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RESUMO 

 

Fundamento: A Lipemia Pós-Prandial (LPP) é o processo fisiológico no qual ocorre elevação 

seguida de remoção dos triglicerídeos e lipoproteínas ricas em triglicerídeos plasmáticos após 

ingestão de gorduras. A magnitude e amplitude da LPP apresentam associação com processo 

inflamatório e com formação da placa aterosclerótica. Mulheres em uso de Contraceptivos 

Orais Combinados (COC) possuem os triglicerídeos de jejum mais elevados que mulheres que 

dele não fazem uso.  Objetivos: 1 - Comparar a LPP e a PCR de mulheres irregularmente 

ativas que utilizam e não utilizam COC. 2 - Comparar a LPP e a PCR de mulheres ativas e 

irregularmente ativas que utilizam COC. Delineamento: Estudo prospectivo longitudinal. 

Método: Neste estudo foram avaliadas mulheres eutróficas, idade entre 18 e 28 anos, ativas e 

irregularmente ativas, com triglicerídeos de jejum ≤ 150 mg/dL divididas em três grupos: 

Grupo Contraceptivo Oral Combinado (GCOC); Grupo Sem Contraceptivo Oral Combinado 

(GSCOC) e Grupo Ativo com Contraceptivo Oral Combinado (GACOC) submetidos a teste 

de LPP, cujas amostras sanguíneas coletadas no tempo 0 (jejum de 12h), e após ingestão de 

lipídios nos tempos 180 e 240 minutos. Coletados em jejum, perfil lipídico e PCR; 

triglicérides dosadas na curva da LPP. Resultados: Avaliadas 66 mulheres divididas 

igualmente entre os grupos. Observado diferenças na PCR entre o GCOC e GSCOC e entre o 

GCOC e GACOC respectivamente 2,1 mg/L vs 0,5 mg/L (p=0,002) e 2,1 mg/L vs 1,1 mg/L 

(p=0,043). Verificada também diferença na variação da LPP entre o GCOC e GSCOC entre o 

jejum e o 180º minuto 47 mg/dL vs 35 mg/dL (p=0,015) e entre o GCOC e GACOC 47 

mg/dL vs 13 mg/dL (p˂0,001), como também entre o jejum e o 240º minuto, entre GCOC e 

GSCOC 45 mg/dL vs 28 mg/dL (p=0,041) e entre GCOC e GACOC 47 mg/dL vs 20 mg/dL 

(p=0,009). Conclusões: Mulheres ativas em uso de COC e mulheres irregularmente ativas que 

não utilizam COC apresentam menor valor da LPP e da PCR que mulheres irregularmente 

ativas em uso de COC. 

 

Palavras-Chaves: Anticoncepcionais Orais, Dislipidemias, Inflamação, Metabolismo, 

Triglicerídeos, Lipemia. 
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ABSTRACT 

 

Basis: Post-Prandial Lipemia (PPL) is the physiological process in which elevation followed 

by the removal of triglycerides and lipoproteins rich in plasma triglycerides occurs after the 

ingestion of fats. The magnitude and amplitude of PPL are associated with the inflammatory 

process and formation of atherosclerotic plaque. Women making use of combined oral 

contraceptives (COC) have a higher level of fasting triglycerides than women who do not use 

them.  Aims: 1 - Compare the PPL and e a PCR of irregularly active women who use and do 

not use  COC. 2 - Compare the PPL and e a PCR of active and irregularly active women who 

use and do not use  COC. Study Design: Longitudinal Prospective Study Method:  In this 

comparative study eutrophic women, aged between 18 and 28 years, active and irregularly 

active, with fasting triglyceride levels ≤ 150 mg/dL were divided into the following three 

groups, and compared: Combined Oral Contraceptive Group (GCOC); Group without 

Combined Oral Contraceptive (GWoCOC) and Active Group with Combined Oral 

Contraceptive (AGCOC) submitted to the PPL test, whose blood samples collected in time 

intervals  0 (fasting 12h), and after ingestion of lipids in the times of 180 and 240 minutes. 

Collected in fasting, lipid and PCR profiles; triglycerides dosed in the PPL curve.  Results: 

There were 66 women evaluated, divided equally among the groups. Differences in PCR were 

observed  between  GCOC e GWoCOC and between  GCOC and GACOC, of  2.1 mg/L vs 

0.5 mg/L (p=0.002) and 2.1 mg/L vs 1.1 mg/L, respectively (p=0.043). Differences were also 

verified in the variation in PPL between GCOC and GWoCOC between fasting and the 180th 

minute 47 mg/dL vs 35 mg/dL (p=0.015) and between  GCOC and GWoCOC 47 mg/dL vs 13 

mg/dL (p˂0.001), as well as between fasting and the 240th minute, between GCOC and 

GWoCOC 45 mg/dL vs 28 mg/dL (p=0.041) and between GCOC and GACOC 47 mg/dL vs 

20 mg/dL (p=0.009). Conclusions: Active women making use of COC and irregularly active 

women who do not use COC presented lower fasting lipid variables, PPL and inflammatory 

response than irregularly active women making use of COC. 

 

 

Keywords: Contraceptives Oral, Dyslipidemias, Inflammation, Metabolism, Triglycerides, 

Lipemia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lipemia Pós-Prandial (LPP) é um processo fisiológico que pode ser definido como 

a variação dos lipídeos plasmáticos após a ingestão dietética de gorduras. Portanto, reflete a 

capacidade do organismo em metabolizar os lipídeos1. Em adultos saudáveis atinge seu pico 

na terceira ou quarta hora e completa seu ciclo entre a sexta e oitava hora2,3. 

A LPP pode ser dividida em três fases: inicial, platô e final. Na fase inicial ocorre a 

elevação dos lipídeos até que atinjam o pico da concentração plasmática, com duração média 

de três a quatro horas. O platô representa a fase em que os lipídeos permanecem com os 

valores estáveis após atingirem o pico, com duração de uma a duas horas. A fase final 

representa o descenso dos lipídeos até que os mesmos voltem aos valores basais, com duração 

de duas a quatro horas4. 

A LPP foi descrita pela primeira vez em 1979 por Zilversmit, que relatou existir forte 

ligação da mesma com o processo aterosclerótico5. Atualmente essa relação é bem 

estabelecida, sendo a doença aterosclerótica definida como um evento pós-prandial6,7.  

Vários são os fatores que influenciam sua magnitude e amplitude. Geralmente é mais 

prolongada nos homens8, tende a aumentar com a idade9, em dietas ricas em carboidratos10, 

em tabagistas11, obesos12, diabéticos13,14 e dislipidemicos15. É atenuada apenas nos indivíduos 

fisicamente ativos16. 

Embora até o momento, não seja conhecida a influência dos Contraceptivos Orais 

Combinados de baixa dosagem (COC) na LPP, alguns estudos mostram que seu uso causa 

elevação dos triglicerídeos, do colesterol total e da lipoproteína de baixa densidade (LDL), 

mesmo quando utilizado os COC17,18. 

Sabe-se também que a doença aterosclerótica é eminentemente um processo 

inflamatório19 e que níveis mais elevados de triglicerídeos e lipoproteínas plasmáticas20,21, 

bem como, da LPP5,7 contribuem diretamente para a inflamação vascular. 

Dentre os marcadores inflamatórios a proteína C-reativa (PCR) dosada pelo método de 

alta sensibilidade é o biomarcador sistêmico subclínico cuja associação com enfermidades 

cardiovasculares é a melhor comprovada22. Evidências crescentes sugerem ainda que a PCR 

também participe ativamente do processo aterosclerótico23,24.   

Portanto diante do exposto, este trabalho teve como objetivos comparar a LPP e a PCR 

de mulheres irregularmente ativas que utilizam e não utilizam COC e a LPP e PCR de 

mulheres ativas e irregularmente ativas que utilizam contraceptivo oral. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Primários  

 

1. Comparar a LPP e a PCR de mulheres irregularmente ativas que utilizam e não utilizam 

COC. (Artigos 1 e 2) 

 

2. Comparar a LPP e a proteína C reativa de mulheres ativas e irregularmente ativas que 

utilizam COC. (Artigo 3) 

 

2.2 Objetivos Secundários  

 

1. Comparar os valores dos triglicerídeos e das lipoproteínas plasmáticas de jejum de 

mulheres irregularmente ativas que utilizam e não utilizam COC. (Artigo 1) 

 

2. Comparar os valores dos triglicerídeos e das lipoproteínas plasmáticas de jejum de 

mulheres ativas e irregularmente ativas que utilizam COC. (Artigo 3) 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Caracterização do Problema 

 

3.1.1. Lipemia Pós-Prandial 

 

     A LPP se inicia com a absorção dos lipídeos pelo sistema digestório. As gorduras 

simples (triglicerídeos) de cadeia curta e média são absorvidas diretamente pelo sistema 

digestório e são liberadas na corrente sanguínea. Já os lipídios de cadeia longa 

necessariamente são clivados, transformados em micelas e posteriormente absorvidos. As 

micelas formam os Quilomícrons (Qm) e são transportados pelo sistema linfático até a 

corrente sanguínea25.  

Os Qm são lipoproteínas que contém grande quantidade de gordura simples que são 

liberadas aos tecidos corporais de acordo com a necessidade, transformam-se em Qm 

remanescentes que são rapidamente absorvidos pelo fígado. No fígado são reesterificados e 

transformam-se em Lipoproteína de Muito Baixa Densidade (VLDL) que como os Qm 

possuem grande quantidade de triglicerídeos. Essas moléculas novamente liberam 

triglicerídeos aos tecidos. Elas diminuem de tamanho por diminuição da quantidade de 

gordura simples até se transformarem em lipoproteínas de densidade intermediária e 

posteriormente em LDL. A LDL possui grande quantidade de colesterol e baixa quantidade de 

triglicerídeos. Essas moléculas liberam aos tecidos principalmente colesterol. Todo esse ciclo 

das gorduras tanto de triglicerídeos quanto de lipoproteínas reflete a capacidade de 

metabolismo lipídico chamado de LPP25. 

Geralmente, as fontes dietéticas de lipídios ultrapassam as reais necessidades do 

indivíduo, fazendo com que os tecidos humanos se deparem com quantidades excessivas de 

gorduras. Logo, a LPP é um estado hipertrigliceridêmico transitório que reflete a capacidade 

individual de metabolismo dos triglicerídeos e lipoproteínas26.   

 

3.1.2. Metabolismo da Lipoproteínas Plasmáticas 

 

As lipoproteínas são complexos macromoleculares, responsáveis pelo carreamento de 

lipídios e proteínas no plasma27. Existem de forma geral dois grupos de lipoproteínas: (1) as 
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ricas em triglicerídeos, maiores e menos densas, representadas pelos Qm e pela VLDL; e (2) 

as ricas em colesterol a LDL e HDL28. 

Os Qm são formados quando as gotículas lipídicas emulsificadas deixam o intestino e 

penetram na árvore vascular linfática. O fígado metaboliza os Qm e estes são armazenados no 

tecido adiposo. A HDL é produzida no fígado e no intestino delgado. Já a LDL é produzida no 

fígado, a partir da conversão da VLDL, por meio da enzima lipase hepática29.  

Entre as lipoproteínas, a LDL, que carreiam normalmente de 60 a 80% do colesterol 

sérico total, possuem maior afinidade pelas células da parede arterial. No tecido arterial, as 

partículas de LDL são oxidadas e captadas pelos macrófagos no interior da parede do 

endotélio. Dá-se início ao processo da formação da placa aterosclerótica com consequente 

proliferação de células musculares lisas e outras alterações desfavoráveis que irão lesionar e 

estreitar as artérias27,28. 

Diferentemente da LDL, a HDL exerce efeito protetor contra a doença coronariana, na 

medida em que promove o transporte reverso do colesterol, removendo-o da parede arterial e 

transportando-o até o fígado para ser incorporado na bile e excretado pelo trato intestinal27. 

Em condições normais, os níveis plasmáticos pós-prandiais de triglicerídeos e a 

conversão das partículas de VLDL em LDL é controlada por processo metabólico dinâmico, 

envolvendo as enzimas lipase proteica e lipase hepática29. A lipase proteica hidrolisa os 

triglicerídeos da VLDL em ácidos graxos livres, monoglicerídios e diglicerídios, permitindo o 

suprimento desse substrato nos tecidos periféricos. A lipase hepática, por sua vez, remove 

triglicerídeos e fosfolipídios dos Qm e das VLDL remanescentes transformando-as em LDL30. 

Após a ingestão alimentar, o conteúdo de triglicerídeos presente nos alimentos é 

hidrolisado, absorvido e transformado em grandes partículas de Qm contendo as 

apolipoproteínas A-I, A-IV e B-48. Na linfa e no sangue, os Qm adquirem apolipoproteínas 

C-II, C-III e E. Já nos capilares dos tecidos adiposo e muscular, tais partículas interagem com 

a lipase proteica que hidrolisa os triglicerídeos contidos nelas transformando-os em ácidos 

graxos. Os ácidos graxos livres podem ser armazenados nos adipócitos ou podem ser 

utilizados pelas células musculares como fonte de energia27,30. 

 

 

3.1.3.  Lipemia Pós-Prandial e Doença Aterosclerótica 

 

Segundo Gomes e Carmo27, a aterosclerose é a causa principal de morte e incapacidade no 

mundo ocidental porque predispõe a outras doenças. É uma doença multifatorial e complexa, 
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que determina eventos clínicos causadores de morbimortalidade significativa, representada 

pela ocorrência de infarto do miocárdio, angina pectoris e morte súbita. Está associada a 

anormalidades lipídicas, ativação plaquetária, trombose, inflamação, disfunção endotelial, 

estresse oxidativo e alterações metabólicas. Todas essas anormalidades são mais comuns e 

acentuadas no paciente com diabetes, assim como no estado pós-prandial14.  

 Dentre os fatores desencadeantes da doença arterial coronariana que ainda não são 

efetivamente empregados nas estratégias de prevenção da doença destaca-se a LPP. A LPP é 

marcador precoce de anormalidades metabólicas e disfunção vascular não observadas nos 

exames laboratoriais em jejum14. 

O processo aterosclerótico foi evidenciado como fenômeno pós-prandial há mais de trinta 

anos por Zilversmit, ao realizar estudos em animais e em humanos e demonstrar que 

remanescentes de Qm e LDL são captados por células endoteliais5. A contribuição direta dos 

Qm intactos no processo aterosclerótico foi descartada pelo seu grande diâmetro, porém a 

participação dos seus remanescentes ganhou apoio de estudos experimentais, que 

evidenciaram acúmulo de remanescentes de Qm em aorta de coelhos31,32. 

A participação indireta dos Qm seria viabilizada pelo acúmulo desses e consequente 

excesso das VLDL e LDL. No estado pós-prandial, os Qm e a VLDL disputam a lipase 

proteica. Estudos demonstram que os substratos de preferência da lipase proteica são os Qm, 

determinando assim, no estado pós-prandial o acúmulo da VLDL33,34. 

Pesquisas mostram que os triglicerídeos não fazem parte da placa aterosclerótica. 

Entretanto admite-se que haja contribuição da VLDL, de forma direta e/ou indireta, 

relacionada a produção da LDL35,36. 

O aumento da concentração dos triglicerídeos na LPP pode afetar o sistema de 

coagulação, pois a VLDL ativa o fator VII de coagulação sanguínea, promovendo assim efeito 

pró-aterogênico e pró-trombótico34. A elevação da concentração da LDL circulante exerce 

forte efeito deletério sobre a integridade endotelial7,37,38. 

