada há 40 anos e encarada

mundialmente com considerável oposição. Os exemplos mais notáveis dessa 
oposição são a declaração da Conferência Episcopal alemã Königsteiner Erklärung e
a declaração da Conferência Episcopal austríaca Mariatroster Erklärung. Essas manifestações 
defendem a tese de que a decisão sobre a escolha do método de regulação dos nascimentos 
caberia  somente à  consciência  do casal.  Com isso,  muitas  pessoas afastaram-se das ideias 
fundamentais  da  Encíclica,  decidindo  em  favor  da  contracepção.  São  hoje  evidentes  as 
consequências  do  desenvolvimento  destes  acontecimentos  e  serão  analisadas  de  seguida; 
também se discutirão as ameaças ao nascituro. Na segunda parte serão tratadas as ameaças à 
vida já nascida, especialmente da mulher, causadas pelo controlo da natalidade. No terceiro 
capítulo tentar-se-ão extrair conclusões sobre as causas e consequências do NÃO à fertilidade 
e  da  mentalidade  contraceptiva  do  ponto  de  vista  da  sociedade  no  seu  conjunto.   
 

  Ameaças à vida do nascituro causadas pelo controlo da natalidade 

Especialmente conhecida é a ameaça ao nascituro pelos diferentes métodos abortivos, sejam 
cirúrgicos  ou químicos.  Geralmente,  apenas  é  mencionado que  muitos  perigos  ameaçam o 
embrião nas suas primeiras fases da vida, e frequentemente, são silenciados intencionalmente. 
Juntamente com o aborto, há que ter uma atenção especial  a estas ameaças para reforçar a 
consciência  a respeito desta questão,  sobretudo porque, vistas a partir  da sociedade no seu 
conjunto, são muito graves não só pela sua qualidade, como também pela sua quantidade. 

A  contracepção também mostra, nos métodos usados mais habitualmente de forma quase 
sistemática,  aspectos  que  impedem  a  implantação  do  embrião.  Em  primeiro  lugar,  deve 
analisar-se a contracepção hormonal globalmente nas suas quatro áreas de efeito (inibição da 
ovulação,  muco cervical,  endométrio  e  trompas),  como exemplo  clássico  de  prevenção  da 
implantação. 

Destas quatro áreas, duas estão implicadas na evicção da implantação: o endométrio e as 
trompas.  Por  outro  lado,  os  dispositivos  intrauterinos  também  são  parte  da  contracepção 
hormonal. Aqueles que contêm um depósito com progestagénios também têm um pronunciado 
carácter inibidor da implantação.
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    A intercepção, como contracepção pós-coital (= intercepção pós-coital = pílula do dia 
seguinte = contracepção de emergência), é maioritariamente inibidora da implantação, 
ainda que,  tomada antes  da ovulação,  possa actuar como inibidora da mesma.  Neste 
ponto é importante recordar que, hoje em dia, a "pílula do dia seguinte" pode-se obter 
sem receita médica em muitos países. 
    Não se pode esquecer ainda as vacinas contraceptivas sob a forma de vacinas anti-hCG 
ou, ainda em fase de investigação, a vacina contra embriões.

Finalmente, de recordar a ameaça originada pela  reprodução assistida (FIV, TE e ICSI), 
técnicas  que  consomem  embriões em  grande  escala.  Estes  métodos  de  tratamento  da 
infertilidade "criam" novas vidas, mas à custa de incontáveis embriões que devem renunciar à 
sua. A isto há que acrescentar as perdas devidas ao diagnóstico pré-implantatório (PID), que 
tem um carácter selectivo. Neste contexto, surgem outros perigos, também para as crianças já 
nascidas, por serem muito mais frequentes as gravidezes múltiplas que acarretam por um lado, 
o feticídio selectivo e por outro, partos prematuros, com os possíveis danos consequentes. Os 
embriões  excedentários  são fornecidos  à  investigação  de e  com embriões,  especialmente  à 
investigação de células estaminais embrionárias e finalmente, a clonagem.

No  entanto,  determinados  tratamentos  médicos que  se  podem  aplicar  para  fins  não 
contraceptivos,  também supõem uma ameaça  para  o  jovem embrião,  como por  exemplo  a 
ablação endometrial (laser e térmica). 

A  tão  aplaudida  modernidade  do  nosso  estilo  de  vida,  também  causa,  muitas  vezes 
inconscientemente, as suas vítimas. Por exemplo, a promiscuidade promove a expansão das 
doenças sexualmente transmissíveis (DST ou Sexual Transmitted Diseases), que podem levar a 
endometrite (por exemplo, causadas por  Clamydia), o que pode inibir a implantação. Quase 
desconhecido  é  o  efeito  anti-estrogénico  da  nicotina,  que  impede  de  forma  similar  a 
implantação do embrião. Para além disto, algumas drogas (LSD, cocaína) também podem ter 
efeitos inibidores da implantação. 

A dimensão da  inibição  da implantação  mede-se pelo  índice  EDI (Embryo Destruction  
Index), criado por Bayle para a contracepção oral. O cálculo proporciona números aterradores 
de destruição de embriões: a nível mundial, só a pílula combinada soma já mais de 10 milhões 
de  abortos  precoces  por  ano.  A  este  dado  devem  acrescentar-se  os  incontáveis  abortos 
precoces, decorrentes da minipílula, dos preparados depôt, do DIU e da pílula pós-coital.

Se se compara a quantidade total de mortes por doença, acidente, etc., contabilizadas nas 
estatísticas,  que  supõem 54  milhões  de  casos,  com a  quantidade  de  abortos  (42  milhões) 
somada  ao  número  de  abortos  precoces  e  a  outros  tipos  de  destruição  embrionária,  estes 
últimos superam largamente o número das mortes "naturais". Se além disso, se tiver em conta 
que os abortos e os abortos precoces têm origem iatrogénica,  isto é,  são causados por um 
médico, coloca-se no mínimo a dúvida do que é feito da incumbência curativa da Medicina. 

Há um problema que recebe atenção especial: a questão  semântica do aborto precoce. Se 
até 1965, o  início da gravidez se situava no  momento da fecundação,  nesse ano, o ACOG 
(American College of Obstetricians and Gynecologists, a maior organização de ginecologistas 
dos  EUA)  estabeleceu-o  no  momento  da  implantação  do  embrião.  Desde  então,  todas  as 
intervenções realizadas antes da nidação já não se definem como aborto. Este período ficou 
completamente  desprotegido,  o  que  teve  consequências  não  unicamente  em  relação  à 
contracepção,  mas  relativas  também,  por  exemplo,  à  investigação  em  e  com  embriões, 
sobretudo  à  investigação  com  células  estaminais  embrionárias. 
 

  Ameaças  à  vida  nascida,  especialmente  da  mulher,  causadas  pelo  controlo  da 
natalidade 
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  Os efeitos secundários da pílula foram discutidos na literatura científica de forma muito 
controversa e,  sobretudo,  tiveram valorizações  muito diversas.  Numa análise  fundamentada 
mostrar-se-ão e comentar-se-ão os distintos aspectos da questão. Tendo em conta os efeitos 
secundários da contracepção hormonal, ilustram-se todos os efeitos destas potentes hormonas, 
que na maioria dos casos se administram sem prescrição médica. 

  Como premissa há que definir a pílula como um derivado da cortisona, já que deste facto 
derivam, inevitavelmente, determinados efeitos secundários, como o maior risco de infecções, 
particularmente as infecções por Clamydia, a DST mais difundida no mundo por acção das 
hormonas  da pílula.  Devido à  salpingite  surgem numerosos  casos  de esterilidade  de causa 
tubárica.

O segundo grande  factor  é  o  efeito  cancerígeno  da  pílula,  pelo  que,  em 2005,  a  OMS 
classificou a pílula como carcinogénio implicado nos carcinomas do colo do útero, da mama e 
do fígado. No cancro do colo do útero, uma infecção tem, de novo, um papel decisivo: o vírus 
do papiloma humano (HPV), também favorecido pelas hormonas da pílula.

Por outro lado, a pílula exerce um efeito protector face aos carcinomas do endométrio e do 
ovário. No entanto, ao fazer o balanço destes carcinomas e dos outros efeitos secundários da 
pílula, o resultado é claramente desfavorável à contracepção hormonal.

O terceiro grupo de efeitos secundários relaciona-se com o risco de trombose e com as 
doenças cardiovasculares, potenciadas em grande medida pela pílula.

  Também  serão  analisadas  as  alterações  do  metabolismo  e  as  disfuncções  psíquicas  e 
sexuais  provocadas  pela  pílula,  assim como a  possibilidade  de  malformações  em crianças 
durante e depois da utilização da pílula.

Um tema cada vez mais actual e que exige resolução rápida, é a presença de  hormonas nas 
águas subterrâneas, que procedem em quantidade considerável da pílula e que não deve ser 
esquecido. Além disso, há que ter em conta que, por esta razão, o número de espermatozóides 
nos homens foi reduzido a 50% nos últimos 50 anos.

Finalmente, não se podem deixar de lado os famosos "benefícios da pílula", especialmente 
para se poder fazer um balanço correcto dos efeitos secundários e das vantagens da mesma.

"NÃO" à fertilidade: causas e consequências da mentalidade contraceptiva
 

  O NÃO à fertilidade não significa senão a separação entre sexualidade e procriação. Não é 
este  NÃO à fertilidade,  ao mesmo tempo,  um NÃO ao Criador? Deve investigar-se  a sua 
influência  sobre  as  mães,  as  crianças,  a  família  e  a  sociedade  e,  em  particular,  as  suas 
consequências.

Neste contexto há que estudar com maior detalhe a Medicina Reprodutiva e examinar com 
atenção  expressões  como  "saúde  reprodutiva"  e  "direitos  reprodutivos".  Também  se  deve 
analisar  a  contracepção  e  a  sexualidade,  especialmente  o  fenómeno  da  sexualização  da 
sociedade, o que inclui a educação sexual nas escolas. 

A  que  nos  referimos  exactamente  com  os  contraceptivos?  Trata-se  realmente  de 
anticoncepção,  ou  na  realidade,  de  aborto  precoce?  A  investigação  mostra  resultados 
surpreendentes  a  este  respeito  que  devem  ser  analisados.  Que  papel  desempenham  as 
definições linguísticas e as suas mudanças de significado?
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  Serão analisadas as consequências do NÃO à fertilidade, de grande transcendência para a 
nossa sociedade, que resultaram por fim, numa separação entre procriação e sexualidade, como 
a que encontramos na fecundação in vitro. Entre elas, encontram-se os efeitos secundários dos 
contraceptivos, que afectam sobretudo as mulheres. Destaque especial  – condicionadas pela 
promiscuidade – para as doenças de transmissão sexual, e em particular por  Clamydia, que 
podem  resultar  em  infertilidade  e  na  consequente  necessidade  de  recorrer  à  fecundação 
artificial.  Também se analisarão  os  efeitos  para  a  sociedade  no  seu  conjunto,  entre  eles  a 
decadência moral e a diminuição da população.

Apesar  da  contracepção,  o  número  de  abortos  aumenta,  o  que implica  que  o  aborto  se 
converta num seguro para os fracassos da contracepção. 

Também se prestará atenção às consequências da procriação in vitro. Como consequência da 
mentalidade  contraceptiva  há  que considerar  a  eutanásia,  especialmente  em relação  com o 
aborto. 

A conclusão do dilema existente só pode ser de que se deve promover uma mudança da 
compreensão actual da sexualidade, orientada para o regresso a uma forma natural e desejada 
por  Deus  da  sexualidade  e  da  fertilidade;  no  caso  da  regulação  da  natalidade  temos  à 
disposição  a  excelente  regulação  natural  da  concepção.  Assim  se  encerra  o  círculo  da 
Humanae  vitae,  cujo  conteúdo  verdadeiro  se  confirmou  sobejamente  através  do 
desenvolvimento  da  mentalidade  contraceptiva  e  que  vota  os  seus  críticos  ao  ridículo. 
 

Introdução

Nos princípios dos anos 60 surgiu no mercado a pílula contraceptiva e em pouco tempo 
adquiriu  grande  popularidade1.  Directamente  relacionado,  encontra-se  o  desenvolvimento 
posterior do comportamento sexual, sobretudo no mundo ocidental, evolução que se acentuou 
no ano de 1968 devido a três famosos acontecimentos que ajudariam a decidir claramente o 
futuro de muitos países industrializados: 

1. A revolução cultural  de 68, também chamada revolução sexual, procedente de França 
(Maio de 68) e em parte da Alemanha. Estendeu-se por grande parte do planeta. 

2. A encíclica Humanae vitae do Papa Paulo VI, de 25 de Julho de 1968.

1   Em Maio de 1960, a empresa norte-americana Searle apresentou a preparação hormonal "Enovid", de alta dose. Um ano depois, a 1 de 

junho de 1961, o consórcio alemão Schering apresentava "Anovlar", a primeira pílula da Europa. Em ambos os casos, as vendas desta 

categoria de produtos contavam-se ao fim de poucos anos por milhões (!). A pílula contraceptiva supôs um requisito químico decisivo 

para a "revolução sexual" dos anos 60. 

Do ponto de vista demográfico, o baby bust (isto é, o contrário do baby boom, ou a diminução sem precedentes da taxa de natalidade) 

significou uma descida tão brusca da natalidade que superou as diminuições de ambas as guerras mundiais sobejamente, não unicamente 

no que se refere à diminução da natalidade mas incluindo também os mortos na guerra. Para comprovar estas afirmações, basta olhar para 

as numerosas fontes documentais sobre demografía, por exemplo, as pirâmides  populacionais. Se é verdade que a empresa Schering 

qualifica o baby bust como "mito", limitou-se a publicar esta afirmação na Internet. Para esta incrível recusa da relação entre a pílula e os 

acontecimentos mais graves de toda a história demográfica, nem sequer fornece qualquer tipo de argumentação; simplesmente limita-se a 

esta breve frase: "O baby bust é um mito".  

Neste contexto também é digna de crítica a frase que hoje em dia se ouve até à exaustão: "é melhor prevenir do que abortar". Quase de 

forma espasmódica tenta-se dissimular que o grande aumento na distribuição de contraceptivos venha acompanhado de um aumento 

directo do número de abortos. Esta frase (“é melhor prevenir do que abortar”) desmascara-se sem dificuldade como "mito" histórico –

usando as mesmas palavras que a empresa Schering. Qualquer pessoa pode entender estes conceitos sem esforço a partir de uma simples 

comparação: contraste-se a disponibilidade no aumento dos contraceptivos modernos com o pico actual no número de abortos (ainda que 

não tenham faltado nos últimos anos tentativas de encontrar provas do contrário). O querer elevar a pílula à categoria de instrumento 

efectivo contra o aborto não deixa de ser uma evidente ilusão; actua como uma parede anti-incêndios feita de madeira (veja-se a este 

respeito a citação de Pierre Chaunu). 
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3. A  Declaração  de  Königstein dos  bispos  alemães  (30-8-1968)  e  a  Declaração  de 
Mariatrost dos bispos austríacos (22-9-1968). 

Os três acontecimentos estão intimamente relacionados e afectaram amplamente a mesma 
problemática. Nos três casos trata-se, entre outras coisas, da relação com a sexualidade e do 
seu vínculo com a procriação.

O  movimento  de  68  reclamou  como  um  dos  pontos-chave  uma  sexualidade  livre  e, 
consequentemente,  a  liberalização  dos métodos contraceptivos,  assim como do aborto.2 Na 
posição diametralmente oposta encontra-se a encíclica Humanae vitae, que recusa a regulação 
artificial da natalidade e aceita unicamente a regulação natural da concepção. 

Como motivação para a publicação da  Humanae vitae, Paulo VI escreveu: "Em todos os 
tempos, o cumprimento deste dever, colocou sérios problemas na consciência dos cônjuges, 
mas com a actual transformação da sociedade, verificaram-se tais mudanças que fizeram surgir 
novas questões que a Igreja não podia ignorar por se tratar de uma matéria relacionada tão de 
perto com a vida e a felicidade dos homens".3 

As  declarações  dos  bispos  alemães  e  austríacos  relativizaram  o  conteúdo  da  encíclica, 
deixando totalmente a decisão sobre a contracepção à consciência dos cônjuges. Da mesma 
forma que a revolução de 68, estas declarações tiveram repercussão para além da Alemanha e 
da Áustria nos católicos de outros países. Ao mesmo tempo, o conteúdo da encíclica também 
foi rejeitado, independentemente de ambas as declarações, em todo o mundo, tanto dentro da 
Igreja, como fora dela. Os meios de comunicação desempenharam um papel muito importante.

  As perguntas a analisar são:

– Que entendemos hoje sobre o conceito de contracepção?

– Que efeitos teve a contracepção? Em que situação nos encontramos actualmente a respeito 
da contracepção?

– Que efeitos teve a encíclica Humanae vitae e quais teria tido se se tivesse seguido? Como 
valorizar ou julgar a sua importância neste contexto?

A investigação seguinte compõe-se de três partes: na primeira descrevem-se as ameaças à 
vida não-nascida devidas ao controlo da natalidade; na segunda, as ameaças à vida nascida, 
especialmente  da  mulher,  causadas  pelo  controlo  da  natalidade,  realçando  a  contracepção 
hormonal;  na terceira,  as  causas e as consequências  do NÃO à fertilidade,  da mentalidade 
contraceptiva contemporânea, de um ponto de vista social crítico.  

  Os efeitos do controlo da natalidade

  Ameaças devidas ao controlo da natalidade

2  "Assaltamos as muralhas da sua antiquada moral e não deixamos nem uma pedra de pé. Nenhuma vitória da revolução de 68 é tão total e 

tão clara como a liberação da sexualidade." Tradução de Die 68er Revolution, http://www.kaikracht.de/68er.
3  Papa Paulo VI: Encíclica Humanae vitae, "A transmissão da vida". Publicada em alemão por Christiana-Verlag (1981), 1, pág. 13.
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A) Múltiplas ameaças à vida não-nascida

As ameaças à vida do nascituro são, como se verá, de natureza muito diversa. Afectam todo 
o campo da procriação, à qual se refere actualmente a palavra “reprodução”. Por isso devemos 
analisar  neste  contexto  todo  o  campo  da  Medicina  reprodutiva,  especialmente  as  técnicas 
reprodutivas, já que hoje em dia tudo o que está relacionado com a formação da vida humana, 
ainda  que  também  com  a  sua  evicção  –incluindo  o  aborto–  se  engloba  no  conceito  de 
"reprodução". Geralmente, fala-se de "saúde reprodutiva" e da reivindicação, inclusivamente 
do direito, de toda a mulher, de todo o casal, a ter acesso a estes métodos e técnicas, tanto para 
um fim como para  o outro.  A discussão  evoluiu  até  chegar  ao ponto  em que  os  "direitos 
reprodutivos" devem equiparar-se aos "direitos humanos".  

O processo iniciou-se com a separação crescente de sexualidade e fertilidade nos finais dos 
anos  50  e  princípios  dos  anos  60,  que,  inevitavelmente,  foi  seguida  pela  separação  de 
fertilidade  e  sexualidade. Ideologicamente,  as  duas  "separações"  estão  intimamente 
relacionadas. 

O primeiro passo foi a contracepção, sobretudo sob a forma da pílula contraceptiva, que 
gerou uma atitude negativa para com os filhos, que se acabou por converter num preconceito 
generalizado contra eles. A partir daqui a sucessão lógica foi – ainda que muitos não o queiram 
reconhecer– a liberalização do aborto. 

Seguramente,  não  há  uma  denominação  que  revele  mais  claramente  o  acre  NÃO  à 
fertilidade  e  às  crianças  que,  "antibaby  pill" (“pílula  anti-bebé”).  O Dr.  Horst  Witzel,  que 
durante  a  introdução  da  mesma  no  mercado  europeu  trabalhava  como  jovem cientista  na 
Schering AG (e depois como membro da direcção), viu neste nome uma "trágica denominação 
errónea".4 Inclusivamente, considerou que o uso deste nome poderia ter sido uma das causas da 
baixa aceitação inicial da pílula no mercado, pelas conotações negativas associadas. 

No entanto, esta primeira denominação pode ser a mais exacta de todas as que houve até 
hoje, já que é a que melhor e mais concisamente descreve toda a situação. Com quase toda a 
segurança não há outro nome em todo o mundo que denote  com mais  clareza  o "não" às 
crianças; este está presente pelo menos de forma inconsciente, ainda que maioritariamente se 
pronuncie de forma muito consciente. Ao contrário da opinião de Witzel,  pode-se concluir que 
a criação do nome "pílula antibebé" não é de todo uma "trágica denominação errónea", mas 
demonstra que o desconhecido criador de tal nome acertou instintivamente, e por desgraça, em 
dois sentidos até: a atitude anti-bebés de forma alguma se limita ao NÃO à formação de uma 
criança, mas também inclui um NÃO rotundo a uma criança já formada,  já que a maioria dos 
casos acabam com um aborto. O nome "pílula antibebé" concentra em duas palavras, o que 
Pierre Chaunu resumiu, em 1981, em poucas frases de forma tão certeira: 

 «Não há uma contracepção, um aborto e uma esterilização, mas as três formam um todo em 
que uma coisa leva forçosamente à outra (…) Desde há vinte anos tudo isto ocorre a todo o 
momento e lugar segundo o mesmo plano esquizofrénico. Para parar o aborto, tido como acção 
má e flagelo contra a humanidade, melhora-se a oferta de técnicas contraceptivas, amplia-se o 
acesso livre a toda a informação, desenvolvem-se planos de educação sexual nas escolas. Tão 
depressa se implementou e reforçou a contracepção sob o pretexto de que se queria eliminar a 
epidemia dos abortos clandestinos, que apareceram imediatamente reivindicações do direito ao 
aborto. Em alguns dias apenas, o discurso prévio dá uma volta de 180 graus. De repente, o 
aborto deixa de ser uma acção má (…) e o grande mal passa a residir na clandestinidade. O 
destino da criança é secundário: a quem importa?»5

4  Asbell, B.: Die Pille, pág. 220.
5  Chaunu, P.: Die verhütete Zukunft. Stuttgart, 1981, pág. 207. Título em espanhol: Historia y poblação: un futuro sin porvenir.
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  Chaunu escreveu este texto em 1981 tendo em conta as duas décadas desde o início da 
nova era da contracepção. Hoje, quarenta anos depois da  Humanae vitae e quase cinquenta 
após  a  entrada  nesta  era,  nada  há  no  texto  que  tenha  ficado  desfasado;  pelo  contrário,  a 
avaliação de Chaunu dos 20 primeiros anos, viu-se confirmada por completo e mantém a sua 
validade.6

  Mas isto não é tudo, pois seguramente nem Chaunu nem o autor da expressão "pílula anti-
bebé" tinham claro como se revelaria o significado, tão horrendamente real e literal, da mesma: 
«Referimo-nos ao efeito inibidor da implantação dos contraceptivos orais, que é impossível  
pôr em dúvida hoje em dia.» Este aspecto letal para a vida não era o centro da atenção na 
época, uma vez que era conhecido por poucos especialistas; mas desde 1938, ou seja, desde há 
já 70 (!!) anos, está disponível para eventual consulta.7

 

Tipos de ameaça

Se  o  contraceptivo  actua  antes da  nidação,  fala-se  de  inibição  da  implantação.  Se  a 
intervenção tem efeito  depois da nidação,  fala-se de aborto no seu sentido mais literal.  No 
entanto, também se pode distinguir entre uma ameaça invisível (aborto precoce, isto é, inibição 
da  implantação  mediante  contraceptivos)  e  uma  ameaça  visível  (aborto).  Mas  não  o 
esqueçamos: em ambos os casos trata-se de um aborto!

Finalmente,  também  podemos  classificar  os  tipos  de  ameaça  segundo  o  "método 
contraceptivo": a prevenção em si, a combinação da prevenção e da inibição da implantação 
(por  exemplo  os  contraceptivos  hormonais  como a  pílula  e  a  minipílula,  Depo Provera®, 
Implanon®, o DIU, a "pílula  do dia seguinte",  RU 486) e o próprio aborto.  A reprodução 
assistida é nesta classificação uma forma especial de ameaça, já que a ameaça à existência do 
embrião se encontra fora do seio materno. 

A partir de agora guiar-nos-emos pela seguinte classificação: 

I. Aborto

1. Aborto cirúrgico

2. Aborto químico

II. Contracepção

  Aqui inclui-se a contracepção no seu sentido mais amplo:

1. Contracepção hormonal

2. DIU

3. Vacinas contraceptivas 

4. Antiprogesterona: RU 486

6   Um dos indícios mais importantes são os dados do desenvolvimento do número de abortos em Inglaterra, precisamente o país que 

imediatamente, e de forma tão extensiva, liberalizou o aborto. 
7  Parkes, A.S.; Dodds, E.C.; Noble, R.L.: "Interruption of Early Pregnancy by Orally Active Oestrogens", en British Medical Journal. Nº 

4053, 10-9-1938, pág. 557–559. 
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5. Outros: 

– espermicidas com nonoxinol

– esterilização da mulher: gravidez ectópica após a esterilização

 

III. Intercepção = contracepção pós-coital

IV. Reprodução assistida

V. Tratamentos médicos

1. Ablação da mucosa endometrial

2. Medicamentos abortivos (Cytotec®)

VI. Estilo de vida

I. Aborto

  De forma mais assustadora surge o aborto no seu sentido mais literal, quantificado pela 
OMS em 45-60 milhões de casos por ano em todo o mundo. O aborto converte-se assim no 
segundo método mais usado de controlo da natalidade no planeta, logo após os contraceptivos 
hormonais. 

  Se se comparam as  estatísticas de mortes no mundo segundo a causa, com as mortes 
relacionadas com o aborto, encontram-se resultados surpreendentes:

 
Causas de morte mais frequentes no mundo

    (em  milhões)  Fonte

Total de óbitos por ano 

(sem abortos)

54,0 Estatística de população da ONU 2007

Malária 1,0 Dia  mundial  da  malária  2007  /  Médicos  sem 
fronteiras

Suicídio 1,0 OMS

Tráfico 1,2 Relatório da saúde mundial 2004

Tuberculose 2,0
Dia  mundial  da  Tuberculose  2007/  Médicos  sem 

fronteiras

VIH/SIDA 2,9      Relatório  mundial  da  SIDA  da  ONU  do  dia 
mundial da SIDA 2006

Mortes infantis 10,6 Lancet 3/2005
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Cancro 10,9 Österr.  Krebshilfe,  Dia mundial  do cancro 2006 / 
OMS

Doenças 
cardiovasculares

17,5 Dia  mundial  dos  médicos  2007  /  World  Heart 
Federation

Outros 6,0  

Abortos 42,0 OMS / Lancet 10/2007

Desta  estatística  deduz-se  que  o  aborto  cirúrgico  e  químico  é  a  causa  de  morte  mais 
frequente do mundo, e isso tendo em conta que os dados não incluem as vítimas dos métodos 
de aborto precoce, que também se analisam neste estudo. Se considerarmos que a maior parte 
das outras causas de morte estão condicionadas por doenças ou acidentes, as mortes por aborto 
estão necessariamente condicionadas pela intervenção consciente de terceiros. Em princípio, 
tratam-se de casos de morte de origem iatrogénica8,  o que torna o tema mais questionável, 
especialmente  se  temos  em conta  a  obrigação  curativa  da  Medicina.  Neste  ponto,  haveria 
também  que  acrescentar  a  destruição  de  embriões  causada  pela  investigação  em  e  com 
embriões, sobretudo no que respeita à investigação sobre células estaminais.

Se somarmos todas estas vítimas iatrogénicas [abortos precoces, abortos habituais  (N.T.:  
isto é, abortos cirúrgicos e químicos) e a destruição de embriões de outro tipo], é de longe 
superado o número de mortes por doença ou acidente.  Por outras palavras:  os médicos do 
mundo são responsáveis, no mínimo, por tantas mortes como a natureza. Isto não tinha nunca 
sucedido antes na história da Medicina! O útero converte-se pois, no lugar mais perigoso para a 
vida humana, quando na realidade deveria proporcionar a melhor protecção e segurança ao 
nascituro.

 

De uma perspectiva jurídica, a jurisprudência relativa ao aborto e as decisões legais em que 
esta se baseia, tendem cada vez mais para o direito explícito ao aborto, já que cada vez mais 
frequentemente se argumenta a favor do direito total da mulher a decidir, isto é, a decidir sobre 
o seu filho não nascido. 

Nalguns  reputados  manuais  e  obras  de  ginecologia  usa-se  há  anos  uma  expressão 
problemática: introduziu-se na linguagem destes textos –infelizmente em correspondência com 
os textos de organizações pró-aborto– os termos, muito materialistas, Schwangerschaftsgewebe 
("tecido da gravidez") e  Schwangerschaftsprodukt ("produto da gravidez"). À semelhança de 
tais publicações, na ciência médica já não só se ignoram palavras como "criança não-nascida", 
"embrião" ou "feto", mas também desapareceram vocábulos como "zigoto" ou "blastocisto", 
termos especializados  insuspeitos e  neutros para a  biologia.  A nível  linguístico,  autores  de 
livros especializados proscrevem da ginecologia e da medicina um ente,  que na Alemanha, 
desde o seu primeiro dia, goza segundo o artigo 1923 do Código Civil, do direito à herança (!). 
De forma consciente ou inconsciente deslocam verbalmente um indivíduo autónomo para o 
campo  do  apêndice  e  do  tecido  tumoral  (cuja  extirpação  logicamente  não  apresenta,  ao 
contrário da de um nascituro, dúvidas de tipo ético em qualquer momento). 

Em todo o mundo, se despenaliza o aborto em grande escala, isto é, deixa de ser um crime, 
graças à legislação correspondente. A partir disto, tenta-se derivar cada vez mais um "direito ao 

8 Isto é, causadas por um médico (veja-se Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 258ª edição, 1998, pág. 735).  Neste ponto, há que ter em 

conta que em determinados países, outro tipo de profissionais de saúde, como por exemplo os enfermeiros, podem realizar abortos, com 

consentimento médico. 
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aborto". Na União Europeia, só três países têm ainda normas restritivas em relação ao aborto, 
Irlanda, Malta e Polónia, e encontram-se sob grande pressão para liberalizar a sua legislação.

 
 

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa deu em 16-4-2008 uma prova da sua 
atitude  a  favor  da  evolução  conducente  a  um direito  ao  aborto  na  Europa,  ao  aprovar  a 
resolução "Acesso a um aborto sem risco e legal na Europa" por 102 votos contra 69 (e 14 
abstenções).

No texto da resolução "convidam-se" os países membros "a garantir o exercício efectivo do 
direito das mulheres ao acesso a um aborto sem risco e legal".9 Seja como fôr, não se chegou a 
uma  decisão  directa  sobre  o  "direito  das  mulheres  ao  aborto",  como  se  tinha  formulado 
originalmente no rascunho do relatório. Mas a consequência para a criança é a mesma. Para 
poder garantir o "direito ao acesso a um aborto sem risco e legal", tem que se ter legalizado um 
"aborto sem risco e legal", ou seja, deve-se poder oferecer de forma completa, como já sucede 
na  maioria  dos  casos.  O  passo  para  um  "direito  ao  aborto"  torna-se  ainda  mais  curto  e 
converter-se-á rapidamente numa realidade. 

  Outro passo nesta direcção são os esforços contra a objecção de consciência nos casos de 
aborto,  apoiados  também  por  assembleias  da  UE.  "Peritos  independentes  pelos  direitos 
fundamentais" –um grémio consultivo da Comissão Europeia– pretende privar os profissionais 
médicos  do  direito  à  objecção  de  consciência,  obrigando-os  a  participar  em abortos  ou  a 
referenciar as mulheres interessadas a um ginecologista disposto a realizar o aborto.10

  O mesmo pretende uma publicação do ACOG11 de 200712, na qual o órgão superior da 
Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia põe em causa a liberdade de consciência, 
contornando  os  valores  morais  vigentes  até  à  actualidade  e  pondo  em  primeiro  lugar  a 
autonomia da mulher. A consciência do médico ocupa agora o segundo lugar.

  Como  já  é  conhecido,  60%  dos  ginecologistas  italianos,  em  média,  recusa  realizar 
abortos.13 Os esforços contrários de determinados órgãos da UE levarão forçosamente a uma 
situação de grave conflito. Também se recorda que em Inglaterra e no País de Gales cada vez 
se dão mais casos de objecção de consciência por parte de jovens ginecologistas.  Naqueles 
países  está  a  aumentar a  objecção  de  consciência  dos  ginecologistas,  após  a 
surpreendentemente ampla liberalização do aborto de 1968 e o aumento do número de abortos 
(que  duplicou  desde  princípios  dos  anos  70,  chegando  aos  190.000  abortos  anuais  na 
actualidade). Esta evolução converteu-se numa autêntica crise em Inglaterra, onde há muito 
poucos ginecologistas disponíveis para a realização desta prática.14

9  Baier, Stephan:  "Eine Abstimmung gegen die Ungeborenen", en: Die Tagespost, nº48, 19-4-2008, pág. 3.
10   "Obrigação de colaborar?", quarta-feira 28-12-2005 09:27, http://www.kreuz.net/article.2447.html. Em princípio, – por exemplo segundo 

a interpretação do jurista G. Hirsch– um farmacêutico na Alemanha tem, a partir da legislação vigente actualmente, o direito a negar-se a 

facilitar a pílula pós-coital. Portanto, nem a ele se pode obrigar a participar na destruição de embriões.  Veja-se Günter E. Hirsch, "Die 

Pille danach", em Medizinrecht 1/1987, pp. 12-16.
11  American College of Obstetricians and Gynecologists.
12

 "The  Limits  of  Conscientious  Refusal  in  Reprodutive  Medicine",  ACOG  Committe  Opinion,  nº  385,  noviembre  de  2007. 

http://www.acog.org/from_home/publications/ethics/co385.pdf. 
13 Jugend für das Leben-Österreich, citada em LEBE, Informationsblatt der Bewegung für das Leben – Tirol do Sul, 90, Maio a Setembro de 

2008, ano 16.
14 Laurance, Jeremy: "Abortion crisis as doctors refuse to perform surgery" em The Independent, 2.ª f , 16-4-2007. 
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Se o assunto dependesse do "direito ao acesso a um aborto sem risco e legal" e das leis de 
muitos países do mundo, teria de se matar todos os nascituros. Uma ideia em si absurda, mas 
que encaixa na realidade. "Matar converteu-se no meio mais fácil de escolher".15

  Tendo em conta o facto de que os abortos são frequentemente financiados pelos sistemas 
de saúde públicos, Josef Isensee, o famoso jurista de Bona, deu o seguinte título a um dos seus 
textos: "O Estado mata".16

Uma grande cruz são os  abortos tardios, já que com muita frequência se matam crianças 
capazes de viver. O Supremo Tribunal dos EUA confirmou em Abril de 2007, por sua decisão, 
a proibição do aborto tardio, ainda que só afecte o  "Partial birth abortion", um método de 
aborto especialmente bárbaro.17 Mas não deixa de ser un raio de esperança!

 
 

I.1. Aborto cirúrgico

I.2. Aborto químico:

–    Antiprogesterona: RU 486 (Mifegyne®)

– Prostaglandina (Cytotec®, actualmente em combinação com RU 486)

– Metotrexato

 

  I.1. Aborto cirúrgico

  É o método de aborto mais utilizado. No entanto, nos países ocidentais o aborto químico 
com RU 486 já substituiu o cirúrgico, como por exemplo na Suiça, onde 2/3 dos abortos se 
realizam com Mifegyne®.

  Métodos cirúrgicos:

• Método de aspiração: maioritário
• Curetagem
• Regulação da menstruação (Karmann)

 De entre estes métodos predomina a aspiração, geralmente realizada com uma bomba de 
sucção eléctrica.  Não confundir esta técnica com o  Manual Vacuum Aspirator (MVA), um 
método  de  sucção  com  uma  bomba  manual  que  tem muitos  riscos  para  a  mulher,  como 
infecções ou perfurações do útero. Os MVA estão muito disseminados nos países em vias de 
desenvolvimento e frequentemente são utilizados por pessoal não médico, como as parteiras, 
inclusivamente, para o esvaziamento do útero após abortos incompletos sob o argumento de 
completar abortos espontâneos.

15
 Karl Simpfendörfer na sua carta "Prémio literário internacional alemão", "Prémio da vida", Heidelberg, Semana da Vida 2008.

16   Isensee, Josef: "Der Staat tötet. O aborto como prestação da segurança social e da protecção constitucional da vida não nascida", em: 

Hoffacker, Paul; Steinschulte, Benedikt; Fietz, Paul-Johannes (editores):  Auf Leben und Tod. Abtreibung in der Diskussion. Bergisch-

Gladbach, 5ª ed., 1991, pág. 175 e ss. 

17  Supremo Tribunal dos EUA., 18-4-2007: Partial-Birth Abortion Ban Act (sentença do caso Gonzalez contra Carhart).
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A regulação da menstruação segundo Karmann também se realiza com um MVA.

  I. 2. Aborto químico

Antiprogesterona
A antiprogesterona Mifepristone ou RU 486 (Mifegyne®) é conhecida como pílula abortiva 

e é muito controversa. Foi a responsável pelo início da destruição química dos nascituros em 
larga escala. Como argumento a favor da RU 486 afirmou-se que esta técnica abortiva não era 
tão "agressiva" como o aborto cirúrgico,  ainda que este argumento,  sobretudo por motivos 
psíquicos,  não seja  real, como foi  demonstrado por  diferentes  vias. Na prática,  a  RU 486 
combina-se habitualmente com uma prostaglandina, geralmente misoprostol, já que isolada não 
costuma ser suficientemente eficaz. 

A RU 486 também se costuma administrar como contracepção de emergência, em forma de 
contraceptivo  pós-coital  ("pílula  do dia  seguinte"). Supõe-se que a vantagem é uma maior 
segurança e além disso surgem menos efeitos secundários que com a clássica "pílula do dia 
seguinte". É  de  acrescentar  que  se  pode  tomar  até  5  dias  após  as  relações  sexuais  não 
protegidas e numa dose bastante mais reduzida que quando utilizada para realização de aborto.

A prostaglandina pode actuar por si só como abortivo, como por exemplo o misoprostol 
(Cytotec®), ao provocar contracções do útero. 

O metotrexato é um citostático, utilizado originariamente para o tratamento do cancro, cujo 
efeito abortivo, foi posteriormente descoberto. Utiliza-se sobretudo no tratamento da gravidez 
ectópica,  mas  aplica-se  também  para  o  aborto  de  partos  intra-uterinos,  geralmente  em 
combinação com uma prostaglandina.

A ameaça do aborto é notória, registável objectivamente, deixando um substracto que se  
pode observar à vista desarmada.

Também é especialmente digno de menção o aborto como consequência do diagnóstico  
pré-natal,  no caso da detecção de malformações,  nalguns casos em crianças capazes de  
sobreviver.  

Acrescenta-se,  além  disso,  o  diagnóstico  pré-implantatório,  que  também  aniquila  
incontáveis vidas. 

Mas qual é a situação de outras ameaças,  não tão visíveis, da vida dos nascituros? 
Onde se encontram esses perigos? Quem fala e quem não fala desta exterminação massiva  
mas silenciosa dos não-nascidos?

II. Contracepção
II.1. Contracepção hormonal 

Com este exemplo pode-se mostrar com facilidade a problemática das ameaças invisíveis à 
vida  dos  nascituros  –para  dizê-lo  de  alguma  forma–,  especialmente  da  fronteira  entre  a 
prevenção e o aborto precoce. Por isso tentaremos ser um pouco mais concretos.

b) Preparações com depósito estroprogestativos:
– Adesivos hormonais (EVRA®)
– Anel vaginal (NUVARING®)
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c) Progestagénios de depósito: 
     – Depo Provera® = "injecção trimestral"
     – Implantes hormonais: Norplant®, Implanon®
d) DIU com progestagénios ("espiral hormonal")

II.1. a) Contracepção oral e b) Preparações com depósito estroprogestativos
Áreas de acção: 

1) Inibição da ovulação
2) Muco cervical
3) Endométrio
4) Trompas

Índice de Pearl (PI) dos contraceptivos orais combinados: 0,2-6 
(Teichmann)

Índice de Pearl
Indica o número de gravidezes não desejadas por cada 100 mulheres que usaram o método 

contraceptivo durante um ano. (Consequentemente os valores baixos são os mais desejados, já 
que equivalem a uma taxa de "fracassos" menor ou uma maior segurança do método). 

