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Resumo 

Estudos demonstram que o uso de anticoncepcionais 

pode causar alterações no peso corporal. Dessa forma, 

foi avaliado o efeito do contraceptivo oral combinado 

sobre o peso corporal e morfologia do estômago de 

camundongos fêmeas alimentadas com dieta 

hiperlipídica. Nesse trabalho foi evidenciado mudanças 

na morfologia gástrica associadas ao uso do 

contraceptivo. 

Introdução  

Os contraceptivos hormonais constituem métodos com 

elevada adesão pelo público feminino. Contudo, apesar 

do trato gastrointestinal ser a primeira via de contato 

destes fármacos, pouco se sabe dos seus efeitos sobre 

a morfologia gástrica (FRANÇOIS et al., 2016; PICARDO 

et al., 2003). O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito 

da administração contínua do anticoncepcional oral 

(ACO) composto por drospirenona (DRSP) e 

etinilestradiol (EE) sobre a morfologia gástrica de 

camundongos fêmeas alimentadas com dieta 

hiperlipídica (HFD). 

Material e Métodos 

Camundongos fêmeas Swiss adultas foram alimentadas 

com dieta normolipídica ou HFD por 65 dias e receberam 

diariamente 0,2mL de água destilada via gavagem sem 

[grupos: controle (CTL) e CH65, respectivamente], ou 

com 0,6µg de EE e 60µg de DRSP (grupos ACO e 

AH65, respectivamente). Após 35 dias, metade das 

fêmeas que compunham os grupos CTL e ACO 

passaram à receber HFD (grupos CH30 e AH30, 

respectivamente). Resultados 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 

Dunns; P<0,05. (Aprovação CEUA UFRJ-MACAÉ 

n°.:MAC039). 

Resultados e Discussão 

Após 65 dias de tratamento, fêmeas ACO apresentaram 
peso corporal (PC; 33±2 g) similar às 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. Porém, o 
PC das que ingeriram HFD e receberam ACO foi similar 
às ACO (AH30 38±6 g e AH65 37±6 g). O grupo ACO 
apresentou aumento do peso do estômago (23±4 mg/g 
PC), quando comparado ao CTL (15±3 mg/g PC). Mas, 
os grupos que consumiram HFD tiveram peso do 

estômago similar aos seus respectivos controles (CH30 
11±2, CH65 10±2, AH30 18±5 e AH65 19±4 mg/g PC). A 
análise morfológica da porção secretora gástrica do 
grupo ACO não evidenciou modificações na espessura 
do epitélio secretor (572±350 µm) ou da muscular da 
mucosa (35±21 µm), em relação ao CTL (623±501 e 
33±26 µm). A ingestão de HFD aumentou a espessura 
da muscular da mucosa dos grupos CH30 (43±22 µm) e 
CH65 (48±24 µm), sem modificar a espessura do epitélio 
secretor (CH30 623±540 e CH65 931±540 µm), quando 
comparados ao CTL. O ACO associado à HFD 
aumentou a espessura do epitélio secretor gástrico 
apenas no grupo AH65 (662±323 µm), sem alterar a 
espessura da muscular da mucosa (AH30 31±14 e AH65 
31±13 µm), em relação ao grupo ACO. Na porção não-
secretora gástrica, as espessuras da camada de 
queratina, do epitélio e da muscular da mucosa foram 
menores nas fêmeas ACO (37±30, 61±41 e 20±13 µm), 
em relação às CTL (115±108, 116±106 e 45±50 µm). A 
ingestão de HFD diminuiu a espessura da camada de 
queratina, do epitélio e da muscular da mucosa nas 
fêmeas CH65 (71±37, 71±34 e 27±10 µm), porém 
aumentou a espessura do epitélio da mucosa somente 
no grupo CH30 (125±100 µm). O tratamento com ACO 
associado a HFD aumentou a espessura da queratina e 
da muscular da mucosa nas fêmeas AH30 (58±41 e 
27±13 µm) e AH65 (91±65 e 44±41 µm), porém o epitélio 
da mucosa foi maior somente no grupo AH65 (65±28 
µm), quando comparado ao grupo ACO.  

Conclusões 

Portanto, a administração do ACO composto por EE e 

DRSP causou hipotrofia das camadas da túnica mucosa 

da porção não-secretora gástrica das fêmeas do grupo 

ACO, o que alerta para significativa perda de proteção 

contra lesões mecânicas nesta região gástrica. Mas, a 

administração do ACO por 65 ou 30 dias impediu o 

aumento do peso corporal induzidos pela ingestão de 

HFD. Além disso, a administração do ACO associado à 

HFD por 65 dias aumentou a espessura do epitélio da 

mucosa tanto na porção secretora, quanto na região não 

secretora gástrica. O aumento da camada de queratina e 

da muscular da mucosa na porção não secretora 

gástrica foi evidenciada tanto pela administração do 

ACO às fêmeas que ingeriram HFD por 30, quanto por 

65 dias.  
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