A identificação dos fatores desencadeantes de doenças cardiovasculares é fundamental 

para a prática clínica e para o desenvolvimento de estratégias de saúde pública de prevenção 

primária e secundária. Os fatores desencadeantes das doenças cardiovasculares podem ser 

classificados como convencionais (dislipidemias, diabetes, sedentarismo, tabagismo e 

hipertensão arterial sistêmica) e não convencionais, como a LPP. Estudos mais recentes têm 

dado atenção aos fatores não convencionais, pois, muitos indivíduos que apresentam doença 

coronariana não apresentam os fatores convencionais. Além disso, parte significativa da 
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população desenvolve doenças cardiovasculares apesar de não se enquadrar na categoria de 

alto risco27. 

 

3.1.4. Lipemia Pós-Prandial e Proteína C Reativa 

 

No estado pós-prandial maior amplitude da elevação das lipoproteínas ricas em 

triglicerídeos, pode causar disfunção endotelial com aumento da resposta inflamatória, menor 

disponibilidade de Óxido Nítrico (ON) e aumento do estresse oxidativo. Alterações essas 

envolvidas na gênese da aterosclerose39,40. 

Recentemente, a investigação dos mecanismos que determinam a aterosclerose tem 

sugerido que o processo inflamatório desempenha papel central no seu desenvolvimento e 

progressão28. O processo inflamatório causa mudanças estruturais e funcionais da parede dos 

vasos sanguíneos, que conduzem à disfunção endotelial e ao desenvolvimento das lesões 

ateroscleróticas41. 

 Atualmente o endotélio vascular é considerado um tecido dinâmico, um “órgão” 

controlando funções importantes como coagulação, manutenção da circulação sanguínea, 

tônus vagal, fluidificação e respostas inflamatórias. Dentre as várias funções, o endotélio é 

também responsável pela produção de substâncias vasodilatadoras e vasoconstrictoras. A 

diminuição na produção do ON está envolvida diretamente com a disfunção endotelial42. 

O termo “disfunção endotelial” refere-se ao desequilíbrio na produção endotelial de 

mediadores que regulam o tônus vascular, agregação plaquetária, coagulação e fibrinólise. A 

disfunção endotelial também é frequentemente referida como piora no relaxamento 

dependente do endotélio, causado pela perda da biodisponibilidade do ON, apesar de outras 

substâncias vasoativas também se encontrarem alteradas43. 

O ON apresenta diversas funções antiaterogênicas, dentre elas, a inibição da produção 

de células musculares lisas e inibição da agregação plaquetária. A sua liberação é estimulada 

pela força de cisalhamento exercida pelo sangue no endotélio, fato esse evidenciado pela 

maior liberação de ON a partir das artérias quando comparadas com as veias42.  

Indivíduos saudáveis, após uma refeição com alto teor de gordura, apresentam 

aumento significativo nas concentrações de citocinas pró-inflamatórias, TNF-α, IL-6 e das 

moléculas de adesão (ICAM-1 e VCAM-1), quando comparada com refeição com alto teor de 

carboidratos46. Essas alterações podem ser prevenidas com o uso de vitamina E, sugerindo 

que o estresse oxidativo regula o aumento das citocinas e das moléculas de adesão. Estudos 
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têm demonstrado que os valores pós-prandiais dos triglicerídeos, e não os provenientes dos 

adipócitos em jejum, são marcadores mais sensíveis da aterosclerose43-45. 

A elevação dos níveis da PCR, marcador inflamatório da fase aguda, inicia-se algumas 

horas após agressões orgânicas e tem meia vida de aproximadamente 19 h e o seu valor 

máximo é alcançado entre 24-72 h. Sua concentração plasmática é constantemente baixa não 

apresenta variações circadianas em contraste com algumas proteínas de coagulação e outras 

da fase inflamatória aguda. Uma vez finalizado o estímulo os valores retornam ao normal 

após sete dias46.  

Normalmente, a PCR varia dentro de uma faixa ampla de valores. Indica-se baixo 

risco para doenças cardiovasculares quando o indivíduo apresenta PCR abaixo de 1 mg/L, 

risco moderado 1 e 3 mg/L e alto risco para dosagens acima de 3 mg/L. Estratificação válida 

na ausência de processos inflamatórios agudos ou crônicos de origem não vascular46. 

A PCR é o biomarcador inflamatório sistêmico subclínico cuja associação com 

enfermidades cardiovasculares é melhor comprovada22. Nas últimas décadas, mais de 30 

estudos epidemiológicos demonstraram que a PCR está associada ao aumento do risco 

cardiovascular47. A PCR possui determinadas características que a tornam particularmente 

atrativa. É uma proteína de fase aguda positiva, marcador de inflamação sistêmica, que 

aumenta em resposta a diversos tipos de lesão, muito em particular a infecções bacterianas e 

situações clínicas que constituem estímulos inflamatórios48. A sua produção hepática é 

principalmente estimulada pela IL-6 e, ao contrário de outros marcadores de fase aguda, os 

seus níveis permanecem relativamente estáveis, sem grande variação diurna, permitindo sua 

correta quantificação49.  

O termo PCR de alta sensibilidade é aplicado ao método desenvolvido nos anos 90, 

que detecta concentrações séricas da PCR em níveis mais baixos que os métodos laboratoriais 

prévios. O seu limiar de detecção é muito baixo (de 0,3 mg/L), devendo ser esse o método 

laboratorial utilizado quando se pretende avaliar o risco cardiovascular associado a 

inflamação vascular sistêmica crônica, na aterosclerose48. 

Ainda, evidências crescentes sugerem que a PCR não é apenas marcador inflamatório, 

mas também que participa ativamente no processo aterogênico23,24. Ishikawa et al. concluíram 

que a PCR se localiza dentro da placa aterosclerótica, tendo papel importante na 

vulnerabilidade da placa, assim como na reestenose pós-angioplastia23. De forma semelhante, 

Inoue et al. demonstraram que a PCR é produzida na placa aterosclerótica responsável pela 

síndrome coronariana aguda, documentando a existência de gradiente da PCR na circulação 

arterial coronária distal e proximal a placa24. 
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3.2. Revisão do Conhecimento que Justifica a Hipótese Testada 

 

3.2.1. Contraceptivo Oral e Perfil Lipídico 

 

Dados demográficos apontam que a taxa de natalidade no Brasil decresce 

significativamente. Em 1950 era de seis atingindo em 1996 três filhos por mulher50,51,52. Esse 

declínio é coincidente com o rápido processo de urbanização e modernização que ocorreu no 

país desde 1960. Segundo Merrick, o caso do Brasil é ilustrativo da política governamental 

que facilitou o acesso aos COC de baixo custo e à esterilização feminina, melhorou o acesso a 

escolaridade e a inserção da mulher no mercado de trabalho53. 

Dado interessante é a associação do grau de escolaridade e o uso de COC. Em sua 

maioria, as mulheres com nenhuma escolaridade estão esterilizadas (37,9%) ou não fazem uso 

de métodos contraceptivos reversíveis (41,4%). Já com mais de 12 anos de escolaridade o 

método contraceptivo mais utilizado passa a ser o COC54. 

Mais de 90 milhões de mulheres no mundo utilizam COC55. No entanto, a despeito da 

segurança contraceptiva que esses fármacos oferecem, da facilidade de uso e obtenção, eles 

foram ao longo dos anos associados a importantes reações adversas, como trombose venosa, 

acidente vascular encefálico e elevação do perfil lipídico de jejum56. Novas fórmulas foram 

desenvolvidas com o objetivo de diminuir seus efeitos colaterais. Atualmente os COC são 

fármacos com baixa dosagem de hormônios com consequente redução dos efeitos colaterais. 

No entanto, alguns estudos ainda relatam a influência dos COC em alterações do perfil 

lipídico como aumento dos triglicerídeos e da LDL de jejum17,18,57-60.   

No estudo de Santos et al. observou-se que mesmo dentro dos limites de normalidade, 

mulheres em uso de COC apresentam valores dos triglicerídeos e da LDL de jejum mais 

elevados que mulheres que deles não fazem uso56.   

Vários são os fatores que influenciam a magnitude e amplitude da LPP. Geralmente é 

mais prolongada nos homens8, tende a aumentar com a idade9, em dietas ricas em 

carboidratos10, em tabagistas11, obesos12, diabéticos13,14 e dislipidemicos15. É atenuada apenas 

nos indivíduos fisicamente ativos16. 

Após revisão literária nos bancos de dados da Scielo, Medline e Pubmed utilizando 

como descritores anticoncepcionais orais em cruzamento com lipemia, hipertrigliceridemia, 

PCR e seus correlatos na língua inglesa, não foram encontrados trabalhos que discutissem o 

efeito do COC sobre a LPP e PCR, até 2012. Justamente no intuito de preencher essa possível 
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lacuna existente na literatura, o presente estudo teve como um de seus objetivos, comparar a 

LPP e a PCR entre mulheres irregularmente ativas que utilizam e não utilizam COC.   

 

3.2.2 Exercício Físico e Lipemia Pós-Prandial 

 

Tendo em vista que a resposta lipídica exagerada no período pós-prandial é 

considerada importante preditor de doença aterosclerótica, torna-se notório o interesse de 

estratégias para minimizar esse efeito. Apesar dos medicamentos serem a opção de escolha 

para mudanças rápidas no perfil desfavorável dos lipídios, o exercício físico tem ganhado 

cada vez mais espaço por demonstrar respostas seguras e eficazes61,62.  

 Em alguns estudos o exercício de longa duração e baixa intensidade resultou em maior 

atenuação da LPP63. Outros trabalhos mostraram que intensidades moderadas de exercícios 

provocaram melhores respostas na atenuação da LPP, quando comparadas ao exercício de 

baixa intensidade64. Segundo Katsanos et al. apesar da taxa de oxidação das gorduras serem 

maiores no exercício de baixa intensidade, a taxa de oxidação geral das gorduras a nível 

muscular é maior com exercícios de moderada intensidade64. 

 A absorção dos triglicerídeos pelos tecidos pode variar a depender da ação da enzima 

lipase proteica produzida pelo tecido adiposo e pelo músculo. A remoção dos triglicerídeos 

ocorre para atender a necessidade dessas gorduras pelos tecidos. A lipase proteica está sob o 

controle hormonal de catecolamina e insulina. As catecolaminas estimulam o aumento da 

atividade da lipase proteica enquanto a insulina diminui essa atividade61. A resistência à 

insulina é alterada duas horas após uma sessão de exercício63. Este achado é importante para 

contribuir com a redução da LPP uma vez que a resistência à insulina e a hiperinsulinemia 

promovem a secreção hepática de VLDL e inibem a ação da lipase proteica no tecido 

muscular, o que influencia negativamente no clearence da VLDL, aumentando assim a LPP. 

Uma vez que o exercício diminui a insulina circulante, a desinibição da ação da lipase 

proteica é favorecida e diminuição da LPP pode ser observada65.   

 Após uma sessão de exercício físico ocorre aumento da atividade da lipase proteica no 

músculo esquelético, em relação ao tecido adiposo, este evento pode estar relacionado à 

redução dos triglicerídeos intramusculares, o que poderia justificar a queda dos lipídios 

séricos na tentativa de repor as reservas energéticas do músculo45. 

 A atividade da enzima lipase proteica não se eleva imediatamente após uma sessão de 

exercício físico. Ela aumenta quatro horas após o exercício e permanece elevada 18 h a 24 h 
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após a realização do mesmo63. No trabalho de Zhang et al. foi observado que o exercício 

realizado 12 h antes foi mais efetivo na redução dos triglicerídeos plasmáticos durante a LPP 

que o exercício realizado uma hora antes ou uma hora depois da ingestão dietética de 

gorduras63. 

Outros fatores relacionados à atividade física influenciam na diminuição da LPP. O 

aumento no fluxo sanguíneo aumenta a interação entre os triglicerídeos e a lipase proteica; a 

alteração do mecanismo lipídico hepático, acumulando triglicerídeos no fígado e reduzindo a 

síntese de VLDL no plasma; e diminuição da liberação de lipídios ingeridos para a circulação, 

possivelmente por diminuição da atividade intestinal, o que altera a liberação de Qm para a 

circulação61.  

  Segundo Kraus et al. o exercício pode alterar o metabolismo dos lipídios por diversos 

fatores: 1) Aumento da atividade da lipase proteica localizada nos capilares do músculo 

esquelético; 2) Aumento o metabolismo mitocondrial favorecendo a queima de triglicerídeos; 

3) Melhora da sensibilidade a insulínica do tecido muscular diminuindo consequentemente 

sua produção; 4) Diminuição da atividade da lipase hepática aumentando assim a produção da 

HDL e diminuição da síntese de LDL a partir do fígado66.  

O quadro abaixo apresenta um resumo dos principais trabalhos originais publicados 

nos últimos 13 anos (Janeiro de 2002 – Dezembro 2014), nas bases de dados Scielo, Medline 

e Pubmed, utilizando as palavras chaves: lipemia e exercício, com suas palavras 

correspondentes na língua inglesa. O quadro apresenta alguns e não a totalidade dos artigos 

publicados nesse período. Destaca-se os autores, a população estudada, a quantidade de 

gordura ingerida para indução da LPP, as características do exercício físico realizado, o 

momento de realização do exercício físico, se antes ou após a sobrecarga lipídica e os 

resultados sobre os triglicerídeos plasmáticos.  
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Quadro 1 – Resumo dos protocolos de investigação e resultados dos estudos sobre LPP. 

Autor/ano População Quantidade 

de gordura 

Características do Exercício Momento da 

realização do 

exercício físico 

Resultado 

 

Petitt et al 

(2003) 

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

66% de 

gordura, 5.1 

MJ 

12% do VO2 máx - 90 min. 

caminhada contínua ou  

 

exercício resistido   

 

16h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

 

=TG 

 

=TG 

Autor/ano População Quantidade 

de gordura 

Características do Exercício Momento da 

realização do 

exercício físico 

Resultado 

 

Katsanos et 

al /  

2004 

 

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

 

1,3g de 

gordura por 

Kg de peso 

25% do VO2 máx – esteira- 

contínuo 

 

 

65% do VO2 máx- esteira – 

contínuo 

 

1 h antes da 

sobrecarga 

lipídica  

=  TG quando 

comparado 

 ao controle 

 

 

 TG (39%) 

 

 

Pfeiffer et al / 

2005 

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

0,5g de 

gordura por 

Kg de peso 

50% do VO2 máx – 30, 60 e 90  min 

– caminhada contínua 

 

 

 

Imediatamente 

antes da 

sobrecarga 

lipídica 

 

=  TG quando 

comparado 

 ao controle 

 

Teixeira et 

al/ 2006 

Individuos 

jovens e 

sedentário 

50g 30min – esteira – contínuo Logo após a 

sobrecarga 

lipídica 

 

=  TG quando 

comparado ao controle 

 Paton et al / 

2006 

Sujeitos 

ativos 

fisicamente 

- 70% do VO2 máx – 45-60min – 

esteira – contínuo 

24 – 36h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

 

=  TG quando 

comparado ao controle 

Mayashita et 

al / 

 2006  

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

55,5 g 70% do VO2máx - 30 min – esteira 

– contínuo 

 

70% do VO2 máx- 3 min 10 vezes 

ao dia, intervalado 

17h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

TG (24%) 

 

 

 TG (22%) 

Zafeiridis et 

al  / 2007  

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

56% de 

gordura, 5.2 

MJ 

O,76 MJ de energia dispendida – 79 

min, exercício resistido  

 

1,40 MJ de energia – 39 min – 

exercício resistido   

16 h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

 

        TG  

 

 

        TG 

Zang et al / 

2007 

Indivíduos 

com 

Síndrome 

Metabólica 

 

100g 

 

60 % do VO2  máx – 30 min – 

esteira – contínuo 

 

60 % do VO2  máx – 45 min – 

esteira – contínuo 

 

60 % do VO2  máx – 60 min – 

esteira – contínuo 

12h antes da 

ingestão de 

gordura 

 

= TG 

 

 

TG (30%) 

 

 

TG (30%) 

 

Miyashita et 

al / 2008 

Sujeitos 

obesos 

50g 30 min – caminhada - intervalada 17h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

 

TG 

 

Miyashita 

2008 

Indivíduos 

jovens, 

sedentários 

0.35g de 

gordura por 

Kg de peso 

60% da FCmáx – 30min – ciclismo 

– contínuo 

 

60% da FCmáx – 3min 10 vezes ao 

dia– ciclismo – intermitente 

17 h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

TG (15%) 

 

 

 

TG (18%) 

 

Dekker et al / 

2009 

Sujeitos com 

dislipidemia,  

com idade 

entre 40-70 

anos 

1,0g por Kg 

de peso 

55% do VO2 máx – 60 min – 

esteira- contínuo 

16 h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

 

      TG (24%) 
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Quadro 1 – Resumo dos protocolos de investigação e resultados dos estudos sobre LPP. 