1) Inibição da ovulação:

A intenção original do inventor da pílula era a inibição da ovulação, isto é, uma imitação do 
desenvolvimento  do  ciclo  mediante  componentes  com  altas  doses  de  estrógenios  e 
progesterona. Os primeiros tipos de pílula produzidos correspondiam em grande parte a esta 
ideia –ainda que não a 100%–, com um conteúdo ainda relativamente alto de estrógenios e 
progestagénios. 

Por causa da elevada taxa de efeitos secundários, tanto objectivos como subjectivos, que se 
observaram, o conteúdo hormonal foi-se reduzindo, o que fez com que aumentasse cada vez 
mais o número de ovulações imprevistas.  Já nos anos 70 documentaram-se cerca de 7% de 
ovulações imprevistas e posteriormente entre 7-10%. 

Jones e Darroch Forrest descrevem taxas de fracasso infrequentemente altas, sobretudo no 
primeiro ano de consumo. Durante estes 12 primeiros meses tal ocorre em 1,9% das mulheres 
casadas (de 35-40 anos de idade) e até 18,1% das mulheres solteiras (com mais de 20 anos).19 
Isto significa que, pelo menos em 1,9-18,1% destas mulheres, devem ter ocorrido ovulações 
imprevistas. Mas como nem todas as ovulações imprevistas  acabam em fecundação e nem 
todos os óvulos fecundados se implantam no endométrio (veja-se "Endométrio"), o número de 
ovulações imprevistas deveria ser bastante superior às percentagens mencionadas de fracasso. 

Esta elevada taxa de insucesso em adolescentes foi confirmada no simpósio Sexualidade 

Killick  et  al. investigaram  o  crescimento  dos  folículos  sob  os  efeitos  da  preparação 
hormonal combinada ou trifásica Trinordiol®: em 8 de 22 ciclos de tratamento, no segundo dia 
da toma, podiam-se detectar folículos dominantes de 10 mm ou mais, o que equivale a 36% 
dos  ciclos. Os  valores  de  estrógenios  corresponderiam  ao  crescimento  dos  folículos. No 
entanto, não se detectaram sinais de ovulação. Os autores do estudo também detectaram que os 
níveis de estradiol e gonadotropina eram significativamente mais altos ao iniciar a toma da 
pílula  no  5º  dia  do  ciclo  (em  vez  de  no  1º  dia)  e  em  mulheres  que  desenvolveram  um 
crescimento do folículo. Os valores de gonadotropina mantiveram-se altos ao longo de todo o 
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ciclo, inclusive depois da diminuição do folículo, o que também foi detectado no período de 
pausa da pílula.21

Teichmann descreve-o de forma parecida, ainda que de modo um pouco críptico: "o grau de 
supressão  da  actividade  ovárica  é  reduzido  ao  deixar  as  quantidades  de  estrógenios  e 
progesterona extremamente altas como se pode observar com a introdução de preparações com 
50 µg de etinilestradiol".22 Noutras palavras: a inibição da ovulação procurada ("supressão da 
actividade  ovárica")  conseguia-se  mais  eficazmente  com  as  primeiras  preparações, 
simplesmente  porque  continham  doses  hormonais  muito  mais  altas. Por  conseguinte,  as 
preparações actuais,  com doses mais baixas, deixaram de conseguir tal grau de inibição da 
ovulação. O êxito reduzido das pílulas modernas na inibição da ovulação é o preço a pagar para 
deixar de sofrer os efeitos secundários das primeiras pílulas. 

Concretamente, isto significa:

Dose hormonal Taxa da inibição da ovulação 
desejada

Taxa dos efeitos secundários 
não desejados

alta alta alta

baixa baixa baixa

Com a  mini-pílula, que contém doses muito baixas de progestagénios, só se obtém uma 
inibição da ovulação escassas vezes, porque o seu mecanismo activo reside no seu efeito sobre 
o muco cervical, o endométrio e a mobilidade das trompas. Desta forma, a sua principal função 
é a inibição da implantação. 

2) Muco cervical

Do ciclo  menstrual  natural  sabe-se  que  a  progesterona  espessa  o  muco cervical,  o  que 
constitui uma espécie de barreira para a ascensão do esperma. Assim, esta situação corresponde 
de forma parcial ao efeito de um inibidor da ovulação. Determinados autores descrevem-na, em 
conjunto com a inibição da ovulação,  como o "efeito  anti-conceptivo principal"  (Lauritzen 
1989) e o "segundo efeito principal dos inibidores da ovulação" (Furch 1991), de forma que a 
fecundação não pode ter lugar e o efeito sobre o endométrio indicado por Furch "não surte 
efeito". Outros autores citados anteriormente, destacam a função do muco cervical de forma 
similar (por exemplo, Teichmann 1991). 

Contra o "segundo efeito principal" foram feitas as seguintes experiências com coelhos por 
Chang e Hunt: um grupo de coelhos recebeu estrogénios artificiais (EE); um segundo grupo, 
progestagénios artificiais (norgestrel ou noretinodrel); e um terceiro não recebeu nenhum tipo 
de hormona. Após vários dias de tratamento, inseminaram-se artificialmente os coelhos. Ao 
seccionar os animais mortos, naqueles que tinham recebido hormonas encontraram-se milhares 
de espermatozóides nas trompas e concretamente nos que receberam progestagénios, em 72% 
deles.23 Isto  demonstra  –pelo  menos  na  investigação  com  animais–  que  o  muco  cervical 
espessado por acção dos progestagénios não supõe uma barreira absoluta.

Nas muitas explicações dos últimos anos acerca da –infelizmente apenas alegada– grande 
importância do  muco cervical espessado por progestagénios  a maioria dos autores costuma 
deixar injustamente de lado um processo natural e fisiológico: a produção de estrogénios no 
folículo  em  processo  de  maturação. Para  compreender  melhor  esta  importante  situação, 

21 Killick et al. 1987.
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(1) O muco do colo uterino ou cérvix é de facto muito espesso durante a maior parte do 
ciclo  (mais  de  3  das  4  semanas). Nestas  circunstâncias,  supõe  um  obstáculo  quase 
impossível  de ultrapassar para os microorganismos infecciosos e especialmente,  para os 
espermatozóides maiores.24

(2) Para  que  a  fertilidade  e  a  procriação  sejam  possíveis,  tendo  em  conta  esta  eficaz 
barreira, o sistema reprodutor feminino deve criar condições especialmente adequadas para 
os espermatozóides, o que ocorre graças a um grande leque de processos: (a) o canal do cólo 
uterino alarga-se,  de maneira  a aumentar  substancialmente a largura da passagem; (b) o 
número de glóbulos brancos (ou leucócitos) diminui de forma extrema, já que a sua missão 
é a de destruir as células estranhas; e (c) a barreira cervical torna-se mais acessível através 
da  liquefaccção  do  muco  cervical,  até  agora  muito  espesso.  Todos  estes  fenómenos  se 
sucedem no período central do ciclo, isto é, no momento da ovulação. Do ovário (onde se 
armazenam os óvulos), ao romper-se o folículo, liberta-se um óvulo para a sua eventual 
fecundação, o qual será acolhido posteriormente pela trompa. 
(3) O factor decisivo é que estes processos são controlados pelos estrogénios próprios do  
corpo, sobretudo pelo mais efectivo deles, o estradiol. Forma-se no revestimento do óvulo, 
isto é, no folículo ovárico. Em cada ciclo um destes revestimentos cresce a partir de um dos 
óvulos,  que  estão  armazenados,  até  um  tamanho  de  uns  2  cm.  Simultaneamente  ao 
crescimento do folículo aumenta enormemente a produção de estrogénios; de facto aumenta 
tanto que a concentração de estrogénios no período central do ciclo equivale a 3.000 vezes 
ou mais (!) a quantidade presente duas semanas antes, no início do ciclo. Este estrógenio é o 
que –de forma semelhante a um interruptor hormonal– activa toda uma série de alterações 
fisiológicas, entre as quais as mencionadas anteriormente nos pontos 2a-c, mas que incluem 
muitas  mais. As alterações  provocadas pelos estrogénios afectam diferentes órgãos-alvo, 
entre os quais se destacam as trompas de Falópio, o endométrio, assim como o muco no 
cólo uterino (cérvix). 
(4) Ainda que, comparativamente ao grande aumento de estrogénios no folículo,  apenas 
aumente ligeiramente no soro a concentração de estrogénios, é suficiente para activar todas 
estas  alterações  que  constituem  condições  sine  qua  non para  a  fecundação. Em 
consequência  desta  relação  tão  directa  entre  o  tamanho  do  folículo  e  a  produção  de 
hormonas  que  nele  tem  lugar,  conclui-se  que  no  momento  da  ovulação,  alcança-se  o 
máximo da produção natural de estrogénios e a hormona pode desenvolver todo o seu leque 
de actividades, entre as quais a abertura da barreira cervical através da liquefacção do muco 
cervical. Este é o motivo pelo qual as consumidoras da pílula mais atentas observam no 
período central do ciclo artificial, produzido mediante um inibidor da ovulação, uma fase no 
muco cervical similar à que é típica do ciclo fisiológico. 

Como conclusão inconfundível devemos centrar-nos em dois aspectos: em primeiro lugar, 
não existe insucesso na inibição da ovulação sem produção de estrogénios. Em segundo lugar, 
não existe produção de estrogénios sem os efeitos dos estrogénios, o que logicamente, também 
afecta  a barreira  cervical. Ou expresso de outra maneira: uma ovulação imprevista  implica 
também que se  possa  atravessar  o  cérvix,  exactamente  da mesma forma que ocorre  numa 
ovulação  normal. A  barreira  cervical  está  unida  à  inibição  da  ovulação: ou  funcionam 
simultaneamente ou fracassam ambas (são como uma equipa a dois:  ou actuam ao mesmo 
tempo ou fazem pausa juntas).

Por outro lado, as mais de 50.000 "gravidezes apesar da pílula" na Alemanha deveriam ser 
uma prova suficiente por si só. Assim, Friedrich Andreas Stapf, o especialista em abortos mais 
conhecido no âmbito germanófono, indicou numa conferência na Universidade de Augsburgo 

24 Neste ponto há que clarificar  que a existência desta  barreira cervical  tão eficaz num organismo feminino 
saudável é uma situação normal e não é provocada por nenhuma hormona introduzida artificialmente. 
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em 13-11-1990 um dos  seus  artigos  científicos  onde  refere  de  forma inconfundível  que  a 
maioria  dos  abortos  têm  origem  no  insucesso  da  pílula,  inclusive,  como  comentou 
explicitamente, apesar de um uso consciencioso dos contraceptivos. O que significa isto senão 
que a barreira cervical foi invadida em milhares de casos? Sem espermatozóides que alcancem 
a meta, não há fecundação.

3) Endométrio = inibição da implantação:

Sob a denominação  “inibição  da implantação”  devemos  entender  todas  as  tentativas  de 
dificultar  ou impedir  que um embrião,  nas duas primeiras  semanas  da sua vida,  alcance  o 
endométrio no momento adequado e nas condições imprescindíveis para a sua sobrevivência, 
de forma que se destrua. No entanto, isto já não é "anti-concepção", mas ultrapassar um limite 
de forma eticamente inaceitável,  já que desta forma não se impede a concepção de um ser  
humano, mas conduz-se à morte uma pessoa já existente. 

A inibição da implantação baseia-se na transformação secretora incompleta do endométrio 
causada pelos CO e pelas alterações regressivas que nele ocorrem, que aumentam com o tempo 
de consumo dos CO. No caso das preparações combinadas, quase sempre se pode observar 
uma "secreção rígida", em que as glândulas são estreitas, perdem a sua função e mostram um 
aspecto quase atrofiado;  ao mesmo tempo,  o estroma mostra  uma reacção pseudodecidual. 
Depois da toma ininterrupta de preparações combinadas durante vários anos, o estroma perde 
frequentemente a sua função e volta a ficar fibroso. As mulheres reajem de forma desigual a 
uma toma prolongada  de  preparações  combinadas  ou  de  fase:  nalguns  casos,  após  muitos 
meses de consumo pode haver, ainda, sinais de secreção nas glândulas; noutros as glândulas 
podem perder a sua função pouco tempo após o início da toma com uma reacção importante do 
estroma.

Os dois autores da grande obra de consulta  Kontrazeption mit Hormonen ("Contracepção 
com hormonas"), H. D. Taubert e H. Kuhl, catedráticos no departamento de endocrinologia 
ginecológica  em Frankfurt,  destacam há  mais  de  um quarto  de século  de  maneira  clara  e 
inconfundível, o efeito inibidor da implantação dos esteróides sexuais.

E, quase sem excepção, todas as pílulas anti-conceptivas hormonais, incluindo os inibidores 
da ovulação, são compostas basicamente de etinilestradiol por um lado e de progestagénios por 
outro; isto é, são esteróides sexuais artificiais. E para mostrar mais explicitamente que esta 
informação é conhecida no mundo científico desde há muito tempo e é considerada mais do 
que óbvia, apresentam-se algumas citações retiradas expressamente não da segunda edição do 
livro de 1995, mas da primeira edição de Taubert/Kuhl de 1981, publicada no mesmo ano, em 
que os autores fazem referência a um "efeito inibidor da nidação de quase todos os tipos de 
pílulas".25

E em 199526:
"Comprovou-se que, mediante a administração de estradiol, não só se pode atrasar por 
vários dias o desenvolvimento do endométrio, mas também do padrão de secreção de 
uteroglobina e de outras proteínas. Com este padrão de secreção, assíncrono em relação 
ao desenvolvimento do blastocisto, consegue-se um terreno hostil para o blastocisto,27 de 
modo que não possa ter lugar a implantação."28

Nas regiões anglófonas também foi descrito o efeito inibidor da implantação da pílula. Em 
Williams Obstetrics, um dos livros de texto mais utilizados nos Estados Unidos, explica-se: 

"Da mesma forma que os estrogénios [artificiais], os progestagénios [artificiais] geram 
um endométrio desfavorável para a nidação dos blastocistos."29

25 Taubert/Kuhl: Kontrazeption mit Hormonen, 11981.
26 Taubert/Kuhl: Kontrazeption mit Hormonen, 21995.
27 Beier,  H.M.;  Kühnel,  W.;  Petry,  G.: "Uterine  secretion  proteins  as  extrinsic  factors  in  preimplantation 

development", em: Advanc. Biosci. 6 (1971) pág. 165–189.
28 Taubert/Kuhl: Kontrazeption mit Hormonen, 21995, pág. 41.
29 Williams Obstetrics 1993, pág. 1323.
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Algo semelhante  pode encontrar-se em  Danforth's Obstetrics and Gynecology: "A toma de 
anti-conceptivos reduz a produção de glicogénio nas glândulas do endométrio, o que põe em 
perigo a sobrevivência dos blastocistos no útero."30

À pergunta "pode provar-se cientificamente a premissa de que a vida humana começa com a 
nidação e não com a fusão do óvulo com o espermatozóide?", Lauritzen respondeu em 1986: 

"Sem  lugar  para  dúvidas,  a  vida  humana  começa  com  a  fusão  do  óvulo  com  o 
espermatozóide e a conseguinte divisão do óvulo. No entanto, o médico e o advogado 
encaram o problema de que, pelo menos numa fecundação normal, o começo da vida não 
pode ser estabelecido. Portanto, é importante saber, tanto para o juízo médico como para 
o critério legal, quando se pode estabelecer objectivamente uma gravidez, e hoje em dia 
estabelece-se  imediatamente  depois  da  implantação  do  gâmeta  no  endométrio. [Que 
barbaridade, senhor catedrático! Desde quando ocorre a nidação do sémen ou de óvulos, 
eh?] Nesse momento, quando o embrião se conecta com a circulação da mãe, envia sinais 
que podem demonstrar-se, por ex. ß-hCG ou SP-1.

Por isto, acordou-se que o começo da gestação, tal como pode estabelecer-se objectivamente, 
deveria ser o ponto de partida para definir o problema, de forma que o seu início (e não o da 
vida  humana)  ocorre  no  momento  da  implantação. Com esta  definição,  extraída  de  factos 
comprovados, estabelece-se que os métodos que inibem a implantação do óvulo fecundado, 
como o pesário intra-uterino ou a pílula, não constituem um aborto induzido. Para apoiar esta 
tese, fazemos notar que mais de metade de todos os óvulos fecundados são abortados de forma 
natural antes da implantação."31

Lauritzen 1989: 
"A pílula na sua forma clássica trabalha em todos os casos como um contraceptivo, não 
como um abortivo. Com as preparações graduadas e com as preparações combinadas, a 
inibição da ovulação ocorre, praticamente, sempre. No entanto, este é só um dos efeitos 
protectores. Adicionalmente,  existem  (inclusive  em  monofase  e  em  preparações 
sequenciais)  efeitos  contraceptivos  no  muco  cervical  e  no  endométrio,  assim  como 
influências na mobilidade tubárica, e finalmente, no próprio ovário. É realmente verdade 
que não ocorre em todos os casos a inibição da ovulação com as modernas preparações 
de  baixas  doses  (Mini-pílulas): neste  sentido  parecem  ocorrer  ovulações  com  mais 
frequência. O facto das pílulas de baixa dosagem comportarem uma inibição insuficiente 
do crescimento  folicular  demonstra-se pela  frequência  de quistos ováricos ou ovários 
quísticos,  quando  se  administram  preparações  estroprogestativas  de  baixa  dose. 
Realmente, dá-se também uma inibição do crescimento folicular e da ovulação (ainda 
que  nem  sempre)  e,  em  tais  casos,  o  efeito  no  muco  cervical  chega  a  ocorrer 
apropriadamente: então é este fenómeno o principal efeito contraceptivo. Neste caso, há 
também  certamente  uma  influência  no  endométrio  e  na  mobilidade  tubárica,  mas  é 
provavelmente menor.... Em resumo, com as preparações de baixa dose o efeito no muco 
cervical é o principal, mas também concorrem as alterações no endométrio e a motilidade 
tubárica que tornam mais difícil a nidação. Neste contexto a pílula não pode descrever-se  
como um abortivo: o efeito começa antes da nidação."32 

Cabe  realçar  que,  nas  duas  últimas  citações  de  Lauritzen,  dá-se  à  contracepção um 
significado diferente do usual: já não significa simplesmente prevenção da fecundação, mas 
também  prevenção  da  nidação do  embrião. É  importante  observar  que  esta  inibição  da 
implantação  não se descreve como "aborto de uma gravidez", já que este só começa com a 
nidação e o efeito inibidor da implantação da pílula tem lugar "antes da nidação ". Desta forma, 
aceita-se como evidente que os embriões humanos se destruam pela inibição da  nidação. De 
facto, Lauritzen admite abertamente que a vida humana, "sem dúvida, começa com a fusão do 
óvulo  e  do  espermatozóide  e  a  conseguinte  divisão  do  óvulo". Neste  contexto,  não  nos 
interessa tanto o início da gravidez, mas o da vida humana e o deste ser humano recém-criado 
30 Danforth: Obstetrics and Gynecology. 1994, pág. 626.
31 Lauritzen 1986.
32 Lauritzen 1989. (A frase em itálico não se encontra no original.)
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que se assassina pelo efeito inibidor da nidação da pílula. Em consequência, a pílula não só é  
contraceptiva, mas também abortiva. 

Beller (Iowa, EUA, 1990), sobre a questão do DIU e da pílula, opina o seguinte: 
"Uma pergunta crítica é: qual é o limite para o aborto? A inibição da implantação? Onde 
se quer traçar a linha? Se se recusa a inibição da implantação por ser abortiva, então não 
é possível eleger o DIU, nem tão pouco tomar a pílula."33 

4) Trompas

Neste ponto faremos referência a que os contraceptivos hormonais  afectam a mobilidade 
das trompas,  o que  retarda o transporte do embrião. Além disso,  também se analisam as 
alterações na combinação das secrecções tubáricas, o que poderia ter uma influência negativa 
no transporte do embrião. 

Outro efeito abortivo da pílula (Mall-Häfeli 1986): 
"4.  A pílula tem uma accão multi-factorial.  Por si só, o  transporte tubárico retardado 
ocasiona o envelhecimento do óvulo e inibe o desenvolvimento de um embrião viável, tal 
como temos visto na fertilização in vitro." 

Leidenberger descreveu em 1992 o efeito da pílula desta forma: 
"O modo de actuar do inibidor da ovulação descreve-se só parcialmente com o bloqueio 
da  secreção  da  gonadotropina  hipofisária  e,  portanto,  da  ovulação  por  um lado  e  o 
bloqueio cervical  progestagénico  dependente  da  migração  do  espermatozóide.  Como 
com o  uso  da  maioria  dos  contraceptivos  hormonais  não se  alcançam as  condições  
fisiológicas  para  a  nidação  no  endométrio,  perturba-se  a  sincronização  entre  a 
transformação do  endométrio  e  a  mobiliddae  tubárica e  altera-se  a  combinação da  
secreção tubárica." (o texto a itálico não se encontra no original.) 

Taubert e Kuhl expressam-se de forma semelhante: 
"A administração de hormonas esteróides pode influenciar a velocidade de deslocamento 
do óvulo fecundado assim como a combinação das secreções nas trompas e no útero, de 
maneira que é perturbado o desenvolvimento do blastocisto mediante mudanças na oferta 
de substracto e enzimas. É de importância crucial que o útero só seja receptivo durante 
um breve período de tempo aos blastocistos que se vão implantar. Em consequência, a 
receptividade  uterina pode  ver-se  perturbada  por  uma alteração  na  combinação  e  na 
sucessão temporal de estradiol e progesterona."34

Veja-se a informação da Schering: 
"Os estrogénios e os progestagénios influem na mobilidade das trompas e, deste modo, no 

transporte do óvulo, com o que o óvulo não chega ao endométrio no momento em que este 
oferece  as  melhores  condicões  para  a  nidação. Além disso,  modifica-se  a  combinação  da 
secreção tubárica, e em consequência, a maturação do óvulo."

Relativamente à frequência da inibição da implantação:
Sobre os chamados inibidores da ovulação (ou métodos contraceptivos hormonais) tiveram-

se em conta dois aspectos: 
1. Que magnitude  poderia  ter  o  "risco"  individual de  uma mulher  de (talvez  sem o saber) 

provocar um "aborto pré-clínico"35 através da pílula? 

33 Beller 1990. (A frase em itálico não se encontra no original.)
34 Taubert/Kuhl: Kontrazeption mit Hormonen, 21995, pág. 42.
35 Assim denominam, por exemplo  H. KUHL/C. JUNG-HOFFMANN, as perdas de embriões por causas  naturais (!) 

(em: Kontrazeption. Stuttgart, 1996, pág. 11). Esta formulação poderia dar a impressão de que existe um tipo 
de aborto natural. Supostamente, metade de todos os embriões morrem de forma "pré-clínica" e são eliminados 
discretamente (com a menstruação); os autores indicam a este respeito que "a intercepção pós-coital não se 
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2. Que  magnitude  tem  a  destruição  de  embriões  através  da  pílula  do  ponto  de  vista  da 
sociedade no seu conjunto? 

Em  França,  B.  Bayle36 chega  a  uma  conclusão  comparável: parte  da  premissa  de  1-2 
gravidezes por cada 100 anos de toma da pílula (isto é, um índice de Pearl = 1-2); ao mesmo 
tempo mostra que  o número de inibições da implantação deve ser superior ao número de  
gravidezes apesar da pílula, pelo que estima as inibições em 3-10 por cada 100 anos de toma. 
Como aplica consequentemente estes resultados à situação em França, chega à conclusão de 
que  a  destruição  de  embriões  corresponde,  aproximadamente,  ao  número  de  abortos  
registados oficialmente no país. Como não vê nestes dados um número desprezível, extrai a 
respeitável conclusão de que se deveria criar um índice de destruição embrionária ("Índice de 
destruction embryonnaire"), denominado EDI em inglês: "Embryo Destruction Index". 

A magnitude do efeito abortivo precoce da pílula na Alemanha e em países semelhantes

    Para  determinar  a  magnitude  dos  números  na sociedade  no seu  conjunto,  é  necessário 
relacionar o IDE (o número de embriões destruídos por cada 1.200 ciclos37 ou por cada 100 
anos de consumo) com a frequência do uso da pílula num país. Por exemplo, para a Alemanha 
(com 6,6 milhões de utilizadoras da pílula = 6,6 milhões de anos de toma) há que multiplicar o 
IDE por 6.600.000 / 100 = 66.000 (divide-se por 100 já que o IDE, assim como o PI, refere-se 
a 100 anos). Se partimos de um valor médio de IDE de 4, podemos deduzir os seguintes dados 
para os países germanófonos: 

País População38
 Utilizadoras  da 
pílula39

 Destruição  de 
embriões40

Alemanha 80 milhões 6,6 milhões ~264.000
Áustria 8,2 milhões 0,68 milhões ~27.000
Suiça 7,4 milhões 0,61 milhões ~24.000
Tabela 1: Destruição de embriões nos países germanófonos.

No caso da Alemanha podemos extrair as seguintes conclusões:
1) Apesar dos inibidores da ovulação, deram-se e dão-se casos de ovulações por milhões;
2) Centenas de milhares deram-se e dão-se

a) apesar das supostamente fortes barreiras cervicais, casos em que foram atravessadas;

pode valorizar em nenhum caso como indução de um aborto precoce" (pág. 95, o texto a  itálico não se 
encontra no original). Isto significa que, se temos em conta a natureza em concreto, falamos de "aborto" (o que 
sugere  uma  interrupção  da  gravidez). Esta  atitude  revela  uma  grande  incoerência. Se,  por  um  lado, 
relacionamos a morte natural de um embrião com a palavra "aborto", como queremos evitar, por outro lado, a 
mesma  palavra  aplicada  à  destruição  de  embriões  induzida  de  forma  desnecessária? Se  se  usa  o  termo 
"aborto", com tanto peso, em relação a um fenómeno fisiológico natural, não se pode deixar o mesmo termo 
para a destruição iatrogénica da vida em forma de intercepção ou inibição da implantação. Tendo em conta o 
uso  das  palavras  que  fazem  os  autores,  é  um  erro  grave  denominar  a  perda  de  embriões  causada  pela 
administração  de  interceptivos  especiais  como "em nenhum caso  (…) um aborto  precoce". A conclusão 
contrária teria sido precisamente inevitável, isto é, valorizar "a intercepção pós-coital" (sobretudo a "pílula do 
dia seguinte" e o "DIU") em todos os casos sem excepção, como um método para a "inducção de um aborto 
precoce". 
Além disso é de sublinhar que é indiscutível  a ocorrência de muitas perdas naturais de embriões antes da 
implantação, as quais –e aqui há unanimidade– são originadas na sua maior parte por defeitos cromossomais. 
No entanto, a taxa de mortalidade natural não chegaria nem aos 10%; J. Rötzer, por exemplo, quantifica-a em 
aproximadamente 8%. Há décadas que estes números tão absurdamente altos (quanto à mortalidade natural nas 
duas  primeiras  semanas de vida)  pululam pela literatura  científica. Geralmente mencionam-se 40-60%, às 
vezes até 70%. Pelo contrário, P. Fritz já denunciou acertadamente em 1980, que se trata de "uma dessas 
mentiras que todos copiam uns dos outros sem consultar a obra original". (P. FRITZ, Ibid., pág. 366). 
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b) inibições da implantação, pelo que morrem mais de 250.000 embriões. 
3) Deram-se e dão-se anualmente milhares de

a) nidações (gravidezes apesar da pílula), cerca de 66.000 casos;41

b) abortos por causa do insucesso da pílula. (As estatísticas anteriores mostram que pelo 
menos metade destas gravidezes acabam em aborto.42) 

Em todo o mundo, os dados de Bayle (1994) suporiam: com 61 milhões de utilizadoras da 
pílula, 50 milhões de abortos, 2-7 milhões de embriões destruídos relacionados com a pílula. 
Hoje em dia mais de 100 milhões de mulheres tomam a pílula, o que, se fizermos os cálculos 
correspondentes,  corresponderia  a uma destruição de embriões relacionada com a pílula  na 
ordem dos 3,2 a 11,4 milhões por ano. 

Porque é que a pílula actua como abortivo: 

“Conhecimentos básicos” de farmacologia

Em primeiro lugar, é um erro considerar a pílula como um simples contraceptivo (método 
de prevenção da gravidez),  já  que das  quatro áreas  de intervenção conhecidas  geralmente, 
apenas duas actuam antes da fecundação: (1) a inibição da ovulação, ou seja, o impedimento da 
maturação  do  óvulo,  e  (2)  o  espessamento  do  muco  cervical,  o  que  impede  que  os 
espermatozóides o atravessem. 
Frequentemente,  os contraceptivos  hormonais  são denominados erroneamente  inibidores  da 
ovulação.  A  incoerência  deste  nome  induz-se  dos  mecanismos  de  acção  das  hormonas 
(progestagénios) e das combinações hormonais (estrogénios e progestagénios).43

«As outras duas áreas principais de actuação são: (3) o endométrio e (4) as trompas. Os 
efeitos nestas áreas não se refletem até à fecundação ou concepção, portanto, nem pelo seu 
objecto nem pelo seu significado podem ser chamadas contraceptivas, mas pertencem apenas 
ao âmbito da “intercepção“, o que seria  “protecção à posteriori.» (e na qual, pelos seus efeitos, 
se incluiria a “pílula do dia seguinte”).44 

“Com a administração de progestagénios na fase folicular, como é o caso de quase todos 
os inibidores da ovulação,  impede-se a proliferação normal do endométrio  e induz-se 
uma transformação secretora unicamente abortiva. Os inibidores da ovulação actuam não 
só  evitando  a  ovulação,  ou  seja,  anticonceptivamente,  mas  também  dificultando  a 
implantação,  para  o  caso  em  que  efectivamente  tenha  ocorrido  a  ovulação  e  a 
fecundação. 45

São os progestagénios  artificiais  que se encontram na pílula  (tanto na pílula  combinada 
como na mini-pílula), os que actuam sobre o endométrio, assim como nas trompas. Sem estes 
efeitos, o embrião podia mover-se durante três dias através das trompas e podia alimentar-se de 
piruvato e lactato,  secretados abundantemente pelas trompas.  Depois de, aproximadamente, 
outros  três  dias  de  espera,  no  6º  ou  7º  dia  do  período  embrionário  (=  21º  dia  do  ciclo), 

41 Se partirmos de um valor de 1 para o índice de Pearl. 
42 Friedrich Andreas Stapf,  famoso na área germanófona por ter realizado dezenas de milhares de abortos,  colocando à vista o grande 

número de  insucessos da  pílula  numa conferência  da  Universidade  de  Augsburgo em 13-11-1990 num dos seus artigos científicos. 

Segundo o próprio, originam-se "pelo menos (…) 51.500 gravidezes não desejadas com uma contracepção óptima"; mediante o "uso de 

outos métodos contraceptivos não tão seguros" somando além disso, "pelo menos 35.000 gravidezes não desejadas" a este número. (citado 

de Berktold, H. 1992, pág. 29; veja-se www.nidationshemmung.de/berktold)
43 Husmann,  F.:  "Hormonale  Kontrazeptiva. Wirkungsmechanismen,  Indikationen,  Nebenwirkungen  und  Kontraindikationen",  en: 

Deutsches Ärzteblatt, 1975 (10), 647–654, pág. 647.
44 O nome "prevenção" extende-se para incluir intercepção; por este motivo métodos como o DIU ou a "pílula do dia seguinte" não são tidos 

como métodos abortivos.  
45 Taubert, H. D.; Kuhl, H: Kontrazeption mit Hormonen, Stuttgart 21995, pág. 42 (O texto a itálico encontra-se no original). 
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começaria a nidação (implantação) no endométrio, que se prepara neste momento exacto para a 
chegada do embrião. O seu forte crescimento (“proliferação”) desde os 1,5 mm originais até 6-
9 mm pode ser observado mediante ecografia, ainda que este seja só o sinal mais externo de 
uma importante transformação.

Os  progestagénios  não  reduzem  nem  modificam  só  as  secreções  das  trompas,  mas 
diminuem também a  sua  mobilidade,  pelo  que  o  embrião  chega  com um certo  atraso  ao 
endométrio,  que pode ou não estar apto para a nidação.  Pelo contrário, se a influência dos 
estrógenios artificiais (etinilestradiol) for maior, ocorrerá um transporte inusitadamente mais 
rápido e o endométrio não estará preparado para a chegada do embrião46. 

No  entanto,  os  progestagénios  causam  acima  de  tudo  uma  tranformação  insuficiente 
(“secreção”) do endométrio, para que este não possa oferecer ao embrião nem sustento nem 
alimento suficientes. Dá-se este caso sempre que depois de uma ovulação que ocorra, apesar da 
toma da pílula (na Alemanha cerca de 6,6 milhões de casos por ano), ocorra a fecundação (o 
que acontece em 300.000 casos). 

As taxas de ovulação durante a toma da pílula variam entre 1,9% e 18,1% em função do 
grupo47;  não  obstante,  pode  tomar-se  10%  como  valor  médio.  Já  em  1975,  F.  Husmann 
escreveu  acerca  das  primeiras  preparações  dos  inícios  dos  anos  60  que,  “apesar  da 
administração de doses relativamente altas de combinações de estrogénios e progestagénios, 
em  6,8% dos  ciclos  dá-se  uma  ovulação,  pelo  que  o  efeito  contraceptivo  das  hormonas 
mantém  todos  os  seus  efeitos.“  Muito  acertadamente  tira  a  seguinte  conclusão:  “Estas 
observações  permitem  reconhecer  a  importância  dos  restantes  mecanismos  para  o  efeito  
contraceptivo das hormonas“48, o que aponta claramente para os adicionais efeitos inibidores 
da implantação dos “inibidores da ovulação“.

"Os restantes mecanismos" aparecem, inclusive, nos folhetos de divulgação: 
Aus dem Beipackzettel von »Orlest 21«Del prospecto de "Orlest 21"
»Durch  die  Hormonzufuhr  kommt  es  zu  einer  Hemmung  der  Eireifung  und  der 
Ovulation,  zu Veränderungen des Endometriums, das damit ungeeignet zur Nidation 
wird; die Spermiendurchlässigkeit des zervikalen Schleimpfropfes wird unterdrückt und 
die Tubenmotilität negativ beeinflußt." 
“O fornecimento de hormonas resulta na inibição da maturação do óvulo e da ovulação, 
em alterações  no  endométrio  para  que  não  esteja  apto  para  a  nidação;  limita-se  a 
penetrabilidade  do  esperma  através  do  muco  cervical  e  influi-se  negativamente  na 
motilidade das trompas.”
 Aus diesen Faktoren resultiert eine sichere Empfängnisverhütung, wenn das Präparat 
vorschriftsmäßig eingenommen wird. 
“Graças a estes factores consegue-se uma prevenção da fecundação segura, sempre que 
se tome a preparação adequadamente.”

Aus dem Beipackzettel von »Yermonil« Da bula de "Yermonil"
“Zusätzlich  wird  unter  Yermonil  der  Schleim  im  Gebärmutterhals  zäher,  so  daß 
46 Os estudos mais recentes têm demostrado a importância destes processos: "A sincronização destes processos (…) é essencial para uma 

implantação". (Kuhl, H.; Jung-Hoffmann, C. Ibid., [Nota 17], pág. 10. O texto a itálico encontra-se no original). Uma descrição como, por 

exemplo, a de H. Döring nos anos 60 e 70 ("nenhuma transformação secretora completa") não permite deduzir a importância de que estes 

processos tenham lugar com as menores interferências -causadas pelos progestagénios - possíveis (veja-se Döring, Empfängnisverhütung, 

2ª ed., 1967, pág. 35). 
47 Jones, E. F.; Darroch Forrest, J.: "Contraceptive Failure in the United States: Revised Estimates from the 1982 

National Survey of Family Growth", em: Family Planning Perspectives (1989) 21, pág. 103–109.
48 Husmann, F.; Ibid. (nota 24), pág. 648. (O texto a itálico não se encontra no original) Neste ponto há que ter 

em conta que se faz referência às pílulas com as doses mais altas que já se produziram. A redução das doses 
(para  diminuir  ou suavizar  os  efeitos  secundários)  significou  uma redução  constante  da  taxa  de  êxito  da 
inibição da ovulação. 
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männliche Samenzellen nicht in die Gebärmutter aufsteigen können.“ 
”Com Yermonil® o muco do colo cervical torna-se mais espesso, de maneira a que os 
espermatozóides não possam penetrar no útero.”
 “Außerdem wird die Gebärmutterschleimhaut nur unvollkommen für die Einbettung 
eines befruchteten Eies vorbereitet.“ 
“O endométrio  também não se  prepara  correctamente  para  a  nidação  de  um óvulo 
fecundado.”
“Yermonil  schützt  also  durch  mehrfache  verschiedene  Wirkprinzipien  vor  dem 
Eintreten einer ungewollten Schwangerschaft.”
“Yermonil® protege mediante vários mecanismos de acção contra uma gravidez não 
desejada." 

Tabela 2: Extractos originais de bulas com indicações claras da inibição da nidação (aborto 
precoce).

Destes documentos originais dos princípios dos anos 90 podem encontrar-se três ou quatro 
dezenas (!)49. A partir do estudo de 59 bulas e documentos especializados, H. Berktold mostrou 
que a maioria deles mencionava a inibição da implantação como um efeito da pílula.50 Para 
além disso, também se pode encontrar no plano de estudos dos estudantes de farmacologia.51

Seria  de  vital  importância  que os  médicos  tivessem sempre presente  a  questão básica e 
verdadeiramente  evidente  da  inibição  da  implantação  (recordemos,  por  causa  da  pílula 
combinada!). No que respeita aos movimentos pró-vida, já só lhes resta prestar mais atenção 
aos resultados, tão claros e inequívocos, dos farmacologistas: a grande maioria dos livros de 
texto de farmacologia mais habituais, mencionam a inibição da implantação (após a inibição da 
ovulação) como terceiro ou mesmo segundo (!) efeito principal da pílula (vejam-se as bulas da 
tabela 2). Por exemplo, o “Mutschler” menciona esta área de efeito da pílula não apenas na 
edição  longa,  mas  também  na  edição  abreviada  sob  o  título  “Conhecimentos  Básicos”52. 
Inclusive nos livros de texto de embriologia não se pode contrariar a inibição da implantação53. 
Nem os médicos, nem os activistas pró-vida deveriam ignorar estes conhecimentos básicos.    

Causas do fracasso da inibição da ovulação e da barreira cervical

a) Farmacocinética  e  farmacodinâmica  ou  porque  é  que  os  medicamentos 
actuam de forma tão diversa

Muitas pessoas não especializadas em Medicina têm ouvido falar alguma vez do “ajuste” do 
medicamento de um doente (por exemplo, no caso de diabéticos e epiléticos). Ainda que, na 
realidade, só uma quantidade relativamente pequena de medicamentos requeira ajuste da dose e 
aplicação individual para cada pessoa, fica claro um facto crucial da ciência farmacológica: os 
medicamentos têm frequentemente potências muito diferentes, pelo que pode haver diferenças 
de efectividade de até 1.000% (!). 

49 Desde então, os efeitos da inibição da nidação da pílula já não se mencionam tão abertamente. Veja-se Böl, R.: 
"Die Wirkung der ANTI-BABY-PILLE vor und nach der Empfängnis", en: Schriften der Aktion Leben e.V. 3ª 
ed., 2001, pág. 21-22. (disponível por Internet em: www.aktion-leben.de/schriften/sdl07.html).

