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Resumo 

O uso de contraceptivo pode ser prejudicial à saúde da 

mulher. Portanto, este estudo visa avaliar o efeito de um 

anticoncepcional oral combinado (ACO) sobre a 

adiposidade, glicemia e esteatose hepática em 

camundongos fêmeas alimentadas com dieta 

hiperlipídica (HFD).  

Introdução  

Os contraceptivos hormonais são amplamente utilizados 

pelas mulheres como forma segura de evitar a gestação. 

Porém, sua utilização pode prejudicar a homeostase da 

glicose, função hepática e metabolismo lipídico 

(ESTÉVEZ MUÑOZ et al., 2002; GALLO et al., 2014; 

OLIVEIRA et al., 2019). Neste estudo, avaliamos o efeito 

da administração contínua de ACO composto por 

etinilestradiol (EE) e drospirenona (DRSP) sobre a 

adiposidade, tolerância à glicose e esteatose hepática 

em camundongos fêmeas alimentadas com HFD. 

Material e Métodos 

Camundongos fêmeas Swiss adultas foram distribuídas 

em 6 grupos: fêmeas que receberam por 65 dias dieta 

normolipídica ou HFD associada a administração diária 

por gavagem de 0,2 mL de água destilada [grupos: 

controle (CTL) e CH65, respectivamente] ou de solução 

contendo 0,6 μg de EE e 60 μg de DRSP [grupos ACO e 

AH65, respectivamente]. Após 35 dias do início dos 

tratamentos, metade das fêmeas que compunham os 

grupos CTL e ACO passaram a receber HFD [grupos 

CH30 e AH30, respectivamente]. Os dados foram 

analisados por Shapiro-Wilk e comparados por testes 

paramétricos (ANOVA de uma via seguida de Newman-

Keuls) ou não paramétricos (Kruskal-Wallis seguido do 

pós-teste de Dunn’s), P< 0,05 (Aprovação CEUA UFRJ-

Macaé nº.: MAC039). 

Resultados e Discussão 

Fêmeas ACO apresentaram peso corporal (PC; 33±2 g) 

similar ao do grupo CTL (33±3 g). A ingestão de HFD 

aumentou o PC nas fêmeas CH30 (40±7 g) e CH65 

(47±7 g), em relação às CTL. A ingestão de HFD não 

modificou o PC nos grupos AH30 (38±6 g) e AH65 (37±6 

g), em relação ao ACO. A HFD aumentou o peso dos 

estoques de gordura periovariana, parametrial, 

retroperitoneal e mesentérica nos grupos CH30 (38±18, 

45±16, 20±12 e 24±8 mg/g de PC, respectivamente) e 

CH65 (43±16, 54±14, 20±13 e 30±12 mg/g de PC, 

respectivamente), em relação ao CTL. O consumo de 

HFD associado à ACO aumentou somente o peso do 

estoque de gordura parametrial nos grupos AH30 (35±19 

mg/g de PC) e AH65 (34±17 mg/g de PC), em relação ao 

ACO. No teste de tolerância a glicose (GTT), a glicemia 

total das fêmeas ACO (31799±5251 mg/dL.min-1) foi 

similar a das CTL (28578±6326 mg/dL.min-1). A ingestão 

de HFD aumentou a glicemia total no grupo CH65 

(40032±8739 mg/dL.min-1), comparado ao CTL. Porém, 

tanto no grupo CH30 (33522±7485 mg/dL.min-1), quanto 

nas fêmeas que receberam ACO (AH30: 34382±4539 e 

AH65: 31113±5384 mg/dL.min-1) a glicemia total não 

diferiu dos seus respectivos controles. A trigliceridemia 

nas fêmeas CH30 (77±19 mg/dL) e CH65 (84±22 mg/dL) 

foi maior em relação à das CTL (58±15 mg/dL), sem 

modificação para a colesterolemia (CTL 61±23, CH30 

83±43 e CH65 88±46 mg/dL). Estes parâmetros nas 

fêmeas AH30 (69±24 e 79±46 mg/dL, respectivamente) e 

AH65 (70±18 e 80±46 mg/dL, respectivamente) não 

diferiram do grupo ACO (63±15 e 59±30 mg/dL, 

respectivamente). A análise histopatológica do fígado 

evidenciou aumento de infiltrados inflamatórios no grupo 

ACO, em relação ao CTL. A ingestão de HFD pelos 

grupos CH30 e CH65 resultou em esteatose hepática 

dos tipos microvesicular e macrovesicular. A 

administração de ACO atenuou a esteatose hepática nos 

grupos AH30 e AH65, porém, aumentou a presença de 

infiltrados inflamatórios, hiperemia nos sinusóides e de 

células ovais, indicando lesões no parênquima hepático. 

Conclusões 

A administração do ACO atenuou o ganho de PC, o 

aumento dos estoques de gordura visceral e o 

desenvolvimento de esteatose hepática induzidos pela 

ingestão de HFD. Entretanto, a administração de ACO 

aumentou, no fígado de todas as fêmeas tratadas, a 

presença no parênquima hepático de indicadores 

estruturais de lesão hepática. 
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