(Continuação) 

 

MacEneaney 

et al / 2009 

Adolescentes 97g 65% do VO2 máx , até um gasto 

calórico de 600kcal – esteira – 

contínuo 

 

12-14h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

        

      TG  

Autor/ano População Quantidade 

de gordura 

Características do Exercício Momento da 

realização do 

exercício físico 

Resultado 

 

 

Singhal et al/ 

2009 

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

124g 50% da RM máx – 90 min- 

exercício resistido 

 

10% da RM máx – 90 min – 

resistido 

11h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

     TG  

 

 

      TG 

 

Tyldum et al/ 

2009 

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

48g 85-95% da FCmáx – 40 min – 

esteira - intervalado 

 

60-70% da FC Max- 47 min – 

esteira – contínuo 

16-18 h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

  = TG em ambos os 

grupos quando 

comparado ao controle 

 

Belli et al / 

2009 

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

- 100% da FC Max – 7 min – corrida 

- intervalado 

 

4 h antes TG (19%) 

 

 

Maraki et al / 

2010 

Populaçào 

feminina, 

jovem e 

sedentária 

1.2g de 

gordura por 

Kg de peso 

60% do VO2  máx,- até o gasto 

calórico de 2MJ – esteira- contínuo 

 

 

# 35% do VO2 máx – até o gasto 

calórico de 1MJ – esteira – contínuo 

24 h   

TG (23%) 

 

 

 

TG (23%) 

 

 

Ferreira et al 

/ 2011 

 

 

Indivíduos 

ativos 

fisicamente 

 

 

1,0g por Kg 

de peso 

85% do limiar anaeróbio, até que 

atingisse 500kcal – esteira - 

contínuo 

 

 

115% do limiar anaeróbio, até que 

atingisse 500 kcal, esteira, 

intermitente 

Imediatamente 

após a ingestão 

lipídica 

     

TG 

 

 

 

TG 

 

Hurren et al / 

2011 

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

 

0,91g por Kg 

de peso 

60% do VO2 máx – 90 min – esteira 

– contínuo 

14 h antes da 

sobrecarga 

lipídica 

 

TG 

 

Wagmacker  

et al / 2012 

Sujeitos 

obesos 

25g de 

gordura 

padronizada 

60% da FC de reserva – 45 min – 

esteira – contínuo 

Imediatamente 

antes da 

sobrecarga 

lipídica 

 

           

             = TG 

 

 

Trombold et 

al / 2013 

Homens 

jovens 

1g por Kg de 

peso 

50% do VO2 pico – 60 min – 

esteira contínuo 

 

90% do VO2 pico – 60 min – 

esteira intervalado 

Manhã seguinte 

ao dia de 

exercício 

     

TG 

 

 

TG 

 

 

Petto et al/ 

2013 

Indivíduos 

jovens e 

sedentários 

25g de 

gordura 

padronizada 

80% do VO2 pico – 20 min – esteira 

– intervalado 

Imediatamente 

antes da 

sobrecarga 

lipídica 

 

              

              = TG 

 

 

Davitt et al / 

2013 

Mulheres 

Obesas 

Preparado 

misto de 

gordura, 

proteína e 

carbohidrato 

60% do VO2 pico – 60 min – 

esteira – contínuo 

 

60 min de exercício resistido de alta 

intensidade 

Imediatamente 

antes da 

sobrecarga 

lipídica 

     

TG 

 

 

TG 

 

TG - triglicerídeos; FCmax - frequência cardíaca máxima; RMMax. - repetição muscular máxima; VO2 máx - 

volume de oxigênio máximo; VO2 pico - volume de oxigênio no pico do exercício. 
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Pode-se observar no quadro acima, que com relação à quantidade de gordura ingerida, 

os estudos são heterogêneos, em algumas estudos a administração de gordura supera o padrão 

de gordura ingerido habitualmente64,67-73 em uma refeição que gira em torno de 20-75g por 

refeição62. Isso dificulta a avaliação dos resultados uma vez que a magnitude e duração da 

LPP são influenciadas pela quantidade de lipídios ingerida na refeição74. 

De uma forma geral os estudos têm concentrado sua atenção sobre populações de 

jovens saudáveis2,3,64,68,70-83 o que dificulta a extrapolação dos resultados para outras 

populações. 

Os efeitos agudos tardios do exercício físico sobre a LPP são os mais estudados, sendo 

o exercício realizado, em média, 12 h antes da sobrecarga lipídica. Os poucos estudos que 

avaliaram os efeitos agudos imediatos do exercício sobre a LPP2,3,68,85 não obtiveram em sua 

maioria bons resultados2,3. Segundo Ferreira et al, isso se deve a forma como foi aplicado o 

exercício. O protocolo utilizado em seu estudo se baseou no gasto calórico e não na 

intensidade ou duração do exercício e diferentemente dos outros estudos, ele aplicou o 

exercício duas horas após a sobrecarga lipídica68. O seu trabalho, até então, foi o único estudo 

a mostrar efeito agudo imediato positivo do exercício sobre a LPP. 

A intensidade de exercício varia significativamente entre os estudos, porém as 

intensidade mais testada é a moderada64,67,69,70-73,75,77,79,82,83 com duração do exercício 

variando entre 30 a 90 minutos76,79. No entanto, o que se observa é que os resultados 

independem da intensidade ou da duração. Tanto trabalhos que utilizaram baixa71 como 

moderada70 ou alta78 intensidade obtiveram bons resultados. Da mesma forma observa-se que 

tanto utilizando 3080 como 9071 minutos os resultados também foram positivos. Segundo o 

estudo de revisão realizado por Petto et al. o que parece mesmo influenciar no efeito do 

exercício sobre a LPP é o gasto calórico da sessão1. Isso é confirmado por estudos nos quais 

intensidades e durações diferentes foram aplicadas, com o mesmo gasto calórico, os 

resultados foram semelhantes68,73.   

A modalidade parece não interferir na resposta lipídica. A maioria dos estudos utiliza 

esteira2,3,64,67,69,70,72,73,77,80,82,83,86 ou caminhada75,76,78,79 sendo que alguns utilizaram também 

exercício resistido71,81 e cicloergômetro75. Segundo os estudos, o efeito do exercício na LPP 

pode ser semelhante em qualquer modalidade desde que combinados aspectos como 

intensidade e duração baseadas no gasto calórico da sessão1,61. 

As heterogeneidades entre os estudos podem estar relacionadas ao fato do exercício 

físico apresentar diversas variáveis de controle como duração, intensidade, tipo, gasto 

energético e modalidade e por essas se apresentarem de maneira diferente entre os estudos. 
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Além das variáveis do exercício físico, outra controvérsia existe ainda, quanto ao momento 

em que o exercício deva ser realizado se 24 h, 12 h, uma hora antes da sobrecarga lipídica ou 

após a sobrecarga lipídica. Porém, a despeito dessas discussões fica claro o efeito atenuador 

do exercício sobre a LPP.  

 

3.2.3. Exercício Físico e Inflamação  

 

  Sugere-se que um dos prováveis mecanismos de diminuição no risco cardiovascular 

relacionado com a prática do exercício se relaciona com o impacto deste sobre os diferentes 

marcadores inflamatórios. Vários estudos têm evidenciado associação entre a atividade física 

regular e a redução nos níveis dos diferentes marcadores inflamatórios87,88. Os mediadores 

inflamatórios mais estudados como prováveis fatores prognósticos de risco são a PCR, 

ICAMs, IL-6, TNF-α e a P-selectina89,90.  

No estudo Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), 

3.638 homens e mulheres aparentemente saudáveis com 40 anos ou mais, foi calculada a 

razão de chance para nível elevado da PCR. Comparados com os indivíduos que se 

exercitavam nenhuma a três vezes por semana. Os que praticavam exercício quatro a 21 vezes 

por mês apresentaram valor da PCR de 0,77 mg/L, enquanto aqueles que exercitavam-se 22 

ou mais vezes por mês apresentaram a PCR de 0,63 mg/L. Ainda do NHANES III, com 

13.748 participantes, com 20 anos ou mais, após ajustes para a idade, sexo, etnia, educação, 

status profissional, fumo, hipertensão, índice de massa corporal, circunferência da cintura, 

LAD e uso de aspirina, a razão de chances para PCR elevada foi de 0,98 para aqueles que 

estavam engajados em atividade física considerada leve, 0,85 para os com atividades 

moderadas e 0,53 para os com atividades vigorosas87. 

No 52º Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, 

pesquisadores da Harvard Medical School apresentaram dados de 2.833 homens e mulheres, 

41% com doença arterial coronária88. Observaram que o grupo que se exercitou quatro ou 

mais vezes por semana, apresentou valor da PCR menor que os grupos que se exercitavam 

uma ou duas vezes por semana. Esse achado se manteve quando analisado os subgrupos do 

estudo de forma independentemente a fatores como tabagismo, dislipidemia e idade.  

Esses dados também têm sido observados em diferentes faixas etárias. Em 205 jovens, 

com idade entre seis e 24 anos (54% do sexo feminino), a capacidade funcional avaliada por 
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teste de exercício em esteira foi inversamente relacionada aos níveis da PCR, sendo tal achado 

mais evidente nas mulheres89.  

Também em indivíduos idosos tal fato tem sido observado. Cinco mil oitocentos e 

oitenta e oito homens e mulheres, com idade igual ou superior a 65 anos, foram avaliados por 

meio de questionários sobre sua atividade física e distribuídos em quartis. Comparados com 

os indivíduos do quartil mais baixo, os sujeitos dos demais quartis (segundo, terceiro e quarto) 

apresentaram concentração sérica menor da PCR e fibrinogênio (19%, 6% e 4%, 

respectivamente), o mesmo ocorrendo com a contagem de leucócitos90.  

O impacto de um programa de exercício físico na melhora sobre os marcadores 

inflamatórios, também tem sido estudado em indivíduos com cardiopatia. Milani et al. 

avaliaram o impacto do exercício físico em coronariopatas participantes ou não de programas 

de reabilitação cardiovascular. Duzentos e setenta e sete pacientes portadores de cardiopatia 

isquêmica, 235 ativos e 42 controles sedentários, foram seguidos durante um tempo médio de 

três meses. O grupo ativo apresentou melhora significativa nos índices de gordura corporal e 

capacidade funcional. Os autores também mostraram que, em coronariopatas, os níveis de 

PCR foram reduzidos em 41% no grupo ativo, enquanto no grupo sedentário os valores da 

PCR permaneceram inalterados. Cabe salientar que tal redução ocorreu independente do uso 

de estatina ou se os sujeitos haviam reduzido ou não o peso corporal91. 

 Corroborando com esses dados Viana et al. publicaram um ensaio clínico randomizado 

que avaliou dois grupos de indivíduos com doença arterial coronariana e fatores de risco 

cardiovasculares associados. Um grupo realizou programa de exercício físico por três meses 

associado ao tratamento medicamentoso e outro somente o tratamento medicamentoso. Os 

valores da PCR foram verificados antes e após os três meses nos dois grupos. Observou-se 

que nos dois grupos após esse período houve aumento nos valores da PCR. No entanto, no 

grupo que realizou exercício, o aumento não foi significativo. Esse resultado aponta que o 

exercício físico pode controlar a inflamação vascular arterial inclusive em população com 

doença arterial coronariana92. 

  Portanto, diante do que foi exposto sobre o efeito redutor sobre a LPP e a PCR 

provocado pelo exercício físico, este trabalho teve também como objetivo comparar a LPP e a 

PCR de mulheres ativas e irregularmente ativas que utilizam COC.  
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4. DENILEAMENTO E MÉTODOS 

 

4.1. Desenho do Estudo 

 

Estudo analítico prospectivo para os objetivos primários e analítico de corte 

transversal para os objetivos secundários. 

  

4.2. Locais das Coletas 

 

Laboratório de Fisiologia do Exercício da Faculdade Social, Salvador, BA e 

Laboratório de Patologia Clínica, Salvador, BA. 

 

4.3. Critérios de Seleção da Amostra 

 

Avaliadas mulheres eutróficas, com idade entre 18 e 28 anos, classificadas como 

ativas e irregularmente ativas pelo Questionário Internacional de Atividade Física – versão 

longa90 e com triglicerídeos de jejum ≤ 150 mg/dL.  

Foram excluídas mulheres diabéticas, dislipidêmicas em tratamento medicamentoso, 

com doenças renais, com diagnóstico de hipo ou hipertireoidismo, com histórico de etilismo 

ou tabagismo, com diagnóstico de síndrome do ovário policístico, em dieta hipo ou 

hipercalórica, em uso de corticóides, diuréticos ou beta-bloqueadores ou PCR ≥ 10 mg/L. 

 

4.4. Protocolo do Estudo 

 

A amostra foi composta de acordo com os critérios pré-estabelecidos e dividida em 

três grupos: Grupo Contraceptivo Oral Combinado (GCOC) formado por voluntárias 

irregularmente ativas em uso de COC de baixa dosagem de etinilestradiol (15 a 30 

microgramas) há pelo menos um ano, Grupo Sem Contraceptivo Oral Combinado (GSCOC), 

composto por mulheres irregularmente ativas que não utilizavam nenhum tipo de 

contraceptivo à base de hormônios há pelo menos seis meses e Grupo Ativas com 

Contraceptivo Oral Combinado (GACOC), formado por mulheres ativas em uso de 

contraceptivo oral de baixa dosagem há pelo menos um ano. 
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As voluntárias selecionadas responderam um questionário e foram submetidas a 

exame físico, ambos com a função de coletar informações gerais sobre as características da 

amostra. O exame físico foi composto por medidas de pressão arterial em repouso, massa 

corporal total, estatura e circunferência abdominal. 

Na aferição da pressão arterial, foram seguidas as recomendações da Sociedade 

Brasileira de Hipertensão91 sendo, utilizado um tensiômetro para adulto médio devidamente 

calibrado pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) e um estetoscópio duo-sonic, 

ambos da marca BD.   