50 O texto completo está disponível em: www.nidationshemmung.de/berktold.html. 
51 Veja-se:  www.pharma.uni-bonn.de/fachgruppe/pdf/vorlesungen/  pci/kontrazeptiva.pdf,  pág. 2:

"Angriffspunkte der Pille" (Áreas de efeito da pílula).
52 Mutschler, E.; Geisslinger, G.; Krömer, H.; Ruth, P.; Schäfer-Korting, M.: Mutschler Arzneitmittelwirkungen 

kompakt.   Basiswissen  Pharmakologie  und  Toxikologie.  Stuttgart,  2005,  pág.  219-220,  apartado  "2.8.8. 
Contraceptivos hormonais". 

53 Sadler,  Th.:  Medizinische  Embryologie.  Stuttgart,  2003,  pág.  34.  Aqui,  inclusivamente,  referem-se 
explicitamente  à  “imagem da  secreção  rígida”  em relação  com o  endometrio,  o  qual  adquire  um estado 
desadequado para a nidação.  

22



O  surpreendente  é  que  esta  diferença  não  existe  somente  entre  pessoas  diferentes 
(variabilidade  interpessoal),  mas  também numa mesma pessoa (variabilidade  intrapessoal). 
Teichmann  sublinha  que,  especialmente  no  consumo  de  etinilestradiol  (um dos  princípios 
activos mais importantes da pílula combinada), o “nível no soro da hormona (…) pode variar 
até um factor de 20 [!] num mesmo indivíduo” 54. Há que sublinhar que isto é válido nos casos 
de  uma  toma  absolutamente  correcta.  Nem  sequer  se  tem  em  conta  o  problema  do 
esquecimento das tomas! Poderíamos ter uma sensação de falsa segurança se partíssemos da 
premissa de que uma dose dupla ou tripla de inibidores da ovulação, bastasse55. Essa é uma 
reserva  de  segurança  supostamente  alta  já  que  se  baseia  na  média.  Contudo,  da  obra  de 
Teichmann podemos concluir que, em muitos casos, inclusive até 20 vezes esta dose (2.000%) 
pode ser insuficiente.56 

b) Habituar-se aos efeitos

Frequentemente, os medicamentos têm um efeito decrescente, o que naturalmente também 
afecta a pílula. Consequentemente,  sobretudo as consumidoras a longo prazo, tem que ter em 
conta que as preparações hormonais irão perdendo a sua efectividade, o que também implica 
uma segurança contraceptiva decrescente. 

c) Produção de estrógenios no folículo57

Há um facto muito importante que, infelizmente, é deixado frequentemente de parte, como 
já se mencionou anteriormente: o folículo em processo de maturação constitui um centro de 
produção  crucial  de  estrógenios  do  próprio  corpo,  ou  seja,  precisamente  a  hormona  que, 
comparativamente ao progestagénio, tem um efeito liquidificante sobre o muco cervical, que 
com 98% de água, praticamente não constitui nenhum obstáculo para os espermatozóides. Ao 
efeito insuficiente de um inibidor da ovulação, a partir de um tamanho de folículo de 15 mm 
(por  volta  do 9º  dia  do ciclo,  ou  seja,  bastante  antes  da  ovulação)  vai  unida  uma grande 
quantidade  de  estrogénios58 e,  por  conseguinte,  uma  perda  da barreira  cervical.  Não  há 
insucesso na inibição da ovulação sem produção simultânea de estrogénios. As pílulas mais 
afectadas são as que contêm doses mais baixas (=quase todas as modernas)! 59

d) "Quando a preparação hormonal é tomada correctamente"60 ou o esquecimento 
da pílula 

"A  contracepção  hormonal  tem  alguns  defeitos,  como  explica  o  teor  de  várias 
conferências no Congresso: um número muito alto de mulheres (segundo os diferentes 
estudos, varia entre 30% e 60%) esquece-se pelo menos uma vez de tomar a pílula61.”

54 Teichmann, A. T.: Kontrazeption. En Kompendium für Klinik und Praxis. Stuttgart, 1991, pág. 64. 
55 Veja-se, por exemplo, W. Furch num comunicado de imprensa de "Pro Vita" del 19-2-1993.
56 Este problema descreve-se muito mais detalhadamente do que é possível aqui, em Rella, W., Ibid. pág. 25-33. 

Da mesma opinião que Teichmann são H.-D. Taubert e H. Kuhl, Ibid., (nota 26), pág. 96-99.
57 Veja-se Leidenberger, F.: Klinische Endocrinologie für Frauenärzte. Berlim, 21997, pág. 72. Rella, W., Ibid., 

pág. 53. Kuhl, H.; Jung-Hoffmann, C., Íbid., (nota 17), pág. 5-7.
58 Segundo H. Kuhl y C. Jung-Hoffmann (Íbid., [nota 17], pág. 5, ap. 2) entre o 7º e o 13º dia do ciclo triplica-se 

a concentração de estradiol até aos 300 pg/ml. Veja-se também Rella, W., Ibid, pág. 20. 
59 Muitas  utilizadoras  da  pílula  deveriam  poder  validar  esta  afirmação: apesar  da  toma  da  pílula,  pode-se 

observar uma fase de muco cervical relativamente líquido. É um erro fisiólogico tão difundido como grave dar 
à barreira  cervical  uma importância maior para a fertilidade. A sua função  primária mais importante está 
relacionada com a protecção contra infecções, já que na maior parte dos dias se é, por norma, infértil. 

60 Veja-se a tabela  2 (reprodução de uma bula do produto "Orlest 21").
61 Medical Tribune, nº 46, 17-11-2006, edição suiça: IX Congresso da European Society for Contraception. 
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Podemos partir da premissa de que pelo menos em 10% de todos os ciclos, a mulher se 
esqueça de tomar um comprimido e, em 1% dos casos, mais de 3 comprimidos62. Só este 1% 
significa,  no  caso  da  Alemanha,  que  todos  os  meses,  mais  de  66.000  mulheres  têm uma 
segurança contraceptiva no seu ciclo bastante reduzida. O simples esquecimento da sua toma 
tem  sido  desde  sempre  o  problema  mais  conhecido  da  pílula,  de  maneira  que  um breve 
comentário a respeito disto deveria ser suficiente. Também a revista juvenil  Bravo avisou os 
seus leitores desde cedo, acerca dos erros no seu uso:

"Aviso: se  se  esquece  a  pílula  uma  ou  duas  vezes,  ocorre  maturação  do  óvulo.  As 
gravidezes produzidas por tais erros nas primeiras tomas não são assim tão raras."63

Segundo o simpósio JUGENDSEXUALITÄT UND KONTRAZEPTION (Sexualidade juvenil 
e  contracepção),  a  pílula  só  se  toma  correctamente  em  50-60%  dos  casos.64 Com  o 
aparecimento  da  Internet,  os  esquecimentos  da  toma  da  pílula  são  também  aí  um  tema 
recorrente.65

e) Porque  é  que  o  esquecimento  da  pílula  aumenta  enormemente  o  efeito 
inibidor da implantação

Devido a uma causa facilmente compreensível, o fim de uma fase da pílula significa uma 
probabilidade bastante maior de destruição de embriões por parte da mesma. As quatro áreas  
principais de efeito terminam em momentos muito diferentes: 
(1) A barreira cervical já se levantou após 36 horas;
(2) A ovulação reprimida recupera-se sobretudo no ciclo seguinte, no qual se volta a inibir em 

¾ das mulheres; em quase 1/5, isto ocorre no segundo ciclo seguinte; nas restantes, ocorre 
depois;

(3) Neste momento o endométrio, danificado pelos progestagénios, já recuperou todas as suas 
funções  normais  em  mais  de  metade  das  mulheres. Isto  significa  que após  o 
desaparecimento  dos  mecanismos  contraceptivos  nos  primeiros  dias  apenas  restam  os 
mecanismos  interceptivos,  que  duram várias  semanas,  pelo  que  têm o  seu maior  efeito 
especialmente nos dias férteis dos dois primeiros ciclos seguintes.66

As preparações  depôt estroprogestativas têm os mesmos mecanismos de eficácia  que os 
contraceptivos orais: 

II. 1 b) Preparações depôt estroprogestativas: 

– Adesivos hormonais (EVRA®)
– Anel vaginal (NUVARING®)

Entre  os  contraceptivos  hormonais  com  áreas  de  efeito  semelhantes  encontram-se  os 
seguintes:

II. 1. c) Progestagénios depôt
A inibição da ovulação também foi estudada com o implante hormonal Norplant®. Neste 

caso, trata-se de cápsulas de plástico com levonorgestrel que se implantam sob a pele e cujo 

62 H.-D. Taubert y H. Kuhl, Íbid., (nota 26), pág. 194.
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Como, a partir de experiências com animais68, se sabe que, tomando Norgestrel, cerca de 
72% dos  espermatozóides  conseguem penetrar  no  muco  cervical  e  subir  para  as  trompas, 
devem ocorrer numerosas fecundações, se tivermos em conta os 44,4% de média de ovulações 
apesar do tratamento. 

Igualmente alta pode chegar a ser a inibição da nidação, já que o muco cervical, como já 
temos visto, no caso das ovulações e apesar do tratamento não consegue o efeito desejado. 

O  mesmo  deveria  ser  válido  para  outros  progestagénios  depôt,  como  Depo  Provera® 
(injeção trimestral). Recentemente, tem-se substituído amplamente Norplant® por Implanon® 
(etonogestrel)69, pelo que desde Julho de 2002, Norplant® já não se consegue encontrar nas 
farmácias dos EUA devido aos seus efeitos secundários. Noutros países, especialmente nos do 
terceiro mundo, continua a ser um dos anticonceptivos mais recomendados e administrados.   

II. 1. d) DIU com conteúdo em progestagénios: veja-se DIU

II. 2. DIU

Como funciona o DIU ou espiral?

O mecanismo exacto de actividade ainda não está claro, no entanto, conhecem-se partes concretas deste complexo processo e sabe-se 

que o DIU afecta de múltiplas maneiras o funcionamento normal da fecundação e da nidação.

Áreas de efeito comuns a todos os DIU:

O DIU representa um corpo estranho para o organismo e especialmente para o útero. Daí surge a reacção de expulsar este corpo alheio, o 

que acontece por vezes. Por outro lado, o organismo defende-se contra o DIU mediante a ajuda do sistema imunitário, mas sem êxito. 

Um DIU gera uma reacção inflamatória mecânica e crónica no endométrio e nas trompas, pelo que os glóbulos brancos se multiplicam 

(Wollen 1994a) e são atraídos para a zona juntamente com outras células do sistema imunitário. Assim, é alterada a composição do líquido 

que  se  encontra  na  cavidade  uterina  e  nas  trompas.  Através  desta  reacção  inflamatória,  perturbam-se  os  processos  de  fecundação  e 

implantação. Entre outros efeitos, afecta-se negativamente a motilidade das trompas (da mesma forma que com os contraceptivos orais), mas 

mediante um mecanismo distinto. 

Em resumo, pode dizer-se que a reacção natural do organismo contra o corpo estranho que supõe o DIU, simultaneamente também 

afecta indiscriminadamente tudo o que se encontre no útero e nas trompas, como por exemplo, os espermatozóides, um óvulo fecundado ou 

um embrião implantado, cujo desenvolvimento normal geralmente fica impedido (Ortiz 1996).

Áreas de efeito adicionais de cada tipo de DIU:

2.1. DIU totalmente de plástico

Juntamente com a reacção inflamatória mecânica, o desenvolvimento do óvulo fecundado é 
perturbado.  Num  estudo  realizado  na  Argentina  (Vidalo-Romero  1987),  encontraram-se 
valores elevados de β-hCG no sangue da mãe mesmo antes da menstruação, que finalmente 
teve  lugar,  em  20% dos  ciclos;  ou  seja,  tinha  ocorrido  uma  fecundação  e  possivelmente 
também a nidação do embrião. 

Num outro estudo, Ortiz  et al. encontrou em metade  das portadoras de DIU, um EPF70 

positivo que posteriormente negativizou, o que indica claramente o efeito abortivo do DIU71. 

2.2 DIU de cobre:

68 Chang y Hunt 1970.
69 Eficaz durante 3 anos.
70 Early Pregnancy Factor, que positiva entre 6 a 24 horas depois da fecundação.
71 Ortiz, M. et al.:  Mechanisms of Action of Intrauterine Devices. Obstetrical and Gynecological Survey. 1996, 

volume 51, nº 12, suplemento p. pág. 47.
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O cobre reforça a inflamação acima descrita no útero e nas trompas.  Juntamente com os  
efeitos negativos na penetração dos espermatozóides e óvulos, estes também se veêm afectados 
de outras formas, assim como a possibilidade de implantação dos embriões. 

Um dos resultados mais importantes mostrou que sob os efeitos do DIU de cobre, reduz-se o 
número  de  receptores  de  estrógenios  e  progesterona  no  endométrio,  pelo  que  este  não  se 
desenvolve  correctamente  para  a  nidação  do  embrião:  o  “ninho”  não  se  pode  preparar 
adequadamente (Buckley 1994).

2.3 DIU emissores de progesterona:

Para além de todos os efeitos próprios de todos os DIU, neste caso o efeito principal reside 
na libertação de hormonas. Os efeitos prolongados da progesterona (Levonorgestrel) implicam 
mudanças profundas no endométrio,  tornando-o mais  fino e imaturo e,  portanto,  com uma 
circulação  sanguínea  mais  difícil.  Uma  em  cada  cinco  mulheres  deixa  de  passar  pelos 
processos cíclicos e de reagir à influência dos estrógenios. A menstruação deixa então de ter 
lugar. 

Por  outro  lado,  durante  os  primeiros  meses  podem  ocorrer  hemorragias  mais  fortes, 
prolongadas e irregulares, que posteriormente se debilitam até desaparecer por completo. Com 
o DIU “Mirena”®, 1/5 das portadoras deixa de ter menstruação após o primeiro ano. Costuma-
se  aplicar  a  mulheres  que  sofrem  de  hemorragias  abundantes  ou  prolongadas  ou  de 
hemorragias não previstas como terapia contra estas anomalias.

No primeiro ano de aplicação, Mirena® liberta 20 µg de Levonorgestrel no  cavum uteri, 
reduzindo-se até 14 µg no quinto ano. As concentrações no soro são, depois da colocação em 
mulheres pré- menopáusicas, de 459 pg/ml após o primeiro mês, de 368 pg/ml após três meses 
e de 357 pg/ml após seis meses (Lockhat 2005, Raudaskoski 2002). 

A função dos ovários vê-se influenciada levemente pela concentração sistémica, já que após 
um ano de aplicação 25-35% dos ciclos são anovulatórios (Nilsson 1984, Vercellini  2005). 
Contudo,  nos  três  primeiros  meses  de utilização,  85% dos ciclos  são anovulatórios,  o  que 
aponta para um nível hormonal efectivo no organismo a curto prazo (Vercellini 2005). 

Para além disso, a progesterona causa um espessamento do muco no canal do colo uterino, 
tornando mais difícil a penetração do esperma. 

Efeito contraceptivo e abortivo do DIU?
Na literatura científica costuma falar-se do efeito “contraceptivo”, ou seja “que previne a 

gravidez”, do DIU, ainda que também se sobrevalorize a sua influência nos espermatozóides.
Apesar do DIU dificultar a penetração do esperma e do óvulo ainda não fecundado, o seu 

efeito principal não se observa até à fecundação, pelos seguintes motivos72:

“1.  juntamente  com a “pílula  do dia  seguinte”,  o  DIU de cobre  pertence  ao grupo dos 
métodos anticonceptivos pós-coitais. Se se aplica até 5 dias após a relação sexual (Spinnato 
1997: até 72 horas), impede-se em quase 100% dos casos o desenvolvimento de uma eventual 
gravidez, pelo que é um método “mais seguro” que a “pílula do dia seguinte”.

2. Anderson 1994 e Pasquale 1996 descrevem a progressão da gravidez sob os efeitos do 
DIU com progesterona. Aproximadamente entre uma a três em cada 100 portadoras de um DIU 
engravidam anualmente. Van Kets (1997) obteve resultados similares para os diferentes DIU 
de  cobre:  aproximadamente  2  em 100 mulheres  engravidam durante  os  primeiros  anos  da 
aplicação do DIU: as jovens com muito mais frequência que as mais velhas. 

3.  A  literatura  sublinha,  frequentemente,  que  os  efeitos  da  progesterona  provocam  um 
espessamento do muco cervical, o que dificulta o percurso dos espermatozóides. Ao mesmo 

72 Hefter, Almut y Schmidt, Susanne: "Die Spirale oder das IUD" (veja-se o ponto A do documento "Métodos 
anticonceptivos: efeitos secundários verhängnisvoll, dos quais não se fala"), em: Süßmuth, Roland (editor):
Empfängnisverhütung: Fakten, Hintergründe, Zusammenhänge. Pág. 121. 
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tempo,  não  há  dúvida  de  que,  com um DIU,  as  ovulações  continuam  a  ocorrer,  ou  seja, 
continua a haver produção de estrogénios. Estes actuam liquefazendo o muco, de forma a que 
durante o período da ovulação se possa abrir um caminho para os espermatozóides.

4. Como já se mencionou no ponto 2.3, Mirena® pode influir na função ovárica através da 
concentração sistémica inicial de Levonorgestrel, especialmente nos três primeiros meses de 
aplicação, em que 85% dos ciclos são anovulatórios (Vercellini 2005) e após o primeiro ano de 
aplicação este número decresce para cerca de 25-35% dos ciclos (Nilsson 1984, Vercellini 
2005).

Efeitos secundários com outras ameaças para a vida não nascida:

- Distúrbios hemorrágicos: 50-70% de hemorragias mais intensas (DIU de plástico e de cobre)

- Amenorreia

- Dores abdominais e dorsais

- Expulsão

- Perforação

- Infecções

- Gravidez ectópica: 10 vezes mais frequente

- Interrupção da gravidez

- Parto prematuro

Apesar de todos estes factos, o efeito abortivo precoce do DIU continua a negar-se, talvez 
porque o seu funcionamento ocorre maioritariamente antes da implantação do embrião.

Não obstante, Beller (Munique, Alemanha) determinou já em 1979/80: “Efeito abortivo da 
pílula. A pílula e o DIU como abortivos precoces”. 

II. 3. Vacinas contraceptivas

– Vacina anti-hCG
– Vacina contra embriões
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Estas vacinas contêm substâncias (vacina HSD-hCG73) cuja função é formar anticorpos 
no organismo da mulher contra a hormona da gravidez, ß-hCG. Além disso, estão unidas 
aos toxóides tetânico e diftérico ou também à toxina colérica como substâncias transportadoras. 
Os anticorpos dirigidos contra a  ß-hCG desactivam esta hormona, o que provoca um aborto 
prematuro, provavelmente pela neutralização do efeito luteotrópico da ß -hCG. Nos países do 
terceiro mundo estas vacinas administram-se às mulheres, sobretudo com o pretexto da vacina 
do tétano, sem as informar do facto de que ao mesmo tempo se vacinam contra uma gravidez. 
E isso sem ter  em conta  que uma vacina  geralmente  aplica-se contra  uma doença,  e  uma 
gravidez não o é. Em princípio, estas vacinas têm uma vida útil de um a dois anos, são muito 
eficazes, reversíveis e têm apenas alguns efeitos secundários. No entanto, já surgiram dúvidas 
respeitantes à sua eficácia. Além disso, também se conhecem algumas reacções imunológicas 
cruzadas.
   Actualmente estão-se a desenvolver vacinas dirigidas contra a gonadotrofina, assim como 
directamente  contra  espermatozoides,  óvulos  e  embriões  jovens,  nestes  últimos  com  o 
objectivo de os matar.
    O interessante da questão é que neste contexto fala-se sempre da prevenção da gravidez 
mesmo quando estas vacinas têm como alvo um embrião já formado.

II. 4. Antiprogesterona
Veja-se Aborto químico.

II. 5. Outros
Deste  grupo podem-se mencionar,  por  exemplo,  os  espermicidas,  e  em especial  os  que 

contêm nonoxinol, substância que também pode ter um efeito nocivo para o embrião.
Por outro lado,  também se sabe que os insucessos da laqueação das trompas na mulher 

dizem respeito sobretudo a gravidezes extra-uterinas, especialmente a nível das trompas, facto 
que geralmente acaba por custar a vida à criança não nascida.

III. Intercepção = contracepção pós-coital 

 Intercepção pós-coital = pílula do dia seguinte = contracepção de emergência

Definição de intercepção74:
“Na ginecologia a  intercepção (também chamada  contragestação) denomina todos os 
acontecimentos  que  levam  à  interrupção  de  uma  gravidez  entre  a  fecundação  e  a 
implantação, evitando a nidação do embrião no endométrio“ (tradução da Wikipédia em 
alemão).  

Com este método, toma-se depois da relação sexual – mas em qualquer caso antes de 72 
horas – uma dose alta de uma combinação de estrógenios e progestagénios ou uma dose alta de 
progestagénios, de forma a que o endométrio se forme rapidamente e posteriormente, com uma 
queda brusca do nível hormonal, seja expulso. Em todo este processo resulta, para o embrião 
formado, uma impossibilidade de nidação.

Actualmente, a contracepção pós-coital mais comum tem uma dose alta de progestagénios 

A pílula do dia seguinte é constituída por 2 comprimidos com 0,75 mg de Levonorgestrel 
cada um, que se tomam com um intervalo de 12 horas. 
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– Efeito  sobre  os  espermatozóides:  limitação  da  mobilidade  e  da  capacidade  de 
fecundação e espessamento do muco cervical, o que acontece demasiado tarde para que 
tenha eficácia como  pílula do dia seguinte.

– Inibição da ovulação, se se toma até três dias antes desta.
– Também impede a implantação, pelo menos em 50%, actuando sobre a fase lútea, sobre 

o endométrio e sobre o funcionamento das trompas.76

A eficácia77 diminui com o tempo:
– 95% de eficácia nas primeiras 24 horas;
– 85% entre as 24 e as 48 horas;
– 58% se se administra entre as 48 e as 72 horas;
– depois das 72 horas desconhecem-se os seus efeitos. 

Contracepção  pós-coital=  intercepção:  actualmente  reconhece-se  mais  ou  menos  como 
aborto precoce.

A intercepção pós-coital também se pode realizar com RU 486, como foi já mencionado 
anteriormente. 

Teichmann comenta, a respeito da intervenção pós-coital: 
"Em sentido estrito não se incluem no termo contracepção as medidas que se aplicam 
post  coitum para  impedir  uma  gravidez  e  posteriormente  o  seu  desenvolvimento. 
Contrariamente  à  aplicação  desta  forma  de  medidas,  geralmente  também  chamadas 
intercepção  pós-coital,  há dúvidas  éticas  razoáveis  de que  entre  uma interrupção  da 
gravidez e a inibição da implantação própria destes métodos, não há diferença alguma. 
Em qualquer caso, tratam-se de intervenções que decidem o destino do óvulo fecundado  
e do blastocisto, que já supõe um primeiro estadio embrionário, no qual portanto está 
presente  a  potencialidade  real  de  converter-se  num  ser  humano.  No  entanto,  estes 
procedimentos pós-coitais, mais que abortivos, utilizam-se como medida de emergência e 
pertencem claramente ao grupo dos agentes terapêuticos, ainda que em princípio  não se 
possam considerar métodos contraceptivos."78

Não se pode  esquecer  que  a  “pílula  do dia  seguinte”  habitual  é  relativamente  insegura 
comparativamente à contracepção pós-coital  com o DIU de cobre, como foi já mencionado 
anteriormente.

Preparações:
–Antigamente: Tetragynon®: etinilestradiol e levonorgestrel
–Actualmente: por  exemplo,  NorLevo®  =  levonorgestrel.  Deve-se  tomar até  72  horas 

depois do contacto sexual
–A  pílula  normal,  com  os  ajustes  adequados  na  sua  dosagem,  pode  utilizar-se  como 
contraceptivo pós-coital
Em França,79 a "pílula do dia seguinte" é facultada nas escolas por enfermeiras habilitadas e 

Isto  poderia  significar  admitir  o  fracasso  da  contracepção  convencional  entre  as 
adolescentes,  já  que  os  CO  têm  altas  taxas  de  insucesso  e  os  preservativos  não  são 
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IV. Reprodução assistida
–FIV / TE 
–ICSI 

Outra das ameaças, aparentemente contraditória, é a reprodução assistida moderna, já que o 
objectivo da fecundação in vitro (FIV) não é mais do que criar uma nova vida. Não obstante, a 
FIV/TE/ICSI  são  claramente  métodos  que  consomem  e  destroem  embriões,  ao  que  se 
acrescenta a investigação em embriões, que em parte ultrapassa a legislação reguladora dos 
países respectivos. Com este tipo de métodos a taxa de aborto é de 20% e o risco de gravidez 
ectópica de 3%.

Há  que  destacar  que  na  literatura  científica  frequentemente  se  indicam  as  taxas  de 
gravidezes  biológicas  sem  se  mencionar  o  número  ou  a  percentagem  de  nados  vivos, 
provavelmente porque os resultados não são muito positivos. Caso contrário, publicar-se-iam 
também esses valores, já que na realidade, a mulher está interessada e paga unicamente pelo 
filho que pode levar para casa e não pelas gravidezes que se produzem.

Já durante o controlo da fertilidade desprezam-se determinados embriões que não cumprem 
os critérios definidos, isto é, só se costumam transferir os embriões com dois pronúcleos. 

Devido  ao  diagnóstico  pré-implantatório  (=  diagnóstico  pré-natal  muito  precoce),  
desprezam-se os embriões com doenças genéticas, o que mostra que já aqui, com o controlo  
da fertilidade, se diferencia o que é digno de viver e o que não o é. 

Todo o processo da reprodução assistida relativiza o respeito pela vida humana.
Também a  redução  de  gravidezes  múltiplas,  no  sentido  de  feticídios  selectivos  ou  não 

selectivos no caso de gravidezes com mais de três filhos é uma ameaça para a vida não nascida, 
uma esquizofrénica consequência do delírio do factível: pretende-se “criar vida” e, ao mesmo 
tempo, destrói-se a vida formada, ainda por cima segundo critérios arbitrários. 

O médico converte-se assim no juiz que decide sobre a vida e a morte.

Alguns dados acerca da FIV/TE e ICSI
FIV/TE:

• Taxa de gravidez por cada ciclo de FIV com transferência: 25-30%, segundo a idade da 
paciente e o número de embriões transferidos. 

• Filhos nascidos: 43%.
• Taxa de aborto: 20%.
• Risco de gravidez ectópica: 3%.
• Depois  da  realização  de  3  transferências  de  embriões  há  uma  taxa  acumulada  de 

gravidez de 50% a 70%.
• Taxa de gémeos por FIV: 20%.

Outra  forma  de  reprodução  assistida  é  a  ICSI  (injecção  intracitoplasmática  de 
espermatozóides), isto é, FIV com microinjecção de um espermatozóide no óvulo. 

ICSI: 
• Taxa de fecundação: 96-98%.
• Gravidezes clínicas: 26-27%, filhos nascidos destas: 45%.
• Taxa de malformações: no caso de malformações urogenitais, alta.
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• "A taxa de grandes malformações é de 8,63% na ICSI, superior à taxa de 6,77% do 
grupo  de  controlo  e  é  constituída  principalmente  por  doenças  do   aparelho 
cardiovascular e do tracto urogenital externo."82

Outras consequências da reprodução assistida com ameaças para a vida não nascida. 
• Gravidezes múltiplas
• Feticídio selectivo
• Partos prematuros
• Diagnóstico pré-implantatório (DP)
• Investigação com embriões
• Investigação com células estaminais embrionárias
• Saviour siblings (irmãos salvadores)
• Clonagem
• Embriões em número excessivo

É fácil  de  comprender  que  as  gravidezes  múltiplas  e  os partos  prematuros em  que 
costumam resultar estas técnicas, trazem consigo as conhecidas possibilidades de danos para as 
crianças.

O DP leva a uma selecção de embriões doentes que não se implantam. Além disso, o “bebé 
à escolha” deve possuir as características genéticas desejadas mediante intervenções no ADN, 
entre as quais o sexo pode ser uma variante desta manipulação. 

 A investigação em e com embriões, principalmente com células estaminais, já tem uma 
grande  difusão  na  nossa  sociedade,  sacrificando-se  para  isso  os  embriões  que  sejam 
necessários. 

Os saviour siblings são os “filhos ou irmãos ajudantes ou salvadores“: trata-se de crianças 
formadas com a ajuda de técnicas  in vitro para "servir" a um irmão mais velho doente que 
necessite de tratamento, sendo que para isso os embriões deverão ser geneticamente idênticos 
(os embriões que não o são recusam-se).83 Deste modo, proporcionam ao seu irmão mais velho 
doente as células estaminais necessárias para o tratamento.
A  clonagem  supõe o  cume  da  manipulação  da  vida  humana  e  divide-se  em  clonagem 
terapêutica e clonagem reprodutiva.

Um problema especialmente grave é o grande número de embriões:

Se não se destinam à investigação, surgem para estes embriões excedentários as seguintes 
situações:

Chamados  "flocos  de  neve"  nos  E.U.A,  estes  embriões  ultracongelados  destinam-se  ao 
negócio da adopção embrionária. 

Christoph Rehmann-Sutter, presidente da Nationale Ethikkommission (Comissão Nacional 
de Ética) da Suiça define este fenómeno como uma "extensão da liberdade de procriação, por 

Esta  situação  é  mais  fácil  de  entender  se  se  tiver  em  conta  que  nos  E.U.A  existem 
armazenados 400.000 embriões ultracongelados.  Ainda que a adopção de embriões, mesmo 
com uma atitude altruista, ofereça ao embrião outra oportunidade de sobreviver, a expressão 
"consciência da autonomia dos clientes no mercado livre" já indica o carácter materialista desta 
actividade: o ser humano é rebaixado à categoria de produto. 
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No  conjunto  dos  tratamentos  médicos  em  si,  isto  é,  que  não  tenham  um  objectivo 
contraceptivo  ou  abortivo  precoce,  a  ablação do  endométrio por  coagulação  e,  mais 
actualmente, mediante laser (Gyne Laser) têm um efeito inibidor da implantação: pode ocorrer 
fecundação  e,  ao  embrião,  ao  faltar-lhe  o  endométrio,  é-lhe  impedido  a  implantação.  Os 
fabricantes de tais dispositivos ocultam estes factos e os médicos só agora pensam (consciente 
ou inconscientemente?) em informar as suas pacientes a respeito disto. Podem-se oferecer e 
recomendar  estes  métodos  conhecendo  os  seus  efeitos,  mesmo  que  não  desejados,  sem 
informar dos mesmos? Onde está o tão famoso informed consent, o consentimento informado, 
tendo toda a informação necessária?

Outras terapêuticas que podem provocar contracções uterinas:
– Prostaglandinas, sobretudo Cytotec®, originalmente para a terapia de úlceras gástricas
– Methergin®: contrai o útero
– Oxitocina: provoca contracções e ajuda na amamentação.

VI. Estilo de vida
Muitos dos comportamentos e atitudes da nossa sociedade colaboram de formas distintas 

para a ameaça da vida não nascida. Seguidamente enumeram-se alguns dos exemplos mais 
prejudiciais:

– Promiscuidade
– Doenças sexualmente transmissíveis (DST)
– Tabaco (a nicotina tem um efeito antiestrogénico há pouco conhecido)85 
– Álcool
– Drogas (por exemplo: LSD, cocaína)

É fácil  de deduzir  que a  promiscuidade  conduz a um risco maior de contrair  infecções, 
principalmente as DST seguintes com consequências para a fertilidade:

– Clamidíase
– Gonorreia
– Sífilis
– VIH/SIDA
Neste  contexto  as  clamidíases  são  de  vital  importância  pelo  seu  efeito  inibidor  da 

implantação e, portanto, abortivo precoce,  condicionado pela  endometrite,  que geralmente 
não  provoca  hemorragia  e  permanece  não  detectada  durante  um largo  período  de  tempo. 
Depois do diagnóstico e uma terapia antibiótica, nada impede que possa ocorrer uma gravidez.

A contracepção hormonal eleva o risco de infecção por Clamydia e gonococos em 70%.86

Charles  Morrison  et  al. (Family  Health  International,  Carolina  del  Norte,  E.U.A.) 
determinaram um risco relativo de 3,9 para a Clamydia e de 13,7 para o gonococos, para Depo 
Provera®.87

85 Num estudo de Rosenberg et al. demonstrou-se que o spotting e as hemorragias durante os ciclos da pílula são 
significativamente mais frequentes em fumadoras do que em não fumadoras. Os autores atribuem ao efeito 
antiestrogénico  da  nicotina  uma  redução  do  suporte  do  endométrio,  o  que  também diminui  a  segurança 
contraceptiva,  como  foi  descrito  num  estudo  já  mencionado.  As  hemorragias  não  previstas  levaram  as 
mulheres  afectadas  a  deixar  de tomar a  pílula,  o  que aumentou o risco de gravidez.  Este  maior  risco de 
gravidez pelo efeito da nicotina parece ser claramente tolerado. Por outro lado, os/as autores/as apontam um 
possível efeito inibidor da implantação da nicotina. 

86 Louv et al. 
87 Morrison, Charles et al.: "Comparing rates of chlamydia and gonorrhea infection associated 

with the use of the pill, Depo-Provera, and nonhormonal contraceptive methods", Sexually 
Transmitted Infections, 2004.
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Debate
Qual a importância da inibição da implantação e do aborto precoce? Observemos a relação 

da negação do aborto precoce da maior  parte  dos  contraceptivos  hormonais,  do DIU e da 
intercepção. 

Para responder a esta questão devemos remontar umas décadas atrás: 

Duas declarações dos inícios dos anos 60 influenciaram decididamente o destino da 
contracepção:

Em 1963,  o Departamento  de saúde,  educação e  bem-estar  social  dos  E.U.A,  definiu o 
aborto como

"Todas as medidas que ponham em risco a sobrevivência do zigoto88 em qualquer ponto  
entre o momento da fecundação e o momento final do parto".89 

Quatro anos antes já se tinham produzido as primeiras tentativas de modificação:
esta  definição  desagradava  aos  abortistas  e  aos  promotores  do  planeamento  familiar, 
principalmente depois da investigação no campo da contracepção se ter começado a orientar, 
não apenas para a prevenção da própria fecundação mas, para métodos de aborto precoce.

O seu objectivo era, pois, esbater a fronteira entre os efeitos contraceptivos e os métodos 
abortivos. Isto só poderia ser conseguido alterando o significado da palavra concepção. Com 
esta palavra já não se teria de entender como fecundação – isto é, como fusão do óvulo com o 
espermatozóide– mas como nidação do embrião no endométrio. Este movimento acabou por 
conseguir que o American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) publicasse em 
1965 no seu primeiro Terminology Bulletin (Boletim de terminologia) a seguinte definição: 

Sosnowski,  presidente  da  Southern  Association  of  Obstetricians  and  Gynecologists  
(Associação de obstetras e ginecologistas dos estados do sul) e membro da ACOG, revelou esta 
estratégia  no  seu  discurso  como  presidente  em  1984  em  Marco  Island  (Florida,  E.U.A), 
entitulado "A ânsia exemplificante: entendêmo-los e compreendêmo-los?“: 

"Vou-lhes  pedir  que  reflictamos  por  uns  minutos,  já  que  partilharei  algumas 
preocupações pessoais acerca de assuntos que temos de tratar e que, segundo a minha 
opinião, (possivelmente) não são exemplares. Não é que eu goste de gerar polémica, até 
porque estas questões são polémicas por natureza e, se me tocassem estas inquietações 
pessoais, só para evitar temas controversos, a minha consciência não estaria tranquila e 
não poderia dormir à noite. Por outras palavras: há algumas situações que me inquietam, 
que já estão aqui e que nos vão superar. 
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encontra-se a fecundação  in vitro,  voltaremos a  trocar  a definição?  (O itálico não se 
encontra no original). 

À vista de todos os argumentos que foram discutidos, ainda que possa compreender a 
maior parte deles, pessoalmente creio que não há nada de  exemplar em solucionar os 
problemas das gravidezes não planeadas, destruindo-as... Também sou da opinião que a 
educação sexual só pode ser exemplar se não se centrar unicamente na grande variedade 
de  métodos  e  técnicas  existentes,  mas  sublinhar  explicitamente  o  respeito  que  uma 
pessoa deve mostrar a outra e a responsabilidade que cada indivíduo tem pelos resultados 
das relações interpessoais (íntimas), e  vocês e eu temos valor suficiente e atrevemo-nos 
a ser retrógados,  antiquados,  e inclusive puritanos para aconselhar  os jovens que nos 
pedem que é uma decisão aceitável dizer ‘não’.” 

No mesmo artigo também explica:
"De uma forma surpreendentemente aberta, uma entidade como o American Journal of 
Obstetrics and Gynecology recusa a troca de nome do aborto e revela-o como uma táctica 
de camuflagem. Neste caso, estas declarações também afectam o DIU, assim como a 
intercepção e, desta forma também a pílula do dia seguinte". 

O interessante é que Sosnowski pede uma nova redefinição, tendo em conta a FIV, 
agora actual, que ponha em primeiro plano a fecundação. Ao mesmo tempo tem o valor 
não só de discutir uma possível desaprovação por parte dos seus pacientes, mas também 
de a reclamar.91

Lauritzen  é  nas  suas  argumentações  suficientemente  honesto  para  reconhecer  sem 
ambiguidades que o início da vida humana se situa na fusão do óvulo com o espermatozóide. O 
que ele não menciona é a situação resultante de que  o efeito inibidor da nidação da pílula 
impede a implantação do embrião, destrói a vida humana da mesma forma que o "aborto, uma 
gravidez" depois de uma implantação correcta. 

Não devemos esquecer, além disso, que o que se aborta não é uma gravidez, mas sim uma 
criança não nascida. Trata-se pois de um jogo de manipulação com as palavras, ao mesmo 
tempo que é um jogo com a vida do embrião.  Assim,  os termos prevenção da gravidez e 
contracepção ou anticoncepção, com os seus significados distintos, provocaram uma grande 
confusão e muitos estragos. Pelo menos, os contraceptivos hormonais orais deveriam chamar-
se  correctamente  "contraceptivos-interceptivos"  ou  algo  semelhante para  sermos  honestos 
também verbalmente com os seus efeitos reais. 

Teichmann disse da intercepção pós-coital, acertadamente, que levanta dúvidas éticas: 
"Contrariamente  à  aplicação  desta  forma  de  medidas,  geralmente  também  chamadas  
intercepção  pós-coital,  há  dúvidas  éticas  razoáveis  de  que  entre  uma  interrupção  da 
gravidez e a inibição da implantação própria destes métodos não há nenhuma diferença.   
Em qualquer caso trata-se de intervenções que decidem o destino do óvulo fecundado e do 
blastocisto, que já supõe um primeiro estadio embrionário, no qual portanto está presente a 
potencialidade real de converter-se num ser humano. No entanto, estes procedimentos pós-
coitais,  mais  que  abortivos,  utilizam-se  como  medida  de  emergência e  pertencem 
claramente ao grupo dos agentes terapêuticos."92

Sobre isto há que sublinhar dois aspectos: 
1) Se é certo que Teichmann se refere explicitamente ao efeito inibidor da implantação das 

preparações  hormonais  administradas  sobretudo  como  pós-coitais,  a  “pílula  do  dia 
seguinte”, não deixa aqui nem em nenhuma outra parte da sua obra algum tipo de dúvida 
ética, porque os contraceptivos orais mais habituais, como os inibidores da ovulação ou a 
minipílula,  tenham  o  mesmo  efeito,  «decidindo  o  destino  do  óvulo  fecundado  e  do 
blastocisto». (Recordando uma vez mais a sua maneira de descrever o efeito destrutivo 
dos embriões.) 

91 Sosnowski 1984. 
92 Teichmann, A. 1981, pág. 165.
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2) Que um médico chame com toda a seriedade "terapêuticos" aos "abortivos" e administre 
preparações mortais, que sem dúvida não curam absolutamente nada, uma "pertinência 
clara"  ao  "grupo  dos  agentes  terapêuticos",  supõe  um  tal  absurdo,  que  não  tem 
comparação na história da farmacologia. 

Sem dúvida que determinadas pílulas pós-coitais têm, em comparação com as pílulas mais 
frequentes,  uma taxa de inibição  da implantação mais elevada.  Mas isto,  logicamente,  não 
muda nada do importante facto que já se expôs anteriormente: as preparações combinadas ou 
simples,  isto  é,  os  contraceptivos  mais  utilizados,  também têm componentes  inibidores  da 
implantação, um facto inegável e inquestionável.93 Por esta razão a pílula é eticamente tão  
duvidosa  como  a  intercepção  pós-coital!  A  origem  da  utilização  da  pílula  habitual, 
contabilizado em milhões, tem de reflectir sobre o seguinte: apesar da componente interceptiva 
ser  uma  proporção  relativamente  pequena,  seguramente  é  uma  causa  mais  frequente,  em 
números  absolutos,  da  destruição  da  vida  que  o  uso  das  pílulas  pós-coitais,  que  são  em 
comparação muitíssimo menos frequentes. 

Assim,  o  “início  determinável  objectivamente  da gravidez”  já  foi  superado amplamente 
devido aos avanços  médicos.  Através do chamado "Early  Pregnancy  Factor", actualmente 
pode-se detectar uma fecundação muitos dias antes da implantação, concretamente entre 6 a 24 
horas depois da fecundação! Os defensores da teoria da implantação falham em evidência, sem 
provas que fundamentem a sua definição manipuladora. Através desta prova, objectivamente 
possível, da existência de vida humana na «terra de ninguém» criada arbitrariamente entre a 
fecundação e  a  implantação,  o  termo «aborto de uma gravidez»,  referente  às  intervenções 
realizadas depois da implantação, fica numa posição incerta.

De vez em quando tenta-se ocultar o efeito abortivo precoce da pílula, sabendo à partida 
que uma publicidade precoce e generalizada deste facto afastaria muitas mulheres do uso da  
pílula. Esta táctica demarca-se no campo do  management, tal como descreve B. Nathanson: 
"verbal  engineering  precedes  always  social  engineering". Como a  pílula  se  introduziu  no 
mercado como um método presuntivamente não abortivo, a sociedade moderna acostumou-se 
ao seu uso, da mesma forma que se acostumou ao DIU. As sucessivas descobertas sobre o seu 
efeito abortivo precoce já não impressionam as pessoas, já que a força do hábito é maior que os 
conhecimentos obtidos posteriormente. Estes últimos, cada vez encontram menos repercussões 
e acabam por não fazer efeito algum. Desta forma, vamos-nos habituando paulatinamente ao 
conceito de morte, como se demonstra tanto no aborto como na eutanásia activa, cada vez mais 
ao introduzir no debate aquilo a que se chama razões humanitárias. 

Também se argumenta com conceitos como o "mal menor", que deixa completamente de 
lado o facto de que "não se pode fazer nada negativo para conseguir algo positivo". Apesar do 
embrião logo depois da fecundação ser muito mais pequeno do que um embrião de várias 
semanas, continua a ser igualmente uma pessoa e tem portanto tanto direito à vida como em 
estadios posteriores, nos quais a intervenção mortal é mais espectacular. 

Acerca da frequência da inibição da implantação pode-se afirmar o seguinte:
Se se tem em conta que as ovulações imprevistas sucedem pelo menos em 7 a 10 % dos casos e 
que o índice de Pearl dos contraceptivos hormonais orais é de 0,2 a 6, podemos concluir que 
ocorrem muito mais ovulações imprevistas que gravidezes delas resultantes delas. Claro que 
nem todas  as  ovulações  imprevistas  acabam em fecundação,  mas uma magnitude  bastante 
maior do que a aceite pelos autores que se referem ao muco cervical acabará, já que se pode e 
deve duvidar da eficácia do muco cervical, como se demonstrou anteriomente (v. Secção II.1 –  
Áreas de acção da contracepção oral e de preparações depôt com estroprogestativos – N.T.).

Bayle deu um contributo primordial ao citar o "IDE" para o cálculo quantitativo da inibição 
da implantação,  ainda que este importante  facto só agora tenha encontrado eco no mundo 
científico. Entre outras, na sua obra chega à seguinte conclusão a respeito dos 61 milhões de 

93 Ver acima.
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mulheres que calculou que tomassem a pílula já naquela altura: "este número significa 2 a 7 
milhões de embriões assassinados por ano".94

Hoje em dia mais de 100 milhões de mulheres tomam a pílula,95 o que, se fizermos os 
cálculos correspondentes, diz respeito a uma destruição de embriões relacionada com a 
pílula, na ordem dos 3,2 e 11,4 milhões por ano. 

Nos E.U.A,  há  algum tempo  que  os  activistas  pró-aborto  reconhecem o efeito  abortivo 
precoce dos CO. Kahlenborn cita do New York Times o juízo, muito famoso no momento, de 
"Webster contra Reproductive Health Services" do Tribunal Supremo, em que Frank Susman, 
por parte dos abortistas, respondeu assim à pergunta do juiz Scalia: 

"Os  métodos  empregados  mais  habitualmente  para  o  que  hoje  em  dia  conhecemos 
geralmente como contracepção, o DIU e as pílulas contraceptivas de doses baixas, que  
são as pílulas mais seguras que temos à disposição do controlo da natalidade, também  
actuam  como  método  abortivo.  Da  perspectiva científica  e  médica,  ambas  as  
denominações são válidas ao mesmo tempo.9798

No entanto, o mais importante não é o número real de inibições de implantação efectivas, 
mas sim o facto por si mesmo. Citando A. Laun: "só a possibilidade de um efeito tal já leva a 
um não  categórico  a  nível  moral"…  Também  acrescenta:  "Ainda  que  isto  [a  inibição  da 
implantação]  seja apenas unicamente uma possibilidade,  todas as pessoas que promovam a 
contracepção na luta contra o aborto,  deveriam recusar com a mesma intensidade todos os 
métodos "contraceptivos" abortivos",99 o que quase nunca é o caso, sem ter em conta que a 
mentalidade  contraceptiva  não  reduziu  o  número  de  abortos,  mas  inclusive  o  aumentou. 
Vejamos a estatística respeitante a Inglaterra: 

94 Bayle, B. 1994.
95 Djerassi, Carl, Zúrich, 2008.
97 Kahlenborn, C.:  Understanding the Link between the Pill, Breast Cancer and Abortion. 1998, pág. 187 (Alderson Reporting Company: 

"Transcripts of oral arguments before court on abortion case". New York Times, 27-4-1989, pág B 13.)
98 The New York Times of Thursday, April 27, 1989 carried a transcript of the oral arguments in the Supreme Court case of  Webster v.  

Reproductive Health Services. On pB13 the following dialogue between Frank Susman, lawyer for the Missouri abortion clinics and 

Justice Scalia appears: 

"Mr. Susman:  …For better  or  worse,  there  no longer exists  any bright  line between the fundamental right  that  was established in 

Griswold and the fundamental right of abortion that was established in Roe. These two rights, because of advances in medicine and 

science,  now  overlap.  They  coalesce  and  merge  and  they  are  not  distinct. 

Justice Scalia: Excuse me, you find it hard to draw a line between those two but easy to draw a line between (the) first, second and 

third trimester. 

Mr. Susman: I do not find it difficult -- 

Justice Scalia: I don't see why a court that can draw that line can't separate abortion from birth control 
quite readily. 

Mr. Susman: If I may suggest the reasons in response to your question, Justice Scalia. The most common 
forms of what we generically in common parlance call contraception today, IUD's, low-dose birth control pills,  
which are the safest type of birth control pills available, act as abortifacients. They are correctly labeled as both.  
Under this statute, which defines fertilization as the point of beginning, those forms of contraception are also  
abortifacients. Science and medicine refers to them as both. We are not still dealing with the common barrier 
methods of Griswold. We are no longer just talking about condoms and diaphragms. Things have changed. The 
bright line, if there ever was one, has now been extinguished. That's why I suggest to this Court that we need to 
deal with one right, the right to procreate. We are no longer talking about two rights.“ (O itálico não se encontra 
no original)

99 Laun, A. 1991 (11). 
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Ilustração 2: número de abortos em Inglaterra e País de Gales (1968-2006)100

Neste  contexto  coloca-se  a  seguinte  pergunta: à  vista  de  uma  estatística  tal,  pode-se 
continuar  a  manter  a  postura  de  que  a  ampla  difusão  dos  contraceptivos  é  um  método 
apropriado para travar os abortos? Não se deveria concluir o contrário: que o crescimento da 
contracepção levou a um aumento do número de abortos?  

Juntamente com a contracepção pós-coital e a intercepção, inclusive a RU 486 e a vacina 
anti-bebé, podemos afirmar que chegámos a uma morte cada vez mais perfeita da vida humana 
pré-natal, em contraste com a simples prevenção, cada vez mais escassa. A tudo isto há que 
acrescentar as técnicas de reprodução assistida, que incrementam, ainda mais, a destruição de 
embriões aos milhares. 

Trata-se de uma compreensão abusiva da realidade dos processos reprodutivos humanos, da 
sexualidade como tal e, portanto da vontade do Criador, já que as vítimas destes actos são os 
incontáveis não nascidos, aos quais se negou a vida; mas também os nascidos participantes, 
que o permitem activa e passivamente. As consequências para todos os implicados, para toda a 
humanidade, não são mensuráveis.  Frente a esta situação, a Humanae vitae é um dos marcos  
mais importantes desta problemática mundial! 

Apesar de sublinharmos especialmente o efeito inibidor da implantação de determinados 
contraceptivos e remarcarmos o seu valor não ético, temos que ser conscientes também de que 
não só os métodos que não actuam como abortivos precoces, mas sim todos os contraceptivos 
estão em contradição com a Humanae vitae e, portanto, temos que os recusar. 

100 O gráfico mostra os números oficiais do Instituto Inglês de estatística 
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B) Ameaças à vida nascida, especialmente à mulher, causadas pelo controlo da natalidade 

Introdução - "As  pílulas matam"101: problemas cruciais da contracepção hormonal 
Neste capítulo  irão  abordar-se  os  riscos  e  as  doenças  relacionadas  com a  contracepção 

hormonal, desde o maior risco de infecções passando pelo seu efeito carcinogénico – ainda 
que, também em alguns casos, seja protectora contra determinados carcinomas –, patologias 
cardiovasculares, alterações no metabolismo, disfunções psíquicas e sexuais até às possiveis 
malformações e às consequências no meio ambiente. Também são tidos em consideração os 
benefícios da pílula.

Numa  perspectiva  histórica,  há  que  mencionar  que,  mesmo  nos  níveis  mais  altos  das 
direcções  dos  fabricantes,  especialmente  da  empresa  Searle  (responsável  pela  Enovid®), 
existia a preocupação pelos vários aspectos e muitas reticências aquando do lançamento no 
mercado  da  pílula  contraceptiva,  que  nas  regiões  anglo-saxónicas  se  continuava  a  chamar 
"pílula de controlo da natalidade" (birth control pill). Estas reticências não eram irrelevantes e 
referiam-se basicamente a duas questões: a  moral e a Igreja por um lado, e a Medicina e os 
efeitos secundários, por outro. 

Temiam protestos em massa por parte  da população e  logicamente  também das Igrejas, 
sobretudo a católica. Estas reticências não eram infundadas, pois, por exemplo, no estado de 
Massachussets a simples difusão da informação sobre a contracepção continuou proibida até 
1972, isto é, 12 anos depois da introdução da pílula! A companhia Searle não só temia um 
boicote  à  Enovid®,  como a todos  os  outros  produtos  da  empresa,  e  com isso,  uma ruína 
económica total. (Outras empresas mantiveram-se à espera e entraram no mercado à sombra da 
Searle e unicamente após o êxito fulminante da Enovid®.) No entanto, os estudos de mercado 
(com artigos estratégicos nas Publicações  Readers Digest e  outras) tinham mostrado que o 
produto  funcionaria  e  que  nem  sequer  haveria  protestos  ou  que  estes  seriam  reduzidos. 
Verificou-se precisamente o contrário: parecia que o mercado há muito que o esperava! 

A isto se acrescentou o facto do ginecologista mais conhecido de então, John Rock, aparecer 
de forma quase omnipresente  numa grande variedade  de revistas norte-americanas  como o 
mestre  mais  importante  da sua área. Como católico  assumido,  era  também o homem mais 
indicado para eliminar as possíveis reservas prévias que o produto pudesse encontrar. (Rock 
era de opinião que a pílula, para cuja autorização e introdução deu um grande contributo, não 
suporia mais do que uma variação do método do calendário, contra o qual a Igreja nunca tinha 
tido  qualquer  problema. Rock  acreditava  realmente  que  as  hormonas  artificiais  atrasavam 
unicamente a ovulação. Finalmente a ausência de protestos abriu à Enovid® todas as portas e 
trouxe à empresa Searle benefícios que ascendem aos milhões: por exemplo, em 1964 a receita 
líquida foi de 24 milhões de dólares.102

Antes da Enovid® entrar para o mercado norte-americano como uma preparação puramente 
anticonceptiva,  em Maio  de  1960,  tinha  sido  administrada  durante  três  anos  como agente 
terapêutico para a dismenorreia.103 Apesar disso, os estudos dos finais dos anos 50 em Porto 
Rico, trouxeram à luz um grave problema: se  era verdade que a Enovid® podia suprimir a 

103 Enovid® era uma combinação de princípios activos com um total de 10 mg de hormonas sintéticas: 150 µg de 
mestranol e 9,85 mg de noretinodrel, daí a denominação de "pílula combinada" (do inglês "Combined Oral 
Contraceptive" ou "COC"). O  fácil mau uso do agente terapêutico como método contraceptivo difundiu-se 
rapidamente na ilha, de forma que o número das supostas “disfunções menstruais” aumentou drasticamente.  

Em comparação com a Enovid®, na Anovlar® a dose hormonal reduziu-se notavelmente. Como na  Schering se 
basearam numa admirável investigação sobre esteróides que estavam a desenvolver desde os anos 20, estavam 
seguros de que a quantidade de hormonas de Anovlar® seria suficientes. 
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administração  a  pessoas sãs e uma toma incomparavelmente  longa)  mantiveram-se durante 
meio século após o surgimento da pílula até hoje, na mesma medida. Mas como demonstram as 
taxas de mortalidade, parece que as pessoas se habituaram completamente aos seus efeitos: a 
morbilidade e a mortalidade aceitam-se desde há algum tempo por parte dos médicos e da 
população  em  geral,  com  uma  naturalidade  e  conformidade  que  mal  se  podem  chamar 
racionais. Só há, possivelmente, um outro produto a respeito do qual se seja tão tolerante e 
indulgente:  o  medicamento  “Viagra®”  e  os  seus  equivalentes  “Cialis®"  e  "Levitra®". O 
Viagra® causa a morte de um em cada 20.000 homens que o tomam.104

Desde o princípio, era claro que este não era mais um fármaco que se empregava contra um 
mal, mas constituía uma simples protecção, o que então, era quase uma infâmia. Como mostra 
o mercado, que não mudou e até hoje continua a florescer, todas as dúvidas e reticências se 
subordinam claramente e sem problemas a um segundo plano e aceitam-se também os efeitos 
secundários do produto que se deseja. Isto atinge tantos os médicos que o prescrevem, como as 
mulheres que o tomam. 

  No caso dos contraceptivos,  tornou-se normal  a aceitação das assombrosas exigências 
excessivas, que são suportadas pacientemente. A situação parece não ter fim, mesmo diante da 
mortalidade que se aceita quase irracionalmente. As taxas de mortalidade, conhecidas e aceites 
desde há muito  tempo,  não apenas  não alarmaram as pessoas,  como foram tranquilamente 
aceites, mesmo que sejam 20 vezes superiores às do "Lipobay®", o produto da Bayer que foi 
retirado do mercado. 

Nos finais  dos  anos  50,  em Berlim,  também a  empresa Schering  não  estava  segura  da 
resposta do mercado e da opinião pública. Em Fevereiro de 1961, aproveitou a oportunidade de 
adiantar-se  à  Searle  na  Áustralia  e  levar  o  próprio  produto,  "Anovlar®",  às  consultas 
ginecológicas e às mulheres. A experiência realizada demonstrou que os protestos australianos 
pareciam limitar-se a dois médicos católicos, os únicos que se opuseram a um êxito de vendas 
excepcional.  Depois  desta  prova,  a  Schering  atreveu-se  no  lançamento  de  Anovlar®  no 
mercado europeu a 1-6-1961. Como se viu nos anos seguintes, o consórcio teve também no seu 
país de origem um autêntico êxito sem precedentes, apesar de todas as reticências e do relativo 
“cansaço da pílula” que se seguiu nos anos 70. 

Em finais dos anos 60 publicou-se o livro “The case against the Pill”, de Barbara Seaman, 
nos EUA, publicado nos países germânicos com o título  Ärzte contra Pille.105 Assim que se 
publicou a versão alemã, esgotou no mercado, o que atraiu todos os olhares. O livro também se 
converteu num best-seller nos EUA. Nem um exemplar para os críticos se conseguia encontrar. 

No  seu  livro,  Barbara  Seaman,  uma  jornalista  científica,  entrevistou  ginecologistas  de 
renome dos EUA, acerca dos efeitos secundários da pílula e pô-los por escrito, o que provocou 

O que é a pílula?
A pílula é um derivado da cortisona. Esta é um anti-inflamatório esteróide, que predispõe, 

apesar disso, a infecções. 

Favorecimento das infecções pela pílula
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Favorece especialmente:
• CLAMIDÍASE (RR 2,5 Tü)

com a consequente maior probabilidade de
– GRAVIDEZ ECTÓPICA, ABORTO ESPONTÂNEO E PARTO PREMATURO 
– ESTERILIDADE
• VIRUS DO PAPILOMA HUMANO com o consequente maior risco de  

– CARCINOMA CERVICAL

• VIH e SIDA
 

Segundo Louv et al., os CO aumentam o risco de infecção por Clamydia em 70%.
Charles  Morrison  et  al. (Family  Health  International,  Carolina  do  Norte,  EUA) 

determinaram um risco relativo de infecção por Clamydia ou gonococos de 3,9 para  COC e 
13,7 para a Depo Provera®.107

O Deutsches Ärzteblatt também confirma este favorecimento das infecções causado pelos 
CO108:

"A maturação das defesas imunitárias no tracto genital não é completado e nas jovens 
fumadoras,  já  está  diminuída.  Aliás,  o  risco  de  infecção  por  CT109 é  maior  com  a 
contracepção hormonal; o seu desenvolvimento pode ser até 8 vezes mais frequente." 

As  taxas  de  diagnóstico  de  Clamydia  nas  clínicas  médicas  génito-urinárias  da  Escócia, 
aumentou desproporcionalmente nos jovens. Em 2002, as taxas nos homens foram mais altas 
na faixa etária dos 20–24 anos (842/100,000), enquanto que nas mulheres, a taxa mais alta 
encontrou-se entre 16-19 anos de idade (1209/100,000).”

A primeira anexite (inflamação das trompas) reduz a fertilidade em 20%.
Em relação à transmissão de VIH e outras DST, o Alan Guttmacher Institut explica: 
"Há factores biológicos que aumentam o risco das mulheres adolescentes desenvolverem 

DST: “as  mulheres jovens contraem DST mais facilmente que as adultas porque dispõem de 
menos  anticorpos  protectores  e  a  pouca  maturidade  cervical,  facilita  a  transmissão  das 
infecções."110

A factibilidade da Medicina favorece assim a esterilidade, com as consequentes fecundação 
in vitro e transferência de embriões (FIV/TE).

RISCO DE CARCINOMA
• CERVICAL
• ENDOMETRIAL
• OVÁRICO
• DA MAMA
• DO FÍGADO

CERVICAL

107 Morrison, Charles et al.: "Comparing rates of chlamydia and gonorrhea infection associated 
with the use of the pill, Depo-Provera, and nonhormonal contraceptive methods", Sexually 
Transmitted Infections, 2004.

108 Deutsches Ärzteblatt 2005; 102: A 2021 – 2025 [nº 28 – 29]
109 CT = Chlamydia trachomatis.
110 There are biological  factors which heighten the risk of STIs for young women in their teens: «Young 

women contract  [STIs]  more  easily  than adults  because  they  have  fewer  protective  antibodies  and the  
immaturity of their cervix facilitates the transmission of an infection.” 
Alan Guttmacher Institute: Sexually Transmitted Diseases Hamper Development Efforts. AGI 1998.
http://www.agi-usa.org/pubs/ib_std.html
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Carcinoma cervical
Muitos estudos confirmam a relação entre o uso de CO e o desenvolvimento de carcinoma 

cervical. Desenvolvem-se  alterações  benignas  no  cérvix  depois  de  deixar  a  pílula,  que  se 
tornam mais evidentes até dois anos depois de parar a sua toma. Além disso, pôde-se observar 
uma correlação com a duração da toma e com a potência da pílula. É interessante notar que, 
segundo as estatísticas, fumar vinte cigarros ou mais, aumenta significativamente o risco de 
carcinoma cervical até quatro vezes. Também o álcool é responsável pela displasia grave.

Com uma toma de dez anos, Brinton et al, observaram um risco de carcinoma cervical de 
1,82 (82%),111 com uma toma de 5 a 9 anos, 1.37 (37%)112

; no caso em que a toma se inicia 
antes de atingir os 20 anos, o risco é de 1,28 (28%).113

Parazzini  et al. refere que, após a toma da pílula, durante mais de dois anos, o risco de 
desenvolvimento de carcinoma cervical é de 1,83, ou seja 83%, e se se iniciou a toma antes dos 
25 anos, é de 1,49 (49%).114

Segundo Daling et al, o risco de carcinoma cervical com um consumo superior a 5 anos é de 
1,3 (30%); se se iniciou a toma da pílula antes dos 17 anos, o risco atinge 2,3 (130%), ou seja, 
mais do dobro.115

Um estudo feito por Ursin  et al. demonstrou um risco de adenocarcinoma cervical (uma 
forma rara de carcinoma cervical) duas vezes maior (2,1) com a toma de CO; para um consumo 
superior a 12 anos, o risco é inclusive 4,4 vezes maior.116 Para o adenocarcinoma (incluindo o 
carcinoma adenopavimentoso),  Thomas  et al. observaram um risco de 2,2 (120%) para um 
consumo superior a 8 anos e um risco de 3,3 (220%) se a toma se iniciou antes dos 20 anos.117 
Até  entao  pensava-se  que  os  CO  apenas  facilitavam  a  formação  de  carcinoma  cervical 
pavimentoso. 

Também se observou que os CO actuavam como co-factores potenciadores do oncogénico 
vírus do papiloma humano (HPV), como demonstrado por vários estudos.118

Na Cimeira  Clínica  Europeia  do  HPV de  1998 de Viena,  comprovou-se o aumento  do 
adenocarcinoma cervical invasivo na Europa. O carcinoma cervical em si podia ser atribuído a 
uma  infecção  crónica  por  HPV. Segundo  Bosch,  o  vírus  aumenta  65  vezes  o  risco  de 
carcinoma cervical  e,  se  se  trata  do  tipo  de  alto  risco,  HPV-16,  o  risco  aumenta  até  130 
vezes.119 Se  se  tiverem  em  consideração  os  CO  -  como  já  foi  descrito  -  como  co-factor 
potenciador do efeito do HPV, a pílula teria um papel importante na formação do carcinoma 
cervical. 

O  IARC  (Centro  Internacional  de  Investigação  do  Cancro)  considera  os  CO  como 
cancerígenos para os seres humanos, nomeadamente em relação com o carcinoma cervical, 
entre outros.120

No entanto, independentemente da infecção por HPV, a pílula facilita o carcinoma cervical. 
Um grupo internacional de investigadores demonstrou que as mulheres que tinham tomado CO 
durante mais de 5 anos tinham um risco relativo de carcinoma cervical invasivo de 1,9 (90%) 
quando comparadas com as mulheres que nunca tinham tomado a pílula. O risco aumentava 
com a duração do tratamento e o maior risco encontrou-se nas mulheres que tomavam a pílula 

111 Brinton et al. 1986. 
112 Brinton et al. 1990. 
113 Brinton et al. 1986. 
114 Parazzini et al. 1990. 
115 Daling et al. 1996. 
116 Ursin et al., 1994. 
117 Thomas et al. 1996. 
118 Pater  et  al.,  1990  – Nature (1988)  335,  765  y  832  – Stanimirovoc  B.,  1990  The  role  of  human 

papillomaviruses among the risk factors for cervical carcinoma. 
119 Sexualmedizin 1998. 
120 V Cogliano, Y Grosse, R Baan, K Straif, B Secretan, F El Ghissassi para o Centro Internacinal de Investigação 

do Cancro  da  OMS: "Carcinogenicity  of  combined oestrogen-progestagen  contraceptives  and menopausal 
treatment", Lancet Oncol 6 (2005), pág. 552–553.

41

http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=47702


no  momento  do  estudo  (current  users).  A  presença  do  HPV  praticamente  não  tinha 
importância.121

Também são  interessantes  as  conclusões  do grande  estudo feito  por  Herrero  et  al.  que 
mostrou  que  as  mulheres  a  quem  tinham  sido  administrados  progestagénios  injectáveis122

durante 5 anos ou mais, tinham um risco de 2,4 a 3,0 vezes maior de formação de carcinoma 
cervical. As mulheres que tinham usado durante um grande período de tempo progestagénios 
injectáveis e que nos últimos 5 anos não tinham recebido nenhuma injecção, apresentavam um 
risco relativo de 5,3. Os autores argumentam que este risco elevado está relacionado com as 
defesas imunitárias, que diminuídas pelo efeito dos progestagénios, poderiam criar para o HPV 
e outros agentes infecciosos um ambiente apropriado para o desenvolvimento do seu efeito 
cancerígeno.123

A  monografía  do  IARC  de  2007  confirma,  a  partir  de  uma  metanálise,  o  efeito 
carcinogénico dos CO em relação ao carcinoma cervical até um risco relativo de 3,3 com mais 
de 10 anos de utilização.124

Hoje sabe-se que quanto mais cedo ocorrer o primeiro contacto sexual, quanto mais 
promíscuo for o primeiro parceiro sexual e quanto mais frequente for a troca de parceiro, 
maior é o risco de desenvolver carcinoma cervical. Este comportamento sexual depende 
naturalmente em grande medida, da contracepção moderna.

Outro  factor  de  risco  é,  juntamente  com  o  tabaco  (ver  acima),  a  imunodepressão 
(doenças auto-imunes, SIDA).

A contracepção moderna, especialmente a "pílula", fomenta as relações sexuais precoces e a 
troca  de  parceiro  e,  por  outro  lado,  facilita  a  formação  do  carcinoma  cervical  através  da 
transmissão do HPV. Não obstante,  hoje  em dia,  existe  uma vacina  contra  este  vírus,  que 
parece encerrar este círculo, mas apenas aparentemente. O mais lógico seria – do ponto de vista 
médico – eliminar um factor de risco tão evidente, como a  contracepção hormonal.

No curso "Prevenção e vacina contra o HPV. Uma introdução" do primeiro semestre do ano 
2007/2008  da  Geburtshilflich-gynäkologischen  Klinik  da  Clínica  Universitária  de  Tubinga 
(Alemanha), no capítulo "Que relação existe entre o HPV e o carcinoma cervical?" fez-se a 
seguinte afirmação125 (estão destacadas as duas frases mais importantes):

121 International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Green J., Lancet 2007; 370: 1609–
1621.

122 Sobretudo  DMPA  (acetato  de  medroxiprogesterona  de  depósito  [Depo  Provera®]  ou  enantato  de 
noretindrona). 

123 Herrero et al.
124 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 

"Combined estrogen-progestogen contraceptives and combined estrogen-progestogen menopausal therapy," 
The Lancet Oncology, volume 91 (2007)

125 Apresentação do curso da Geburtshilflich-Gynäkologische Klinik, Universidade de Tubinga, 21-1-2008.  A. 
Nauth: "Vorsorge & HPV-Impfung. Ein Überblick". 
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1. "A infeção [por HPV] não é uma doença" 
2. "A infeção por HPV como consequência natural da actividade sexual" (última linha).

Consequentemente faz-se propaganda à vacina contra o HPV, mesmo reconhecendo que a 
vacina só contém um máximo de quatro tipos de vírus, entre os quais os vírus de alto risco 16 e 
18, encontrados em 70% dos casos de carcinoma cervical e outros tipos de tumores malignos.
Com esta vacina, só se pode evitar o carcinoma cervical até 70%.

Daqui deriva a seguinte contradição: 
Uma infecção que pode acabar em carcinoma numa certa percentagem de casos, causada 

por HPV, um vírus de um nível patológico reconhecidamente alto, não se considera doença. 
Aliás,  acrescenta-se  que  se  deve  olhar  para  o  HPV como uma “  consequência  natural  da 
actividade sexual”.

Que a infecção é consequência da actividade sexual, não pomos em dúvida. Que se veja 
como uma "consequência natural" da actividade sexual sugere que qualquer actividade sexual é 
normal, seja com quem for e quando for. Actualmente, sabe-se que as infeções do tracto genital 
dos  adolescentes  transmitem-se  mais  facilmente  nestes  devido  ao  seu  sistema  imunitário 
limitado  e  à  imaturidade  das  células  cervicais,  típica  desta  idade.126 Portanto,  a  actividade 
sexual  dos  jovens  não é  uma questão  inócua,  e  a  infecção  por  HPV muito  menos é  uma 
"consequência natural da actividade sexual". Coloca-se então a pergunta: tendo em conta os 
riscos  obviamente  maiores  de  transmissão  de  infecções  nesta  idade,  não  deveríamos 
desaconselhar os jovens à prática sexual precoce e à promiscuidade? Mas não se ouve uma 
única palavra nesse sentido, recomendando-se a vacina sem excepção. No entanto, a vacina 
não  tem  efeito  em  30%  das  vacinadas,  já  que  só  contém  2  (vacina  Cervarix®127)  ou  4 
(Gardasil®128) de entre mais de 100 tipos de vírus conhecidos.129

Estes 30% de mulheres podem contrair um carcinoma cervical, apesar da vacina, mediante a 
transmissão dos HPV não incluídos nesta. Também podemos encontrar exemplos disso.

Para  além  do  facto  de  que  –  pelo  menos  segundo  a  compreensão  contemporânea  da 
Medicina – as vacinas se utilizam contra as infecções patológicas, estamos a correr o risco de 
que as raparigas jovens tenham um falso sentimento de segurança ao vacinar-se, ainda que se 
recomende o uso de protecção. Isto é um grave escândalo no marco da permissividade da nossa 
sociedade,  apoiada  pela  Medicina,  que  inclui  este  tipo  de  afirmações  no  curriculum  das 
Faculdades de Medicina. A permissividade sexual é fortalecida desta forma e aceita-se o risco 
de uma infecção grave por HPV nesta idade, já por si vulnerável. 

ENDOMETRIAL

Carcinoma endometrial

126 There are biological factors which heighten the risk of STIs for young women in their teens: «Young women 
contract [STIs] more easily than adults because they have fewer protective antibodies and the immaturity of 
their cervix facilitates the transmission of an infection.” 
Alan  Guttmacher  Institute:  Sexually  Transmitted  Diseases  Hamper  Development  Efforts.  AGI  1998. 
(http://www.agi-usa.org/pubs/ib_std.html)

127 Cervarix® protege contra os tipos HPV-16 e 18.
128 Gardasil®  é  uma vacina  tetravalente  e  protege  contra  os  tipos  HPV-6 e  11 (responsáveis  por  formações 

benignas na área anogenital) assim como os HPV-16 e 18 (vírus com 70% de risco para carcinoma cervical). 
129 A vacina do HPV contra o carcinoma do colo uterino, questionável da perspectiva sanitario-política. Discurso 

em  22. INER-Tagung, Oberbozen, 4-5-2008 / Prof. Dr. Walter Rhomberg, Bludenz.
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As  preparações  combinadas  de  altas  doses  oferecem  protecção  contra  o  carcinoma 
endometrial, especialmente em nulíparas.130

Outros estudos confirmam este efeito protector dos CO: Orly  et al. observaram, no maior 
estudo realizado a este respeito (CASH), um risco de menos 40% (0,6) para as mulheres que 
tenham tomado CO comparativamente com aquelas que nunca tomaram. Com uma toma de 10 
anos, assim como 20 anos depois da primeira toma, o risco diminui 60% (0,4).131

Em relação ao período a longo prazo depois de parar a pílula, Levy et al.132 e Jick et al.133

confirmam um efeito protector desta depois de 10 anos de ter parado a toma (0,3 [70%] e 0,35 
[65%] respectivamente); entre 11 e 19 anos depois, a redução do risco é de 0,4 (60%) e 0,45 
(55%) respectivamente; e 20 anos depois é de 0,8 (20%) e de 0,62 (38%) respectivamente. 
Parece que o efeito protector da pílula vai decrescendo com o tempo, especialmente 20 anos 
depois de a ter deixado. 

Segundo Henderson  et  al. os  CO combinados  que  contêm estrógenios  e  altas  doses  de 
progestagénios, protegem do carcinoma endometrial só nas mulheres magras.134

Pelo  contrário,  os  contraceptivos  orais  aumentam  o  risco  de  contrair  carcinomas 
endometriais pouco frequentes, como o coriocarcinoma e a mola hidatiforme invasiva, tumores 
que podem surgir durante a gravidez. Palmer observou que tomar CO por cinco anos ou mais, 
tinha como consequência um risco 6 vezes superior de coriocarcinoma e um risco de 2,8 vezes 
superior de mola hidatiforme invasiva.135

O Dr. Larry Maxwell referiu no encontro anual da Society of Gynecologic Oncologists de 
2004 que os CO de alta potência tinham um efeito protector contra o carcinoma do endométrio, 
em mulheres com o IMC elevado (>25), 70% superior que os CO de baixa potência (só em 
relação aos progestagénios).136

 
137Assim, o efeito protector depende em parte da dosagem, como 

também observou Schildkraut et al. no caso do carcinoma ovárico.

OVÁRIO

Carcinoma ovárico
– CARCINOMA EPITELIAL
• EFEITO PROTECTOR DURANTE MAIS DE 15 ANOS
• PELA pílula combinada
• A PROTECÇÃO REGRIDE DEPOIS DE 20 ANOS

Mas:
TUMORES  OVÁRICOS  E  DAS  CÉLULAS  GERMINAIS: FACILITAÇÃO  =  DUPLO 

RISCO.

Weiss  et  al.  observaram em 1981  que  tomar  por  mais  de  4  anos  CO tinha  um efeito 
protector contra o desenvolvimento de carcinoma ovárico.138

130 Kaufman et al., 1980 – Hulka et al., 1982 – The Centers for Disease Control Cancer and Steroid Hormone 
Study, 1983. 
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relativamente  aos  tipos  de  carcinoma  mencionados. Conviria  esperar  pelos  resultados  de 
estudos prospectivos mais amplos."140

Em 1991, Rabe et al., por ocasião da apresentação dos resultados do estudo multicêntrico 
dos CO em Heidelberg, acerca dos factores de risco da contracepção hormonal na Alemanha, 
fizeram a seguinte afirmação: 

"Com uma dosagem de 20 a 30 µg de etinilestradiol alcançou-se um limite que oferece um 
controlo suficiente do ciclo e segurança contraceptiva, com uma administração simultânea 
de progestagénios. No entanto, não se pode valorizar o facto destas combinações manterem 
um efeito  protector  positivo  relativamente  aos  carcinomas  endometrial  e  ovárico. Se  se 
continua a reduzir a dose de etinilestradiol é bastante plausível que, apesar de se manter o 
efeito  contraceptivo,  se  reduza  ou  anule  o  efeito  protector  contra  o  carcinoma ovárico, 
devido às ovulações não previstas.141

Hankinson et al. realizaram uma metanálise e mostraram que as mulheres que alguma vez 
tomaram a pílula tinham uma redução do risco global de 36% para o carcinoma ovárico em 
comparação com as que nunca a tinham tomado e uma redução de 50% se a tinham tomado 
durante 5 ou mais anos. A redução mantinha-se até 10 anos depois de deixar de tomar os CO.142 
Os  dados  analisados  procediam  dos  anos  60  e  70,  quando  as  doses  de  estrógenios  e 
progestagénios  eram habitualmente maiores  que nos anos 80 e 90. A redução da dosagem 
levou a uma maior actividade ovárica, havendo por isso cada vez mais ovulações não previstas.

Goldzieher afirmou, em 1994, o seguinte:  " a protecção contra estes tipos de carcinomas 
(como o ovárico e o endometrial) comprovou-se repetidamente nos contraceptivos orais de alta 
dosagem, facto até hoje não comprovado em contraceptivos orais com dosagens menores."143

Henderson  et al.  mencionam em 1993 o efeito  protector  dos CO combinados contra  os 
carcinomas endometrial e ovárico, mas dizem ao mesmo tempo, que a maturação do folículo é 
um factor decisivo para o carcinoma ovárico, e não tanto a ovulação.144

Segundo os conhecimentos actuais, com os CO de baixas doses, o folículo amadurece e, em 
parte,  ocorre  ovulação  (à  qual,  como  sabemos  precede  uma  maturação  do  folículo)  mais 
frequentemente do que com as pílulas anteriores, de altas doses, de forma que a protecção 
contra o carcinoma ovárico deveria ser muito menor.

 A isto ter-se-ia que acrescentar - também em relação ao carcinoma endometrial - a questão 
da redução do risco a longo prazo, depois de deixar de tomar a pílula, o que Rosenberg et al. 
analisaram num estudo caso-controlo, em 1994. Nele examinaram mulheres com carcinoma 
ovárico  epitelial,  que  tinham tomado a  pílula  pelo  menos três  anos  e  que  a  deixaram em 

Tempo desde a última utilização de CO (anos) Risco relativo

Nunca utilizaram 1,0

<15 0,4

15–19 0,5

>= 20 0,8

Tal como para o carcinoma endometrial, o efeito protector da pílula diminui à medida que 
passam os anos depois da última toma.

Os resultados  em relação  ao  efeito  protector  da pílula referem-se,  maioritariamente,  ao 
carcinoma  ovárico  epitelial. Para  os  carcinomas  não  epiteliais,  menos  frequentes 
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Fishman et al. descreveram o caso de uma nulípara de 28 anos que, quatro anos depois de 
tomar CO desenvolveu simultaneamente carcinoma endometrial e ovárico.147

J. M. Schildkraut et al. classificaram os progestagénios em high and low-progestin potency 
e high and low-estrogen potency e observaram que os CO com high-progestin potency tinham 
um  efeito  protector  maior  para  o  ovário. A  estrogen  potency não  tinha  nenhum  tipo  de 
influência sobre este efeito. Assim, parece que a composição e a dose de progestagénios influi 
no efeito protector dos CO.148

IARC: Sublinha-se ao mesmo tempo o efeito  protector  contra  os carcinomas ovárico e 
endometrial (no último apenas para a pílula)". No entanto, nem no comunicado à imprensa, 
nem no artigo do  Lancet Oncology (2005; 6: 552-553) se encontram dados quantitativos 
que  possibilitem  uma  apreciação  dos  riscos.  Como  os  media dão  a  conhecer  a 
reclassificação  do  IARC,  muitos  ginecologistas  deverão  enfrentar  consultas  difíceis.  O 
conselho do Centro de que as mulheres deveriam pesar os benefícios  e os riscos das  
pílulas  hormonais  junto  do  seu  médico  é  de  pouca  ajuda,  já  que  uma  monografia  
detalhada (volume 91) não se publicará até “ao início do próximo ano."149

Na monografia 91, publicada finalmente em 2007, informa-se do efeito protector dos CO 
contra o carcinoma ovárico independentemente da dose hormonal das preparações de CO. 
A protecção dura até 20 anos depois de deixar de tomar CO. O estudo não contém nenhuma 
quantificação dos riscos em relação a outros carcinomas (da mama, cervical e do fígado).150

John R. MacLaughlin et al. encontraram um risco menor para o carcinoma ovárico nas mulhe-
res que tomam CO, portadoras de BRCA1 (risco relativo de 0,56) e portadoras de BRCA-2 
(risco relativo de 0,39), pelo que recomendam CO às portadoras de BRCA1/2.151

O último estudo do  Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer 
confirma o efeito protector dos CO no carcinoma ovárico. Segundo os cálculos dos autores, 
a pílula poderia evitar anualmente até 30.000 carcinomas ováricos em todo o mundo; pelo 
que defendem uma difusão mais ampla e um acesso mais fácil à contracepção hormonal em 
forma de CO.152

Neste contexto são interessantes os resultados de Whittemore, o qual, mediante a análise de 
12 estudos, observou que as mulheres brancas gozavam de uma redução do risco de 15% por 
cada filho153. Já em 1990 Gwinn et al. observaram, a partir do estudo CASH, que as mulheres 
com três filhos tinham um risco 40% menor e as mulheres com cinco filhos um risco 70% 
menor  de  carcinoma  ovárico. Aliás,  as  mulheres  que  amamentaram  durante  um  período 
cumulativo  de  dois  anos  tinham  um risco  70%  menor  de  carcinoma  ovárico.154 Segundo 

153 Whittemore 1993. 
154 Gwinn et al. 1990 (CASH). 
155 Whittemore 1993. 
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• Antes da 1ª gravidez de termo    
 Risco de 125% com 4 anos de CO
Risco de 225% com 8 anos de CO

(PIKE, San Francisco) 

• VÁRIOS ESTUDOS = Risco relativo 1,8-4,1
(MANCHESTER, LUMD, BOSTON)

• Utilização da pílula superior a 4 anos antes da 1ª gravidez156

Risco relativo de 1,72 (risco 72% maior)
• Pílula >10 anos iniciada antes dos 18 anos de idade

 Risco relativo de 3,1 (risco 210% maior)
Kahlemborn, vários estudos

O risco global é de: 1,47 (1,21–1,76)

Vistas de outra perspectiva, a nuliparidade e o facto de não se amamentar, assim como a 
primeira gravidez precoce (antes dos 18 anos) ou tardia (depois dos 35 anos), são factores de 
risco para o cancro da mama.