A estatura foi medida com auxílio de estadiômetro profissional Sanny com precisão de 

0,1 cm, executada com os sujeitos descalços e com os glúteos e ombros apoiados em encosto 

vertical. A massa corporal total mensurada com balança digital Filizola capacidade máxima 

de 150 kg, aferida pelo INMETRO, com certificado próprio especificando margem de erro de 

±100 g.  

A circunferência abdominal foi obtida com fita métrica metálica e inelástica, marca 

Starrett, com definição de medida de 0,1 cm. Mensurada na menor curvatura localizada entre 

a última costela e a crista ilíaca sem comprimir os tecidos92.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado com as medidas de massa e altura, de 

acordo com a equação de Quetelet: IMC = massa (kg) / altura2 (m). Os pontos de corte 

adotados foram os preconizados pela IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção 

da Aterosclerose Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia93, ou 

seja, baixo peso (IMC < 18,5); eutrofia (18,5 < IMC < 24,9); sobrepeso (25 < IMC < 29,9) e 

obesidade (IMC ≥ 30). 

Todas as voluntárias foram submetidas a um teste de LPP. Após canulada a veia 

antecubital, amostras sanguíneas foram coletadas para dosagem dos triglicerídeos no tempo 0 

(jejum de 12h), e após a ingestão de um composto contendo 25 gramas de gordura e de uma 

barra de cereal diet, nos tempos 180 e 240 minutos. As lipoproteínas, a transaminase 

glutâmica pirúvica, a glicemia e o colesterol total e PCR foram dosados apenas no jejum. 

Todas as coletas foram realizadas por um profissional capacitado e em ambiente laboratorial 

próprio para esse tipo de procedimento. 

O composto lipídico utilizado foi fornecido pela Tecnovida, sendo que das 25 g de 

lipídios 15 g eram monoinsaturadas, 8 g poli-insaturadas e 2 g saturadas correspondendo a 

45% da ingestão diária recomendada de gorduras para dietas de 2.000 kcal. A barra de cereal 

continha 1,2 g de proteínas, 0,8 g de lipídios e nenhuma grama de carboidrato. A barra foi 
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administrada para que a ingestão do composto lipídico fosse mais palatável e não provocasse 

desconforto gástrico. 

No teste da LPP as voluntárias foram orientadas a não alterarem sua dieta na semana 

do teste e a não praticarem nenhum esforço físico diferente do habitual, bem como a não 

ingerirem bebidas alcoólicas nas 24h antecedentes ao teste. No GSCOC o teste foi realizado 

entre o quinto e o décimo dia do ciclo menstrual, considerando as menores flutuações 

hormonais, e/ou no 28º, dia sem medicação (fase inativa) conforme recomendado por Casazza 

GA et al94. 

Os valores dos triglicerídeos, colesterol total e HDL foram obtidos pelo método 

enzimático (Trinder). Já os valores da LDL e da VLDL foram calculados pela equação de 

Friedewald95. A transaminase glutâmica pirúvica foi dosada pelo método colorimétrico 

(Reitman-Frankel). 

 

4.5 Categorização das Variáveis 

 

Variáveis Genéricas 

Idade; 

IMC; 

Circunferência de Cintura; 

Tempo de uso do COC; 

Pressão Arterial;  

Transaminase Pirúvica. 

 

Variáveis Dependentes (desfecho):  

Lipemia Pós-Prandial; 

Proteína C Reativa; 

Lipoproteína de Baixa Densidade de jejum; 

Lipoproteína de Alta Densidade de jejum; 

Triglicerídeos de jejum. 

 

Variáveis Independentes (preditoras):  

Contraceptivo Oral Combinado. 

Grau de Atividade Física. 
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4.6. Cálculo do Tamanho Amostral 

 

O cálculo amostral foi realizado considerando um alfa = 0,05 (bidirecional) e um beta 

= 0,80 adotando como significativa uma diferença de 20% para a LPP entre os grupos. Tendo 

em vista que o coeficiente de variação laboratorial da dosagem dos triglicerídeos e da PCR é 

de 5% e que uma diferença quatro vezes maior que a esperada anula o viés desse coeficiente 

de variação analítica, foram então necessárias 54 voluntárias, ou seja, 18 voluntárias em cada 

grupo. O cálculo amostral foi realizado no GraphPad StatMate 2.0 for Windows. 

 

4.7. Análise dos Dados  

 

Os métodos de análise dos dados estão descritos nos respectivos artigos de forma 

sumária. 

Artigo 1 – Para verificar a distribuição dos dados foram aplicados testes de simetria e 

curtose e o teste de Shapiro-Wilk. Os valores da PCR apresentaram distribuição não 

paramétrica e foram descritos em mediana e intervalo interquartil. Para a comparação 

intergrupos dos valores de PCR foi utilizado o teste de Mann-Whitney unidirecional para 

comparação das medianas. Verificada também a correlação entre os valores de PCR e 

triglicerídeos, PCR e lipoproteínas de baixa e de alta densidade e PCR e colesterol total, na 

amostra geral. Nas análises de correlação foi utilizado o coeficiente de correlação de 

Sperman, já que não houve normalidade na distribuição dos dados da PCR. 

As demais variáveis apresentaram distribuição paramétrica sendo descritas em média e 

desvio-padrão e para sua comparação aplicado o teste t de Student não pareado bidirecional. 

Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico pacote estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences versão 13.0, adotando um nível de significância de 5%.  

 

Artigo 2 – Para verificar a distribuição dos dados foram aplicados testes de simetria e 

curtose e o teste de Shapiro-Wilk. Os deltas (∆) que refletem a LPP, ou seja, a variação dos 

triglicerídeos entre a coleta de jejum e os pontos 180min (∆1) e 240min (∆2), não 

apresentaram distribuição normal, sendo descritos em mediana e intervalo quartil. Portanto, 

para comparação dos ∆1 e ∆2 foi utilizado o teste de Mann-Whitney bidirecional para 

amostras independentes.  
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As demais variáveis e os pontos de pico da LPP, em 180 e 240 minutos, apresentaram 

distribuição normal sendo descritas em média e desvio padrão. Aplicado o teste t de Student 

não pareado bidirecional para a comparação dessas variáveis entre os dois grupos. Todas as 

análises foram realizadas no pacote estatístico pacote estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences versão 13.0, adotando um nível de significância de 5%.  

 

Artigo 3 – Para verificar a distribuição dos dados foram aplicados testes de simetria e 

curtose e o teste de Shapiro-Wilk. Os valores da PCR apresentaram distribuição não 

paramétrica e foram descritos em mediana e intervalo interquartil. Para a comparação 

intergrupos dos valores da PCR foi utilizado o teste de Mann-Whitney bidirecional para 

comparação das medianas. As demais variáveis de jejum apresentaram distribuição 

paramétrica sendo descritas em média e desvio-padrão e para sua comparação aplicado o teste 

t de Student não pareado bidirecional. 

Os deltas (∆) que refletem a LPP, ou seja, a variação dos triglicerídeos entre a coleta 

de jejum e os pontos 180min (∆1) e 240min (∆2), não apresentaram distribuição paramétrica, 

sendo descritos em mediana e intervalo interquartil. Portanto, para comparação dos ∆1 e ∆2 

foi utilizado o teste de Mann-Whitney bidirecional para amostras independentes. Os valores 

dos triglicerídeos nos pontos de coleta da curva lipídica (180 e 240 minutos) apresentaram 

distribuição normal sendo descritos em média e desvio padrão. Para comparação dos valores 

entre esses pontos foi utilizado o teste t de Student não pareado bidirecional. 

Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences versão 13.0, adotando-se um nível de significância de 5%. 

 

4.8. Critérios Éticos 

 

Durante todo o estudo foram observadas as diretrizes sobre a pesquisa com seres 

humanos da Declaração de Helsinque e da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Ciência e Tecnologia de Salvador, protocolo 3390.   

Todas as participantes receberam detalhadamente as informações sobre os objetivos do 

estudo, riscos e benefícios envolvidos nos procedimentos e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido.   
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados deste trabalho estão apresentados sob a forma de três artigos científicos, 

os quais respondem aos objetivos deste estudo. Estes artigos estão numerados na ordem 

cronológica em que foram produzidos: 

 

Artigo 1. INFLAMAÇÃO SUBCLÍNICA EM MULHERES QUE UTILIZAM E NÃO 

UTILIZAM CONTRACEPTIVO ORAL 

 

Artigo 2. COMPARAÇÃO DA LIPEMIA PÓS-PRANDIAL DE MULHERES QUE 

UTILIZAM E NÃO UTILIZAM CONTRACEPTIVO ORAL 

 

Artigo 3. INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A LIPEMIA PÓS-PRANDIAL 

E INFLAMAÇÃO SUBCLÍNICA DE MULHERES EM USO DE CONTRACEPTIVO 

ORAL 
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Artigo 1. Inflamação Subclínica em Mulheres que Utilizam e não Utilizam 

Contraceptivo Oral 

 

Este artigo apresenta os resultados referentes a comparação da PCR entre mulheres 

irregularmente ativas que utilizam e não utilizam COC. Foi verificado que o grupo que utiliza 

COC apresenta a mediana da PCR duas vezes maior que a do grupo que não utiliza COC. 

Neste estudo também foi avaliado o perfil lipídico de jejum desses dois grupos. O grupo que 

utiliza COC apresentou triglicerídeos maior que o grupo que não utiliza COC. 

Este artigo foi publicado na Revista Brasileira de Cardiologia (Petto L, Pereira LS, 

Santos ACN, Giesta BA, Melo TA, Ladeia AMT. Inflamação Subclínica em Mulheres que 

Utilizam Contraceptivo Oral. Rev Bras Cardiol. 2013;26(6):465-71). 

 

RESUMO  

Fundamentos: Estudos recentes mostram que mulheres em uso de contraceptivo oral (CO) 

apresentam triglicerídeos e lipoproteínas de baixa densidade mais elevados quando 

comparadas a mulheres que não utilizam CO. Embora ainda sejam desconhecidas as 

consequências clínicas desse aumento em longo prazo, estudos sugerem que níveis mais 

elevados das lipoproteínas de baixa densidade contribuam diretamente para o processo 

inflamatório vascular. Uma das formas mais eficientes de se determinar a inflamação vascular 

é através da proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCR). Objetivo: Verificar se a PCR de 

mulheres que utilizam CO é maior que a de mulheres que não utilizam CO. Métodos: Estudo 

realizado na Faculdade Social da Bahia, Salvador, BA - Brasil no período de julho a 

dezembro 2012. Incluídas mulheres aparentemente sadias, com idade entre 18-28 anos, 

eutróficas, classificadas como irregularmente ativas e com triglicerídeos de jejum <150 

mg/dL. A amostra foi estratificada em dois grupos: grupo SCO formado por mulheres que não 

utilizavam nenhum tipo de contraceptivo a base de hormônios e grupo CO formado por 

mulheres que estavam em uso continuado de CO de baixa dosagem há no mínimo um ano. 

Após jejum de 12 horas foram coletados 5 mL de sangue para dosagem da PCR. Resultados: 

Selecionadas 44 mulheres distribuídas igualmente entre os grupos, idade 24,0±2,9 anos, IMC 

21,0±3,2 kg/m2. A mediana e o desvio interquartil da PCR do grupo SCO e do grupo CO 

foram respectivamente 0,5 mg/L (0,0-0,9) e 2,1 mg/L (0,9-3,2), apresentando diferença 

estatística significativa (p=0,002). 

Palavras-chave: Inflamação, Dislipidemia, Lipoproteínas, Anticoncepcionais. 
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INTRODUÇÃO  

 
Milhões de mulheres no mundo em idade reprodutiva utilizam contraceptivo oral 

(CO)1. Estudos recentes têm mostrado que esse grupo populacional apresenta triglicerídeos e 

lipoproteínas de baixa densidade mais elevados quando comparado ao grupo de mulheres que 

não utilizam CO2-6. Embora ainda sejam desconhecidas as consequências clínicas em longo 

prazo desse aumento, estudos sugerem que níveis mais elevados das lipoproteínas de baixa 

densidade contribuem diretamente para o processo inflamatório vascular7,8.  

A inflamação é mecanismo permanente e contínuo na aterosclerose, promovendo 

desde a formação da estria lipídica até a desestabilização e rotura da placa aterosclerótica9-11. 

Sabe-se, porém, que o processo aterosclerótico é crônico e sua fase subclínica longa. Diante 

disso, busca-se na prática clínica exames que identifiquem de forma precoce a fase subclínica.  

A proteína C-reativa dosada pelo método de alta sensibilidade (PCR) é o biomarcador 

inflamatório sistêmico subclínico cuja associação com enfermidades cardiovasculares é 

melhor comprovada12-16. Evidências crescentes sugerem ainda que a PCR também participe 

ativamente do processo aterosclerótico17,18. Portanto, o objetivo deste estudo foi testar a 

hipótese de que mulheres aparentemente saudáveis em uso de contraceptivo oral apresentam 

maior valor da PCR quando comparadas a mulheres que não o utilizam.  

 

MÉTODOS  

Estudo analítico de corte transversal, no qual foram avaliadas mulheres eutróficas, 

com idade entre 18-28 anos, classificadas como irregularmente ativas de acordo com o 

Questionário Internacional de Atividade Física – versão longa19. Foi realizado na Faculdade 

Social da Bahia, Salvador, BA - Brasil no período de julho a dezembro 2012.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciência e 

Tecnologia de Salvador, sob o nº 3390. Todas as participantes receberam informações 

detalhadas acerca dos objetivos do estudo, riscos e benefícios envolvidos nos procedimentos e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Foram adotados como critérios de exclusão: qualquer tipo de tratamento 

medicamentoso com exceção do contraceptivo oral, a presença de diabetes mellitus, 

dislipidemias, doenças renais e metabólicas e histórico de etilismo ou tabagismo. Foram 

excluídas também mulheres que relatassem estar em dieta hipo ou hipercalórica, qualquer 

evento inflamatório, bem como mulheres que apresentassem valor da PCR >10 mg/L. Para 

este estudo, foram consideradas diabéticas as voluntárias com glicemia de jejum >100 mg/dL 
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e dislipidêmicas aquelas com colesterol total >220 mg/dL, lipoproteína de baixa densidade 

>160 mg/dL ou triglicerídeos >150 mg/dL de jejum.  

Para o cálculo da suficiência amostral considerou-se um alfa=0,05 (unidirecional) e 

um beta=0,80 adotando como significativa uma diferença de 20 % entre os grupos. Tendo em 

vista que o coeficiente de variação laboratorial da dosagem da PCR é de 5 % e que uma 

diferença quatro vezes maior que a esperada anula o viés desse coeficiente de variação 

analítica, foram então necessárias 44 voluntárias, ou seja, 22 voluntárias em cada grupo. O 

cálculo amostral foi realizado no GraphPad StatMate 2.0 for Windows.  

A amostra foi composta de acordo com os critérios pré-estabelecidos e estratificada 

em dois grupos: grupo contraceptivo (GCO) formado por voluntárias em uso de CO de baixa 

dosagem de estradiol (15-30 mcg) há pelo menos um ano; e grupo sem contraceptivo 

(GSCO), composto por mulheres que não utilizavam nenhum tipo de contraceptivo a base de 

hormônios há pelo menos seis meses.  

As voluntárias selecionadas responderam a questionário-padrão e foram submetidas a 

exame físico, ambos com a função de coletar informações clinicodemográficas da amostra. O 

exame físico incluiu medidas de frequência cardíaca e pressão arterial em repouso, massa 

corporal total, estatura e circunferência abdominal. Não foram avaliados os hábitos 

alimentares das voluntárias, no entanto, procurou-se mimetizar condições habituais, como 

composição alimentar e intervalo entre as refeições.  