As mulheres que utilizaram contraceptivos orais mostraram uma proliferação superior em 
comparação com as mulheres com ciclos menstruais naturais (Feuerhake 2003). Também se 
observou que a actividade proliferativa da fase lútea era menor nos casos de gravidez de termo 
e  de  amamentação,  quando  comparados  com  as  nulíparas  ou  com  as  mulheres  que  não 
amamentaram.

Este problema é muito polémico na literatura científica. Os estudos de Pike et al. causaram 
alguma agitação ao afirmar que havia um risco de mais do dobro de cancro da mama (125%) se 
se utilizasse a pílula antes da primeira gravidez de termo durante 4 anos ou mais.  As mulheres 
que tomaram a pílula durante oito ou mais anos, tinham um risco ainda superior, de 252%. Os 
autores defendem que a toma de CO durante o desenvolvimento das glânduas mamárias pode 
elevar o risco de cancro. O risco também aumentava se se tivesse iniciado o consumo da pílula 
antes dos 23-25 anos. Quanto mais longo o período da toma, maior o aumento do risco relativo. 
Também observaram uma  relação  com o  conteúdo  em progestagénios,  cujo  aumento  está 
associado a um aumento do risco.  O risco relativo  reduzia-se depois de uma gravidez  de 
termo, ainda que o resultado não tivesse sido estatisticamente significativo.157

Apesar do estudo CASH dos inícios dos anos 80 (Ory) não ter observado  nenhuma relação 
entre  o  consumo de  CO antes  da  primeira  gravidez  de  termo  e  o  cancro  da  mama,158 na 
ampliação do estudo em 1993 (Wingo) demonstrou-se um risco 40% maior nas mulheres com 
menos de 44 anos.159

Outros  estudos  mostraram-se contrários  à  relação  entre  o  uso de CO e o carcinoma da 
mama,160 enquanto que as análises de La Vecchia  et al. mostraram um risco 20% maior161 e 
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Meirik et al. um risco duas vezes maior para um consumo de 12 anos,162 este último, sem ter 
em conta se a toma de CO ocorreu antes ou depois da primeira gravidez de termo. 

Grupos de Manchester,163 Boston164 e Lund165 confirmaram o aparecimento de carcinoma da 
mama nas mulheres que consumiram CO. Assim, o risco relativo oscila nestes estudos entre 
1,8 e 4,1, isto é, aproximadamente entre 2 a 4 vezes superior. 

Também Chilvers  et al. observaram, num estudo conhecido como United Kingdom Case-
Control Study, um risco de cancro da mama 44% superior em mulheres jovens com menos de 
36 anos que utilizaram CO durante pelo menos 4 anos antes da primeira gravidez de termo.166

Segundo Romieu et al., as mulheres com menos de 45 anos que tinham tomado CO durante 
4 ou mais anos antes da primeira gravidez de termo, tinham um risco 72% superior de cancro 
da mama, ainda que esta investigação se tenha limitado a estudos realizados antes de 1980.167

Thomas encontrou um risco 42% maior de desenvolver cancro da mama nas mulheres que 
tomaram a pílula por largos períodos de tempo antes da primeira gravidez de termo.168

Joyeux encontrou uma relação clara entre os CO e o carcinoma da mama.169 Como se trata 
de um carcinoma que não dá sinais  durante muito tempo, o autor defende que muitos  dos 
estudos  que  não  encontraram  esta  relação  não  são  conclusivos  porque  se  basearam  em 
observações realizadas em períodos de tempo demasiado curtos.

Acrescenta: 
"A China voltou aos métodos naturais, por um lado porque a esterilização e a pílula eram 
demasiado caras e por outro, porque se observou um aumento do cancro da mama."170

E também: 
"O  cancro  da  mama  não  se  revela  no  primeiro  ano  após  a  utilização  de  hormonas 
exógenas, mas 10 anos depois ou mais, pelo que permanece indetectado. Na actualidade 
estão a aumentar os números de cancro da mama e do ovário de forma descontrolada, 
mas na Europa não se fala disto. Nos   Estados Unidos, pelo contrário, o consumo da 
pílula desceu vertiginosamente (de forma similar ao consumo do tabaco)."171

De igual forma Rush e Jones observaram um risco 20% superior de desenvolvimento de 
carcinoma da mama em mulheres jovens e nulíparas que utilizaram a pílula por largo tempo (8 
anos ou mais).172

White et al. encontraram um risco relativo 50% superior em mulheres que tinham filhos e 
tinham tomado a pílula pelo menos durante 1 ano nos primeiros 5 anos depois da menarca (a 1ª 
menstruação na vida de uma mulher).173

Quatro grandes estudos: RISCO de carcinoma da mama com consumo anterior de CO 
em mulheres com menos de 45 anos, antes da primeira gravidez de termo: 

Wingo 1993 (CASH) 40%

White 1994 50%

162 Meirik et al. 1986 . 
163 Kay and Hannaford, 1988 (51). 
164 Miller et al., 1989. 
165 Olsson et al., 1989; Olsson et al., 1991. 
166 Chilvers et al. 1989 (UK National Study). 
167 Romieu et al. 1990. 
168 Thomas 1991. 
169 Joyeux, Montpellier (França), 1987. 
170 Joyeux, Montpellier (França), 1987. 
171 Joyeux, Montpellier (França). 
172 Rushton e Jones 1992.
173 White et al. 1994. 
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Brinton 1995 42%*

Rosemberg 1996 88%*
* calculado com os dados do autor

Kahlenborn resumiu 18 estudos respeitantes ao risco de carcinoma da mama associado ao 
consumo de CO, antes da primeira gravidez de termo; de entre estes, 17 mostravam um risco 
superior:

Um estudo dos Países Baixos observou, para uma utilização de CO de 4 anos ou mais, em 
mulheres com idade inferior a 36 anos no momento do diagnóstico, especialmente com uma 
utilização parcial antes de atingir os 20 anos, um risco relativo de 2,1. Com a utilização da 
pílula aos 19 anos ou menos de idade, o risco era ainda superior, de 3,5. Nas mulheres jovens, 
o risco de carcinoma aumentava por cada ano de consumo de CO antes e depois de atingir os 
20 anos, 1,44 vezes. Nas mulheres entre os 46 e os 54 anos, uma duração de utilização de 12 ou 
mais anos, também levava à duplicação do risco. O grupo de mulheres entre  36-45 anos não 
mostrava  esta tendência.  Entre os progestagénios, o acetato de noretisterona e o desogestrel 
mostraram um risco mais elevado.174

Uma investigação de Brinton et al. concluiu o seguinte: as mulheres com idade inferior a 45 
anos, com um consumo de CO de 6 meses ou mais teriam um risco relativo de 1,3 (isto é, 
30%); no caso das mulheres com idade inferior a 35 anos, o risco relativo era de 1,7 (70%) 
com um aumento até 2,2 (120%, equivalente ao dobro) se a utilização tinha sido por 10 anos ou 
mais. Se se tivesse iniciado o consumo de CO antes de atingir os 18 anos e este tivesse durado 
10 ou mais anos o risco relativo crescia para 3,1 (aproximadamente 210%), o que equivale ao 
triplo. O dobro do risco observou-se sobretudo nas mulheres com idade inferior a 35 anos que 
utilizaram CO nos 5 anos anteriores ao diagnóstico de carcinoma. A associação com os CO foi 
clara também para os carcinomas avançados. Segundo os investigadores, a relação entre os CO 
e  o  carcinoma  da  mama  pode  justificar-se  biologicamente  e  não  está  condicionada  por 
preconceitos.175

Se se combinam os dados do grande estudo de Rosemberg et al., extrai-se um risco de 
88% para as mulheres entre 24 e 44 anos que utilizaram a pílula antes da sua primeira 
gravidez de termo176 (veja-se também Kahlenborn177).

Estes resultados - que se referem à facilitação do carcinoma da mama por consumo prévio 
de CO já na adolescência– apoiam os resultados de Pike et al.178 e de Meirik et al.179

A maior metanálise realizada acerca do carcinoma da mama e dos CO, o chamado estudo de 
Oxford, reuniu os dados de 54 estudos de 25 países e incluía 53.297 mulheres com carcinoma 
da mama. Este estudo concluiu que existia um risco levemente superior de carcinoma da mama 
para as mulheres que tomavam CO no momento do estudo ou que os utilizaram nos últimos 10 
anos. 10 anos ou mais depois de parar a utilização da pílula já não se observava um risco 
superior.180

Kahlenborn181 explica os resultados assim: apesar do estudo ter analisado o consumo de CO 
por parte de mulheres jovens, não o analisou em relação à toma anterior à primeira gravidez de 
termo. Para além disso, incluíram-se alguns dados dos princípios e meados dos anos 70. Os 
dados dos estudos anteriores a 1980 apenas mostravam um risco superior por causa do período 
de latência tão curto, e porque poucas mulheres naqueles anos (finais dos anos 60 e princípios 
dos  anos  70)  tinham tomado a pílula  durante  um período de  tempo significativo  antes  da 

174 Rookus e Van Leeuwen et al. 1994. 
175 Brinton et al. 1995. 
176 Rosemberg et al. 1996. 
177 Kahlenborn  C.,  Breast  Cancer.  Its  Link  to  Abortion  and  the  Birth  Control  Pill,  2000,  One  more  Soul, 

impressão em New Hope (Kentucke, EUA). 
178 Pike et al. 1983. 
179 Meirik et al. 1986. 
180 Collaborative Group on Hormonal factors in Breast Cancer, 1996. 
181 Kahlenborn  C.,  Breast  Cancer.  Its  Link  to  Abortion  and  the  Birth  Control  Pill,  2000,  One  more  Soul, 

impressão em New Hope (Kentucke, EUA). 
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primeira  gravidez  de  termo.  Muitas  mulheres  não  tinham utilizado  a  pílula  depois  da  sua 
primeira  gravidez  de  termo;  pelo  contrário,  anos  depois,  cada  vez  mais  mulheres  jovens 
iniciavam o consumo de CO antes, e portanto, durante um período de tempo mais prolongado. 

O estudo de Oxford tambiém cita 10 estudos prospectivos que, segundo Kahlenborn182, são 
difíceis de valorizar pelos seguintes motivos: 1) investigação em pacientes mais velhas sem 
estratificação por  idade, sobretudo as mulheres com menos de 40 anos em 1995 ou antes; 2) 
uma alta taxa de drop out, já que com o passar do tempo, ainda que se tivesse iniciado o estudo 
com um grande número de participantes, muitas pacientes abandonaram por motivos diversos, 
em alguns  casos  por  morte  relacionável  com o cancro  da  mama;  3)  um período breve  de 
seguimento;  4) um número baixo de mulheres que acabaram por desenvolver carcinoma da 
mama;  5) participantes pós-menopáusicas: muitos destes estudos prospectivos descrevem um 
consumo de hormonas depois da menopausa, nos quais se investigaram mulheres com mais de 
45 anos;  6) falta de correção de outras variáveis, por exemplo, frequentemente faltam dados 
sobre a anamnese familiar, álcool ou abortos, o que pôe em dúvida a exatidão dos estudos.

Contraceptivos orais e prognóstico do carcinoma da mama
Segundo  um  estudo  realizado  em  Berlim,  a  contracepção  oral  alargava  o  tempo  de 

sobrevivência das pacientes de carcinoma da mama. Observou-se que as mulheres que tinham 
tomado a pílula apresentavam mais tumores indiferenciados – que são muito mais agressivos – 
que as restantes. "As pacientes com carcinoma da mama que tinham utilizado CO" também 
eram "significativamente mais jovens e mais frequentemente pré-menopáusicas". No entanto, 
as  mulheres  que  utilizavam  CO  tinham  uma  taxa  de  sobrevivência  mais  alta, 
independentemente  da duração da utilização: uma sobrevivência  de cinco anos ocorreu em 
79,5% dos casos de utilização de CO durante 4 ou mais anos e em 70,3% das mulheres que não 
os tinham utilizado.183

Contrariamente Ranstam et al. concluíram que as mulheres com carcinoma da mama que 
tinham tomado a pílula antes de atingir os 20 anos tinham uma sobrevivência de cinco anos em 
62% dos casos, enquanto que as mulheres que nunca a tinham utilizado ou não a utilizaram 
antes dos 25 tinham uma taxa de 86%.184

Olsson  et  al. observaram  que  se  detectavam  tumores  maiores  nos  primeiros  anos  nas 
mulheres  que  tomavam  CO  do  que  naquelas  que  não  os  utilizavam.185 O  mesmo  estudo 
explicava  também  que  se  podiam  encontrar  concentrações  superiores  de  receptores  de 
estrógénios e progesterona nas células tumorais destas mulheres;  em concreto, quanto mais 
cedo se tivesse iniciado a utilização de CO, mais profundos eram os receptores. Desta forma, 
estes tumores cresciam mais rapidamente e tinham um estadiamento mais negativo.186

Noutra publicação, Olsson et al. afirmam que as mulheres que iniciaram a utilização de CO 
mais  cedo  (aos  20  anos  ou  menos)  têm um risco  5,3  vezes  superior  de  multiplicação  do 
oncogene HER/neu, associado aos tumores maiores, com estadios mais avançados e com a 
falta de receptores esteróides, sinais de mau prognóstico.187

Ursin et al. encontraram um risco 70% superior (risco relativo de 1,7) de desenvolvimento 
de carcinoma em ambas as mamas para uma utilização dos CO de duração superior a um ano. 
Se se limitasse a análise às mulheres que já tinham tido filhos, o risco aumentava até 2,1, isto é, 
o dobro.188

Ainda que os estudos acima citados acerca da taxa de sobrevivência pareçam contraditórios, 
mostram indubitavelmente que por um lado, existe uma relação directa entre o carcinoma da 

182 Kahlenborn  C.,  Breast  Cancer.  Its  Link  to  Abortion  and  the  Birth  Control  Pill,  2000,  One  more  Soul, 
impressão em New Hope (Kentucke, EUA). 

183 Schönborn 1994. 
184 Ranstam et al. 1991. 
185 Olsson et al. 1991, pág. 267, "Cancer Detection and Prevention". 
186 Olsson et al. 1991.
187 Olsson et al. 1991, JNCL. 
188 Ursin et al. 1992. 
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mama –especialmente em mulheres jovens– e a utilização de CO e, por outro, que se observam 
mais frequentemente tumores com pior prognóstico nas utilizadoras do que se nunca se tivesse 
utilizado a pílula. 

Para além disso seria preciso esperar um período de sobrevivência de 10 anos para não tirar 
conclusões precipitadas. 

Hulka  e  Stark  afirmam: "Vários  estudos,  incluindo  um  estudo  internacional  da  OMS, 
concluem  que  os  contraceptivos  orais  (utilizados  por  61  milhões  de  mulheres  em todo  o 
mundo) comportam um risco relativo de 1,3 a 1,5 de carcinoma de mama diagnosticado antes 
dos 40-45 anos de idade."189

No “Harrison”, um dos livros de texto mais conhecidos de Medicina interna, pode-se ler: "A 
utilização dos contraceptivos orais  durante um período superior a 4 anos antes da primeira 
gravidez de termo eleva o risco relativo de carcinoma da mama na juventude até 1,7."190

São relevantes determinados estrogénios ou progestagénios?
É sabido que  os estrogénios por si só aumentam o risco de carcinoma da mama, mas um 

consumo simultâneo de estrogénios e progestagénios aumenta-o ainda mais, o que é conhecido 
como a hipótese  "estrogen augmented  by  progestogen". Henderson  et  al. concluem a este 
respeito: "Pode-se concluir que a presença simultânea de estrogénios e progestagénios nos CO 
combinados não é protectora contra o carcinoma da mama, como acontece para os carcinomas 
do endométrio e ovário".191

Henderson et al. noutro fragmento: "Cálculos semelhantes indicam que o consumo de CO 
combinados poderia comportar um aumento de aproximadamente 9% de desenvolvimento de 
carcinoma da mama em mulheres com menos de 50 anos."192

O consumo da pílula e o carcinoma da mama na presença de outros factores de risco
As mulheres com uma familiar que desenvolveu carcinoma da mama e que tomaram a pílula 

durante cinco ou mais anos têm um risco relativo de 3,1 –isto é, o triplo– em comparação com 
o risco relativo de 1,9 (90%) das mulheres sem história familiar, como demonstraram Brinton 
et al.193

Ravhinar et al. puderam observar que as mulheres que utilizavam a pílula e tinham história 
familiar de carcinoma da mama tinham um risco de 5,7 em comparação com as mulheres com 
risco familiar mas que não tinham tomado a pílula.194

Pike  et al. já tinham observado anteriormente que as mulheres sem patologia benigna da 
mama que consumiam CO pelo menos há 49 meses antes da primeira gravidez de termo tinham 
um risco superior de 1,69 de sofrer de carcinoma da mama; pelo contrário, as mulheres com 
história  de  patologia  benigna  da  mama  tinham  um  risco  infinitamente  mais  elevado,  em 
comparação com o grupo de controlo.195

Um estudo do Centro de Investigação do Cancro Fred Hutchinson de Seattle (EUA) indica o 
seguinte: "As mulheres que iniciaram o consumo da pílula na sua adolescência (até 5 anos após 
a menarca) tinham um risco 30% superior de carcinoma da mama. Nas mulheres de 35 anos ou 
menos que tinham tomado a pílula  durante  10 anos ou mais,  o  risco aumentava  em 70%.
Cálculo total: sem a pílula, 200 de 100.000 mulheres têm carcinoma da mama; com a pílula, 
340."196

189 Hulka e Stark 1995. 
190 Harrison's Principles of Internal Medicine 1998. 
191 Henderson et al. 1993  
192 Henderson et al. 
193 Brinton et al. 1995, pág. 832. 
194 Ravnihar et al. 1988. 
195 Pike et al. 1981. 
196 White et al. 1994. 
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Partindo desses dados é difícil compreender as teses de Teichmann de 1997: 

"Felizmente, com os conhecimentos actuais pode-se demonstrar sem problemas que só 
aumenta de forma perceptível o risco de tromboembolismo, ao qual, geralmente não se 
associam patologias mortais; enquanto que o enfarte agudo do miocárdio e o carcinoma 
da  mama,  com um risco relativo  de  aproximadamente  1,  não experimentam nenhum 
aumento do risco relevante para uma decisão racional.197

Kumle  et  al. publicaram  em 2002  um grande  estudo  de  Coorte  prospectivo  (Norwegian-
Swedish Women's Lifestyle and Health Cohort Study) com mulheres de idades compreendidas 
entre  30  e  49  anos. As  mulheres  que  alguma  vez  tinham  tomado  contraceptivos  orais 
mostravam  um  risco  de  carcinoma  da  mama  30%  superior,  as  mulheres  que  estavam 
actualmente a tomar a pílula tinham um risco 50-90% superior e um risco 20% superior para 
aquelas que tinham tomado no passado. As pílulas combinadas  mostraram o mesmo aumento 
de risco que as pílulas com  progestagénios apenas. Também é especialmente digno de menção 
o aumento do risco com uma utilização de curto prazo (<13 meses) e com um início anterior 
aos 20 anos de idade, assim como com uma toma (<12 meses) antes da primeira gravidez de 
termo.

As mulheres com uma mutação do BRCA-1 que tomaram CO pela primera vez antes de 
1975 têm um risco superior (risco relativo de 1,42) de carcinoma da mama que se manifeste 
precocemente, se tomaram CO antes dos 30 anos (risco relativo de 1,29) ou se os tomaram 
durante  pelo  menos  5  anos  (risco  relativo  de  1,33),  assim  como as  mulheres  às  quais  se 
diagnosticou o carcinoma antes  de  atingirem os  40 anos  de  idade  (risco  relativo  de 1,38) 
(Narod et al. 2002).

Depo Provera®

• O DMPA198 favorece demasiado o carcinoma da mama

A pílula injectável trimestral (DMPA) é responsável por um forte aumento dos casos de 
carcinoma  da  mama,  segundo  uma  nova  investigação. Skegg  et  al.  compilaram  dados  da 
OMS199 e de estudos da Nova Zelândia. Observaram que as mulheres que tinham  recebido 
DMPA durante 2 a 3 anos antes de atingirem os 25 anos, tinham um risco significativamente 
mais alto  de 310% (risco relativo de 4,1) de desenvolvimento  de carcinoma da mama. As 
mulheres que tinham recebido DMPA durante mais de 2 anos, antes de atingirem os 25 anos, 
tinham um risco de 190% (risco relativo de 2,9) (estatisticamente significativo).200

Staffa  et  al.  afirmaram  acerca  do  risco  do  DMPA  que  "se  concentra  em  dois  grupos 
possíveis  de alto risco: as mulheres que usaram DMPA durante pelo menos dois anos antes de 
atingir os 25 anos e as utilizadoras de longa duração."201

Deve-se suspeitar que o risco de Norplant® e Implanon®202 seja semelhante, pela longa vida 
dos efeitos hormonais, apesar de não ter sido ainda estudado.

O estudo da WHI constatou um risco superior de carcinoma da mama na utilização de MPA 
em combinação com estrogénios,  o que deveria  ter  a sua origem num efeito  específico do 
MPA. 

Jeng  et  al.  (1992)  encontraram  uma  estimulação  elevada  por  parte  de  derivados  da 
19-nortestosterona  em  linhas  celulares  cancerígenas  positivas  para  ER  (receptores  de 
estrogénios). O potencial  de proliferação de noretinodrel  e noretindrona era superior ao do 

197 Teichmann 1997, pág. 263. 
198 Acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) = Depo Provera®. 
199 Organização Mundial de Saúde. 
200 Skegg et al. 1995. 
201 Staffa, J.A., Newschaffer, C.J., et al. 1992. 
202 Os  progestagénios de depósito subcutâneos em forma de cápsulas de silástico contêm levonorgestrel. 
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levonorgestrel. A tendência de proliferação não se podia combater com um antiprogestagénio, 
mas  apenas  com  um  antiestrogénio,  o  que  aponta  para  o  efeito  estrogénico  destes 
progestagénios. 

Isaksson et al. observaram uma proliferação epitelial mamária em correlação positiva com o 
nível de levonorgestrel no soro (r=0,43). 

Mais interessante ainda são os resultados de uma metanálise de Kahlenborn de 2006, que 
resume  35  estudos  caso-controlo  acerca  da  correlação  entre  os  contraceptivos  orais  e  o 
carcinoma da  mama que  se  apresente  antes  da  menopausa,  depois  do  ano de  1980.  Estes 
resultados mostraram um aumento do risco com o consumo de CO antes da primeira gravidez 
de termo, com um risco relativo de 1,44 e 1,52 (se o consumo durou mais de 4 anos), pelo que 
os resultados de Pike et al. ficam em princípio, confirmados.

Em 2005, o Centro Internacional de Investigação sobre o Cancro classificou as preparações 
combinadas  de  estrogénios  e  progestagénios  como  cancerígenas. Isto  aplica-se  tanto  aos 
contraceptivos orais, o que supôs uma novidade, como à terapia hormonal de substituição pós-
menopáusica.

O consumo de longa duração aumenta o risco de carcinomas da mama e cervical, assim 
como de carcinoma hepatocelular. Inclusivamente, entre 10 anos depois de se ter terminado 
o consumo da pílula, pode-se observar um risco superior de carcinoma de mama.203

203 V  Cogliano,  E  Grosse,  R  Baan,  K  Straif,  B  Secretan,  F  O  Ghissassi  para  o  Centro  Internacional  de 
Investigação  do Cancro da OMS: "Carcinogenicity  of combined oestrogen-progestagen contraceptives  and 
menopausal treatment", Lancet Oncol 6 (2005), pág. 552–553.
http://www.aerztebatt.de/v4/news/news.asp?id=20949 
Comunicado de imprensa do IARC 
http://www.iarc.fr/EMG/Press_Roeases/pr167a.html 

Million Womem Stude
http://www.millionwomemstude.org/

Women Health Initiative
"http://www.whi.org/"

Lancet  Oncology 2005; 6:552–553;  DOI:10.1016/S1470-2045(05)70273-4;  Carcinogenicity  of  combined 
oestrogen-progestagen contraceptives and menopausal treatment"
"http://www.theancet.com/search/results?
search_mode=cluster&search_area=cluster&search_cluster=theancet&search_sort=date&restrictname_autho
r=author&restricttepe_author=author&restrictterm_author=cogliano0v&restrictdesc_author=Vincent 
Cogliano",  "http://www.theancet.com/search/results?
search_mode=cluster&search_area=cluster&search_cluster=theancet&search_sort=date&restrictname_autho
r=author&restricttepe_author=author&restrictterm_author=grosse0e&restrictdesc_author=Eann Grosse", 
"http://www.theancet.com/search/results?
search_mode=cluster&search_area=cluster&search_cluster=theancet&search_sort=date&restrictname_autho
r=author&restricttepe_author=author&restrictterm_author=baan0r&restrictdesc_author=Robert Baan"
"http://www.theancet.com/search/results?
search_mode=cluster&search_area=cluster&search_cluster=theancet&search_sort=date&restrictname_autho
r=author&restricttepe_author=author&restrictterm_author=straif0k&restrictdesc_author=Kurt Straif"
"http://www.theancet.com/search/results?
search_mode=cluster&search_area=cluster&search_cluster=theancet&search_sort=date&restrictname_autho
r=author&restricttepe_author=author&restrictterm_author=secretan0b&restrictdesc_author=Béatrice 
Secretan" 
and  "http://www.theancet.com/search/results?
search_mode=cluster&search_area=cluster&search_cluster=theancet&search_sort=date&restrictname_autho
r=author&restricttepe_author=author&restrictterm_author=oghissassi0f&restrictdesc_author=Fatiha  O 
Ghissassi", 
Centro Internacional de Investigação do Cancro da OMS

"Em Junho de 2005, 21 cientistas de oito países reuniram-se em Lyon (França),  na sede do IARC, para  
debater  a  segurança das preparações  hormonais tomadas por milhões  de mulheres. O IARC estima que 
actualmente há mais de 100 milhões de mulheres que consomem contraceptivos orais, o que equivaleria a  
10% de todas as mulheres em idade fértil. Nos países industrializados são 16%, enquanto que nos países em 
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O carcinoma da mama e o DIU com progestagénios (levonorgestrel = Mirena®)

Segundo Backman et al. (2005) as mulheres com idades entre 30 e 39 anos apresentam uma 
frequência tendencialmente superior de desenvolverem um carcinoma da mama, ainda que não 
se tenha alcançado um resultado estatisticamente significativo.

Segundo  as  recomendações  da  FFPRHC  (Faculty  of  Family  Planing  and Reproductive  
Health Care Clinical Effectiveness Unit) de 2004, deve analizar-se com atenção o uso do DIU 
com levonorgestrel em pacientes com antecedentes pessoais de carcinoma da mama. A OMS 
desaconselha o DIU Mirena® nos primeiros cinco anos depois do primeiro surto da doença; 
durante este tempo dever-se-ia preferir os métodos não hormonais. 

Hoje sabemos que o risco de carcinoma da mama se reduz por cada gravidez e com a 
amamentação. 

FÍGADO

Carcinoma do fígado

Carcinoma do fígado: RR 3,0 Tü
• Pílula >8 anos = aumento de 340% do risco (RR de 4,1)

 • Pílula >5 anos = aumento de 290% do risco (RR de 3,9)
Também existe  um risco  4  vezes  superior  de  carcinoma hepatocelular,  especialmente 
perigoso na Ásia e na África.

Segundo Forman  et  al., o  consumo de  CO comporta  um risco  relativo  significativo  de 
desenvolvimento de carcinoma hepatocelular de 3,8. Uma toma de 8 anos ou mais apresenta 
um risco relativo de 20,1.204

Neuberger et al. observaram que um consumo breve de CO não estava associada a um risco 
mais  elevado  de  desenvolvimento  de  tumores,  mas  uma  toma  durante  8  anos  ou  mais 
associava-se a um risco 4,4 vezes superior.205

Keiser  e  Pfleiderer  escrevem no  seu  livro  de  texto  de  ginecologia  (Martius): "Entre  as 
mulheres  com  carcinoma  do  fígado  hepatocelular  predominam  as  utilizadoras  de 
contraceptivos orais."206

Cote e Urmacher referiram um caso de uma mulher de 34 anos de idade que desenvolveu um 
rabdomiossarcoma depois de um consumo de CO por 16 anos.207 Este foi o primeiro caso de 
sarcoma hepático causado pelos CO descrito na literatura científica. Mediante uma revisão da 

vias de desenvolvimento são 6%. Como os contraceptivos orais não se podem tomar durante toda a vida, o  
número de mulheres que alguma vez os utilizaram deveria ser muito superior. O IARC estima que, em algunss  
países, 80% de todas as mulheres tomaram alguma vez a pílula anticonceptiva (ou implantaram preparações  
de depósito)."
"O possível risco de carcinoma dos contraceptivos orais combinados estudou-se em mais de 10 estudos de  
Coorte e 60 estudos caso-controlo, segundo informação do Lancet Oncology elaborada por uma equipa do  
IARC dirigida por Vincent Cogliano. No total compilaram-se os dados de mais de 60.000 utilizadoras que se  
analizaram para a monografía. 

O resultado foi um risco de carcinoma da mama "ligeiramente superior" para as mulheres que utilizam 
actualmente ou utilizaram no passado contraceptivos orais combinados. Isto dever-se-ia ao aumento da taxa de 
proliferação dos epitélios das glândulas mamárias."
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actuar, levando à formação dos tumores epiteliais assim como dos mesenquimatosos ou mistos. 
 

Tavani  et al.  descrevem um risco 3,9 vezes superior em mulheres que tomaram a pílula 
durante  mais  de  cinco  anos;  um risco  que  se  manteria  inclusivamente  10  anos  depois  de 
interromper a toma, momento no qual o risco era de 4,3.208

Se se confirmasse a tendência para um risco aumentado de tal magnitude em estudos de 
longa duração, teríamos –especialmente na região afro-asiática– consequências decisivas, já 
que nestas regiões os carcinomas do fígado são muito mais frequentes que nos nossos países209.

Em 2005,  o  Centro  Internacional  de  Investigação  do  Cancro  classificou  as  preparações 
combinadas de estrogénios e progestagénios como cancerígenas. 

A utilização de longa duração aumenta o risco de carcinomas da mama e cervical, assim 
como de carcinoma hepatocelular (IARC). O risco de carcinoma hepatocelular aumenta com o 
consumo prolongado de CO em populações com elevada incidência de infecções por hepatite B 
e  patologia  hepática  crónica,  duas  das  principais  causas  de  carcinoma  do  fígado. Pôde-se 
comprovar  o  aparecimento  mais  frequente  de  carcinoma  hepatocelular  também  nas 
investigações que o tinham excluído.210

TUMORES DO FÍGADO BENIGNOS
Risco relativo 50

• ADENOMA DO FÍGADO
O risco  relativo  COM CONSUMO DE PÍLULA de  pelo  menos  8 anos  é  100 VEZES 

SUPERIOR. 
O risco de uma ruptura com hemorragia na presença de adenomas é de 25-30%.211

Só pelo risco de adenoma do fígado, nos anos 70 pediu-se a retirada do mercado da pílula 
(Baum et al. 1973), o que não encontrou repercussão.

O potencial cancerígeno da pílula é cada vez mais admitido. Porquê?
1. A literatura científica é cada vez mais evidente

2.  Com a THS o potencial  cancerígeno é  evidente  e  o  vínculo  com a pílula  já  foi 
demonstrado nos EUA, de forma que os outros países também não o podem ignorar por 
mais tempo

3.  A "pílula  do dia seguinte"  (PDS) está em voga,  difunde-se cada vez mais como 
"remédio para tudo" e em muitos países pode ser adquirida sem receita nas farmácias (ainda 
que  a  evidência  demonstre  que  o  número  de  abortos  não  diminuiu  por  isso). A  PDS 
promove-se como efectiva várias vezes durante um ciclo, inclusivamente em adolescentes. – 
No entanto a maior parte das vezes os efeitos da PDS não são mencionados! 

4. O aborto oferece-se quase de forma global: serve como último recurso diponível.

Risco de trombose
• Trombose venosa
•  Embolia pulmonar

208 Tavani et al. 1993. 
209 Fauci et al. (Harrison) 1998. 
210 V Cogliano, E Grosse, R Baan, K Straif, B Secretan, F O Ghissassi para o Centro Internacional de 

Investigação do Cancro da OMS: "Carcinogenicity of combined oestrogen-progestagen contraceptives and 
menopausal treatment", Lancet Oncol 6 (2005), pág. 552–553.

211 H.-D. Taubert e H. Kuhl 1995. 
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•  Enfarte  cerebral: mulheres de 23-28 anos de idade
•  Enfarte do miocárdio

Risco de trombose:
•  Aproximadamente 1:100.000 até 1:10.000 mulheres entre 20-40 anos de idade
• Gravidez / puerpério: um risco aproximadamente 5 vezes superior
• Pílula EE      3-7 vezes maior  
• Pílula de gestodemo/desogestrel  contra pílula 2ª geração: um risco aproximadamente 2 

vezes superior
• Resistência  à  proteína  C  activada  (mutação  do  factor  V  de  Leiden):  um  risco  

aproximadamente 8 vezes superior (em heterozigóticas)
• Factor V de Leiden + pílula:

 Pílula isolada: aproximadamente 4 vezes
 Factor V de Leiden: aproximadamente 8 vezes
 Ambas: aproximadamente 35 vezes
 Homozigótica: >100 vezes
Lämmle 1996

PÍLULA – SISTEMA CIRCULATÓRIO 

TROMBOEMBOLISMO
• Trombose venosa profunda Risco relativo 2,5 Tü
• Embolia pulmonar 3,0

PÍLULA  3ª  GERAÇÃO  CONTRA  2ª  GERAÇÃO:  risco  aproximadamente  2  vezes  
superior

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
• Tromboembolismo cerebral: risco relativo 2,5 Tü

•  ISQUÉMICO: 3 VEZES
•  HEMORRÁGICO: 1,5 VEZES

 RISCO SUPERIOR associado a:
•  TABACO: PRESSÃO ALTA
•  2ª e 3ª GERAÇÃO: SEMELHANTE

ENFARTE DO MIOCÁRDIO
Tabaco + pílula: Risco relativo Tü:

• Não fumadoras 1,0
• Fumadoras ligeiras 3,5
• Fumadoras frequentes 20,0

Causas de risco Risco relativo esperado

Pílula de 2ª geração 3,1

Pílula de 3ª geração 1,1

+ pressão alta, excesso de peso, diabetes 10

+ tabaco 100 

Metabolismo
• A  pílula  INFLUENCIA  E  ALTERA  cerca  de  120  PROCESSOS  DO 

METABOLISMO: 
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•NORETISTERONA: EFEITO ANDROGENIZANTE
•ACTIVAÇÃO DA PORFIRIA CUTÂNEA TARDIA
•FALTA DE VITAMINAS: B1, B2, B6, B12, C, E e ÁCIDO FÓLICO
•O DMPA FAVORECE a OSTEOPOROSE

DISFUNÇÕES PSÍQUICAS

Peterson faz o seguinte comentário acerca dos efeitos psíquicos da pílula: 

"A espantosa degradação da afectividade (humor e impulso) e as relações  interpessoais  no 
grupo da pílula têm provavelmente a sua origem na psicosíndrome endócrina causada pelo 
efeito  das  hormonas  (M.  Bleuler),  ainda  que  a  motivação  contraceptiva  pouco  clara  das 
mulheres também tenha a sua importância."212

Segundo a  minha  própria  experiência,  as  mulheres  costumam notar  desde  uma disposição 
depressiva até depressões reais, justificáveis pela falta de vitamina B6 causada pela pílula e 
pelas alterações no metabolismo do triptofano associadas213. Estes estados podem ser tratados 
com vitamina B6 com bastante êxito. As mulheres também detectam em si mesmas alterações 
profundas na personalidade. 

Segundo Grant,  a taxa de suicídio entre as mulheres utilizadoras  da pílula  é o dobro.214 
Noutro fragmento menciona que as mulheres que consomem a pílula tentam suicidar-se quatro 
vezes mais frequentemente do que aquelas que utilizam um diafragma.215

• DEPRESSÕES  POR  FALTA  DE  VITAMINA  B6  E  POR  ALTERAÇÕES  DO 
METABOLISMO DO TRIPTOFANO ASSOCIADAS

• TAXA DE SUICÍDIO 4 VEZES SUPERIOR COM A PÍLULA
• ALTERAÇÕES DE PERSONALIDADE

Ellem Grant, médica inglesa e autora do livro The bitter Pill, descreve-o muito bem: "a 
saúde das mulheres foi sacrificada no altar da planificação da população".

SEXUALIDADE
Disfunções  sexuais

Grande parte das mulheres sofre –especialmente com os CO mais recentes– de uma diminuição 
da libido até à sua perda total, justificável, por um lado, pelo efeito das  hormonas, e por outro, 
pela  separação  praticamente  perfeita  entre  sexualidade  e  procriação  causada  pela  pílula. É 
sabido que a possibilidade de engravidar só por si estimula consideravelmente a libido. Se se 
usa  um  método  de  planeamento  familiar  que  exclui  completamente  a  procriação 
intencionalmente, a natureza – isto é, o subconsciente – vai-se apagando com o tempo, o que 
resulta numa diminuição correspondente da libido. 

No  entanto  também  se  encontraram  causas  hormonais  para  as  disfunções  sexuais  que 
ocorrem com o consumo da pílula:

Disfunções sexuais na mulher: epidemiologia
Apresentação de um curso da Geburtshilflich-Genäkologische Klinik da Universidade de 

Tubinga (Alemanha) de 21-1-2008

212 Peterson 1978. 
213 Teichmann 1991, pág. 94. 
214 Grant 1988, pág. 118. 
215 Grant 1988, pág. 122. 
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Destacam-se a perda de 30% da libido e as disfunções do orgasmo em aproximadamente 
25% das utilizadoras da pílula.  
Apresentação  de  um  curso  da  Geburtshilflich-Genäkologische  Klinik  da  Universidade  de 
Tubinga (Alemanha) de 21-1-2008

As disfunções da libido com a utilização da pílula são causadas pelo aumento da SHBG216 

cujos efeitos, frequentemente, permanecem mesmo depois de parar a pílula.  
Assim pode acontecer que a diminuição ou perda da libido dure, nalguns casos, toda a vida.
Os trabalhos citados anteriormente documentam claramente este aumento da SHBG. 

Horkheimer resumiu a questão muito acertadamente, já em 1970:
"Temos que pagar a pílula com a morte do amor erótico."217

Também o sentido do olfacto sofre alterações com a toma de CO, como demonstrou um estudo  
de Wedeking et al. No início do estudo determinaram-se os antigénios  leucocitários humanos 
(HLA)  que  influem  no  odor  corporal  de  todos  os  participantes. As  mulheres  mostraram 
preferência pelo odor daqueles homens que apresentavam padrões de HLA diferentes.   No 
entanto, as mulheres que tomavam CO preferiram homens com padrões de HLA semelhantes. 
Portanto, cerca de 60% de todas as mulheres elegeram um companheiro inadequado, já que  
um padrão de HLA semelhante equivale a uma informação genética semelhante, o que poderia 
levar mais frequentemente à endogamia. Apesar do sentido do olfacto se restabelecer de novo 
depois  de parar  o uso de CO, o odor  do companheiro  pode passar a  ser  incomodativo  de 
repente. Este facto pode ser um dos factores das taxas de divórcio mais elevadas nos últimos 30 
anos.218

MALFORMAÇÕES 

Neste aspecto os estudos científicos são contraditórios.
No material abortivo das mulheres que engravidaram enquanto tomavam a pílula ou nos 6 

meses seguintes à interrupção da toma, observaram-se:
– Disfunções cromossomais (triploidia e monossomia X) em 48% dos casos
– Poliploidias  (multiplicação do número de poliplóides em relação ao número normal) em 

30% dos casos.
Estes  números  encontram-se  muito  acima  daqueles  encontrados  em  mulheres  que 

engravidaram sem tomar CO (22% e 5% respectivamente).219

Fülgraff  e  Palm  mencionam  no  capítulo  "Besonderheitem  der  Arzneitherapie  in  
Schwangerschaft  und  Stillperiode" (Pecularidades  da  terapia  médica  na  gravidez  e 
amamentação) do seu  Lehrbuch Pharmakotherapie Klinische Pharmakologie a ocorrência de 
“imprinting” do outro sexo e anomalias nas extremidades, coração, esófago, traqueia e 
rins, durante a utilização de CO.220

Acerca  das  malformações  nas  extremidades  relacionadas  com  os  CO  escreveram 
Jamerich et al. e Hill et al., tendo estes últimos referido ainda o lábio leporino e a fissura 

216 Sex Hormone Binding Globulin ou globulina transportadora das hormonas sexuais. 
217 Horkheimer, Max: "Die Sehnsucht nach dem ganz Anderem", em:  Gesammote Schriftem Band 7. Vorträge  

umd Aufzeichnumgem 1847-1979. Philosophisches, Würdigumgem, Gespräche, editado por Gunzelin Schmid 
Noerr, Hamburgo 1970, 385–404., pág. 396. 

218 Wedekind et al. 1995. 
219 Münterfering  et  al.,  1988.  Horkheimer,  Max:  "Die Sehnsucht  nach  dem ganz Anderen",  en:  Gesammelte  

Schriften  Band  7.  Vorträge  und  Aufzeichnungen  1847-1979.  Philosophisches,  Würdigungen,  Gespräche, 
editado por Gunzelin Schmid Noerr, Hamburgo 1970, 385–404., pág. 396.

220 1986 
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do palato.221 De alguma forma, esta informação faz recordar a focomelia causada pela 
talidomida e pode ser que aqui actuem os mesmos mecanismos (ver adiante).

Encontraram-se provas de que a falta de várias vitaminas pode acarretar malformações, por 
exemplo, vitaminas B2, B5, B6, B12, ácido fólico, vitamina E ou vitamina A, vitamina C e 
também ácido nicotínico.222

Assim observou-se que o efeito teratogénico223 da talidomida (Contergan®) em grande parte 
era potenciado pela carência de vitamina B2, B5, B12, E, A e ácido fólico.224 Hoje também se 
sabe que a falta de várias vitaminas – por exemplo B1, B2, B6, B12, C e E assim como de 
ácido fólico225– podem ser consequência da toma de CO. Desta forma surge a dúvida de que o 
efeito mutagénico dos CO possa também estar condicionado  por isso.

Heinonen et al. observaram que com uma toma de CO nos primeiros estadios da gravidez 
havia uma taxa de malformações de 21,5/1.000 em comparação com 18,2/1.000 com outro tipo 
de consumo de hormonas e de 7,8/1.000 mulheres que não consumiam hormonas.226

Outros estudos não encontraram nenhuma relação conclusiva entre CO e malformações.227

Os editores de  Obstetrical and Gynecological Survey comentam um artigo que descreve a 
masculinização fetal devida ao danazol administrado durante a gravidez: 

"A progesterona natural não é teratogénica para o feto; no entanto, são-no os princípios 

activos da progesterona derivada da testosterona. Éstes incluem a etisterona, a noretisterona

 e a noretindrona."228

Hoje, ainda algumas preparações da pílula contêm noretisterona e derivados.
Segundo Kabarity e Mazrooei, certos CO induzem efeitos inibidores da mitose formando 

profases  anormais  e  um  número  considerável  de  micronúcleos.229 Segundo  o  tipo  de 
progestagénio, estas alterações podem ser de diferente magnitude. Pinto descreve fissuras de 
cromossomas em linfócitos, com o consumo de CO.230 Estas descobertas in vivo mostraram um 
aumento  significativo  de  aberrações  cromossómicas. Liu  e  Ding  observaram  alterações 
cromossomais em experiências com animais aos quais se admnistrara CO nas primeiras fases 
da gravidez.231 Destes factos deduziram que poderia haver um efeito mutagénico potencial para 
os filhos por causa do fracasso dos CO.

A  evidência  de  alterações  cromossomais  permite  supôr,  nalguns  casos,  consequências  
desoladoras para as próximas gerações.

Em  relação  às  malformações  manifestas  a  ciencia  ainda  não  é  unânime,  como  vimos 
anteriormente. No entanto, há unanimidade sobre a  recomendação de que, ao mínimo sinal  
de gravidez, se deve suspender a toma de CO. 

• DISFUNÇÕES CROMOSSOMAIS
• EFEITO INIBIDOR DA MITOSE
• EFEITO MUTAGÉNICO POSSIVELMENTE POR CARÊNCIA DE VITAMINAS
• PRÓXIMAS GERAÇÕES?

Desta vez os senhores da criação não ficam de mãos vazias!

221 Janerich D.T. et al., 1974 – Hill et al., 1988. 
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Carl Djerassi  explicou,   num discurso por ocasião do 175º aniversário  da Universidade de 
Zurique,232 que  o  medo  das  demandas  judiciais  é  um motivo  pelo  qual  muitas  empresas 
farmacêuticas  se  retiraram  deste  mercado; isto  é,  nestes  círculos  conhecia-se  bem  esta 
problemática. Por causa disto nunca se lançou para o mercado a "pílula masculina", apesar de 
se terem os conhecimentos necessários para tal. 

BENEFÍCIOS DA PÍLULA
Os chamados efeitos secundários positivos dos CO, conhecidos como "benefícios da pílula", 

promovem-se cada vez mais, de forma que não poderíamos esquecê-los neste trabalho.  Quase 
parece que os graves efeitos secundários da pílula se relativizam, ou mesmo são compensados 
por estes benefícios da pílula.

Quais são estes efeitos positivos, dos quais em parte se diz mesmo poderem ter aplicações 
terapêuticas?

Geralmente são mencionados os seguintes efeitos:
   Hemorragias menstruais menos abundantes (isto é, menor perda de sangue)
 Alívio das dores menstruais 
 Melhoria da endometriose
 Diminuição da patologia mamária benigna
 Menor risco de carcinoma ovárico e endometrial
 Menor número de quistos ováricos
 Redução das infecções pélvicas 
 Maior controlo do ciclo menstrual 
 Melhoria de determinados problemas cutâneos, como o crescimento capilar condicionado 

por androgénios e inclusivamente a queda de cabelo: 

Argumentação perante estas características da pílula:

 Hemorragias menstruais menos abundantes, com menor perda de sangue: é verdade, 
mas apenas enquanto se mantiver o consumo da pílula. No entanto isto também pode ser 
alcançado com tratamentos hormonais menos agressivos. 

 Alívio  das  dores  menstruais:  sem  dúvida  é  verdade,  ainda  que  o  mesmo  possa  ser 
conseguido com métodos menos prejudiciais ou não prejudiciais.

 Melhoria da endometriose: esta opinião está muito difundida. Desde há muito tempo que 
se observou mediante laparoscopia, que as mulheres que tomavam a pílula, especialmente 
pílulas  de  3ª  geração,  tinham  mais  endometriose  que  as  mulheres  sem  CO. Na  bula 
farmacêutica  vem também indicado  em parte,  este  favorecimento  da  endometriose  por 
parte destas preparações. 

 Diminuição da patologia mamária benigna: também está descrito na literatura científica. 
 Por outro lado, a pílula favorece a formação de carcinoma mamário. Qual a vantagem de 
evitar  algumas  patologias  benignas,  favorecendo  o  desenvolvimento  de  outras  mais 
perigosas e malignas no mesmo órgão?

 Menor risco de carcinoma ovárico e endometrial:
O  menor  risco  de  desenvolver  estes  carcinomas  é  válido  sobretudo  para  as  pílulas 
combinadas de alta dose, mas no meu ponto de vista, não para as preparações sequenciais. 
Com as preparações combinadas de baixa dose existem certas dúvidas sobre a permanência 
de tal protecção.

Especialmente enganosa é a difusão destes benefícios da pílula sem mencionar ao mesmo 
tempo o favorecimento do carcinoma da mama por parte da pílula. Como demonstra o cálculo 

232  Carl Djerassi  no seu discurso de 14-3-2008 por ocasião do 175º aniversário da Universidade de Zurique: 
"Zukumft der memschlichem Reproduktion: Wünsche und Realitäten" (Futuro da reprodução humana. Desejos 
e realidade). 
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acumulativo de Kahlenborn com o exemplo dos EUA, este efeito negativo supera ampliamente 
a protecção positiva contra os carcinomas ovárico e endometrial. Para que serve a uma mulher 
estar protegida pela pílula contra estes dois últimos tipos de carcinoma aos 50 anos ou mais de 
idade se, com idade relativamente  jovem (35 a 45 anos), desenvolve por exemplo carcinoma 
da mama ou inclusivamente morre? A OMS classificou em 2005 os CO como carcinogénios 
implicados nos  carcinomas da mama, do colo uterino e do fígado.

Mas existe outra dado chamativo: em relação ao risco de trombose, vimos que se costuma 
indicar  o suposto maior  risco de tromboembolismo na gravidez  e  no puerpério  a  favor da 
pílula.  Em relação ao carcinoma ovárico,  são precisamente a gravidez e a amamentação  – 
segundo o número de gravidezes e a duração da amamentação– os que têm um efeito protetor 
muito superior ao da pílula. E é precisamente este facto que se silencia nas discussões acerca 
dos riscos da pílula, simplesmente porque é outra desvantagem da mesma. Claramente há duas 
perspectivas, o que pôe em dúvida a veracidade  de tais argumentos. 

 Menor número de quistos ováricos:
Esta afirmação era verdadeira para as preparações de alta dose. Pelo contrário, as de baixa 

dose  e  as  trifásicas  multiplicam os  quistos  ováricos. Consequentemente  "encontram-se  nas 
preparações  com doses baixas de estrogénios e com doses baixas de progestagénios  ou de 
relativa forte potência uma disposição para ovários quísticos",233 como acertadamente comenta 
Mall-Häfeli.

E Lauritzen: "O facto  das pílulas de baixa dose levarem a uma inibição insuficiente do 
crescimento folicular demonstra-se pela frequência de quistos ováricos ou ovários quísticos, 

 Redução das infecções pélvicas:
Continua-se a insistir neste ponto, apesar da excepção das infecções por Clamydia que como 

é sabido,  são favorecidas  pela  pílula. No entanto,  se colocarmos de parte  as infecções  por 
Clamydia, observam-se em muitas laparoscopias anexites não causadas por Clamydia e durante 
a utilização da pílula, especialmente em mulheres sem sintomas. Questionamo-nos se não será 
o efeito analgésico  dos esteróides da pílula o que mascara a sintomatologia da inflamação. 
Como a infeção por Clamydia representa a DST mais frequente do mundo, o efeito favorecedor 
das infeções da pílula ganha importância. Actualmente é aceite por todos que o efeito esteróide 
da pílula debilita as defesas imunitárias. Também é aceite a relação entre HPV e o carcinoma 
cervical. E o HPV pertence ao grupo das DST modernas mais frequentes.

 Maior controlo do ciclo menstrual:
Este  é  um termo  que  induz  em erro,  já  que  o  ciclo  que  ocorre  sob  efeito  da  pílula  é 

praticamente um ciclo substitutivo, isto é, é desactivado o ciclo regular natural da mulher e 
cria-se um ciclo artificial  mediante hormonas externas ao organismo. Por controlo  do ciclo 
entende-se antes a observação dos processos do ciclo a partir dos quais se podem determinar 
desvios patológicos que, nalguns casos, podem submeter-se a tratamento, de forma semelhante 
à regulação natural da concepção.  

 

 Melhoria  de  determinados  problemas  cutâneos,  como  o  crescimento  capilar 
condicionado por androgénios e inclusivamente, a queda de cabelo: 

Esta afirmação é verdadeira para determinadas pílulas apenas, já que existem outras, que 
como progestagénios, contêm um derivado da hormona masculina testosterona. No  caso das 
pílulas "favoráveis para a pele”, o efeito desejado só costuma durar enquanto se toma a pílula. 
Uma vez interrompida a utilização, o problema volta a surgir. 
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c) "NÃO" à fertilidade: causas e consequências da mentalidade contraceptiva

Influência nas mães, nos filhos, na família e na sociedade

A procriação é, de certo modo, uma missão sagrada do nosso Criador. É um dos pontos 
centrais, se não o mais importante, da Sua vontade.    

Desde a Antiguidade  que se tenta  regular  a fertilidade,  mas nunca tal  foi  feito  à escala 
actual. As possibilidades técnicas e os avanços científicos possibilitam esta regulação a níveis 
nunca vistos.

A procriação é um mandato directo do Criador: "sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a 
terra e submetei-a.”

Agora parece que o homem não apenas submeteu a Terra - de forma não sempre louvável -, 
mas também a fertilidade, ou melhor, a combinação da sexualidade e da fertilidade, isto é, a 
sexualidade  surgida  necessariamente  desta  fertilidade  de  um  modo  que  ameaça  fazer 
desaparecer  esta  última. Em  teoria,  fala-se  já  na  capacidade  de  separação  completa  da 
fertilidade  e  da sexualidade,  para o  que estão assentes  as bases,  -  tendo completado  já  o 
requisito da separação prévia da sexualidade em relação à fertilidade - com a fecundação extra-
corporal sob a forma de FIV/TE e ICSI e, mais recentemente, com a clonagem.

Não é casualidade a união tão estreita da procriação com a sexualidade, a qual –desde a 
perspectiva biológica– não é outra coisa que um impulso procriativo. Poder-se-ia dizer que se 
uniu o útil ao agradável. A sexualidade não é senão um meio para um fim: a fertilidade. 

O Criador uniu sexualidade e procriação de forma intencional para que não se pudessem 
separar. "Não  separe  o  homem  o  que  Deus  uniu”. Esta  última  citação  tem  um  duplo 
significado: sexualidade e procriação, assim como o homem e a mulher no matrimónio. Estas 
duas uniões pertencem, sem dúvida, uma à outra. 

Este é o ponto chave de toda a questão. Da mesma forma que o homem e a mulher se 
pertencem mutuamente, a sexualidade e a fertilidade também, inseparavelmente. No entanto, 
afirmá-lo na sociedade actual, significa quase incorrer em pena de morte, ainda que tudo isto 
tenha sido idealizado, planeado e previsto assim pela vontade do Criador. E é precisamente 
contra esta vontade que o homem moderno se rebela, querendo resistir a Deus com as suas 
crescentes possibilidades. 

Subleva-se contra esta missão procriadora que está unida a uma série de limitações: por um 
lado  a  monogamia,  já  que  o  matrimónio  não  é  tarefa  fácil;  por  outro  lado,  um  número 
indeterminado de filhos, que pode chegar a ser um peso; e finalmente, limitações no âmbito 
sexual, se por determinados motivos não se deseja ter mais descendência.

O “NÃO” à fertilidade não significa senão a separação da sexualidade e da procriação. 
Este NÃO conduz inevitavelmente a esta separação. 

A sexualidade encontra-se por várias razões no centro de tudo: está implicada de forma 
primordial na formação e transmissão de nova vida. Ao  mesmo tempo é expressão do amor 
entre duas pessoas e adquire, graças a este aspecto de união no casal, um significado crucial.

St. Exupéry expressa-o de forma muito bonita - ainda que não se refira à sexualidade – no 
livro  “O  Principezinho”: "és  responsável  para  sempre  por  aquilo  que  cativaste”.  Este 
pensamento pode-se aplicar com facilidade ao casal, já que através da sexualidade, o homem 
deixa uma marca na mulher e a mulher no homem. 

Por conseguinte, qualquer intervenção na sexualidade é um acto muito delicado que, se é 
percebido  na  totalidade,  tem  o  efeito  de  um  terremoto. Os  promotores  da  separação  da 
sexualidade  e  procriação  sabem-no  muito  bem,  e  tentam  parecer  actuar  em  benefício  da 
mulher,  oferecendo-lhe  o  direito  à  auto-determinação.  No  entanto,  escondem  o  facto  de 
atacarem os aspectos mais íntimos da mulher, especialmente no que se refere ao aborto. Se a 
consequência  da  sexualidade  livre  é  a  destruição  da  vida  recém-criada,  afecta-se 
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profundamente a mulher  no centro da sua feminilidade e da sua maternidade. Cria-se uma 
polarização, uma tensão, que no final, por causa de uma contradição insolucionável, destroça o 
coração das mulheres e mães.

A  separação  através  da  contracepção  parece,  à  primeira  vista,  pouco  espectacular.  No 
entanto,  se  observarmos  com  mais  atenção,  há  processos  vitais  que  ficam  em  jogo, 
manifestando-se  por  exemplo,  por  diminuição  ou  mesmo perda  da  libido. Tal  é  explicado 
-juntamente com as alterações hormonais - pelo facto da esterilização, ainda que só temporária, 
desactivar  precisamente  o  autêntico  objecto  da  sexualidade:  a fertilidade. Biologica  e 
psicologicamente, o organismo não o perdoa.

Não é este NÃO à fertilidade por sua vez um NÃO ao Criador e, de alguma forma, um 
NÃO à sua Criação? Visto que o que se tem de prevenir não é senão a vida que o Criador 
nos ofereceu. 

Causas do "NÃO" à fertilidade

– Hedonismo
– Perda da fé
– Oposição ao Criador 
– Reacção ao conceito antigo da sexualidade, demasiado restritivo
– Libertinagem
– Difusão da sexualidade como produto de consumo nº 1
– Feminismo

Olhemos mais detalhadamente as causas do não à fertilidade. Em primeiro lugar encontramos 
o hedonismo, cujos impulsos se manifestam também na esfera sexual e de forma crescente na  
sociedade moderna.  Já por si próprio o homem é vulnerável a este impulso. A sexualidade 
sobrevaloriza-se e idolatra-se.

De seguida examinemos a perda da fé, também muito relacionada com o não à fertilidade, 
mesmo que à primeira vista não pareça. Uma ateia e feminista disse uma vez: "se não se crê em 
nada, tudo é permitido." Neste contexto, esta frase é particularmente ilustrativa. Esta perda da 
fé leva automaticamente à  oposição contra o Criador,  que advém também da reacção ao 
antigo conceito  da sexualidade,  demasiado restritivo (ainda que vendo as consequências da 
libertinagem contemporânea se coloca a pergunta sobre o que é melhor).

A libertinagem no sentido de uma livre disposição da sexualidade converte-se asim no pólo 
oposto  da  sexualidade  restritiva.  E  assim se  desenvolveu  a  difusão da sexualidade como 
produto de consumo número 1. 

Este desenvolvimento foi o terreno ideal para o nascimento do  feminismo, que difunde a 
autonomia da mulher com um direito à auto-determinação e à realização pessoal, e para o qual 
a questão da regulação da natalidade foi e é um ponto central. O slogan de Simone de Beauvoir 
"a minha barriga é minha” fez-se popular e preparou o caminho ao aborto em todo o mundo. 
Ao mesmo tempo convenceram-se as mulheres de que o ser esposa e mãe era uma tarefa de 
pouca categoria. Assim, conseguiu-se integrá-la paulatinamente no mundo laboral e afastá-la 
da família. As crianças passam cada vez mais tempo ao cuidado de estranhos e são cada vez 
menos desejadas.

Como as mulheres se adaptaram ao mercado laboral, a questão dos filhos foi-se atrasando e 
cada vez se têm mais tarde, o que levou automaticamente a uma fertilidade decrescente. 

Uma consequência  inevitável  desta evolução foi o papel  crucial  que a contracepção e a 
reprodução assistida acabaram por conquistar.  

Neste ponto impôe-se uma contextualização histórica. Regressemos ao ano de 1968.
Ocorreram nesta altura três acontecimentos que marcaram não apenas aquele ano, mas toda 

uma época. 
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1. A revolução de 68 com a "revolução sexual".
Este foi, sem dúvida, o início da sociedadedo do ócio. 
Se  analizarmos  mais  detalhadamente  este  período,  percebemos  que  há  anos  que  este 
movimento estava a ser gerado. A "pílula", disponível no mercado desde princípios dos anos 
60, foi de facto o que permitiu que se produzisse esta revolução. A escola de Frankfurt 
também contribuiu notavelmente.

2. A encíclica Humanae vitae de 25 de julho de 1968 constituiu a resposta à Revolução de 68, 
com conteúdos diâmetralmente opostos.

A problemática  em torno  da sexualidade  afectou  tanto  a  revolução de 68235,  como a 
Humanae vitae. A ideologia de 68 foi, naturalmente, muito mais além.

3. Relativização da HUMANAE VITAE.
Teve a sua origem na  Declaração de Königstein dos bispos alemães de 30-8-1968 e na 

Declaração  de  Mariatrost dos  bispos  austríacos  de  22-9-1968,  que  deixavam  toda  a 
responsabilidade na consciência  dos cônjuges.  Relativizaram a  Humanae vitae,  criando um 
ponto de inflexão decisivo no âmbito eclesiástico, cujas consequências continuam a afectar-nos 
hoje. 

Quais foram as motivações destas declarações que relativizaram a HUMANAE VITAE?

Foi
– medo ante a reação dos revolucionários?
–   uma rendição perante eles?
– uma rendição ao espírito da época?

Mais causas deste NÃO:
– Avanços da Medicina:
– Possibilidade de separar sexualidade e procriação
– Medicalização da prevenção da gravidez
– Novidade: pela primeira vez um medicamento não  é fornecido por indicação médica
– A Medicina converte-se no braço executor de vários grupos de interesses
– Política demográfica
– Política de controlo do crescimento da população 
– Interesses económicos: indústria química / aborto

Os  avanços  da  Medicina participaram  em  grande  medida  nestes  acontecimentos  ao 
possibilitar a  separação da sexualidade e procriação em forma de pílula, DIU, etc. Como 
marco  deste  desenvolvimento  ocorreu  algo  nunca  visto: a  prevenção  da  gravidez 
medicalizou-se quase por completo. O médico,  até  então  promotor  da vida,  converteu-se 
inesperadamente e sem querer, num participante activo em impedir a nova vida e a limitar os 
nascimentos, o que prejudicaria o mundo ocidental tanto demografica como economicamente, 
durante muitas décadas.

A medicalização não surgiu do nada, já que a maioria dos anticoncepcionais modernos são 
"medicamentos" no sentido mais amplo da palavra, isto é, trata-se do uso de substâncias que 
intervêm  de  um modo  tão  amplo  e  fundamental  no  organismo  humano  que  é  necessário 
consultar um especialista apropriado. 

235 "Assaltamos as muralhas da sua antiquada moral e não deixamos nem uma pedra de pé. Nenhuma vitória da 
revolução de 68 é tão total e tão clara como a libertação da sexualidade." Die 68er Revolution 
http://www.kaikracht.de/68er, (veja-se nota pág. 2)
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E então apareceu outra  novidade: pela primeira vez não se fornecia um medicamento por 
indicação médica, mas por outros motivos, se se quiser dizer assim, por indicação puramente 
social. Isto é uma circunstância  importante na estimativa dos riscos, já que como é menor a 
indicação  médica,  torna-se  superior  o  risco. Um investigador  do  risco  determinou,  numa 
ocasião, que quando desaparece a indicação médica, o risco torna-se de repente infinito. 

A  medida  com  que  se  está  disposto  desde  há  muitas  décadas  a  conceder  aos 
anticoncepcionais em geral, e à contracepção hormonal em particular, um status excepcional, 
resumimo-la desta forma, continuando o que já foi dito: 
– Da  perspectiva  farmacológica empregam-se  substâncias  cujo  objectivo  não  é  nem  o 

diagnóstico  nem  a  cura  (ou  a  paliação)  de  uma  doença  e  que,  por  tanto,  não  podem 
considerar-se um medicamento em absoluto. Os contraceptivos induzem sim, um  estado 
patológico de acordo com a definição deste: em concreto uma  esterilidade temporária, o 
que também significa que  se empregam métodos para os quais não há nenhuma indicação, 
já que a presença de uma fertilidade fisiologicamente normal não é algo que há que curar. 
Consequentemente  a  administração  de  anticonceptivos  significa  equiparar  injustamente 
pessoas completamente sãs e que, portanto,  não necessitam de nenhum tratamento,  com 
aqueles pacientes que padecem de infertilidade por um estado patológico, pessoas que são 
pacientes no sentido real da palavra. A excepcionalidade farmacológica dos contraceptivos é 
fácil de reconhecer numa das obras científicas mais básicas que não pode faltar na consulta 
de nenhum médico: a famosa Rote Liste (um compêndio dos medicamentos disponíveis na 
Alemanha). Os contraceptivos não se encontram na secção de medicamentos ginecológicos, 
mas formam explicitamente uma secção própria. No entanto, se fôssemos muito rigorosos, 
também não os devíamos colocar ali, já que sem a premissa de uma indicação médica clara, 
não deveriam formar um grupo farmacológico de medicamentos mas ser incluídos na área 
dos produtos de estilo de vida. 

– A  saúde  pública,  que  em geral  se  encontra  sob  a  enorme  pressão  dos  custos  e  vê-se 
obrigada à poupança, permanece calada diante dos múltiplos casos em que deve cobrir os 
custos da  pílula. No caso de outras preparações que se utilizam para a realização de um 
estilo de vida pessoal, isto seria impensável. Que a segurança social assuma os custos do 
tratamento  de  doentes  é  algo  que  todos  esperamos,  mas  porque  é  que  deve  pagar  o 
tratamento de pessoas sãs? 

–   Sob a  perspectiva  da  ecologia,  o  quebra-cabeças  da  excepcionalidade  de  determinados 
contraceptivos hormonais não é mais simples: enquanto que se olham muito criticamente as 
águas residuais da indústria e da agricultura, parece que se faz vista grossa às hormonas dos 
domicílios  particulares,  nos  quais  se  emitem para  o meio  ambiente  as  substâncias  mais 
potentes que conhecemos e contra as quais não há planta depuradora capaz de as tratar: as 
hormonas, cujo efeito fatal no mundo animal já se demonstrou, por exemplo, nos casos de 
feminilização de animais machos. 

– A maior gravidade desta  excepcionalidade dos contraceptivos mostra-se sem dúvida na 
Medicina,  especialmente  em ginecologia,  claro  está. Aceitam-se  os  efeitos  secundários 
como se se tratasse de um destino inevitável e não de uma decisão consciente pessoal.   A 
avalanche de  estudos, da qual é impossível ter já uma visão geral porque se contam aos 
milhares, acerca de todos os aspectos imagináveis da pílula, incluídos naturalmente os seus 
efeitos secundários, adquiriu uma normalidade que se dá por suposta e que parece não fazer 
falta  questionar.  Inclusivamente,  quando estes  efeitos  secundários  entram no campo das 
doenças desnecesárias, que comportam morbilidades e mesmo mortalidade. Desta forma, 
profissionais reconhecidos e famosos da ginecologia podem tratar o tema de forma aberta e 
sem rodeios e falar  das taxas de mortalidade da pílula. O catedrático de ginecologia  C. 
Lauritzen, de Ulm (Alemanha), estimou no ano 2000, 3,5 mortes por cada 100.000 mulheres 
por  ano,  causada  pelos  contraceptivos  (o  estudo  tinha  o  título  inconfundível  "Tödliche  
Nebemwirkumgen der 'Pille'"236 [Efeitos secundários mortais da pílula]). E o exemplo dos 
catedráticos H. D. Taubert e H. Kuhl, de Frankfurt, mostra que há 20 anos já era possível 

236 Lauritzem, C.: "Tödliche Nebemwirkumgem der 'Pille'", em: tägl. praxis, tomo 41 (2000), pág. 181. 
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escrever  de  forma  totalmente  livre  sobre  a  "mortalidade"  dos  contraceptivos  e 
inclusivamente  classificar  as  taxas  de  mortalidade  por  idades237,  como  fizeram  numa 
monografía especializada que foi patrocinada por uma empresa farmacêutica.

 O  que  realmente  seria  normal  foi  visto  recentemente  no  exemplo  do  Lipobay®: a 
preparação  contra o  colesterol  foi  lançada no mercado em 1997 e  foi  consumida por 6 
milhões de pacientes em todo o mundo. Quatro anos depois, a 8-8-2001, depois do 52º caso 
suspeito, um porta-voz da multinacional Bayer explicou que "tinham decidido suspender a 
comercialização".238 Qualquer  um pode fazer  cálculos: 52 (prováveis)  mortes em 4 anos 
equivale a uma taxa de mortalidade anual de 13; se tivermos em conta que teve 6 milhões de 
pacientes, isto dá uma taxa de 0,2 por cada 100.000. A partir destes dados há que perguntar: 
porque razão, no caso de uma taxa de mortalidade de 0,2 se retirou o produto do mercado 
depois de 4 anos e noutro caso, com uma taxa de mortalidade aproximadamente 20 vezes 
superior (reconhecida desde há muito tempo pela comunidade científica e documentada sem 
reservas)  não  houve  nenhum  tipo  de  consequências,  mesmo  depois  de  47  anos  de 
comercialização? Esta situação demonstra a dimensão do uso actual de dois pesos e duas 
medidas.  Sem uma alteração de mentalidade dos médicos,  sobretudo dos ginecologistas, 
mas também da opinião pública, esta incompreensível diferença manter-se-á inalterada: para 
uns  tolerância  zero,  para  outros  uma  tolerância  de  1  e  vários  zeros. Com este  estudo 
pretendemos entre outras coisas, contribuir para que a comunidade científica, os meios de 
comunicação  e  a  opinião  pública  deixem  de  ter  duas  medidas  e  de  aceitar  sem 
consequências as mortes causadas pelo uso de anticoncepcionais. 

– Na  Alemanha  existe  inclusive  a  excepcionalidade  jurídica de  uma  regulação 
surpreendentemente  ampla  para  os  inibidores  da  implantação  (art.  218 do  Código  civil 
alemão),  que  se  assemelha  a  um cheque  em branco  para  a  arbitrariedade  total,  já  que 
segundo o  Código  civil,  a  destruição  de  embriões  pelos  inibidores  da  implantação  está 
explicitamente isenta de responsabilidade penal em todos os casos. Pelo contrário, segundo 
a lei de protecção dos embriões alemã (Embrionenschutzgesetz), a destruição de embriões 
está  completamente  proibida,  também  individualmente,  como  é  justo. A  Medicina 
converte-se, pois, no braço executor de vários grupos de interesses.

Poder-se-ia objectar que a "submissão da fertilidade" tem causas fundadas, por exemplo em 
casos  de sobrepopulação  ou  de  explosão  demográfica,  como  se  costuma  argumentar 
frequentemente  para  situações  em  que  se  necessita  urgentemente  de  uma  regulação  dos 
nascimentos. Esta é a justificação pública para a introdução da contracepção ou inclusivamente 
do aborto. 

Ultrapassaria  os  limites  desta  obra  analizar  os  contra-argumentos  demográficos, 
especialmente se se têm em conta os abundantes recursos existentes para um crescimento da 
população que tornam desnecessários a contracepção e o aborto, isto é, a política demográfica 
da ONU,  desenvolvida  desde  há  décadas  e  em grande  parte  aplicada,  especialmente  pelo 
Population Council. 

Com o tempo demonstrou-se que a teoria da sobrepopulação da Terra não era mais do que 
uma fábula, igual à da explosão demográfica, que nunca teve lugar. Por causa destas teorias 
motivaram-se  muitas  pessoas  para  que  apoiassem e  promovessem a  contracepção. Tal  foi 
ampliado até à  política de limitação da população, que se chegou a aplicar no Kosovo. O 
UMFPA,239 por  petição  de  Milosevic,  actuou  em  grande  escala  na  região  e  destribuiu 
preservativos (fora do prazo de validade), pílulas do día seguinte e bombas de sucção, pela 
população. 

É óbvio que por trás de todos estes acontecimentos há importantes interesses económicos: a 
indústria química e a indústria farmacêutica recolheram os benefícios e ganharam milhões 

237 Taubert, H. D. e Kuhl, H.: Kontrazeption mit Hormonem, 11981.
238 http://www.wdr.de/themem/kultur/stichtag/2006/08/08.jhtml
239 Fundo da População das Nações Unidas. 
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ao impedir que se dessem a conhecer os efeitos secundários, que de facto, começaram a ser 
conhecidos muito cedo.  

Também o aborto é  um negócio: nos  EUA a indústria  do aborto,  tal  como se conhece, 
ganhava  nos  anos  80  cerca  de  500  milhões  de  dólares  por  ano. E  isto  promove-se 
sistematicamente. Desde há alguns anos podemos acrescentar a tudo isto, o aborto químico na 
forma de RU 486. 

Também  não  poderíamos  deixar  de  recordar  que  por  trás  de  todos  estes  esforços 
seguramente  está  também  o  medo  do  mundo  desenvolvido  ser  engolido  pela  ameaça  da 
crescente população do terceiro mundo e perder massivamente o seu nível de vida. A brecha 
entre o norte e o sul é provavelmente um dos motivos destes esforços que mais peso tem. Mas 
que com  estes  métodos  se  está  a  pôr  em perigo  a  capacidade  de  sobrevivência  de muitas 
regiões  do terceiro mundo, se é que não se está a impedi-la directamente, parece não ser óbvio 
para a maioria.  Ou será que é algo desejado e intencional? 

Esta  poderia  ser  a  razão  pela  qual  muitos  governos  ocidentais  negam  ajuda  médica, 
sobretudo obstétrica,  a muitas  regiões do terceiro mundo, nas quais  a situação é em  parte, 
desastrosa. E no caso em que se concede ajuda ginecológica a estes países, a ajuda económica 
só é concedida em conexão com a aplicação de métodos anticoncepcionais, incluindo o aborto. 
Caso contrário, não há solidariedade.  

Um ex-funcionário do Fundo da População das Nações Unidas confirmava-o recentemente.  
Este Fundo só concedia  apoio financeiro a ONG240 que incluíssem ideologia  e métodos de 
"saúde reprodutiva" nos seus programas de desenvolvimento.241

Carl Djerassi, a "mãe da pílula anticoncepcional", como o próprio se chama a si mesmo, 
num discurso por ocasião do 175º aniversário da Universidade de Zurique afirmou o seguinte 
em relação  ao  crescimento  da  população: "O  crescimento  da  população  e  a  qualidade  da 
protecção não têm nenhuma relação". Como exemplos citou a Guatemala e a Bulgária: em 
ambos os países há uma difusão similar dos métodos anticoncepcionais. A Bulgária é o país 
onde a população se reduz mais rapidamente, pelo contrário, a Guatemala é um dos países 
"pediatricamente"242 mais dinâmicos.

Djerassi cita outro exemplo, o Japão, país onde em meados dos anos 60 durante um ano 
houve  uma  redução  repentina  no  número  de  nascimentos  –redução  recuperada  no  ano 
seguinte– porque supostamente as meninas nascidas naquele ano não encontrariam um bom 
marido.243 Naquele ano não apareceu nenhum contraceptivo novo no mercado nem aumentou o 
número de abortos. O êxito da redução dos nascimentos explica-se unicamente pela vontade da 
população em ter menos nascimentos. 

Tudo isto apenas significa que, segundo Djerassi, todas as medidas anticoncepcionais em
 si são “bluff” que só beneficiou a indústria química.
Ter-se-ia  podido  renunciar  perfeitamente  à  pílula  e  continua-se  a  poder  fazê-lo  na 

actualidade.  

E agora olhemos para o tema "prevenção e sexualidade"

A prevenção necessita da sexualidade, mas necessita a sexualidade de prevenção?

Que sexualidade? 

240 Organizações Não Governamentais. 
241 Kath.net, 22-11-2005, 10:46. "Ehemaliger Fumktionär des UM-Bevölkerumgsfonds packt aus"

http://www.kath.net/detail.php?id=12096. 
242 Países que têm uma grande proporção de população jovem
243 Carl  Djerassi  no seu discurso de 14-3-2008 por ocasião do 175º aniversário  da Universidade de Zurique: 

"Zukumft  der  menschlichen  Reproduktion:  Wünsche  umd Realitäten"  (O  Futuro  da  reprodução  humana. 
Desejos e realidade). 
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– Libertinagem: livre disposição da sexualidade
– Promiscuidade
– Pornografia
– Sexualização da sociedade
Neste contexto coloca-se a seguinte pergunta: que sexualidade? A sexualidade não é o mesmo 
para todos. Que aparência tem o tipo de sexualidade de que falamos  aqui?

Uma citação de Sigmund Freud traz luz à questão: "Conhecidos são os impulsos que se 
agrupam em torno da procriação humana, o impulso erótico e o impulso sexual por si mesmo, 
que  podem ser  tão  geradores  de  dependência  que,  como a expansão  cancerosa,  chegam a 
destruir a personalidade de uma pessoa." 

A  prevenção  está  pensada  e  desenvolvida  especialmente  para  uma  forma  concreta  de 
sexualidade: a sexualidade no sentido da libertinagem, isto é, a sexualidade pré-matrimonial e 
extra-matrimonial, a sexualidade da promiscuidade, já que destas situações, não deve surgir, 
em princípio, uma criança. 

Nestes casos, a separação da sexualidade e da procriação torna imprescindível a utilização 
da  contracepção,  já  que  este  tipo  de  sexualidade  excluiu  a  procriação. Ainda  que  não 
queiramos  discutir  se  a  sexualidade  pertence  necessariamente  ao  casal,  se  se  separa  da 
procriação, o que domina é a luxúria.

Poder-se-ia dizer que a livre disposição da sexualidade faz com que também as  pessoas 
sejam de livre disposição. E esta disponibilidade abre portas e janelas ao abuso e, portanto, à 
exploração  sexual. Neste  contexto,  a  mulher  está  especialmente  em  perigo,  já  que  se  vê 
degradada a objecto sexual do homem.

 Há que ter claro um conceito muito simples:  quanto mais sexualidade, mais gravidezes, 
seguindo-se o raciocínio de que, quando se pratica a sexualidade, por princípio é possível uma 
gravidez e não se pode excluir nunca.

É  para  esta  questão  que  está  orientada  a propaganda,  tanto  por  parte  dos  ideologistas 
demográficos como por parte da indústria química ou da ideologia contraceptiva. Isto  também 
inclui a difusão e promoção adequadas do tipo apropriado de sexualidade, que é aquilo para 
que ao fim e ao cabo serve a pornografia, com a qual começou a sexualização da sociedade. 
Incitada por esta pornografia, a compreensão da sexualidade transformou-se e liberalizou-se de 
forma totalmente automática. 