Para mensuração da frequência cardíaca utilizou-se um cardiofrequencímetro de pulso 

da marca Polar modelo RCX3F (São Paulo, SP - Brasil). Na aferição da pressão arterial, 

foram seguidas as recomendações da Sociedade Brasileira de Hipertensão20 e utilizado um 

tensiômetro para adulto médio devidamente calibrado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e um estetoscópio Duo-sonic, ambos da marca BD (São 

Paulo, SP - Brasil).  

A estatura foi medida com auxílio de estadiômetro profissional Sanny com precisão de 

0,1 cm, executada com os sujeitos descalços e com os glúteos e ombros apoiados em encosto 

vertical. A massa corporal total mensurada com balança digital Filizola capacidade máxima 

de 150 kg, aferida pelo Inmetro, com certificado próprio especificando margem de erro de 

aproximadamente 100 g.  

A circunferência da cintura foi obtida com fita métrica metálica e inelástica, marca 

Starrett, com definição de medida de 0,1 cm, mensurada na menor curvatura localizada entre a 

última costela e a crista ilíaca sem comprimir os tecidos21.  
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Calculou-se o índice de massa corporal (IMC) com as medidas de massa e altura, de 

acordo com a equação de Quetelet: IMC= massa(kg) / altura2(m). Os pontos de corte 

adotados foram os preconizados pela IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção 

da Aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia22, 

ou seja, baixo peso (IMC <18,5 kg/m2); eutrofia (18,5 kg/m2 <IMC< 24,9 kg/m2); sobrepeso 

(25 kg/m2<IMC< 29,9 kg/m2) e obesidade (IMC≥ 30 kg/m2).  

Foram coletados 5 mL de amostra de sangue, em jejum, para a dosagem da PCR, do 

colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia e da transaminase glutâmica pirúvica. As 

coletas foram realizadas por profissional capacitado e em ambiente laboratorial próprio para 

esse tipo de procedimento.  

A PCR foi mensurada pelo método de nefelometria com soro plasmático e precisão de 

0,1 mg/L. Os valores da glicemia, dos triglicerídeos, colesterol total e lipoproteína de alta 

densidade foram obtidos pelo método enzimático colorimétrico Trinder23. Já os valores da 

lipoproteína de baixa densidade e de muito baixa densidade foram calculados pela equação de 

Friedewald24. A transaminase glutâmica pirúvica foi dosada pelo método colorimétrico 

Reitman-Frankel25.  

Todas as voluntárias foram orientadas a não alterarem sua dieta na semana da coleta e 

a não praticarem nenhum esforço físico diferente do habitual, bem como a não ingerirem 

bebidas alcoólicas nas 24 horas antecedentes ao teste. A coleta foi realizada entre o quinto e o 

décimo dia do ciclo menstrual, considerando as menores flutuações hormonais, e/ou no 28º 

dia sem medicação (fase inativa) conforme recomendado por Casazza et al.26  

Para verificar a distribuição dos dados foram aplicados testes de simetria e curtose e o 

teste de Shapiro-Wilk. Os valores da PCR apresentaram distribuição não paramétrica e foram 

descritos em mediana e intervalo interquartil. Para a comparação intergrupos dos valores de 

PCR foi utilizado o teste de Mann-Whitney unidirecional para comparação das medianas. As 

demais variáveis apresentaram distribuição paramétrica sendo descritas em média e desvio-

padrão e para sua comparação aplicado o teste t de Student não pareado bidirecional.  

Verificada também a correlação entre os valores de PCR e triglicerídeos, PCR e 

lipoproteínas de baixa e de alta densidade e PCR e colesterol total, na amostra geral. Nas 

análises de correlação foi utilizado o coeficiente de correlação de Sperman, já que não houve 

normalidade na distribuição dos dados da PCR.  

Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences versão 13.0, adotando-se nível de significância de 5 %.  
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RESULTADOS  

Avaliadas 62 mulheres das quais 18 foram excluídas: 2 do GSCO por apresentarem 

alteração hepática identificada através da dosagem da transaminase glutâmica pirúvica; 16 do 

GCO: 11 por apresentarem triglicerídeos de jejum >150 mg/dL e mais 5 por apresentarem a 

PCR >10 mg/L. Portanto, a amostra foi composta por 44 mulheres: 22 do GSCO e 22 do 

GCO.  

A Tabela 1 apresenta as características gerais dos dois grupos. Dos CO utilizados pelas 

voluntárias, 100,0 % apresentavam a substância etinilestradiol, 50,0 % gestodeno, 33,3 % 

levonorgestrel, 5,6 % acetato de clormadinona, 5,6 % drospirenona e 5,6 % desogrestrel. 

A Tabela 2 apresenta a comparação do perfil lipídico de jejum entre os grupos. 

Observa-se que os triglicerídeos e a lipoproteína de muito baixa densidade apresentaram 

diferença significativa entre os grupos (p˂0,05). As demais variáveis não apresentaram 

significado estatístico (p>0,05). 

A Figura 1 apresenta o valor da PCR nos grupos avaliados. A mediana e o desvio 

interquartil da PCR do GSCO e do GCO foram respectivamente 0,5 mg/L (0,0 - 0,9) e 2,1 

mg/L (0,9 - 3,2), apresentando diferença significativa (p=0,002). 

A Tabela 3 expõe as análises de correlação entre a PCR e as variáveis do perfil 

lipídico. Verificada correlação positiva entre os valores de PCR e os triglicerídeos de jejum 

(p=0,003). Não houve correlação da PCR com as demais variáveis lipídicas de jejum 

(p>0,05). 

 

DISCUSSÃO 

Embora não seja possível estabelecer uma relação de causalidade independente entre o 

uso de contraceptivo oral e a inflamação subclínica, verificou-se com base nos resultados 

deste estudo que a PCR das mulheres que utilizam este método contraceptivo é maior que a 

das mulheres que não o utilizam. 

Pesquisas das décadas de 1960 e 1970 mostraram associação do acidente vascular 

encefálico e infarto do miocárdio em usuárias de contraceptivo oral27-29. Novas fórmulas com 

baixa dosagem de hormônios foram desenvolvidas no intuito de evitar esses efeitos adversos 

o que originou os contraceptivos orais de terceira geração1, utilizados pelas mulheres do GCO 

deste estudo. No entanto, é provável que a diminuição das dosagens hormonais tenha 

minimizado os efeitos pró-aterogênicos dos contraceptivos orais, mas não o suficiente para 

bloquear a resposta inflamatória vascular. 
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Estudos apontam que o uso de contraceptivos orais aumenta os níveis da lipoproteína 

de baixa densidade e dos triglicerídeos3,5, da pressão arterial sistêmica30, o risco de eventos 

tromboembólicos31 e, mais recentemente, que elevam a magnitude da lipemia pós-prandial32. 

Neste estudo, porém, não foi verificada diferença entre as lipoproteínas, colesterol total e 

pressão arterial nos grupos estudados e tampouco associação dos valores de PCR com essas 

variáveis (Tabelas 1 e 2). No entanto, observou-se diferença entre os triglicerídeos de jejum e 

associação positiva entre eles e os valores da PCR, mesmo estando os triglicerídeos dentro 

dos limites considerados normais nos dois grupos. Tais resultados podem ser justificados 

pelos critérios de seleção da amostra, composta por mulheres jovens, aparentemente sadias, 

eutróficas, com circunferência abdominal e perfil lipídico nos limites de normalidade. 

Entretanto, estudos com populações aparentemente saudáveis têm sugerido que o 

aumento da PCR é forte preditor de doença vascular. No estudo PREVEND33, 8 139 

indivíduos sem doença coronariana prévia foram acompanhados durante seis anos no intuito 

de se observar a ocorrência de sinais na angiografia coronariana e eventos coronarianos. Os 

níveis de PCR associaram-se às características angiográficas e às consequências clínicas da 

instabilidade da placa, durante o seguimento33. Ainda na mesma linha, no estudo JUPITER34 

foram avaliados aproximadamente 17800 pessoas, homens e mulheres, aparentemente 

saudáveis com lipoproteína de baixa densidade ˂130 mg/dL e PCR >2 mg/L. O grupo que não 

recebeu tratamento com rosuvastatina apresentou maior endpoint primário de infarto do 

miocárdio, hospitalização por angina instável, acidente vascular encefálico e morte por 

doença cardiovascular. 

Mais especificamente nos estudos realizados com mulheres como no Womens’s 

Health Study, realizado com mulheres pós-menopáusicas, concluiu-se que a PCR foi o mais 

forte preditor de risco cardiovascular, quando comparado com outros fatores de risco, como 

os níveis lipídicos e de homocisteína. Análise no subgrupo de mulheres com níveis de 

lipoproteína de baixa densidade <130 mg/dL, tradicionalmente considerado de baixo risco, 

mostrou que aquelas com níveis de PCR acima de 3 mg/L tinham maior risco de desenvolver 

eventos cardiovasculares agudos35. O estudo de seguimento da população total mostrou que a 

PCR foi forte preditor de eventos cardiovasculares, mais do que os níveis de lipoproteína de 

baixa densidade36. 

Recentemente, Ridker et al.37 avaliaram o poder preditivo de fatores de risco não 

tradicionais na predição dos eventos cardiovasculares, numa população também 

exclusivamente feminina, constituída por 24558 mulheres saudáveis. Do estudo resultou um 

escore de predição de risco cardiovascular, que reclassificou 40-50 % das mulheres antes 
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classificadas como de risco intermédio em categorias de alto ou baixo risco. O escore 

simplificado inclui a PCR e apresenta acuidade prognóstica superior aos modelos cujos 

escores são baseados apenas em variáveis tradicionais37. 

Contudo, para se afirmar que mulheres em uso de contraceptivo oral apresentam maior 

risco de desenvolver doença arterial são necessários estudos longitudinais que avaliem como 

desfechos primários, disfunções cardiovasculares nessa população. No entanto, é 

recomendável avaliar os riscos e benefícios na prescrição desse método contraceptivo. 

Realizar acompanhamento clínico rigoroso e buscar evidenciar possíveis marcadores de risco 

cardiovascular, bem como identificar precocemente a inflamação subclínica será importante 

para prevenir em médio e longo prazo o desenvolvimento de doenças cardiovasculares nessa 

população. 

 

CONCLUSÃO  

Mulheres em uso de contraceptivo oral apresentam valores mais elevados de PCR do 

que mulheres que não o utilizam. Logo, diante do que foi exposto, é considerável a hipótese 

de que mulheres em uso de contraceptivo oral apresentem maior risco potencial de 

desenvolvimento de doença arterial que a população feminina que não o utiliza. 
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Tabela 1. Características gerais da amostra. 

Variáveis GSCO (Média±DP) GCO (Média±DP) Valor de p*   

Idade (anos) 23 ± 2,9 24 ± 2,9 0,5421 

Índice de Massa Corpórea (kg/m2) 21 ± 0,8 22 ± 0,9 0,2575 

Circunferência de Cintura (cm) 71 ± 3,2 71 ± 2,7 0,9705 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 103 ± 10,2 107 ± 10,7 0,7364 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 67 ± 10,2 70 ± 8,0 0,2466 

Glicemia (mg/dL) 82 ± 5,9 84 ± 4,2 0,4622 

Transaminase Glutâmica Pirúvica (U/L) 14 ± 5,2 16 ± 4,4 0,1462 

Tempo de Uso do Contraceptivo (anos) - 4,8 ± 2,2 - 

GSCO – Grupo sem Contraceptivo Oral; GCO – Grupo Contraceptivo Oral; DP – Desvio Padrão. Teste t de 

Student Bidirecional para amostras independentes. 
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Tabela 2 – Comparação do perfil lipídico de jejum (mg/dL) dos grupos estudados. 

Variável GCO (média ± DP) GSCO (média ± DP) Valor de p* 

Triglicerídeos  93 ± 27,0 64 ± 15,9 0,0001 

Colesterol Total 174 ± 23,4 162 ± 31,8 0,2147 

HDL 53 ± 9,9 52 ± 10,7 0,1872 

LDL  109 ± 23,5 102 ± 18,1 0,3201 

VLDL  19 ± 4,3 13 ± 3,1 0,0001 

GCO – grupo contraceptivo oral; GSCO – grupo sem contraceptivo oral; HDL – lipoproteína de alta 

densidade; LDL – lipoproteína de baixa densidade; VLDL – lipoproteína de muito baixa densidade. *Teste t 

de Studant bidirecional não pareado. 

 

 

 

 

   Tabela 3 – Correlação entre a PCR e as variáveis do perfil lipídico. 

Cruzamentos Coeficiente de correlação  Valor de p*  

PCR e Triglicerídeos 0,4155 0,005 

PCR e Lipoproteína de Baixa Densidade 0,0819 0,596 

PCR e Lipoproteína de Alta Densidade - 0,0994 0,520 

PCR e Colesterol Total 0,0996 0,520 

   PCR – Proteína C Reativa. *Teste de correlação de Spearman 
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Artigo 2. Comparação da Lipemia Pós-Prandial de Mulheres que Utilizam e não 

Utilizam Contraceptivo Oral. 

 

Este artigo apresenta o resultado da comparação da LPP das mulheres irregularmente 

ativas que utilizam e não utilizam COC. Foi verificado que o grupo em uso de COC 

apresentou maior magnitude da LPP quando comparado ao grupo que não utiliza COC. 

Apresenta também, resultados referente aos objetivos secundários. Verificado que os 

valores dos triglicerídeos e da LDL de jejum do grupo que utiliza COC é significantemente 

maior que o grupo que não utiliza. 

Artigo foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Petto J, Vasques LMR, 

Pinheiro RL, Giesta BA, Santos ACN, Neto MG, Ladeia AMT. Comparação da Lipemia Pós-

Prandial de Mulheres que Utilizam e não Utilizam Contraceptivo Oral. Arq Bras Cardiol. 

2014; 103(3):245-250). 

 

RESUMO 

Fundamento: Lipemia Pós-Prandial (LPP) é um processo fisiológico que reflete a capacidade 

do organismo metabolizar lipídeos. Embora não seja conhecida a influência dos 

contraceptivos orais (CO) na LPP, sabe-se que seu uso eleva valores lipídicos de jejum. 

Objetivo: Comparar LPP entre mulheres que utilizam e não utilizam CO. Métodos: Estudo 

analítico prospectivo, no qual foram avaliadas mulheres eutróficas, com idade entre 18 e 28 

anos, irregularmente ativas e com triglicerídeos de jejum ≤ 150 mg/dL divididas em dois 

grupos: Grupo Contraceptivo (GCO) e Grupo Sem Contraceptivo (GSCO). As voluntárias 

foram submetidas ao e teste de LPP, no qual amostras sanguíneas foram coletadas no tempo 0 

(jejum de 12h), e após ingestão de lipídios nos tempos 180 e 240 minutos. Estatística: Para 

comparação dos deltas dos triglicerídeos, que refletem a LPP, entre as coletas de jejum e 180 

min (∆1) e jejum e 240 min (∆2), foi utilizado o Teste de Mann-Whitney bidirecional para 

amostras independentes. Resultados: Avaliadas 40 mulheres divididas igualmente entre os 

grupos. No perfil lipídico de jejum, observou-se que a HDL não apresentou diferença 

significante e que os triglicerídeos do GCO foram o dobro do GSCO. As medianas do ∆ 1 e ∆ 

2 apresentaram diferença significante nas duas comparações (p≤0,05). Conclusão: Os 

resultados apontam que mulheres irregularmente ativas que utilizam de CO apresentam LPP 
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maior que aquelas que não utilizam CO, sugerindo que nesta população, seu uso crônico 

aumenta o risco de doenças cardiovasculares. 