Se  analisamos  o  comportamento  sexual  moderno,  podemos  observar  o  resultado  destes 
esforços. Wendy  Shalit,  uma  norte-americana  de  origem  judia,  descreve-o  de  forma 
impressionante no livro A Return to Modeste,244 que causou um certo alvoroço. Se se pratica –
segundo as observações do livro– por exemplo, o  hook-up245 (nos EUA), -em Espanha mais 
conhecido  como  rollo  de  una  noche”-  não  se  pode  não  usar  contraceptivos  para  esta 
sexualidade vivida tão vertiginosamente, pois caso contrário, as consequências sociais seriam 
imprevisíveis. A pressão externa reafirma assim –criando estas circustâncias– esta convicção.

A prevenção chegou ao ponto de fomentar o amor homossexual, já que se trata de uma 
forma não reprodutiva de sexualidade. 

Outras causas para este desenvolvimento:

244 Shalit, Wendy: A Return to Modeste / Discovering the Lost Virtue, Simon & Schuster, Nueva Eork 1999.
245 Ter sexo (ou sexo oral) = supôe a forma mais informal de relação sexual; qualquer tipo de união ou  vínculo 

emocional é desdenhável. 
Em torno deste tipo de relações criou-se uma série de rituais, por exemplo o Post-Dumping Checkup (controlo 
pós-relação) ou o Pre-Hookup Check for Prior Post-Dumping Checkup Intervals: uma estudante pergunta ao 
estudante  antes  de  "se  envolver",  com  que  intervalos  costuma  telefonar  às  suas  ex-namoradas  para  um 
"controlo de seguimento", para saber com que contar no futuro. 
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Cada  vez  mais  podemos  observar  que  esta  problemática  é  um assunto  complexo,  com 
muitos factores e causas, mas isto não exime as pessoas da obediência à Humanae vitae!

• Comercialização da sexualidade e prevenção

• Educação sexual na escola

• Confusão dos limites entre prevenção da gravidez e aborto precoce

Tudo  isto  forma  a  base  para  a  comercialização  da  sexualidade  assim  como  da 
prevenção com todos os seus métodos. 

Esta desafortunada união comportou consequências imprevisíveis para a nossa sociedade. 
Não  ficou  praticamente  nada  intacto. Especialmente  afectou  e  afecta  a  juventude  à  qual, 
constrangida por este clima de sensualidade permanente, não resta outra opção. A imoralidade 
converteu-se  em  normalidade  e  define-se  como  tal. Os  valores  conservados  até  então, 
perverteram-se.

Tudo isto se começa já no infantário, continua-se na escola primária e conclui-se na 
escola secundária com a educação sexual, que completa o trabalho. A continuidade deste 
processo pode-se encontrar hoje em dia na mercantilização da sexualidade na Internet, 
por  exemplo,  em forma de  pornografia  infantil. Assim vista,  a  contracepção  tornou-se 
imprescindível,  incluindo o aborto, que actualmente é o método de regulação da natalidade 
mais  usado  e  pertence  já,  sem  dúvida  alguma,  ao  grande  esquema  da  contracepção  e  à 
mentalidade contraceptiva do nosso tempo, o que pressupõe também a inclusão do aborto 
precoce mediante métodos inibidores da implantação. 

Segundo  o  "método  anticoncepcional"  pode-se  falar  em  protecção  propriamente 
dita246,  pela  combinação  de  protecção  e  inibição  da  nidação  (aborto  precoce)247 e  em 
aborto. 

Gradação da "contracepção"
Enche-se o slogan "é melhor prevenir que abortar" de mentiras. Se se reconhecesse a verdade, 
não ficariam muitos métodos de prevenção disponíveis (contraceptivos orais, Depo Provera®, 
Norpant®, Implanon®, DIU, "pílula do dia seguinte, RU 486). Tentam-se ocultar ou minimizar 
estes factos acerca de todos os métodos hoje disponíveis. Não se quer pôr em perigo nem 
perder a libertinagem sexual, que tantos esforços requis para ser alcançada. E para isso, passa-
se literalmente por cima dos cadáveres, ainda que sejam tão pequenos, e se obviem todos os 
efeitos  secundários dos diversos métodos,  que se aceitam como consequência  natural. Mas 
tudo tem o seu preço, ainda que não se discuta sobre ele ou se discuta demasiado tarde. E de 
novo é a mulher quem tem de o pagar. No entanto,  algumas mulheres têm-se dado conta disto, 
sobretudo  as  feministas;  outras  parecem  como  que  adormecidas  e  continuam  a  deixar-se 
manipular. Que os médicos, por sua vez, também estão a ser  manipulados, é algo que poucos 
na profissão querem reconhecer. Parece que a sociedade transporta uma venda nos olhos. Hoje 
em dia questiona-se e investiga-se tudo, mas não este tema. Terá isto que ver com a cega “fé na 
ciência” que tão frequentemente denunciou Max Thürkauf?

Tudo isto foi levado até ao paroxismo, sobretudo pela decisão do ACOG de 1965 de definir 
a concepção como a implantação do óvulo fecundado248 e não como a fecundação do óvulo por 
um espermatozóide, como já se viu anteriormente.  

246 Por exemplo, o preservativo.
247 Por exemplo, os anticoncepcionais orais (pílula/minipílula), Depo Provera®, Norpant®, Implanon®, o DIU, a 

"pílula do dia seguinte", RU 486.
248 Texto  original  em  inglés: "Conception  is  the  implantation  of  a  fertilized  ovum".  American  College  of 

Obstetricians and Gynaecologists:  Terminology Bulletin, "Terms Used in Reference to the Fetus", Chicago: 
ACOG, Setembro de 1965. 
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Vejamos um pouco mais detalhadamente as duas decisões mais importantes dos princípios 
dos anos 60 em relação com o efeito abortivo precoce.

Em  1963, o  Departamento de saúde, educação e bem-estar social dos EUA definiu o 
aborto como: "medidas que pôem em perigo a sobrevivência do zigoto entre a fecundação e o 
parto".249

Esta  definição  não  favorecia  os  promotores  da  contracepção,  inibidora  em potência  da 
implantação, pelo que o  ACOG publicou, em  1965, a seguinte definição da concepção: "a 
concepção é a nidação de um óvulo fecundado".250

O ACOG também falou de CONTRACEPÇÃO POST-FECUNDAÇÃO ou CONTROLO 
DE FERTILIDADE POST-CONCEPCIONAL.

Assim a concepção, isto é a fecundação, passa a ser a implantação do óvulo fecundado no 
endométrio. E virou-se tudo ao contrário.   

Com esta definição, não apenas se roubou ao conceito concepção o seu significado original, 
mas também o início da gravidez passou a situar-se no momento da implantação do embrião e 
não  na  fecundação. Isto  significa  que  os  primeiros  14  dias  depois  da  fecundação  perdem 
completamente  a  sua  protecção! Ainda  que  esta  alteração  tivesse  o  DIU  em  mente,  é 
igualmente  válida  para  todos  os  "contraceptivos"  que  intervêm  entre  a  fecundação  e  a 
implantação. A magnitude real desta definição não se conhece verdadeiramente até hoje, 
onde o centro da atenção foi colocado na investigação com embriões –possível graças à 
Medicina  reprodutiva–,  especialmente  na  investigação  com  células  estaminais. Neste 
sentido criou-se uma zona cinzenta entre a fecundação e a implantação. 

Perante  tudo  isto  é  completamente  legítimo  deixar  de  chamar  à  pílula  e  semelhantes, 
métodos abortivos precoces, mas pode e deve-se utlizar o termo inibidores da implantação.

Poder-se-ia dizer que tudo isto são jogos de palavras semânticos, se não fosse pelo facto de 
que tudo o que depende disto, que não são senão jovens vidas humanas, está em perigo por esta 
inibição da implantação.

A  CONTRACEPÇÃO  POST-FECUNDAÇÃO  ou  CONTROLO  DE  FERTILIDADE 
POST-CONCEPCIONAL  são,  segundo  a  nova  definição  citada  anteriormente,  uma 
contradição em si mesmas. Se a concepção deve ser a implantação do embrião e os inibidores 
da implantação actuam antes da implantação, ambos os conceitos são contraditórios, se não 
errados. Com o uso destas palavras, a concepção volta a significar a fecundação, com os efeitos 
das  substâncias  correspondentes  depois  de uma fecundação completada  (post-concepção)  e 
antes da implantação, o que seria um inibidor da implantação.

De notar que estas declarações tiveram lugar antes da publicação da encíclica  Humanae 
vitae e que portanto aplanaram o caminho para a diluir e esbater a fronteira entre a protecção 
em si e o aborto precoce. 

A escritora feminista Germaine Greer fez o seguinte comentário:
"Actualmente a prevenção iguala-se ao aborto,  já que (…) não há nenhuma prova de que 
o  consumo  da  pílula  possa  evitar  que  um  espermatozóide  fecunde  um  óvulo. (…) 
Independentemente de que se valorize a criação e a destruição de tantos embriões como 
algo importante, há que dizer claramente que é um cínico engano para com as mulheres,  

249 Texto original em inglés (1963): ABORTION
"ALL MEASURES WHICH IMPAIR THE VIABILITY OF THE ZYGOTE AT ANY TIME BETWEEN 
THE INSTANT OF FERTILIZATION AND THE COMPLETION OF LABOUR". 

250 Texto original em inglés (1965): "CONCEPTION IS THE IMPLANTATION OF A FERTILIZED OVUM." 
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venderem-se métodos abortivos como se se tratasse de métodos contraceptivos, tal não  
corresponde ao respeito que é devido às  mulheres como pessoas."251

É  interessante que seja precisamente uma feminista militante, Germaine Greer, quem emita 
estas opiniões. Neste  ponto há uma notável coincidência assombrosa entre o feminismo e o 
movimento pró-vida. 

Consequências do "NÃO" à fertilidade para a sexualidade moderna e a contracepção

Em primeiro lugar há que ter em conta que as causas mencionadas do "NÃO" à fertilidade 
podem ser,  ao  mesmo  tempo,  consequências  do  mesmo  "NÃO",  só  que  aumentadas. Por 
exemplo, o hedonismo é tanto causa como consequência, tendo esta última uma magnitude 
ainda superior.

A  consequência mais importante da mentalidade contraceptiva  é a  reprodução e a 
Medicina reprodutiva, entre outros motivos porque, precisamente a contracepção moderna, –
juntamente  com a  infertilidade  temporal  consequente– resulta  muito  frequentemente  em 
infertilidade permanente, por exemplo por causa de infecções que têm a sua origem principal 
na permissividade dos comportamentos sexuais (múltiplos parceiros, DST). 

Outras consequências do "NÃO" à fertilidade
– Relativização dos conceitos morais
– Medicina sem valor, Medicina sem ética
– Permissividade na Medicina
– Factibilidade na Medicina

Com a  relativização dos  conceitos  morais pratica-se uma ética  superiormente  livre  de 
valores. Ninguém pode forçar outra pessoa a acreditar na sua escala de valores, ainda que se 
trate da verdade. Daqui surge a Medicina sem valor, uma Medicina sem ética. Isto levou a 
que  um médico, "bom católico",  ao deparar-se com o nome "World Federation of Doctors  
Who Respect Human Life" dissesse: "não há nenhum médico que não respeite a vida." Esta 
pessoa aplicava o DIU, um abortivo precoce, às mulheres, com a justificação de que era o que 
queriam e que a elas não era possível colocá-lo por si mesmas. Este comportamento assinala 
outra consequência da "ética moderna": a permissividade da Medicina. O paciente expressa 
os seus desejos e o médico é apenas o executor neutral, sem valores. Isto aplica-se a um grande 
número de casos, desde as intervenções plásticas, passando pela contracepção, pelo diagnóstico 
pré-natal e o aborto até à eutanásia. 

Em relação  directa  com este  desenvolvimento  encontra-se  a  crescente  factibilidade  da 
Medicina. Por exemplo, é factível "corrigir" um dano existente: com uma esterilidade ovárica 
causada por uma inflamação, intervenções microcirúrgicas nas trompas ou a fecundação 
in vitro (FIV) poderia ajudar a mulher a ter um filho.   Se com este último "método de 
tratamento" chegaram a implantar-se demasiados embriões no endométrio,  podem-se matar, 
através do feticídio selectivo, o número desejado de crianças do ventre materno para garantir 
aos restantes possibilidades superiores de sobrevivência. Com tais argumentos, aparentemente 
humanitários, justifica-se o feticídio selectivo. No entanto, pôe-se de parte que com este tipo de 
tratamentos  (fecundação  in  vitro com  feticídio  selectivo)  destroem-se  directamente  vidas 
humanas  e  não  se  soluciona  a  causa  da  infertilidade,  pelo  que,  de  facto,  não  se  trata  em 

251  Greer, G.:  The Whole Woman. London: Doubleday, 1999, pág. 92-93, cortesia da Family Education Trust. 
(Texto original em inglés: "These days, contraception is abortion because ... pills cannot be

shown to prevent sperm fertilising an ovum...Whether you feel that the creation and wastage of so many embryos 
is an important issue or not, you must see that the cynical deception of women by selling abortifacients as if 
they were contraceptives is incompatible with the respect due to women as human beings.")
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absoluto de uma autêntica terapia. Aliás, a FIV/TE e a ICSI utilizam muitos embriões e são por 
conseguinte destruidoras de embriões; estas técnicas já tiraram a vida a muitas crianças não 
nascidas. 

Por causa desta factibilidade,  deste delírio  do factível,  as pessoas actuam de forma 
despreocupada com a fertilidade natural, já que sempre existe outra saída, na forma de 
reprodução  assistida. O  número  de  vítimas  não  é  tido  em  conta  e  muitas  vezes  é 
silenciado. 

E  assim  passamos  ao  ponto  seguinte: em  primeiro  lugar  tínhamos  a  separação  da 
sexualidade da procriação e agora vemos que, como consequência do NÃO à fertilidade, dá-
se a  separação da procriação da sexualidade.  Já  apareceram os  primeiros  esforços  para 
eliminar por completo a procriação natural e limitar o nascimento de novos filhos ao tubo de 
ensaio. Esperemos que isto não chegue a ocorrer nunca. 

Outra  das  consequências  é  toda  a  trama  em  torno  da  investigação  com  embriões, 
especialmente sobre células estaminais.

Outras consequências deste "NÃO"
-Valorização errónea dos efeitos secundários dos "contraceptivos"
- Danos para a mulher

–Exploração da mulher
       –Reivindicações de género

A valorização errónea dos efeitos secundários dos "contraceptivos" refere-se especialmente  
aos efeitos  secundários médicos,  o que prejudica a mulher,  sobretudo na perspectiva  da 
saúde,  ainda  que  se  aparente  actuar  em benefício  desta. No  entanto,  mais  uma vez, as 
prejudicadas são as mulheres, que sofrem uma exploração descarada e não costumam dar-
se  conta  -novamente-  dos  prejuízos  que  lhes  causam  até  que  é  demasiado  tarde. Esta 
exploração é de carácter sexual, mas também moral e económico. 

As  mulheres,  com  as  feministas  à  cabeça,  reclamaram  a  contracepção,  na  época  
sobretudo  a  "pílula",  para  a  sua  libertação,  entre  outras,  sexual. E  de  novo  foram as 
feministas que se deram conta de que esta libertação só o era aparentemente e que tinham 
sido exploradas sexualmente, pelo que abandonaram a reivindicação da "pílula". 

Outra das consequências da mentalidade contraceptiva é a promoção das  reivindicações  
de género, por exemplo,  ao fomentar o amor homossexual como uma forma igualmente  
válida de sexualidade, mas não reprodutiva. 

Meio ambiente e hormonas
Hormonas na água subterrânea:
– Estrogénios e substâncias semelhantes aos estrogénios: 
– Contraceptivos orais

          – Terapéutica hormonal de substituição pós-menopausa
          – Outras substâncias diversas (plásticos)

O efeito dos estrogénios observou-se primeiro no mundo animal, já que causava
– uma feminilização dos animais machos e
– nos homens, uma redução do número de espermatozóides

Infertilidade masculina
Desta vez os  senhores da criação, que em grande parte estiveram e estão implicados na 

concepção  e  elaboração  de  métodos  contraceptivos  (com  excepção  de  Margret  Sanger  e 
determinados círculos feministas), não saíram ilesos, já que o  número de espermatozóides 
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reduziu-se  50% ao  longo  de  50  anos, pelo  enriquecimento  das  águas  subterrâneas  com 
estrogénios, entre outros motivos.

A infertilidade masculina é, cada vez mais, uma questão urgente, que não é tão fácil de 
restabelecer. Terapêuticamente podem realizar-se muitas mais intervenções na mulher que no 
homem. Os homens são, no que respeita às terapias para a infertilidade, mais resistentes que as 
mulheres.   A contracepção facilita pela primeira vez a continuidade desta situação até chegar 
ao caos total. E, ainda que seja difícil  de acreditar,  a Medicina participa em tudo isto sem 
espírito crítico, promovendo, pelo contrário, tais situações.

Ao princípio excluiu-se a pílula desta situação e culparam-se as hormonas da terapêutica 
hormonal  de  substituição  e  outras  substâncias,  como  o  plástico,  até  que  não  restou  outra 
solução senão incluir  a pílula como causa. 

Outras consequências do "NÃO" à fertilidade
– Sexualidade adolescente

– Gravidezes adolescentes
– Crescimento drástico da taxa de abortos entre as adolescentes

– Crescimento da taxa de suicídio entre os jovens
– Doenças sexualmente transmissíveis (DST): clamidíase, gonorreia, sífilis, VIH

Um  efeito  e  consequência  da  separação  da  sexualidade  e  procriação  é  sem  dúvida  a 
sexualidade adolescente.  Enganam-se as  adolescentes  com a chamada sexualidade  segura, 
como se se pudesse separar sexo de procriação e faz-se-lhes crer que têm direito à sexualidade, 
isto é, a um prazer não adulterado, sem lhes explicar claramente as suas consequências. Não se 
lhes diz que quando se pratica sexo há que ter sempre em mente a geração de uma criança. De 
forma  superficial  recomenda-se-lhes  contraceptivos  sem  lhes  explicitar  a  insegurança  dos 
mesmos.  Não  é  estranho  que  as  gravidezes  adolescentes e  a  taxa  de  abortos  entre  as 
adolescentes tenham aumentado drasticamente. 

A situação não é tão surpreendente se se disser que  a pílula só é tomada correctamente em 
50-60% dos casos e que as taxas de insucesso (índice de Pearl) entre as adolescentes são de 15-
18%.252 Já há quem  fale em "desamparo sexual".253

Foi  dado  a  conhecer  que  algumas  clínicas  de  abortos  de  EUA  tinham  administrado 
intencionalmente pílulas de baixa dosagem, isto é inseguras, a raparigas jovens esperando que 
ficassem grávidas para poder aumentar os benefícios (a ex-proprietária e ex-gerente de uma 
clínica de abortos tornou-o público). Não podemos esquecer, também, o aumento da taxa de 
suicídios entre os adolescentes.

Uma consequência directa deste comportamento sexual é a  transmissão de DST254, que 
podem comportar  a  infertilidade  para  estas  jovens,  com a consequente  separação  de 
fertilidade  e  sexualidade. Por  sua  vez,  esta  infertilidade  obriga  a  recorrer  à  reprodução 
assistida em forma de FIV/TE e ICSI. Desta forma o círculo vicioso alimenta-se e cada vez 
mais rapidamente. Em acréscimo a pílula- como já se disse- fomenta a difusão de infecções por 
Clamydia e, provavelmente, também por HIV.

Recentemente, está em expansão nos EUA uma DST que até agora tinha recebido pouca 
atenção:  o  Mycoplasma  genitalium,  cuja  transmisão  é  facilitada  pelo  preservativo.255 Os 
mycoplasmas, sendo os agentes mais pequenos conhecidos, são já a segunda DST depois da 
Clamydia e também podem causar infertilidade.

252 Simpósio  Sexualidade  juvenil  e  contracepção:  uma actualização,  3-4-2008,  no  Seedamm Plaza,  Pfäffikon 
(Suiça). Grupo de trabalho Ginecologia infantil e juvenil GENEA. 
253 Keller, Claudia: "Aufklärumg durch Pornofilme, Arche-Kinder sprechem 

über  sexuole  Erfahrung",  Tagesspiego (Berlim),  22-06-2008 
http://www.tagesspiego.de/berlin/;art270,2556182
254 Doenças sexualmente transmissíveis.   
255 Manhart,  L.  E.  et  al.:  "Myoplasma genitalium Among young Adults  in  the  United  States:  An Emerging 

Sexually Transmitted Infection", American Journal of Public Health
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Taxa de diagnóstico de infecção genital não complicada por Clamydia por sexo e faixa etária,  
Clínicas médica urogenitais, Reino Unido*, 1995-2002

Homens Mulheres
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Apresentamos  uma  estatística  britânica  que  mostra  como  aumentaram  a  gonorreia,  as 
infecções  por  clamydias  e  o  herpes  genital  entre  1994  e  2000. Os  dados  apresentam-se 
numericamente,  e  pode  ver-se  que  as  clamydias  se  destacam  enormemente. À  esquerda 
aparecem os dados relativos aos homens, e à direita as mulheres. Especial atenção merece a 
linha verde: mostra que o aumento ocorreu sobretudo nas jovens entre 16 e 19 anos e entre os 
homens com idades compreendidas entre 20 e 24 anos. É oportuno referir que a 1ª inflamação 
das trompas reduz em 20% a fertilidade e que a pílula favorece massivamente as infecções por 
Clamydia. 

No caso da gonorreia  encontramos uma imagem semelhante: de novo o maior  aumento 
encontra-se entre as mulheres de 16 a 19 anos e entre os homens de 20 a 24 anos. 

Actualmente  transmite-se  às  jovens  a  mensagem  de  que  já  não  há  necessidade  de 
abstinência, de forma que a diminuição do medo da gravidez conduziu a um comportamento 
sexual cheio de riscos, nomeadamente um risco superior de DST.  

O famoso Guttmacher Institut nos EUA, que promove o aborto, a contracepção, etc., afirma 
que  este  risco  de  DST  nas  mulheres  jovens  é  explicado  por  factores  biológicos. As 
adolescentes  adquirem  estas  infecções  porque  o  seu  organismo  tem  menos  anticorpos 
protectores e apresentam uma natural imaturidade cervical, que facilita tais infecções. 

Outra afirmação: "as pessoas jovens activas sexualmente têm uma tendência superior a ter 
vários companheiros." Isto deduz-se facilmente de tudo quanto foi dito.  

Mas isto não é tudo. Também a sexualidade é prejudicada com a pílula. Assim o afirma o 
filósofo Max Horkheimer, um co-fundador da escola de Frankfurt:

"temos que pagar a pílula com a morte do amor erótico." Max Horkheimer 

HÁ MUITO que se observou uma diminuição e inclusive uma perda da libido durante o 
consumo da pílula. Durante muito tempo pensou-se que era um estado reversível depois de 
interromper a toma.  No entanto, novos estudos mostram que uma grande percentagem destas 
mulheres  pode  sofrer  de  perda  irreversível  da  libido. Tal  acontece  devido  ao  aumento  da 
globulina SHBG no organismo, que pode manter-se mesmo depois de ter deixado a pílula. 
Desta forma as mulheres tomam algo, a pílula, para algo que já não as motiva. 

Se se tem em conta que a contracepção –especialmente a pílula– é o método de eleição para 
a  satisfação  do  hedonismo  moderno,  esta  redução  da  libido  pela  pílula  parece  ser  uma 
contradição em si mesma. Ou será que o principal é a satisfação do homem?  

Outras consequências do "NÃO" à fertilidade
• Retrocesso da população, especialmente no Ocidente: povos agonizantes 
• Protecção de activos: libertinagem
• Promoção do hedonismo

O retrocesso da população levou ao aparecimento de povos agonizantes no mundo 
ocidental (como já se comentou antes).

Por esta altura, é já do conhecimento geral a diminuição das  taxas de natalidade, com o 
consequente envelhecimento da população e os problemas sociais e económicos para o Estado 
do bem-estar daí decorrentes, apesar de faltarem planos concretos para aumentar o número de 
nascimentos. 

Carl Djerassi exprimiu-se assim no seu discurso "O Futuro da reprodução humana. Desejos 
e realidades"257: "o crescimento da população e a qualidade da prevenção não têm nenhuma 
relação", o que equivale a dizer que a contracepção não influi no crescimento da população. 

257 Carl Djerassi no seu discurso de 14-3-2008 por ocasião do 175º aniversário da Universidade de Zurique: »O 
futuro da reprodução humana: Desejos e realidades«. 
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Apesar das consequências negativas deste NÃO continuamos obstinados: "já não queremos 
renunciar à liberdade que obtivemos" (R. Ehremberger, psiquiatra). 

Trata-se de não perder a libertinagem que conseguimos obter e continuar a  promover o 
hedonismo apesar dos conhecimentos contrários. 

Em qualquer caso, a mulher não apenas disfruta desta situação, como –contrariamente a 
todas as opiniões- volta a ser vítima desta mentalidade.

Outras consequências do "NÃO" à fertilidade:
– Relativização da importância da sexualidade

  – Consideração do filho como inimigo
– Decadência moral
– Promoção dos contraceptivos e do aborto

 – Consequências físicas e psíquicas do aborto, sobretudo o Síndrome post-aborto (SPA)

Relativização da importância da sexualidade:
Dentro deste ponto há dois aspectos a ter em conta: o primeiro é o sentido da sexualidade, 

que consiste  na procriação  e  no amor e  entrega  no seio do casal. Como já  mencionámos, 
mediante a contracepção, deixa-se cada vez mais de lado a procriação, e a sexualidade é vivida 
isolada dela.

Em segundo lugar, pode observar-se um fenómeno curioso: apesar da tendência  para  a 
"naturalidade", na contracepção não se tem em conta este conceito. As pessoas opõem-se a 
quase todos os medicamentos (inclusive em doses baixas), mas tomam a pílula com paciência 
dia após dia durante anos. Neste caso, ignora-se totalmente o "natural", como se não pudesse 
ou não devesse ser válido neste aspecto. Porque a contracepção é   um componente fixo do 
pensamento,  está  quase  integrada,  forma  parte  da  normalidade  e  porque  se  trata  da  área 
iminentemente importante da sexualidade, à qual não se pode renunciar de forma alguma. 

Devem utilizar-se contraceptivos  quando já  não se quer ter  mais filhos.   Assim aparece 
inevitavelmente  uma  atitude  negativa  para com as  crianças,  e  isto  não apenas reforça  a  
decadência moral, mas também promove os contraceptivos e o aborto. Não se pode esquecer a 
este respeito as consequências físicas e psíquicas do aborto, especialmente o Síndrome post-
aborto (SPA), também conhecido como  Distúrbio de stress post-traumático (Post-traumatic  
Stress Disorder, PTSD). 

Começa-se  a  tomar  consciência  destes  efeitos. O  exemplo  mais  relevante  é  o  livro  
Genäkologie  und  Geburtshilfe  (Ginecologia  e  assistência  médica  no  parto)  de  Manfred  
Stauber e Thomas Weyerstahl: este contém, nas suas 3 edições, (desde a primeira edição em 
2001 até à terceira actualizada em 2007), explicações claras e absolutamente inequívocas das 
consequências do aborto. No livro não apenas são detalhadas as complicações imediatas, a  
curto e a longo prazo a ter em conta, mas fala-se, claramente, das consequências psíquicas. 
Ainda que Stauber e Weyerstahl não utilizem o termo "SPA" (nem como abreviatura nem na  
sua forma completa "Síndrome post-aborto"), os sintomas que descrevem correspondem em 
grande medida ao que muitos peritos do campo da psicoterapia denominaram já há muitos  
anos  como  SPA. Assim,  as  explicações  deste  livro  de  texto  são  totalmente  contrárias  à 
negação extrema por parte daquelas pessoas e organizações que não querem ouvir nada sobre  
o tema e que negam a existência de tais consequências com uma ignorância incompreensível.  
258

 Em realidade, estas pessoas não teriam porque dar ouvidos a Stauber/Weeerstahl, nem aos  
representantes dos movimentos pró-vida que não costumam agradar-lhes, bem como à Igreja,  
pois se estivessem dispostos a ouvir, teriam podido ler desde há vários anos os comentários de 
258 Vejam-se, por exemplo, as afirmações em grande medida questionáveis feitas na revista alemã  pro familia  

magazin (nº 1/2007). Pode citar-se a expressão insuperavelmente curta e grosseira da SVSS (Schweizerische 
Vereinigumg für die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs, União suiça para a descriminalização do 
aborto), em cujas páginas web se pode ler desde os anos 90 que o SPA é uma "invenção dos opositores ao 
aborto." 
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Étienne-Émile  Beaulieu  (!)  em pessoa,  o  inventor  da pílula  abortiva  "RU 486" conhecido  
internacionalmente: 

"É insultante para as mulheres afirmar que o aborto é tão simples como a toma de uma  
aspirina. É sempre difícil, tanto psíquica como físicamente, e em algumos casos trágico." 259

Têm-se quase sempre a sensação de que não se pode viver sem contracepção. A deformação 
mental parece estar completa. Assim, hoje vive-se com a impressão do “ou isto ou aquilo”: não 
há  uma  terceira  via,  ou  seja,  uma  opção  em aberto,  a  abertura  à  vida,  tal  como  exige  a 
Humanae vitae,  uma  opção  de  vida  que  poderia  trazer  muito  stress e  apuros  ao  Homem 
moderno. 

Esta  mentalidade  apoderou-se  da  nossa  sociedade  há  décadas,  de  maneira  que  pôde 
estabelecer-se de forma crescente até chegar a ser um componente fixo no nosso pensamento. 
Assim se desenvolveu uma dependência total da mentalidade contraceptiva.

Neste ponto convém citar um novo estudo do Instituto Guttmacher de Junho de 2005; mostra 
como pode ser insegura a contracepção artificial e quais as consequências dela:260  nos EUA 
uma  em  cada  duas  gravidezes  é  não  desejada,  53%  dos  casos  devidos  à  anticoncepção 
artificial. Destas gravidezes não desejadas sobreviveram apenas 40% das crianças, já que para 
além de 13% de abortos espontâneos, as mulheres submeteram-se a um aborto em 47% dos 
casos.

 
Estes números mostram claramente: o aborto é necessário como segurança adicional, como 

amparo da contracepção e demonstram a  relação lógica e funcional entre anticoncepção e 
aborto. Esta relação foi detectada e definida claramente por diferentes vias há mais de 40 anos, 
e manteve a sua crua validez até hoje, por muito que se diga o contrário.261

 É importante indicar 
que esta  relação tão fundamental  entre  contracepção e  aborto foi  observada e  descrita  por 
pessoas  muito  diferentes,  também por  aquelas  que são,  sem dúvida  alguma,  partidárias  da 
contracepção e do aborto: 

"Visto  que  os  restantes  métodos  anticoncepcionais  são  incompletos,  haverá  sempre 
procura de RU 486." E.E. Beaulieu262 

"Existem  provas  claras  de  que  (ao  contrário  do  que  seria  de  esperar)  a  extensão da  
contracepção provoca um aumento das taxas de aborto."263 J.BURY (Brook  Advisory 
Centres), 1981.
"Se as pessoas utilizam a contracepção, haverá um aumento das taxas de aborto e não 
uma diminuição destas. "264 M.POTTS, 1973.

259 B. Asbell,  Die Pille, pág. 406. Neste ponto seria desejável que os abortistas tivessem em conta finalmente e 
admitissem que os abortos estão relacionados, frequentemente, com consequências psíquicas em parte graves 
graves. É  É.É. Beaulieu,  o  inventor  da pílula  abortiva que o diz,  de forma  incomparavelmente  aberta  e 
honesta. Em comparação  com ele,  muitos  representantes  das  associações  "Pro Choice" continuam a tirar 
importância, de forma irresponsável, à decisão de abortar e às suas  consequências. 
Aqueles que querem evitar por todos os meios, dar razão a pessoas que pertencem ao campo do direito à vida, 
a uma Igreja ou a alguma voz de alerta da área das Humanidade como a psicologia, poderiam ao menos dar 
razão a alguém que pertence ao seu próprio grupo! Já é hora de levar a sério esta afirmação de Beaulieu, que já 
tem muitos anos,  e  já que não se dá crédito  a outras  pessoas,  dar-se-á ao menos a ele neste ponto;  pois 
qualquer pessoa que esteja em contacto com mulheres que se submeteram a um aborto, pode e deve aprovar a 
sua afirmação: “é sempre difícil, tanto psiquica como fisicamente, e em alguns casos trágico." 
[[Abtreibumg –  Vergleich  mit  Zahnarztbesuch.  (Aborto  –  Comparação  com uma visita  ao  dentista.) Uta 
Olerstorfer (pro família, ramo alemão da IPPF): pura invenção; Annemarie Ree: invenção dos opositores ao 
aborto.]]

260 Alan Guttmacher Institute (AGI) por encargo de «Panned Parenthood», Junho 2005.
261 Cita P. Chaumu; cita K. Bockmühl.
262 Citação segundo B. Asbol, pág. 415
263 J.Bure 1981. 
264 M.Potts 1973. 
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"Nenhuma  sociedade  controlou  a  sua  fertilidade  sem  recorrer  a  uma  quantidade  
significvativa de abortos. Realmente o aborto é frequentemente o ponto de partida para o 
controlo da fertilidade.  "265 M. Potts, 1979.

"Dado  que  os  abortos  e  a  contracepção  compartilham  o  objectivo  comum  de  evitar  
nascimentos não desejados e nascimentos que teriam lugar num mau momento, existe uma  
alta correlação entre experiência abortiva e experiência contraceptiva, nas populações em 
que se tem acesso tanto à contracepção como ao aborto, e nas quais os casais tentam regular  
o número de filhos e a distância entre eles. Nestas sociedades, as mulheres que utilizaram  
contraceptivos  submetem-se mais  provavelemte  a um aborto do que aquelas  que  não os  
utilizaram. O aborto por si só é um método ineficaz de regulação da fertilidade, mas aumenta  
a sua efectividade, na medida em que a extensão do uso de contraceptivos lhe outorga a  
função de uma medida de segurança ".266 Ch. Tietze

"Provavelmente  entre  20%  e  50%  das  utilizadoras  da  pílula  e  uma  quantidade  
considerável de utilizadoras de outros métodos submeter-se-ão pelo menos a dois abortos  
em 10 anos."267

"Não há  uma contracepção, um aborto e uma esterilização, mas as três formas são um 
todo,  em que  uma delas  leva  forçosamente  a  outra.  Da mesma forma que  o  amor,  a  
sexualidade  e  a  procriação  formam  um  todo,  a  partir  de  realidades  relativamente  
autónomas mas não separáveis completamente umas das outras, a contracepção artificial,  
o  aborto  e  a  esterilização,  não  são  mais  do  que  três  etapas  de  uma mesma política  
familiar."268 Pierre Chaunu (1981)

"Não existe, na realidade, uma relação entre a mentalidade contraceptiva moderna e a  
tendência moderna ao aborto? Não foi a pílula que originou a era do sexo? Por isso e  
sempre se destacou que o aborto se converteu no  'meio contraceptivo' mais importante."

Thomas Schirrmacher269

"O  aborto  provocado  ou  artificial  é  um  dos  métodos  principias  de  controlo  da  
natalidade."270 Enciclopédia Britânica

Dado que não há nenhum método contraceptivo que ofereça uma absoluta segurança e que 
cada vez se observam mais insucessos na contracepção,  o que é confirmado com o 
estudo  apresentado  anteriormente,  o  aborto  utiliza-se  mais  do  que  nunca  como 
segurança para estes casos. O curioso é que a pílula foi publicitada em muitas ocasiões 
como  forma  de  evitar  o  aborto,   como  demonstra  o  slogan:  “é  melhor  utilizar 
contraceptivos do que abortar”. No entanto,  juntamente com a  introdução da pílula 
propiciou-se  a  liberalização  do  aborto (um  plano  “esquizofrénico”,  segundo 
Chaunu).271 Os promotores da sexualidade de livre disponibilidade, e com ela também 
da contracepção,  sabiam perfeitamente que os método contraceptivos não ofereciam 
uma segurança absoluta, e que o aborto era e é necessário como seguro dos fracassos. 
Pode citar-se  o  exemplo  da Inglaterra,  com uma aceitação  da pílula  de 43% e  um 
aumento  dos  abortos  entre  1969  e  1988  de  7%  para  20%  (um  AUMENTO  de, 
aproximadamente, 300%); em adolescentes este aumento corresponde ao quádruplo (de 
9% passou-se a 36%). 

265 M.Potts 1979. 
266 Ch.Tietze 1989. 
267 Christopher Tietze,  quoted in the National  Abortion Rights Action Leagues’s  A Speaker’s  and Debater’s  

Guidebook, Jumio 1978, pág. 24, cit. em Clowes 1997, pág. 73.
268 P.Chaumu 1979/81, pág.207. 
269 Thomas  Schirrmacher,  Ehezwecke  umd  Familiempanumg  aus  katholischer  umd  protestantischer  Sicht 

(Objectivos  do  matrimónio  e  planeamento  familiar  do  ponto  de  vista  católico  e  protestante),  em: Ders. 
Familiempanumg – eine Option für Christem? (O planeamento familiar; uma opção para os cristãos?), Bona 
2006,  pág.  162.  (A  seguinte  referência  à  Enciclopédia  Britânica  deve  agradecer-se  à  referência  de 
Schirrmacher, neste mesmo documento)

270 Ellinor E.N. Draper, Art. »Birth Control«, em: The New Encyclopedia Britannica, volume 2, pág. 1065–1073.
271 Veja-se mais acima a citação detalhada de P. Chaunu.
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Outras consequências da mentalidade contraceptiva:

–   Desvalorização do casal estável
– Relações de casais instáveis
– Promiscuidade
– Adultério

– Aumento das taxas de divórcio
–   Crianças “orfãs”

 –   Destruição da família
– Sexualidade na Internet 
– Pornografía infantil
– Aumento das agressões sexuais

–   Maus tratos infantis/pedofilia

O facto de que se deixe de dar importância ao casal estável é fácil de entender. Há cada 
vez mais relações de casais instáveis, promove-se a promiscuidade e o adultério, e com 
isso  aumentam os  casos  de  divórcio,  o  que leva  por  sua vez  à  pior  consequência:  as 
crianças orfãs.

A destruição da família  já é, portanto, um triste facto.
A Internet conquistou a sexualidade ou a sexualidade a Internet, mediante a constante 

propaganda sexual através deste meio, que serve de veículo para a  pornografia infantil. As 
consequências lógicas são: o aumento das agressões sexuais, que se reflectem, naturalmente, 
na violência geral, os maus tratos infantis e a pedofilia.

A Medicina tem um papel chave em tudo isto. Depois do parto, quando a parturiente sai do 
hospital, uma das tarefas mais importantes é falar da contracepção, e se possível começar com 
ela de imediato. Trata-se de uma total doutrinação, uma espécie de mania dos médicos. Esta 
prática representa uma enorme invasão na intimidade da mulher, ao falar sobre o modo de 
evitar outras gravidezes e ter mais filhos, tomando-se, praticamente, a decisão pela mulher. 
Não se poderia interpretar esta atitude como uma desvalorização da dádiva, a criança, que se 
acaba de receber?

Consequências da reprodução assistida
• Gravidezes múltiplas e nascimentos prematuros
• Feticídio selectivo
• Diagnóstico pré-implantatório (DP)
• Investigação com embriões
• Investigação com células estaminais embrionárias
• Clonagem

Tal  como  vimos,  a  separação  da  sexualidade  e  da  fertilidade  conduz  a  estados  que 
promovem a fecundação artifical.  Esta pode provocar gravidezes múltiplas, por exemplo de 
cinco gémeos, que de acordo com a natureza teriam reduzidas possibilidades de nascer sãs, ou 
cujas possibilidades de sobrevivência são muito fracas, devido ao nascimento prematuro que 
costuma acompanhar estes casos. A consequência disto é o feticídio selectivo.

Tendo em conta que hoje só se exigem crianças saudáveis, um dos passos seguintes é o 
diagnóstico pré-implantatório em crianças  de FIV e ICSI, para descartar malformações.  No 
caso de uma deficiencia o embrião é recusado e não é implantado.