Palavras-chave: Metabolismo, Dislipidemia, Triglicerídeos, Hormônios. 

 

INTRODUÇÃO 

A Lipemia Pós-Prandial (LPP) é um processo fisiológico definido como o aumento da 

concentração plasmática de triglicerídeos e lipoproteínas esterificadas, após a ingestão de 

gorduras1. Reflete a capacidade do organismo em metabolizar os lipídeos, sendo também 

chamada de clearance pós-prandial. Em adultos saudáveis atinge seu pico na 3ª ou 4ª hora 

após ingestão de gorduras e completa seu ciclo entre a 6ª e 8ª hora2,3. 

Começou a ser estudada na década de 50, porém foi descrita pela primeira vez em 

1979 por Zilversmit, que relatou existir forte ligação da mesma com o processo 

aterosclerótico4. Atualmente essa relação é bem estabelecida, sendo, a doença aterosclerótica 

definida como um evento pós-prandial5,6.  

A magnitude e amplitude da LPP é multifatorial, geralmente mais prolongada nos 

homens7, tende a aumentar com a idade8, em dietas ricas em carboidratos9, em tabagistas10 e 

em obesos11. É menor nos indivíduos fisicamente ativos12 e mais elevada em diabéticos13,14 e 

dislipidêmicos15.  

Embora até o momento, não seja conhecida a influência dos contraceptivos orais (CO) 

na LPP, alguns estudos16-21 mostram que seu uso causa elevação dos triglicerídeos, do 

colesterol total e da lipoproteína de baixa densidade, mesmo quando em baixas dosagens17. 

Logo, este estudo teve como objetivo comparar a LPP de mulheres que utilizam e não 

utilizam CO.  

 

MÉTODOS 

Estudo analítico prospectivo, no qual foram avaliadas mulheres eutróficas, com idade 

entre 18 e 28 anos, classificadas como irregularmente ativas pelo Questionário Internacional 

de Atividade Física – versão longa22 e com triglicerídeos de jejum ≤ 150 mg/dL.  

Foram excluídas mulheres diabéticas, dislipidêmicas em tratamento medicamentoso, 

com doenças renais, com hipo ou hipertireoidismo diagnosticado, com histórico de etilismo 

ou tabagismo, em dieta hipo ou hipercalórica e em uso de corticóides, diuréticos ou beta-

bloqueadores. 

O cálculo amostral foi realizado considerando um alfa = 0,05 (bidirecional) e um beta 

= 0,80 adotando como significativa uma diferença de 20% para a LPP entre os grupos. Tendo 
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em vista que o coeficiente de variação laboratorial da dosagem dos triglicerídeos é de 5% e 

que uma diferença quatro vezes maior que a esperada anula o viés desse coeficiente de 

variação analítica, foram então necessárias 36 voluntárias, ou seja, 18 voluntárias em cada 

grupo. O cálculo amostral foi realizado no GraphPad StatMate 2.0 for Windows. 

A amostra foi composta de acordo com os critérios pré-estabelecidos e dividida em 

dois grupos: Grupo Contraceptivo (GCO) formado por voluntárias em uso de CO de baixa 

dosagem de estradiol (15 a 30 microgramas) há pelo menos um ano, e Grupo Sem 

Contraceptivo (GSCO), composto por mulheres que não utilizavam nenhum tipo de 

contraceptivo à base de hormônios há pelo menos seis meses. 

Coleta dos Dados 

As voluntárias selecionadas responderam a um questionário padrão e foram 

submetidas a exame físico, ambos com a função de coletar informações gerais sobre as 

características da amostra. O exame físico foi composto por medidas de frequência cardíaca e 

pressão arterial em repouso, massa corporal total, estatura e circunferência abdominal. 

Para mensuração da frequência cardíaca utilizou-se um cardiofrequencímetro de pulso 

da marca Polar. Na aferição da pressão arterial, foram seguidas as recomendações da 

Sociedade Brasileira de Hipertensão23 sendo, utilizado um tensiômetro para adulto médio 

devidamente calibrado pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) e um estetoscópio 

duo-sonic, ambos da marca BD.   

A estatura foi medida com auxílio de estadiômetro profissional Sanny com precisão de 

0,1 cm, executada com os sujeitos descalços e com os glúteos e ombros apoiados em encosto 

vertical. A massa corporal total mensurada com balança digital Filizola capacidade máxima 

de 150 kg, aferida pelo INMETRO, com certificado próprio especificando margem de erro de 

±100 g.  

A circunferência abdominal foi obtida com fita métrica metálica e inelástica, marca 

Starrett, com definição de medida de 0,1 cm. Mensurada na menor curvatura localizada entre 

a última costela e a crista ilíaca sem comprimir os tecidos24.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado com as medidas de massa e altura, de 

acordo com a equação de Quetelet: IMC = massa (kg) / altura2 (m). Os pontos de corte 

adotados foram os preconizados pela IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção 

da Aterosclerose Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia25, ou 

seja, baixo peso (IMC < 18,5); eutrofia (18,5 < IMC < 24,9); sobrepeso (25 < IMC < 29,9) e 

obesidade (IMC ≥ 30). 
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Teste da Lipemia Pós-Prandial 

Todas as voluntárias foram submetidas a um teste de LPP. Após canulada a veia 

antecubital, amostras sanguíneas foram coletadas para dosagem dos triglicerídeos no tempo 0 

(jejum de 12h), e após a ingestão de um composto contendo 25 gramas de gordura e de uma 

barra de cereal diet, nos tempos 180 e 240 minutos. As lipoproteínas, a transaminase 

glutâmica pirúvica, a glicemia e o colesterol total foram dosados apenas no jejum. Todas as 

coletas foram realizadas por um profissional capacitado e em ambiente laboratorial próprio 

para esse tipo de procedimento. 

O composto lipídico utilizado foi fornecido pela Tecnovida, sendo que das 25 gramas 

de lipídios 15g eram monoinsaturadas, 8g poliinsaturadas e 2g saturadas correspondendo a 

45% da ingestão diária recomendada de gorduras para uma dieta de 2.000 kcal. A barra de 

cereal continha 0g de carboidratos, 1,2g de proteínas e 0,8g de lipídios. A barra foi 

administrada para que a ingetão do composto lipídico fosse mais palatável e não provocasse 

desconforto gástrico. 

No teste de LPP as voluntárias foram orientadas a não alterarem sua dieta na semana 

do teste e a não praticarem nenhum esforço físico diferente do habitual, bem como a não 

ingerirem bebidas alcoólicas nas 24 horas antecedentes ao teste. O teste foi realizado entre o 

quinto e o décimo dia do ciclo menstrual, considerando as menores flutuações hormonais, 

e/ou no 28º, dia sem medicação (fase inativa) conforme recomendado por Casazza GA et al26. 

Os valores dos triglicerídeos, colesterol total e lipoproteína de alta densidade foram 

obtidos pelo método enzimático. Já os valores da lipoproteína de baixa densidade e de muito 

baixa densidade foram calculados pela equação de Friedewald. A transaminase glutâmica 

pirúvica foi dosada pelo método colorimétrico (Reitman-Frankel). 

Critérios Éticos 

Durante todo o estudo foram observadas as diretrizes sobre a pesquisa com seres 

humanos da Declaração de Helsinque e da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Ciência e Tecnologia de Salvador, protocolo 3390.   

Todas as participantes receberam detalhadamente as informações sobre os objetivos do 

estudo, riscos e benefícios envolvidos nos procedimentos e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido.   

Análise Estatística 

Para verificar a distribuição dos dados foram aplicados testes de simetria e curtose e o 

teste de Shapiro-Wilk. Os deltas (∆) que refletem a LPP, ou seja, a variação dos triglicerídeos 
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entre a coleta de jejum e os pontos 180min (∆1) e 240min (∆2), não apresentaram distribuição 

normal, sendo descritos em mediana e intervalo quartil. Portanto, para comparação dos ∆1 e 

∆2 foi utilizado o Teste de Mann-Whitney bidirecional para amostras independentes.  

As demais variáveis e os pontos de pico da LPP, em 180 e 240 minutos, apresentaram 

distribuição normal sendo descritas em média e desvio padrão. Aplicado o teste t de Student 

não pareado bidirecional para a comparação dessas variáveis. 

Todas as análises foram realizadas no pacote estatístico BioEstat 5.0, adotando um 

nível de significância de 5%.  

 

RESULTADOS 

Avaliadas 46 mulheres, das quais seis foram excluídas por apresentarem triglicerídeos 

de jejum acima de 150 mg/dL, duas do GSCO e quatro do GCO, restando 40 mulheres dividas 

igualmente entre os dois grupos.  

Na tabela 1 são apresentados os dados gerais da amostra. Observa-se que os grupos 

foram homogêneos, não havendo diferenças na idade, no IMC, na circunferência abdominal e 

na glicemia. Dos CO utilizados pelas voluntárias 100% apresentavam a substância 

etinilestradiol, 50% gestodeno, 33,3% levonorgestrel, 5,6% acetato de clormadinona, 5,6% 

drospirenona e 5,6% desogrestrel. 

A tabela 2 apresenta a comparação do perfil lipídico de jejum entre os grupos. 

Observa-se que somente o valor da HDL não apresentou diferença significante. Os 

triglicerídeos de jejum do GCO que foi aproximadamente duas vezes maior que o do GSCO.  

Os valores das médias e do desvio padrão dos triglicerídeos nos tempos 180 e 240 

minutos, respectivamente para o GSCO e GCO foram de 85±24,4 vs 156±41,1 e 82±21,0 vs 

147±36,5, observados no gráfico 1, com diferença significante entre os pontos (p=0,0001). 

Da mesma forma que no jejum, a diferença entre os valores das médias dos triglicerídeos nos 

pontos de coleta foi aproximadamente 100% maior no GCO. Observa-se ainda no gráfico 1 

que a amplitude da LPP se comportou de forma semelhante nos grupos. O pico ocorreu na 

terceira hora e o platô se manteve até a quarta hora.  

A mediana e o intervalo quartil dos deltas 1 e 2 estão descritas na tabela 3 na qual se 

observa diferença significante (p≤0,05) para as duas comparações.    

 

DISCUSSÃO 

Embora não seja possível estabelecer uma relação de causalidade independente entre o 

uso de CO e a LPP, verificou-se com base nos resultados deste estudo que a LPP das 
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mulheres que utilizam CO é maior que a das mulheres que não o utilizam. Este dado é 

reforçado pela homogeneidade da amostra, onde fatores que interferem diretamente na LPP 

foram minimizados na formação dos grupos. A limitação da homogeneidade foca-se na 

ausência do controle dos hábitos alimentares e da classe social das mulheres estudadas. 

Aventa-se também a influência da regionalidade. Como todas as voluntárias pertencem à 

mesma região, não foi possível estabelecer a influência da cultura local nos resultados 

encontrados, o que seria possível se mulheres de outras regiões fossem avaliadas.   

            É importante salientar que milhões de mulheres no mundo utilizam CO26 e novas 

fórmulas foram desenvolvidas na tentativa de reduzir seus efeitos adversos, principalmente os 

relacionados ao metabolismo lipídico28. No Brasil, o método contraceptivo com maior 

prevalência até a faixa etária de 30 anos é a pílula hormonal29. Mesmo em baixas dosagens, a 

utilização do CO eleva os valores do colesterol total, das lipoproteínas de baixa densidade e 

dos triglicerídeos de jejum em mulheres saudáveis na idade reprodutiva16. Quanto maior o 

tempo de uso, maior seu efeito sobre o perfil lipídico17,30. Alguns trabalhos relatam que três 

meses são suficientes para provocar mudanças no metabolismo dos lipídeos21,28.  

O tempo médio de uso do CO das voluntárias desta pesquisa foi superior a de outras 

investigações17,19-21. Isso possivelmente refletiu no perfil lipídico de jejum que comparado a 

estudos anteriores, foi maior19-21. O valor mais elevado dos triglicerídeos pode ser uma das 

explicações da LPP no GCO ser maior que no GSCO, uma vez que a mesma está diretamente 

relacionada aos valores séricos de jejum dos triglicerídeos3,31.  

Os fatores de risco convencionais modificáveis para a doença aterosclerótica incluem 

tabagismo, dislipidemia, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e sedentarismo25. 

Ainda que a LPP não seja considerada fator de risco convencional, pesquisas evidenciam que 

menos da metade dos eventos cardiovasculares estão associados aos fatores convencionais32. 

Desde a década de 90 a LPP tem-se destacado como melhor preditor de risco cardiovascular33-

36, uma vez que se correlaciona a vários fatores desencadeantes de doenças cardiovasculares, 

mesmo em indivíduos normotrigliceridêmicos3,25.  

A diminuição do clearance dos lipídeos leva a exposição aumentada das células 

endoteliais às lipoproteínas esterificadas e esta exposição causa alterações na reatividade 

vascular fortemente associada à progressão da aterosclerose e a eventos cardiovasculares. No 

estado pós-prandial, a maior elevação dos triglicerídeos pode causar além da disfunção 

endotelial, menor disponibilidade de óxido nítrico e aumento do estresse oxidativo, alterações 

fortemente envolvidas na gênese da aterosclerose13.  
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No presente estudo, embora a amplitude da LPP dos dois grupos seja semelhante 

(gráfico 1), o maior valor da LPP no GCO (tabela 3) sugere que de forma crônica tais 

mulheres apresentam curva lipídica pós-prandial potencialmente mais aterogênica e 

consequentemente maior risco ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Fortalecendo 

essa ideia, observa-se que embora os dois grupos tenham valores de triglicerídeos dentro dos 

limites de normalidade, o GCO apresentou tanto o perfil lipídico de jejum (tabela 2) como o 

valor pico da LPP (gráfico 1) maior que o GSCO.  

Nesse contexto, a meta-análise realizada Hokanson e Austin 1996, foi evidenciado que 

a magnitude da LPP em mulheres esta associada a aumento de 76% no risco de 

desenvolvimento de doença coronariana, enquanto que nos homens esse risco foi de 32%37. 

Alguns estudos apontam que aproximadamente 40% dos indivíduos com doença arterial 

coronariana prematura apresentam o perfil lipídico de jejum normal, mas com retardo no 

clearance durante a LPP38,39.  

  Ainda com base nos resultados deste estudo, é plausível inferir que as mulheres do 

GCO estejam mais susceptíveis à formação de trombos arteriais e venosos. O CO e a elevação 

da LPP, de forma independente, aumentam a ativação do fator VII da cascata de coagulação 

sanguínea e inibem a ação do plasminogênio, fatores que comprovadamente favorecem a 

formação de trombos venosos e arteriais28,40. 

Diante do exposto, é desejável avaliar os riscos e benefícios na prescrição desse 

método contraceptivo, bem como, a realização de acompanhamento clínico rigoroso, 

especialmente do risco cardiovascular, nessa população. Também, para que seja melhor 

elucidado os resultados deste estudo, pesquisas prospectivas de coorte que mensurem 

desfechos clínicos e outras variáveis de resposta inflamatória devem ser realizadas.  

CONCLUSÃO 

          Os resultados apontam que em mulheres jovens, saudáveis e fisicamente inativas, a LPP 

é maior nas que fazem uso de contraceptivos orais do que em mulheres que não fazem uso 

deste fármaco, sugerindo que nesta população, o uso crônico de contraceptivos orais, mesmo 

de baixa dosagem, aumenta o risco ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
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Tabela 1. Características gerais da amostra. 

Variáveis GSCO (Média±DP) GCO (Média±DP) Valor de p*   

Idade (anos) 23 ± 2,9 24 ± 2,9 0,54 

Índice de Massa Corpórea (kg/m2) 21 ± 0,8 22 ± 0,9 0,25 

Circunferência de Cintura (cm) 71 ± 3,2 71 ± 2,7 0,97 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 103 ± 10,2 107 ± 10,7 0,73 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 67 ± 10,2 70 ± 8,0 0,24 

Glicemia (mg/dL) 82 ± 5,9 84 ± 4,2 0,46 

Transaminase Glutâmica Pirúvica (U/L) 14 ± 5,2 16 ± 4,4 0,14 

Tempo de Uso do Contraceptivo (anos) - 4,8 ± 2,2 - 

GSCO – Grupo sem Contraceptivo Oral; GCO – Grupo Contraceptivo Oral; DP – Desvio Padrão. Teste t de 

Student Bidirecional para amostras independentes. 
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Tabela 2 – Comparação do perfil lipídico de jejum (mg/dL) dos grupos estudados. 

Variável GCO (média ± DP) GSCO (média ± DP) Valor de p* 

Triglicerídeos  106 ± 22,7 53 ± 15,8 0,0001 

Colesterol Total 208 ± 43,6 157 ± 37,7 0,0001 

HDL 55 ± 9,9 50 ± 11,9 0,18 

LDL  131 ± 10,7 106 ± 33,6 0,01 

VLDL  21 ± 9,7 11 ± 5,1 0,0001 

GCO – grupo contraceptivo oral; GSCO – grupo sem contraceptivo oral; HDL – lipoproteína de alta 

densidade; LDL – lipoproteína de baixa densidade; VLDL – lipoproteína de muito baixa densidade. *Teste t 

de Student bidirecional não pareado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Comparação da lipemia pós-prandial entre o GSCO e o GCO. 

Variável# GSCO  GCO  Valor de p* 

Delta 1 dos TG 35 (21 – 45) 47 (40 – 55) 0,0152 

Delta 2 dos TG 28 (20 – 38)  45 (20 – 70) 0,0417 

GCO – grupo contraceptivo oral; GSCO – grupo sem contraceptivo oral; Delta 1 – diferença dos 

triglicerídeos séricos entre o tempo 0 e 180min; Delta 2 – diferença dos triglicerídeos séricos entre o 

tempo 0 e 240min; TG – triglicerídeos; #Descrita em mediana e intervalo quartil; *Teste de Mann 

Whitney bidirecional para amostras independentes. 
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    Figura 1 – Lipemia Pós-Prandial do grupo contraceptivo oral e do grupo sem contraceptivo oral. 
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Artigo 3. Lipemia Pós-Prandial e Inflamação Subclínica em Mulheres Ativas que 

Utilizam Contraceptivo Oral. 

 

Este artigo apresenta os resultados referentes a comparação da LPP e da PCR entre 

mulheres ativas e irregularmente ativas que utilizam COC. Responde também ao segundo 

objetivo secundário que foi comparar o perfil lipídico de jejum entre esses dois grupos.  

Os resultados deste trabalho apontam que as mulheres ativas apresentam a LPP e a 

PCR significantemente menor que as mulheres irregularmente ativas que utilizam COC. Esse 

achado reforça a ideia de que a atividade física é importante elemento não medicamentoso 

para diminuição dos valores lipídicos pós-prandiais.  

Este artigo foi enviado ao International Jounal of Cardiovascular Sciences em 16 de 

Março de 2015 e aprovado em 19 de Maio de 2015. 

 

RESUMO 

Fundamentos: Mulheres em uso de contraceptivo oral combinado (COC) apresentam perfil 

lipídico de jejum, lipemia pós-prandial (LPP) e proteína C-reativa (PCR) maiores do que 

mulheres que não utilizam COC. O exercício físico apresenta bons resultados no controle 

lipídico e inflamatório. Objetivo: Comparar os valores do perfil lipídico de jejum, da LPP e 

da PCR entre mulheres ativas e irregularmente ativas em uso de COC. Métodos: Avaliadas 

44 mulheres em uso de COC, da cidade de Salvador, BA, estratificadas em dois grupos: grupo 

ativo (GA; n=22) formado por mulheres fisicamente ativas e grupo irregularmente ativo 

(GIA; n=22) formado por mulheres irregularmente ativas. Nos dois grupos, após jejum de 12 

horas, realizada a dosagem do perfil lipídico de jejum e da PCR. A seguir, as voluntárias 

ingeriram um composto contendo 25 g de gordura e foram dosados os triglicerídeos para 

verificar a LPP. Utilizado o teste de Mann-Whitney para comparação da LPP e PCR. 

Resultados: Os valores dos deltas dos triglicerídeos que representam a LPP respectivamente 

para o GA e GIA foram: 93±38,4 mg/dL vs. 163±49,6 mg/dL e 89±50,9 mg/dL vs. 156±47,6 

mg/dL (p˂0,01). Os valores da PCR respectivamente para GA e GIA foram: 1,1 mg/L (0,4-

2,1 mg/L) e 2,1 mg/L (0,8-3,4 mg/L) (p=0,04). Conclusão: Neste estudo, mulheres ativas em 

uso de COC apresentaram triglicerídeos e LDL de jejum, LPP e PCR significativamente 

menores que mulheres irregularmente ativas em uso de COC.  
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Palavras-chave: Exercício; Metabolismo basal; Hormônios; Prevenção primária; 

Dislipidemias.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudos recentes apontam que mulheres em uso de contraceptivo oral combinado 

apresentam triglicerídeos, lipoproteína de baixa densidade (LDL) de jejum, lipemia pós-

prandial (LPP) e proteína C-reativa (PCR) significativamente maiores do que mulheres que 

não utilizam contraceptivos a base de hormônios1-3.  

Embora não sejam conhecidas as consequências clínicas desse aumento, estudos com 

populações saudáveis têm sugerido que o aumento da LDL e da PCR é forte preditor de 

doença vascular4,5. No estudo JUPITER5 foram avaliados aproximadamente 17 800 

indivíduos de ambos os sexos, com lipoproteína de baixa densidade (˂130 mg/dL) e PCR >2 

mg/L. O grupo que não recebeu tratamento medicamentoso apresentou maior incidência de 

infarto do miocárdio, hospitalização por angina instável, acidente vascular encefálico e morte 

por doença cardiovascular5.  

De igual forma, a LPP, embora não seja considerada fator de risco convencional para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, é considerada atualmente como melhor 

preditor de risco cardiovascular que os fatores convencionais, mesmo em indivíduos 

saudáveis6,7. A meta-análise realizada por Hokason e Austin8 evidenciou que a magnitude da 

LPP em mulheres está associada ao aumento de 76,0% no risco de desenvolvimento da 

doença coronariana8. Portanto, medidas que visem a minimizar os efeitos dos contraceptivos 

orais são necessárias.  

O exercício físico é uma terapia não medicamentosa que tem apresentado bons 

resultados no controle dos níveis de triglicerídeos e LDL de jejum e na diminuição da LPP e 

da PCR9-11. Assim, este estudo tem por objetivo comparar os valores da LDL e dos 

triglicerídeos de jejum, da LPP e da PCR de mulheres ativas e irregularmente ativas em uso 

de contraceptivo oral combinado.  

 

MÉTODOS 

Estudo prospectivo longitudinal, realizado de fevereiro a dezembro de 2013, que 

investigou mulheres eutróficas, com idade entre 19-30 anos, ativas ou irregularmente ativas 

por no mínimo um ano, com triglicerídeos de jejum ≤150 mg/dL e em uso de contraceptivo 

oral combinado de baixa dosagem (etinilestradiol entre 15-30 mcg) há pelo menos um ano.  
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Neste estudo foram seguidas as diretrizes sobre pesquisa com seres humanos da 

Declaração de Helsinque e da Resolução CNS 466/12. Este estudo foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Salvador, sob o 

nº 3 390 e todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

A população estudada foi composta de forma probabilística (aleatória simples) por 

alunas do curso de Fisioterapia da Faculdade Social da Bahia, Salvador, BA – Brasil. Todas 

as alunas foram informadas a respeito do estudo e tiveram as mesmas chances de participarem 

do trabalho.  

Para o cálculo da suficiência amostral considerou-se um alfa=0,05 (bidirecional) e um 

beta=0,80 adotando como significativa uma diferença de 20% entre os grupos. Tendo em 

vista que o coeficiente de variação laboratorial da dosagem da PCR e dos triglicerídeos é de 

5% e que uma diferença quatro vezes maior que a esperada anula o viés desse coeficiente, 

foram então necessárias 44 voluntárias, ou seja, 22 voluntárias em cada grupo. O cálculo 

amostral foi realizado no GraphPad StatMate 2.0 for Windows.  

Foram excluídas mulheres obesas, diabéticas, dislipidêmicas em tratamento 

medicamentoso, com doenças renais, com síndrome do ovário policístico, com histórico de 

etilismo ou tabagismo, em dieta hipo ou hipercalórica, que apresentassem a PCR >10 mg/dL e 

em uso de corticoides, diuréticos ou betabloqueadores.  

A população estudada foi estratificada em dois grupos: grupo ativo (GA), formado por 

mulheres classificadas como ativas em uso de contraceptivo oral de baixa dosagem; e grupo 

irregularmente ativo (GIA) formado por mulheres classificadas como irregularmente ativas 

em uso de contraceptivo oral de baixa dosagem.  

O Questionário Internacional de Atividade Física (versão longa)12, desenvolvido pela 

Organização Mundial de Saúde e pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças Norte-

Americano, foi escolhido para determinar o grau de atividade física das voluntárias. Ele 

permite classificar o indivíduo de forma específica (sedentário, irregularmente ativo, ativo e 

muito ativo), minimizando o viés de classificação. Além disso, possibilita maior chance de 

comparações com outros estudos, já que apresenta aplicação mundial, e por ter sido validado 

no Brasil13. As voluntárias ativas não foram estratificadas por modalidade do exercício que 

praticavam. No entanto, todas as voluntárias ativas realizavam corrida e/ou exercícios 

neuromusculares. 

As voluntárias selecionadas responderam ao questionário e passaram por exame físico, 

ambos com a função de coletar informações clínicas e sociodemográficas. O exame físico 
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incluiu medidas de pressão arterial em repouso, massa corporal total, estatura e circunferência 

abdominal. Não foram avaliados os hábitos alimentares das voluntárias.  

Para mensuração da pressão arterial, foram seguidas as recomendações da Sociedade 

Brasileira de Hipertensão14 e utilizado tensiômetro para adulto médio, devidamente calibrado 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e um estetoscópio 

Duo-sonic, ambos da marca BD (São Paulo, SP - Brasil).  

A estatura foi medida com auxílio de estadiômetro profissional Sanny (São Paulo, SP 

– Brasil) com precisão de 0,1 cm. A massa corporal total mensurada com balança digital 

Filizola (São Paulo, SP – Brasil), capacidade máxima de 150 kg, aferida pelo Inmetro, com 

certificado próprio especificando margem de erro de aproximadamente 100 g.  

A circunferência da cintura foi obtida com fita métrica metálica e inelástica, marca 

Starrett (São Paulo, SP – Brasil) com definição de medida de 0,1 cm, mensurada na menor 

curvatura localizada entre a última costela e a crista ilíaca sem comprimir os tecidos15. 

Calculou-se o índice de massa corporal (IMC) de acordo com a equação de Quetelet: 

IMC=massa(kg)/altura2(m). Os pontos de corte adotados foram os preconizados pela IV 

Diretriz brasileira sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose do Departamento de 

Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia14, ou seja, baixo peso (IMC <18,5 

kg/m2); eutrofia (IMC ≥18,5 kg/m2 - <24,9 kg/m2); sobrepeso (IMC ≥25 kg/m2 - <29,9 

kg/m2) e obesidade (IMC ≥30 kg/m2).  

Procedimento de coletas laboratoriais  

Foram coletados 5 mL de sangue, após jejum prévio de 12 horas, para a dosagem da 

PCR, do colesterol total e frações, dos triglicerídeos, da glicemia e da transaminase glutâmica 

pirúvica.  

Logo após as coletas de jejum, as voluntárias ingeriram uma barra de cereal diet e um 

composto lipídico contendo 25 g. Três e quatro horas após a ingestão desse composto, foram 

coletadas amostras de sangue para dosar os triglicerídeos e determinar o comportamento da 

LPP. As lipoproteínas, a transaminase glutâmica pirúvica, a glicemia e o colesterol total 

foram dosados apenas no jejum. Todas as coletas foram realizadas por profissional capacitado 

e em ambiente laboratorial próprio. Para as coletas sanguíneas a veia antecubital foi canulada 

com gelcro de 16 mm e a cada coleta hidrolisada com soro fisiológico.  

O composto lipídico utilizado foi fornecido pela Tecnovida (São Paulo, SP – Brasil), 

sendo que das 25 g de lipídios, 15 g eram monoinsaturadas, 8 g poli-insaturadas e 2 g 

saturadas correspondendo a 45,0% da ingestão diária de gorduras recomendada para uma 
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dieta de 2 000 kcal. A barra de cereal continha 0 g de carboidratos, 1,2 g de proteínas e 0,8 g 

de lipídios. A barra foi administrada para que a ingestão do composto lipídico fosse mais 

palatável e não provocasse desconforto gástrico.  

No dia das coletas laboratoriais as voluntárias foram orientadas a não alterar sua dieta 

na semana do teste e a não praticar nenhum esforço físico diferente do habitual, bem como a 

não ingerir bebidas alcoólicas nas 24 horas anteriores aos exames.  

A PCR foi mensurada pelo método de turbidimetria com soro plasmático. Os valores 

da glicemia, dos triglicerídeos, colesterol total e lipoproteína de alta densidade foram obtidos 

pelo método enzimático colorimétrico Trinder16. Já os valores da lipoproteína de baixa 

densidade e de muito baixa densidade foram calculados pela equação de Friedewald17. A 

transaminase glutâmica pirúvica foi dosada pelo método colorimétrico Reitman-Frankel18. 

Análise Estatística 

Para verificar a distribuição dos dados foram aplicados testes de simetria e curtose e o 

teste de Shapiro-Wilk. Os valores da PCR apresentaram distribuição não paramétrica e foram 

descritos em medianas e intervalos interquartis. Para a comparação intergrupos dos valores da 

PCR foi utilizado o teste de Mann-Whitney bidirecional para comparação das medianas. As 

demais variáveis de jejum apresentaram distribuição paramétrica sendo descritas em médias e 

desvios-padrão e para sua comparação aplicado o teste t de Student não pareado bidirecional. 

Os deltas (∆) que refletem a LPP, ou seja, a variação dos triglicerídeos entre a coleta 

de jejum e os pontos 180 min (∆1) e 240 min (∆2), não apresentaram distribuição 

paramétrica, sendo descritos em medianas e intervalos interquartis. Portanto, para comparação 

dos ∆1 e ∆2 foi utilizado o teste de Mann-Whitney bidirecional para amostras independentes. 

Os valores dos triglicerídeos nos pontos de coleta da curva lipídica (180 min e 240 min) 

apresentaram distribuição normal sendo descritos em médias e desvios-padrão. Para 

comparação dos valores entre esses pontos foi utilizado o teste t de Student não pareado 

bidirecional. 