A consequência resultante deste círculo vicioso é a investigação com embriões, isto é, a 
investigação no e com o embrião, que também conduz à destruição do embrião. E o passo 
seguinte é a investigação com células estaminais embrionárias, com o propósito, entre outras 
coisas, de poder curar doenças em pessoas nascidas. Considera-se o embrião como armazém de 
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peças  de reposição.  E  isto  apesar  de  se  ter  comprovado que só a  investigação  em células 
estaminais adultas conduz ao êxito para curar determinadas doenças.

O passo seguinte  é a clonagem de uma pessoa. Hoje em dia fala-se da autorização para a 
clonagem  terapêutica  com  o  objectivo  de  curar  determinadas  doenças.  No  entanto,  a  que 
distância ficamos da clonagem reprodutiva?

A última consequência da mentalidade contraceptiva é a Eutanásia.
 Quando  não  se  respeita  o  início  da  vida,   a  consequência  necessária  é  também  o 
desprezo pelas pessoas mais velhas e doentes. E isto falando apenas a nível psicológico. Mas 
também por motivos demográficos, os poucos jovens não estarão dispostos a suportar a carga 
económica da grande quantidade de idosos, o que será um dos motivos da eutanásia! A este 
respeito o escritor Philippe Sollers escreve depois da morte de Chantal Sébire no Journal du 
Dimanche: 

"Lutamos pelo direito ao aborto, agora é lógico que lutemos pelo direito à morte."272

Tendo em conta o diagnóstico pré-natal selectivo, deve entender-se que a exterminação de  
um ser vivo com deficiências in útero não é senão eutanásia pré-natal activa, e portanto o 
prelúdio da eutanásia pós-natal activa.

A última evolução no campo do transplante de órgão em pacientes com paragem cardíaca 
são  os  chamados  Non-Heart-Beating-Donors  (NHBD),  que  não  sofrem  uma  morte 
cerebral, que poderiam ser reanimados se necessário. A morte cerebral, necessária até agora 
para uma extracção de órgãos, poderá deixar de ser imprescindível.

A "doação de órgãos planificada" pode realizar-se mediante “paragem cardíaca provocada”, 
isto é, mediante “a renúncia a tratamentos vitais". Uma nova forma de eutanásia! E assim se 
amplia  a  disponibilidade  das  pessoas.  Com  isto  poder-se-ia  aumentar  a  quantidade  de 
transplantes em 25% ou até em 42%.273 274

"A revolução (de 68) come os seus próprios filhos, também os filhos da sociedade da 
diversão!” 

• Aborto
• Contraceptivos: inibição da nidação

• Efeitos secundários
• Demografia
• Decadência económica
• Eutanásia

272 Citação do FAZ de 9 de maio de 2008 «Chantal Sébire pediu ao Estado e ao Presidente que lhe concedessem o 
direito à ajuda para morrer. A ex-professora tinha uma doença incurável. O seu destino manteve a opinião 
pública ocupada durante dias- quando se mostraram as fotos de Chantal Sébire na imprensa e na televisão, 
90% dos franceses mostraram-se de repente a favor da eutanásia, segundo as sondagens. Bernard Kouchner, 
fundador dos Médicos sem fronteiras e Ministro dos Assuntos Exteriores actual, mostrou-se a favor de uma 
aprovação excepcional. No entanto, Chantal Sébire despediu-se da vida como desejava na sua casa rodeada 
pelos filhos. 
http://www.faz.net/s/RubCF3AEB154CE64960822FA5429A182360/Doc~EE0077F48FB0141B09E3106B4E
7335CDA~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_googlefeed

273 ZELKA-MEMHORN,VERA/SIEGMUMD-SCHULTZE,  NICOA: Non-Heart-Beating-Donors: dadores  de  órgãos  »com 
paragem cardíaca«, Dtsch Arztebl 2008; 105(16): A-832 Themen der Zeit. 

274 Umstrittene Spenderauswahl, Schon Herzstillstand reicht Ärzten für Organentnahmen (Selecção controvertida 
de dadores, a paragem cardíaca já é suficiente para os médicos para extrair órgãos) (de Heike Le Ker, 16 de 
junho de 2008, 17:53h.; SPIEGEL online http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,559972,00.html)
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Assim pode dizer-se que a revolução de 68 come os seus próprios filhos. A citação provém 
da revolução francesa. Esta comeu os seus próprios filhos e a revolução de 68 faz exactamente 
o mesmo, também com os filhos da sociedade da diversão, provocando o seu aborto; através 
dos contraceptivos que têm, entre outros, efeitos de aborto prematuro,  exterminam-se vidas em 
série, e devido aos efeitos secundários dos contraceptivos provocam-se danos nas mulheres.

A sociedade sofre com a decadência demográfica, devido à qual os povos ocidentais estão 
em processo de extinção. 

No  entanto,  segundo  os  números  oficiais  o  aborto  é  a  causa  principal  de  mortalidade 
europeia.  O resultado  inevitável  é  a  decadência  económica  que  se  apodera  lentamente  do 
mundo ocidental. E no final de tudo está a eutanásia. 

Se levamos a sério a sexualidade, devemos entendê-la e aceitá-la como um facto querido por 
Deus, e para isso existe ao fim ao cabo, a regulação natural da concepção.

A  sexualidade  vivida  correctamente,  aceite  por  Deus  e  como  é  natural  dentro  do 
matrimónio, integra a regulação natural da concepção!  Não requer contraceptivos, já que 
está aberta à vida, mas se se pratica com responsabilidade, pode satisfazer o casal sem deixar 
de regular o número de filhos. No entanto, por motivos comerciais ideológicos, este facto é 
negado e faz-se crer às pessoas que a contracepção é imprescindível.

A  saber,  a  regulação  natural  da  concepção  também  pode  significar  um  Não  à 
fertilidade,  dentro  da mentalidade contraceptiva,  segundo a  interpretação  e  a  atitude 
perante a fertilidade. Isto seria um mau uso da regulação natural da concepção e iria 
totalmente contra os  seus princípios.  O estar aberto aos  filhos  também desapareceria 
neste caso.

Vemos  o  quão  complexo  é  este  tema,  já  do  ponto  de  vista  médico-ético.  Algumas 
consequências da separação da sexualidade e da procriação ainda não se conseguiram resolver, 
como  por  exemplo,  os  efeitos  secundários  de  outros  métodos  contraceptivos.  O  que  se 
descreveu até agora deveria ser suficiente para se colocar de novo a problemática. Podemos 
continuar assim?

Balanço da contracepção, da mentalidade contraceptiva e das suas consequências
O que devemos à contracepção nos últimos 40 anos?

1. A contracepção moderna permitiu uma excessiva libertinagem da sexualidade no sentido 
de  separação  de  sexualidade  e  procriação. A  sexualidade  converteu-se  no  bem  de 
consumo número  um e  encontrou  o  seu  lugar  fora  do  matrimónio  obrigatoriamente  e 
segundo os propósitos políticos mediante a libertação dirigida da pornografia. Isto teve 
como  consequência  o  início  mais  precoce  dos  primeiros  contactos  sexuais  entre  os 
adolescentes.

2. O  aborto não diminui  através  da  contracepção,  pelo  contrário,  nos  países  com maior 
aceitação  da  contracepção,  inclusive,  aumentou  com  maior  força.  O  aborto  foi  e  é 
necessário como seguro dos fracassos da contracepção.275 Dado que a aceitação dos CO e 
do DIU é relativamente baixa, mesmo nos países industrializados, após 40 anos não se 
pode  esperar  uma  melhoria  da  situação  no  sentido  de  prevenir  o  aborto  mediante  a 
contracepção.  Assim, utiliza-se cada vez com mais falsidade o lema “É melhor utilizar 
contraceptivos que abortar”.

3. O slogan “É melhor utilizar contraceptivos que abortar” também se utiliza com falsidade 
tendo em conta que a maioria dos contraceptivos tem como  efeito o aborto precoce, e isto 
numa dimensão alucinante a nível de toda  a sociedade. 

4. Destruição  das  bases  morais  do  mundo  ocidental  com  a  revolução  sexual  e  o 
estabelecimento  do  aborto  como  o  meio  de  planeamento  familiar  mais  utilizado  de 
momento (segundo a OMS aproximadamente 40-60 milhões de abortos por ano). Com isto 
destrói-se, especialmente, a moral da juventude.

275 Veja-se de novo as citações correspondentes anteriores. 
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5. Famílias divididas e destroçadas devido ao fomentar da promiscuidade com um aumento 
de divórcios e crianças prejudicadas.

6. Aumento explosivo das doenças sexualmente transmissíveis (DST) devido à libertinagem 
sexual,  sobretudo  as  anexites  causadas  por  clamydia. O  aumento  da  esterilidade  com 
origem  nas  trompas  e  as  gravidezes  tubárias  são  consequência  disso. Assim,  torna-se 
necessário a Medicina dedicada à reprodução artificial, falando-se de FIV/ TE e de ICSI, e 
chega-se à separação da procriação e sexualidade. É suspeito que seja em parte a mesma 
Medicina a que proveja a esta necessidade mediante o seu comportamento (se se tem em 
conta a medicalização da contracepção). Assim se alimenta um grande círculo vicioso.

Propagação  da  SIDA  como  a  pior  forma  de  DST.  Os  contraceptivos  orais  estão 
possivelmente  implicados  de forma directa  na propagação:  favorecimento  de mutações 
víricas  malignas,  alívio  da  infecção  e  favorecimento  do  início  da  doença  devido  à 
debilidade das defesas provocada pelos esteróides.

7. O já existente diagnóstico pré-natal que se realiza aproximadamente na décima semana de 
gravidez, aperfeiçoa-se com o diagnóstico pré-implantatório em embriões com apenas uns 
dias de vida, o que representa a forma mais subtil de selecção pré-natal. O eugenismo não 
poderia ser mais precoce e perfeito!

8. Outros efeitos secundários médicos espantosos, devidos em parte à contracepção hormonal 
e aos DIU, também para o meio ambiente.

9. Implosões  de  população  massivas  nos  países  industrializados,  que  se  converteram em 
povos em extinção. Imigração massiva de pessoas do terceiro mundo, para poder garantir o 
standard de vida do mundo industrializado. Perigo de infiltração na cultura ocidental.  

10. Nenhuma restrição  do crescimento  da população  no terceiro  mundo,  já  que ali  não  se 
conseguiram  estabelecer  nem  os  contraceptivos  hormonais,  nem  os  DIU,  nem  a 
esterilização. (Veja-se B. Asbell: "... como meio da política de população [a pílula] foi um 
fracasso, especialmente nos países mais pobres com os números populacionais de mais 
rápido crescimento"276)

11. Dado que a contracepção moderna não era satisfatória devido aos efeitos secundários e às 
percentagens de insucesso, procuraram-se novos métodos de planeamento familiar  mais 
perfeitos. Estes estão presentes hoje em forma de RU 486 (antagonista da progesterona) e 
Epostane® (bloqueador da síntese da progesterona), combinados com prostaglandinas, que 
permitem o aborto químico até às etapas mais avançadas da gravidez, e poderiam substituir 
a  maioria  dos  abortos  cirúrgicos.  Para  além disso existe  a  contracepção  pós-coital em 
forma de NorLevo®, de RU 486 e do DIU de cobre. Também existe a vacina "anti-bebé" 
(vacina anti-hCG), que é também um método de aborto precoce. Deste modo leva-se a 
cabo  na  nossa  sociedade  o  crime perfeito  ao  não-nascido  em estadios  cada  vez  mais 
precoces do desenvolvimento embrionário tendo como resultado um verdadeiro holocausto 
de nascituros.

12. A última consequência  desta evolução é  a eutanásia,  que já  está  legitimada em alguns 
países e se estenderá a passos de gigante. Se  no princípio se pode exterminar a vida, já 
não há nada que impeça o assassinato de idosos e doentes.

Assim, pode dizer-se que começou a  grande tragédia de mudança de século,  e que o novo 
século, ou melhor dito milénio, representa o empobrecimento da vida humana; vidas humanas 
que  deveriam  ter  sido  capazes  de  buscar  os  seus  próprios  destinos  se  não  lho  tivessem 
impedido. 

276 B. Asbol, pág. 380.

83



Apesar desta devastadora informação, que não é segredo para as personalidades que ocupam 
um lugar importante na tomada de decisões, esta evolução não se detém. Pelo contrário, está a 
cair aceleradamente para o abismo, com uma velocidade e uma precisão incríveis.

A evolução política confirma-o com decisões, como a aprovação, por parte da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa de Estrasburgo, da resolução Acesso ao aborto seguro e 
legal na Europa de 16.4.2008. Segundo esta resolução, os Estados membros devem garantir "o 
cumprimento efectivo do direito das mulheres a ter acesso a um aborto seguro e legal".277 Isto 
conduzirá rapidamente e sem remédio a um "direito ao aborto". As medidas flanqueantes para 
que tal seja possível já estão introduzidas,  dado que a liberdade de consciência  do pessoal 
médico vai ser limitada ou, inclusivamente, completamente negada.278 279

Também se começa a reconhecer outra evolução: Carl Djerassi,  que se  classificou a si 
mesmo  de  "polígamo  intelectual",  expressou  a  sua  opinião  durante  um  discurso  na 
universidade  de  Zurique280 da  seguinte  maneira: as  últimas  décadas  foram  décadas  de  
contracepção,  as  seguintes  décadas  serão  décadas  de  concepção,  com  a  seguinte 
interpretação:

As mulheres deveriam poder viver a sua sexualidade e disfrutar  dela onde, quando e com 
quem quisessem. Nalguns anos poderia efectuar-se a ainda complicada ultra-congelação de 
óvulos, de forma a que as mulheres jovens, por exemplo de 20 anos, pudessem fazer extrações 
múltiplas  de óvulos para os congelar. Consequentemente,  a mulher  poderia  esterilizar-se  e 
disfrutar da sua sexualidade. Se chegados os 40 anos, por exemplo, desejasse ter um filho, os 
óvulos poderiam descongelar-se, fecundar-se e implantar-se. Assim, poderia satisfazer-se mais 
facilmente o desejo de ter filhos que com os óvulos de uma mulher de 40 anos, e teria um risco 
consideravelmente menor de ter um filho com síndrome de Down, por exemplo. Ao mesmo 
tempo, durante a interveção podia analisar-se o material genético do embrião com o DP.

"Com tudo isso, Djerassi reconhece a tendência de separação de sexualidade e procriação. 
'O sexo do futuro terá lugar em todas as partes: na cama, no carro, no bosque, no local que se 
deseje nesse momento;  a procriação,  em troca,  transferir-se-á para o laboratório:  assim é o 
prognóstico de futuro."281

Desta maneira aumenta a separação de sexualidade e procriação por um lado, e a separação 
de procriação e sexualidade por outro, numa dimensão inimaginável na mesma pessoa.

Isto  diz  respeito,  principalmente,  às  mulheres  acomodadas,  que  desejam  planear  a  sua 
carreira profissional.

Tendo em conta  o carácter  destrutivo  de embriões  da reprodução assistida,  esta  técnica 
custará a vida a uma quantidade inumerável de embriões. 

Também se soube da existência   de planos para separar completamente a procriação da 
sexualidade, permitindo apenas crianças FIV/TE, de maneira a que o Estado tivesse o controlo 
total da procriação. Haveria, por assim dizer, crianças segundo os desejos do Estado. 

Isto  recorda-nos  no limite  as  visões  totalitárias  e  a  visão da conhecida  obra de Aldous 
Huxlee "Brave new world".

277 BAIER, STEPHAN: Eine Abstimmumg gegem die Umgeboremem, em: Die Tagespost, nº48, 19-4-2008, pág. 3.
278           "Obrigação de colaborar?", quarta-feira 28-12-2005 09:27, http://www.kreuz.net/article.2447.html  .
Em princípio, –por exemplo segundo a interpretação do jurista Hirsch– um farmacêutico na Alemanha, tem, a 

partir da legislagção  vigente actualmente, o direito a negar-se a facilitar a pílula pós-coital. Também não se 
pode obrigá-lo a participar na destruição de embriões.

279 "The  Limits  of  Conscientious  Refusal  in  Reproductive  Medicine",  ACOG  Committe  Opinion,  nº  385, 
novembro de 2007. http://www.acog.org/from_home/publications/ethics/co385.pdf. 

280 Carl Djerassi durante o seu discurso de 14 de março de 2008 na Universidade de Zurique por ocasião do 175º 
aniversário da Universidade de Zurique «O futuro da reprodução humana: Desejos e realidades». 

281 Theo von Dänikem, Der Memsch im Zeitalter seiner technischem Reproduzierbarkeit, umipublic, ©Universidade 

Zurique 02.05.2008

http://www.umipublic.umizh.ch/magazin/gesumdheit/2008/2856.html 
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Um outro ponto acerca da referência ética: não há qualquer transmisão de valores se não se 
reconhecem  valores. A  melhor  protecção  para  a  dignidade  do  homem  são  as  bases 
judaicocristãs. Só por este motivo, a doutrina cristã é a melhor base para um princípio ético. 
Isto  também  foi  comprovado  empriricamente,  já  que  ao  abandonar  esta  base,  o 
desenvolvimento histórico e social ficou fora de jogo. O homem e a sua dignidade são cada vez 
menos tomados em conta, já não se olha o homem como uma unidade espiritual e carnal, mas 
cada  vez  mais  como  matéria.  O  homem  materializa-se. Tal  pode  reconhecer-se  de  modo 
especialmente claro no  campo da Medicina reprodutiva, onde a pessoa não-nascida é vista e 
tratada, praticamente, como mercadoria residual.

A evolução da contracepção, com todas as consequências desastrosas que se nomearam, 
confirma a veracidade da profética encíclica Humanae vitae do Papa Paulo VI, publicada em 
1968: tinha razão, tem razão e continuará a ter razão.  

A encíclica  foi  e  é  profética  porque  nela  se  prognosticou  a  evolução  real,  tal  como  a 
encontramos agora. 

Os  resultados  desta  evolução  são  os  frutos  da  recusa de  uma  das  encíclicas  mais 
importantes  da  história  da  Igreja.  Em  parte,  foi  uma  luta  contra  a  autoridade,  como  se 
demonstra  na  Declaração  de  Königstein (Königsteiner  Erklärung)  e  na  Declaração  de 
Mariatrost (Mariatroster Erklärung), o que corresponde à mentalidade de 68.

O não ter  em consideração  ou não seguir  a  Humanae Vitae deve interpretar-se como o 
exemplo do "non serviam" moderno. Quantos danos se poderiam ter evitado se as pessoas, não 
apenas os católicos, tivessem agido de acordo com esta encíclica. 

O Papa Paulo VI expressou a sua opinião sobre o tema no nº 31 da Humanae Vitae sob o 
título "A todas as pessoas de boa vontade": "o homem não pode atingir a verdadeira felicidade, 
à qual aspira com todo o seu ser, fora do respeito das leis gravadas por Deus na sua  naturaza e 
que deve observar com inteligência e amor." 

Contrariamente,  a Declaração de Königstein (Königsteiner Erklärung) e a Declaração de 
Mariatrost (Mariatroster Erklärung) são muito ambivalentes, de maneira  que um não crente 
que as leia não pode saber o que é verdadeiro e o que é falso, podendo por isso, entender as 
Declarações  como quiser.  Assim,  não  é  de estranhar  que tantos  crentes  tenham seguido o 
caminho da oposição mínima. 

O importante para os bispos segundo as declarações,  é a "formação de uma consciência 
independente.”  Os  directores  espirituais  devem  ter  em  conta  esta  consciência.  Assim  se 
desenvolveu a opinião da consciência  infalível.  E aqui recai a grande responsabilidade dos 
bispos alemães e austríacos, já que foram eles que deram aos crentes este modelo (rápido).

Podemos secundar Vincent Twomey, teólogo moralista  irlandês, quando diz: "creio que, 
através do debate sobre a Humanae vitae, a crise dentro da história cultural ocidental chegou 
ao  seu ponto  álgido. E  estou convencido  de  que  a  Igreja  na Europa  e  não por  último  na 
Alemanha, não se recuperará até que aceite a  Humanae vitae. E refiro-me a tudo o que nela 
está escrito.”

Qualquer pessoa racional pode, creio eu, entender a partir dos factos apresentados que a 
doutrina da Igreja não deve entender-se como carga ou incómodo para o Homem, mas está  
feita para o seu bem-estar. Isto permite-nos ter uma profunda confiança na doutrina da Igreja.  

A solução para esta situação mais que confusa não pode basear-se no desenvolvimento de 
outros  contraceptivos,  mais  efectivos  e  seguros,  ainda  que  algum  dia  fosse  possível  que 
cumprissem o seu actual propósito, isto é “apenas” prevenissem a gravidez e não tivessem 
efeitos realmente abortivos.282

Deve  reduzir-se  a  libertinagem  sexual.  Deve  criar-se  uma  nova  compreensão  da 
sexualidade. Neste sentido, inclusive  os editores do  Obstetrical & Gynecological Survey, de 
pensamento liberal, expressaram a seguinte opinião em 1989: 

282 As  estimativas  da  quantidade  de  embriões  assassinados  pelo  efeito  de  aborto  precoce  da  pílula,  só  na 
República Federal da Alemanha, chegam às centenas de millar. (Veja-se o cálculo de B. Bayle, que vai para 
além de uma simples estimativa)
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"Multiple partners – promiscuity,  if  you will – does not make for a good, monogamous 
marriage. Broken homes make 'orphans of our children.' ... We need to preach the gospel of  
premarital abstinence. As women's primary physicians, we have the responsibility for at 
least trying to educate them. The tremendous threat of AIDS is a good reason for doing so 
and often affords a good opportunity for patient discussions".283 

Também  noutros  âmbitos  seculares,  sobretudo  fora  da  Medicina,  há  muito  tempo  que  se 
chegou à conclusão de que uma sexualidade sem fronteiras não conduz de nenhuma forma ao 
esperado aumento de liberdade. Como representante desta opinião pode citar-se a dissertação 
científica adaptada aos meios de comunicação social de Hannes Greil. Greil chega à conclusão 
importante (com provas obtidas a partir das experiências na psicoterapia de R. May) de que 
"devido  à  grande  liberdade  sexual”  aparecem  “importantes  problemas  individuais  para  o 
indivíduo” e conclui: 

"É  claro  que  a  falta  de  limitações  não  capacita  as  pessoas  para  obterem  aquilo  que 
consideram liberdade: o jogo não funciona melhor quando as regras são anuladas."284

De acordo com isto pode comprovar-se que na Humanae vitae se nomeiam regras e limitações 
muito claras. E foram precisamente essas regras as que causaram uma das maiores avalanches 
de desacordo que jamais ocorreu em relação a um documento eclesiástico, tanto fora da Igreja 
como, bem se sabe, dentro dela. Segundo a opinião do autor pode e deve entender-se como 
comprovado, agora inclusive mediante  as ciências empíricas,  que uma desobediência desta 
regras  não  libertou  os  homens,  mas  prejudicou-os. A  sexualidade  e  o  matrimónio   não 
"funcionam" melhor,  mas sim pior,  se se despreza esta sábia encíclica  ou se se deixam de 
acatar outras regras. Pois, “quando se eliminam as regras”, voltando à expressão de H. Greil, 
ou quando as regras se deixam à mercê das crenças dos indivíduos e inclusive  desaparecem 
por completo, os efeitos não podem ser outros senão a destruição e a devastação, isto é ainda 
mais válido para algo tão sensível como a sexualidade humana.  

Este documento entende-se portanto, como um apelo urgente ao esforço sério e determinado 
por tornar a estabelecer a ordem moral perdida. Deve-se consciencializar de novo as pessoas de 
hoje, sobretudo os jovens, do sentido e da missão de criação da sexualidade. Devemos voltar a 
compreender, em toda a sua profundidade, o significado das palavras: “Deus fez o Homem à 
sua imagem.”  

O único  caminho  que  é  totalmente  permitido  ao  Homem e  que  este  deve  transmitir  com 
dignidade humana é a sexualidade natural e querida por Deus, que foi definida precisamente 
por  uma  revista  especializada  em  ginecología (!)  como  "Evangelho  da  abstinência  pré-
matrimonial" (ver acima). 

Esta abstinência pré-matrimonial corresponde, no marco do planeamento familiar dentro do 
matrimónio, à abstinência periódica seguindo a regulação natural da concepção.

Para concluir, podemos acrescentar a opinião expressa pelo Papa Bento XVI no seu discurso 
por ocasião do 40º aniversário da encíclica Humanae vitae: 

"A docência da Igreja não pode deixar de pensar, de uma forma nova e profunda em todas 
as ocasiões, nos princípios fundamentais do matrimónio e da procriação. O que ontem era 
verdadeiro, continua a ser verdadeiro hoje. A verdade que se expressa na  Humanae vitae 
não  se  modifica;  a  sua  doutrina  é  especialmente  actual  devido  às  novas  descobertas 

283 Beral et al. 1989.  («Múltiplos parceiros - promiscuidade, se quiserem - não é nenhuma base para um bom 
matrimónio.  Os  lares  desfeitos  convertem  os  nossos  filhos  em  orfãos.»... «Devemos  pregar  de  novo  a 
abstinência prematrimonial. [Textual: Devemos pregar o evangelho da abstinência pré-matrimonial.] Como 
ginecologistas temos o dever de tentar instruir as nossas pacientes. A ameaça terrível da SIDA é um bom 
motivo para  o fazer,  e  oferece  ao mesmo tempo uma oportunidade adequada  para  falar  do tema com os 
pacientes.«) Trad.: R.E. 

284 H.  Greil,  Liebe  in  ›Big  Brother‹. O amor  como abstracto  colectivo  gerado  pelos  media.  A transição  do 
simbolismo público de um estado íntimo no marco do formato televisivo docuserie. Dissertação 2004.
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científicas, e convida a reflectir sobre o seu valor intrínseco. O conceito chave para entender 
correctamente o seu conteúdo continua a ser o amor."285

Autor:
Dr. Rudolf Ehmann
Médico especialista em ginecologia e obstetrícia

285 Discurso feito pelo Papa Bento XVI no sábado 10 de Maio de 2008 durante a recepção dos membros do 
congresso internacional por ocasião do 40º aniversário da encíclica Humanae vitae. O congresso teve lugar na 
Pontíficia Universidade Lateranense.
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	"NÃO" à fertilidade: causas e consequências da mentalidade contraceptiva
	Introdução
	A) Múltiplas ameaças à vida não-nascida
	A partir de agora guiar-nos-emos pela seguinte classificação: 
	I. Aborto
	II. Contracepção
	V. Tratamentos médicos
	I. Aborto


	  {0>Ad I. 2. Chemische Abtreibung <}0{>I. 2. Aborto químico<0}
	{0>Antiprogesteron<}89{>Antiprogesterona<0}
	{0>Ad II.<}0{>II.<0} {0>Kontrazeption <}100{>Contracepção<0}
	{0>II.1.<}0{>II.1.<0} {0>Hormonale Kontrazeption:<}94{>Contracepção hormonal<0} 
	{0>An diesem Beispiel lässt sich die Problematik der – wenn man so sagen darf – sozusagen unsichtbaren Bedrohung des noch so jungen ungeborenen Lebens sehr gut aufzeigen, insbesondere der Schnittstelle zwischen eigentlicher Empfängnisverhütung und Frühabtreibung.<}0{>Com este exemplo pode-se mostrar com facilidade a problemática das ameaças invisíveis à vida dos nascituros –para dizê-lo de alguma forma–, especialmente da fronteira entre a prevenção e o aborto precoce.<0} {0>Daher wollen wir hier etwas ausführlicher werden.<}0{>Por isso tentaremos ser um pouco mais concretos.<0}

	{0>c)<}0{>c)<0}	{0>Depogestagene:<}100{>Progestagénios de depósito:<0} 
	     – {0>Depo Provera = »Dreimonatsspritze« <}0{>Depo Provera® = "injecção trimestral"<0}
	     – {0>Hormonimplantate:<}0{>Implantes hormonais:<0} {0>Norplant, Implanon<}0{>Norplant®, Implanon®<0}
	{0>d)<}0{>d)<0}	{0>Gestagenhaltiges IUD (»Hormonspirale«) <}0{>DIU com progestagénios ("espiral hormonal")<0}
	{0>ad II.1. a) Orale Kontrazeption und b) Östro-progestative Depotpräparate<}0{>II.1. a) Contracepção oral e b) Preparações com depósito estroprogestativos<0}
	1)	{0>Ovulationshemmung:<}89{>Inibição da ovulação:<0}
	2)	{0>Zervixschleim:<}89{>Muco cervical<0}
	3)	{0>Endometriumfaktor = Nidationshemmung:<}0{>Endométrio = inibição da implantação:<0}
	4)	{0>Tubenfaktor:<}89{>Trompas<0}
	{0>Das Ausmaß der frühabtreibenden Wirkung der Pille für Deutschland und vergleichbare Länder<}0{>A magnitude do efeito abortivo precoce da pílula na Alemanha e em países semelhantes<0}
	{0>Gründe für das Versagen von Ovulationshemmung und Zervixbarriere<}0{>Causas do fracasso da inibição da ovulação e da barreira cervical<0}
	{0>a)<}100{>a)<0}	{0>Pharmakokinetik und Pharmakodynamik – oder warum Arzneistoffe höchst unterschiedlich wirken <}0{>Farmacocinética e farmacodinâmica ou porque é que os medicamentos actuam de forma tão diversa<0}
	{0>b)<}100{>b)<0}	{0>Der Gewöhnungseffekt <}0{>Habituar-se aos efeitos<0}
	{0>c)<}100{>c)<0}	{0>Körpereigene Östrogenproduktion im Follikel{1>fn<1} <}0{>Produção de estrógenios no folículo{1>57<1}<0}
	{0>d)	»... wenn das Präparat vorschriftsmäßig eingenommen wird«{1>fn<1} – oder: Vom Vergessen der Pille<}0{>d) "Quando a preparação hormonal é tomada correctamente"{1>60<1} ou o esquecimento da pílula<0} 
	{0>e)<}0{>e)<0}	{0>Warum ausgerechnet das Absetzen der Pille ihre nidationshemmende Wirkung massiv erhöht<}0{>Porque é que o esquecimento da pílula aumenta enormemente o efeito inibidor da implantação<0}
	{0>Ad II.<}100{>II.<0} 2. {0>IUD<}100{>DIU<0}



	{0>Ad II.<}100{>II.<0} 3. Vacinas contraceptivas<0}
	{0>Dabei handelt es ich um Substanzen (HSD –hCG{1>fn<1} vaccine), die imstande sind, im Körper der Frau Antikörper gegen das Schwangerschaftshormon -HCG zu bilden.<}0{>Estas vacinas contêm substâncias (vacina HSD-hCG{1>73<1}) cuja função é formar anticorpos no organismo da mulher contra a hormona da gravidez, ß-hCG.<0} Além disso, estão unidas aos toxóides tetânico e diftérico ou também à toxina colérica como substâncias transportadoras. Os anticorpos dirigidos contra a ß-hCG desactivam esta hormona, o que provoca um aborto prematuro, provavelmente pela neutralização do efeito luteotrópico da ß -hCG. Nos países do terceiro mundo estas vacinas administram-se às mulheres, sobretudo com o pretexto da vacina do tétano, sem as informar do facto de que ao mesmo tempo se vacinam contra uma gravidez. E isso sem ter em conta que uma vacina geralmente aplica-se contra uma doença, e uma gravidez não o é. Em princípio, estas vacinas têm uma vida útil de um a dois anos, são muito eficazes, reversíveis e têm apenas alguns efeitos secundários. No entanto, já surgiram dúvidas respeitantes à sua eficácia. AAlém disso, também se conhecem algumas reacções imunológicas cruzadas.
	   {0>In Entwicklung sind zudem Impfungen, die sich gegen gonadotrope Hormone sowie direkt gegen Spermien, Eizellen und den jungen Embryo richten, letztere mit dem Ziel, denselben absterben zu lassen.<}0{>Actualmente estão-se a desenvolver vacinas dirigidas contra a gonadotrofina, assim como directamente contra espermatozoides, óvulos e embriões jovens, nestes últimos com o objectivo de os matar.
	    O interessante da questão é que neste contexto fala-se sempre da prevenção da gravidez mesmo quando estas vacinas têm como alvo um embrião já formado.{0>Interessant dabei ist, daß in diesem Zusammenhang immer von Verhinderung einer Schwangerschaft gesprochen wird, auch wenn sich die Impfungen gegen den bereits entstandenen Embryo richten.<}0{><0}
	{0>Ad II.<}100{>II.<0} 4. {0>Antiprogesteron<}100{>Antiprogesterona<0}
	{0>Ad III Interzeption = Postkoitale Kontrazeption:<}0{>III. Intercepção = contracepção pós-coital<0} 
	{0>Ad V. Medizinische Behandlungsmethoden<}0{>V. Métodos de tratamento médico<0}
	{0>Ad VI.<}0{>VI.<0} {0>Lifestyle<}100{>Estilo de vida<0}

	{0>Diskussion <}0{>Debate<0}
	{0>B) Bedrohungen des geborenen Lebens, insbesondere der Frau, durch die Geburtenkontrolle<}93{>B) Ameaças à vida nascida, especialmente à mulher, causadas pelo controlo da natalidade  mulher<0}
	{0>Portiokarzinom: Muttermundkrebs<}0{>Carcinoma cervical<0}
	{0>Korpuskarzinom: Gebärmutterschleimhautkrebs<}0{>Carcinoma endometrial<0}
	{0>Ovarialkarzinom: Eierstockkrebs<}0{>Carcinoma ovárico<0}
	Carcinoma de mama<0}
	{0>Wingo 1993 (CASH):<}100{>Wingo 1993 (CASH)<0} 
	{0>40 % <}100{>40%<0}
	{0>Orale Kontrazeptiva und Prognose des Brustkrebses<}0{>Contraceptivos orais e prognóstico do carcinoma da mama<0}
	{0>Spielen bestimmte Östrogene oder Gestagene eine Rolle?<}0{>São relevantes determinados estrogénios ou progestagénios?<0}
	{0>Pilleneinnahme und Brustkrebs bei anderen Risikofaktoren<}0{>O consumo da pílula e o carcinoma da mama na presença de outros factores de risco<0}
	{0>Depo Provera<}0{>Depo Provera®<0}


	{0>Leberkrebs<}0{>Carcinoma do fígado<0}

	{0>Über die psychischen Auswirkungen der Pille äußert sich Peterson:<}0{>Peterson faz o seguinte comentário acerca dos efeitos psíquicos da pílula:<0} 
	{0>Die englische Ärztin Dr. Ellen Grant, Autorin des Buches »The bitter Pill«, hat es auf den Punkt gebracht:<}0{>Ellem Grant, médica inglesa e autora do livro The bitter Pill, descreve-o muito bem:<0} {0>»Die Gesundheit der Frauen wurde auf dem Altar der Bevölkerungsplanung geopfert«<}0{>"a saúde das mulheres foi sacrificada no altar da planificação da população".<0}
	{0>Ursachen des »NEIN” zur Fruchtbarkeit<}0{>Causas do "NÃO" à fertilidade<0}
	{0>Nun zu den Ursachen des Nein zur Fruchtbarkeit.<}0{>Olhemos mais detalhadamente as causas do não à fertilidade.<0} {0>An erster Stelle steht wohl der Hedonismus, eine genuine Ursache, nämlich die Sexualität als solche, der ein hedonistischer Zug innewohnt, der in unserer modernen Gesellschaft einen immer grösseren Stellenwert einnimmt.<}0{>Em primeiro lugar encontramos o hedonismo, cujos impulsos se manifestam também na esfera sexual e de forma crescente na sociedade moderna. {0>Hier ist der Mensch eo ipso anfällig.<}0{>Já por si próprio o homem é vulnerável a este impulso.<0} {0>Die Sexualität wird überbewertet, vergöttert.<}0{>A sexualidade  sobrevaloriza-se e idolatra-se.<0}
	{0>Folgen des »NEIN« zur Fruchtbarkeit und damit der modernen Sexualität und Verhütung<}0{>Consequências do "NÃO" à fertilidade para a sexualidade moderna e a contracepção<0}
	{0>Schädigung der Frau<}0{>Danos para a mulher<0}
		–{0>Ausbeutung der Frau<}0{>Exploração da mulher<0}
	{0>Falsche Gewichtung der Nebenwirkungen der »Kontrazeptiva«, und zwar vor allem der medizinischen Nebenwirkungen; damit Schädigung der Frau, besonders in gesundheitlicher Hinsicht, obwohl vorgegeben wird, im Interesse der Frauen zu handeln.<}0{>A valorização errónea dos efeitos secundários dos "contraceptivos" refere-se especialmente aos efeitos secundários médicos, o que prejudica a mulher, sobretudo na perspectiva da saúde, ainda que se aparente actuar em benefício desta.<0} No entanto, mais uma vez, as prejudicadas são as mulheres, que sofrem uma exploração descarada e não costumam dar-se conta -novamente- dos prejuízos que lhes causam até que é demasiado tarde.<0} {0>Ausgebeutet auch in sexueller wie auch moralischer und finanzieller Hinsicht.<}0{>Esta exploração é de carácter sexual, mas também moral e económico.<0} 

	{0>Umwelt und Hormone<}0{>Meio ambiente e hormonas<0}
	{0>Hormone im Grundwasser:<}100{>Hormonas na água subterrânea:<0}
	–	{0>Östrogene und östrogenähnliche Substanzen:<}94{>Estrogénios e substâncias semelhantes aos estrogénios:<0} 
			–	{0>Orale Kontrazeptiva<}100{>Contraceptivos orais<0}
	          –	Terapéutica hormonal de substituição pós-menopausa<0}
	          –	{0>Diverse andere Substanzen (Kunststoffe)<}75{>Outras substâncias diversas (plásticos)<0}
	{0>Weitere Folgen des »NEIN« zur Fruchtbarkeit<}100{>Outras consequências do "NÃO" à fertilidade<0}
	–	{0>Teenagersexualität<}0{>Sexualidade adolescente<0}
	–	{0>Ansteigen der Suizidrate bei Jugendlichen<}0{>Crescimento da taxa de suicídio entre os jovens<0}
	–	Doenças sexualmente transmissíveis (DST):<0} {0>Chlamydien, Gonorrhö, Lues, HIV<}0{>clamidíase, gonorreia, sífilis, VIH<0}

	{0>Weitere Folgen des »NEIN« zur Fruchtbarkeit<}100{>Outras consequências do "NÃO" à fertilidade<0}
	•	{0>Bevölkerungsrückgang, v.a. im Westen:<}0{>Retrocesso da população, especialmente no Ocidente: povos agonizantes<0} {0>sterbende Völker<}0{><0}
	•	{0>Besitzstandwahrung:<}0{>Protecção de activos:<0} {0>Libertinage<}100{>libertinagem<0}
	•	{0>Förderung des Hedonismus<}0{>Promoção do hedonismo<0}

	{0>Weitere Folgen des »NEIN« zur Fruchtbarkeit<}100{>Outras consequências do "NÃO" à fertilidade:<0}
	–	{0>Relativierung des Sinngehaltes der Sexualität<}100{>Relativização da importância da sexualidade<0}
	–	{0>Moralischer Niedergang<}100{>Decadência moral<0}
	–	{0>Förderung von Verhütung und Abtreibung<}100{>Promoção dos contraceptivos e do aborto<0}
	–	Relações de casais instáveis<0}
	–	{0>Promiskuität<}100{>Promiscuidade<0}
	–	{0>Ehebruch<}100{>Adultério<0}
	{0>– »verwaiste« Kinder/ Scheidungswaisen<}100{>–   Crianças “orfãs”<0}
	–	{0>Sexualität im Internet in noch nie da gewesenen Dimensionen<}100{>Sexualidade na Internet <0}
	–	{0>Kinderpornographie<}100{>Pornografía infantil<0}
	–	{0>Zunehmende sexuelle Aggression<}100{>Aumento das agressões sexuais<0}

	{0>Bilanz der Kontrazeption, der kontrazeptiven Mentalität und ihrer Folgen<}100{>Balanço da contracepção, da mentalidade contraceptiva e das suas consequências<0}