Todas as análises foram realizadas no programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 13.0, adotando-se um nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

Avaliadas 46 mulheres, das quais duas foram excluídas do GIA por apresentarem 

triglicerídeos >150 mg/dL. A amostra foi composta, portanto, por 44 mulheres, 22 em cada 

grupo. 
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A Tabela 1 mostra as variáveis clínicas e antropométricas dos dois grupos. Observa-se 

a homogeneidade da amostra, sem diferença significativa entre as variáveis. Dos 

contraceptivos orais em uso pelas voluntárias, 100,0% apresentavam a substância 

etinilestradiol, 52,0% gestodeno, 29,0% levonorgestrel, 7,0% acetato de clormadinona, 8,0% 

drospirenona e 4,0% desogrestrel. 

A Tabela 2 apresenta o perfil lipídico de jejum entre os grupos. Observa-se que 

somente a lipoproteína de alta densidade não apresentou diferença significativa (p>0,05). 

A Figura 1 mostra o valor da PCR nos grupos avaliados. A mediana e o desvio 

interquartil da PCR dos grupos GA e GIA foram, respectivamente, 1,1 mg/L (0,4-2,1 mg/L) e 

2,1 mg/L (0,8-3,4 mg/L) com significado estatístico (p=0,04). 

Os valores das médias e dos desvios-padrão dos triglicerídeos nos pontos da curva 

lipídica (180 min e 240 min), respectivamente para o GA e GIA foram: 93±38,4 mg/dL vs. 

163±49,6 mg/dL e 89±50,9 mg/dL vs. 156±47,6 mg/dL com diferença significativa (p˂0,01).  

Observa-se na Figura 2 que o comportamento da curva lipídica foi semelhante entre os 

grupos, com o pico da curva em 180 min mantendo-se estável até os 240 min. Na Tabela 3 

observa-se a comparação entre a lipemia pós-prandial dos grupos estudados. Nota-se que 

houve diferença significativa no primeiro e segundo deltas (p˂0,01). 

 

DISCUSSÃO 

Os achados sugerem que os valores da LBD e dos triglicerídeos de jejum, da LPP e da 

PCR das mulheres fisicamente ativas são menores que o das mulheres irregularmente ativas, 

em uso de contraceptivo oral combinado. Embora os resultados deste estudo não sejam 

conclusivos e nem estabeleçam relação perfeita de causa-efeito, eles são reforçados pela 

homogeneidade da amostra. Fatores que notadamente interferem nas variáveis estudadas 

como: IMC, circunferência de cintura, pressão arterial, glicemia, tempo de uso do 

contraceptivo oral, disfunções metabólicas e uso de fármacos foram minimizados na formação 

dos grupos (Tabela 1). 

Os mecanismos pelos quais o exercício físico melhora o perfil lipídico de jejum 

diminuem a LPP e a atenua a inflamação subclínica ainda não foram estudados nessa 

população. No entanto, resultados de estudos em outras populações podem ser extrapolados e 

servir de base para que algumas inferências sejam levantadas. 

É fato que a obesidade está diretamente associada ao aumento das lipoproteínas de 

baixa densidade e dos triglicerídeos de jejum6, como também ao aumento da LPP19 e da 

PCR20. A atividade física regular de forma crônica aumenta a taxa metabólica basal, o que 
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reduz o IMC e provoca diminuição de todas essas variáveis diretamente relacionadas à 

obesidade20. No entanto, neste estudo foram avaliadas apenas mulheres eutróficas sem 

diferença do IMC entre os grupos avaliados (Tabela 1). Entende-se, portanto, que as 

diferenças encontradas entre o perfil lipídico e inflamatório não podem ser explicadas pela 

redução que o exercício provoca na massa corporal. 

Porém, trabalhos sugerem que a melhora do peso ponderal, que expressa a relação 

entre a massa magra e gorda, provocada pelo exercício físico, estimule a utilização dos 

lipídeos na produção energética. O aumento da massa magra promove elevação da taxa 

metabólica basal, independente da redução do IMC21 e ativa o consumo de ácidos graxos. Isso 

ocorre devido à estimulação de proteínas localizadas na parte interna da membrana 

mitocondrial, chamadas de proteínas desacopladoras (UCP). Até o momento são conhecidas 5 

UCP sendo que a UCP3 descoberta em 199722 é expressa principalmente no músculo 

esquelético. Ela aumenta a termogênese, estimulando o consumo dos ácidos graxos21. 

Especificamente sobre a capacidade de o exercício diminuir a inflamação subclínica, o 

estudo de Panagiotakos et al.23 analisou 1524 homens e 1518 mulheres, tendo sido observado 

que indivíduos que praticam atividade física de grande volume têm 29,0% menos níveis 

plasmáticos da PCR do que aqueles classificados como sedentários no lazer, mesmo após 

ajustamento por idade, tabagismo, colesterol total, glicose, pressão arterial sistólica e 

diastólica23. 

Concordando com esses dados, Viana et al.24 publicaram ensaio clínico randomizado 

que avaliou dois grupos de indivíduos com doença arterial coronariana e fatores de risco 

cardiovascular associados. Um grupo realizou programa de exercício físico por três meses 

associado ao tratamento medicamentoso e outro somente o tratamento medicamentoso. Os 

valores da PCR foram verificados antes e após os três meses nos dois grupos. Observou-se 

apenas aumento da PCR no grupo que não realizou exercício físico. Esse resultado indica que 

o exercício físico pode controlar a inflamação vascular arterial inclusive em população com 

doença arterial coronariana24. 

A recente caracterização do músculo esquelético como órgão endócrino, que produz e 

secreta substâncias bioativas, entre elas a interleucina-6, parece ser o principal mecanismo 

estimulado pelo exercício físico, que inibe a inflamação subclínica25. Embora a interleucina-6 

seja conhecida como uma molécula pró-inflamatória, quando produzida no músculo impede a 

elevação do TNF-α e da interleucina-1β, diferentemente do que ocorre nos quadros 

inflamatórios25. É fato ainda que a elevação transitória da interleucina-6 muscular, após o 

exercício, promove a produção de citocinas anti-inflamatórias como a interleucina-1 receptor 
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antagonista, a interleucina-10 e o soluble TNF-α-receptors, contribuindo para o controle e 

prevenção das doenças crônicas desencadeadas pela inflamação de baixo grau26. 

Mas, possivelmente, o mecanismo que melhor explique os resultados deste estudo, 

seja o da ação da lipase lipoproteica. A lipase lipoproteica é produzida principalmente nos 

músculos estriados esqueléticos, cardíaco e no tecido adiposo e é responsável pela lise dos 

triglicerídeos provenientes dos quilomícrons e das lipoproteínas de muito baixa densidade. 

Tanto o exercício físico aeróbico27,28 quanto o anaeróbico29 estimulam a produção e a ativação 

da lipase lipoproteica nos músculos e tecido adiposo. Isso aumenta a lipólise nesses tecidos 

que representam mais de 50% da massa corporal, reduzindo os níveis plasmáticos dos 

quilomícrons e das lipoproteínas de muito baixa densidade. Como consequência, ocorre 

diminuição na formação da LBD e também redução da LPP. Essa cascata de controle lipídico 

provoca diminuição da inflamação subclínica, já que os níveis lipídicos de jejum30 e a LPP31 

estão diretamente associados à inflamação vascular. 

Ampliando a discussão sobre a ação da lipase lipoproteica, estudo demonstrou que as 

progestinas, hormônios sintéticos que simulam os efeitos da progesterona encontrados nos 

COC, promovem diminuição da sensibilidade à insulina32. Esse efeito promove por 

consequência aumento da produção da insulina. A elevação da insulina circulante diminui a 

atividade da lipase lipoproteica, diminuindo a captação e utilização dos triglicerídeos pelo 

tecido muscular32. Sabe-se ainda que a diminuição da sensibilidade insulínica desencadeia 

alterações metabólicas que vão desde o aumento dos triglicerídeos de jejum até o aumento da 

inflamação vascular33. 

Em oposição a essa cascata fisiológica está o exercício físico que promove aumento da 

sensibilidade dos receptores musculares à insulina e consequente diminuição da resistência 

insulínica, melhorando o influxo de glicose na célula muscular34. Com a diminuição da 

resistência insulínica, a produção de insulina diminui, aumentando a produção e a atividade da 

lipase proteica32. Dessa forma o exercício físico consegue reverter o processo que leva ao 

aumento dos triglicerídeos e da LBD de jejum bem como a LPP nas mulheres ativas que 

utilizam COC.  

Kannt et al.35 verificaram que mulheres que apresentam resistência insulínica ou 

diabetes tipo II possuem maior expressão da nicotinamida-N-metiltransferase, proteína 

expressa pelo tecido adiposo branco, demonstrando que essa molécula não somente atua no 

controle da taxa metabólica basal, mas está também diretamente relacionada à resistência 

insulínica. No entanto, nesse estudo, observou-se que as mulheres após realizarem 12 semanas 

de treinamento aeróbico reduziram a expressão da nicotinamida-N-metiltransferase e a 



 68 

resistência insulínica, demonstrando que o exercício físico pode diminuir a expressão dessa 

proteína e aumentar por consequência a sensibilidade insulínica35. 

À luz desses trabalhos e dos resultados encontrados no presente estudo, pode-se 

hipotetizar que o exercício físico ao diminuir a resistência insulínica leva à diminuição da 

produção da insulina e ao consequente aumento da ação da lipase lipoproteica. Isso reverte a 

cascata provocada pelo uso dos COC, diminuindo assim os triglicerídeos e a LBD de jejum, a 

LPP e a PCR nas mulheres ativas em uso de COC. Não foram encontrados artigos que tratam 

da lipase lipoproteica nessa população, por isso estudos futuros devem buscar evidenciar essa 

hipótese, abrindo nova luz ao entendimento dos efeitos do COC e do exercício físico nessa 

população. 

Além dos fatores discutidos, o exercício físico promove aumento do fluxo sanguíneo 

nos tecidos ativos, aumentando a interação entre os triglicerídeos e a lipase lipoproteica; 

modifica também o metabolismo lipídico hepático, reduzindo a liberação de triglicerídeos no 

sangue e a síntese de lipoproteínas de muito baixa densidade; e por fim, diminui a liberação 

de lipídeos dietéticos na circulação, possivelmente por queda da atividade intestinal, o que 

reduz a emissão de quilomícrons na circulação36. 

Como limitações encontradas neste estudo, podem ser citadas: ausência do controle 

dos hábitos alimentares e a não estratificação dos contraceptivos orais; falta de um método de 

avaliação direta da capacidade funcional (teste cardiopulmonar), especificação e quantificação 

do exercício físico das mulheres ativas. Assim, não foi possível quantificar a influência desses 

fatores sobre os resultados. 

Mulheres fisicamente ativas tendem a ter hábitos de vida mais saudáveis. A dieta 

alimentar, como o menor consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e de álcool 

diminuem o risco de doenças cardiovasculares. Estudos tem demonstrado que esses hábitos 

interferem diretamente no perfil lipídico e inflamatório aumentando ou diminuindo o risco de 

doenças cardiovasculares37. Portanto, é importante que os futuros trabalhos procurem 

controlar melhor a influências desses fatores. 

 

CONCLUSÃO 

Neste estudo, mulheres ativas em uso de contraceptivo oral apresentaram 

triglicerídeos, lipoproteína de baixa densidade de jejum, lipemia pós-prandial e valores da 

PCR significativamente menores que mulheres irregularmente ativas em uso de contraceptivo 

oral. Isso sugere que a atividade física regular pode diminuir o risco de doenças 

cardiovasculares nessa população. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo primário comparar a LPP e a PCR de mulheres ativas 

e irregularmente ativas que utilizam e não utilizam COC. Embora não seja possível, devido ao 

do desenho do estudo, estabelecer relação de causalidade entre o uso do COC e a elevação da 

LPP e da PCR, os resultados dos artigos apresentados nesta tese, permitem afirmar que 

mulheres que utilizam COC apresentam a LPP e a PCR mais elevadas quando comparadas a 

mulheres que não utilizam COC. Ainda é possível afirmar que mulheres fisicamente ativas em 

uso de COC não apresentam essas alterações. 

Este trabalho de metodologia relativamente simples, apresenta pontos fortes que o 

tornam relevante. Sua aplicabilidade é alta, visto que, hoje mais de 90 milhões de mulheres no 

mundo utilizam COC55. A originalidade do trabalho também é ponto importante, já que, 

possivelmente este seja o primeiro e, até então, o único trabalho que avaliou a LPP em 

mulheres ativas e irregularmente ativas que utilizam COC. Outro aspecto forte deste trabalho 

são os critérios adotados na constituição da amostra. Apesar de não ter sido selecionada de 

forma probabilística, fatores que interferem diretamente na LPP e na PCR, como sobrepeso e 

obesidade, tabagismo, idade, doenças metabólicas e fármacos foram minimizados na 

formação dos grupos. Além disso, a amostra se constituiu de forma caracteristicamente 

homogênea. 

Os fatores que explicam porque mulheres irregularmente ativas em uso de COC 

apresentam elevação da LPP e da PCR ainda não foram elucidados pela literatura. De que 

forma a atividade física reverte esses efeitos também não foi avaliada nessa população. No 

entanto, ao usar como base estudos em outras populações, algumas inferências podem ser 

desenvolvidas visando melhor compreensão dos resultados encontrados. 

Segundo Beck, as progestinas, hormônios sintéticos que simulam os efeitos da 

progesterona, promovem aumento da resistência insulínica93. Na tentativa de diminuir as 

dosagens de etinilestradiol nos contraceptivos orais, novas fórmulas foram criadas 

introduzindo em suas composições as progestinas como o gestodeno e o levonorgestrel54. 

Essas novas formulações originaram as pílulas de baixa dosagem de terceira e quarta geração 

que hoje são comercializadas. No trabalho realizado por Josse et al não foi visualizada 

diferenças no Índice de Homa, um dos métodos utilizados para avaliar a resistência insulínica, 

entre usuárias e não usuárias de COC. No entanto, quando comparado o Homa Beta, que 

avalia a atividade das células beta pancreáticas, os pesquisadores identificaram diferença 

significante entre os grupos sendo maior o Homa Beta no GCOC94. Ou seja, mesmo não 
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apresentando glicemia elevada ou Índice de Homa acima do valor de normalidade, essas 

mulheres produzem mais insulina para manter em homeostase a glicemia. Possivelmente isso 

ocorra como resposta a diminuição da sensibilidade à insulina nos receptores da membrana 

plasmática dos músculos esqueléticos25,94. 

O aumento na resistência insulínica desencadeia alterações metabólicas que vão desde 

o aumento dos triglicerídeos de jejum até o aumento da inflamação vascular96. A resistência 

insulínica provoca na maioria das vezes aumento da produção da insulina na tentativa do 

corpo manter em níveis adequados a glicemia e o suprimento da glicose na célula muscular. O 

aumento nos níveis da insulina circulantes provocam diminuição da atividade da lipase 

proteica e consequente diminuição na captação e utilização dos triglicerídeos pelo tecido 

muscular. Isso eleva a quantidade dos triglicerídeos plasmáticos e consequentemente da 

VLDL e LDL circulantes25,96. Como mostrado por O’Meara et al. triglicerídeos de jejum mais 

elevados aumentam a LPP97. Isso explica, portanto, as diferenças entre os valores dos 

triglicerídeos e LDL de jejum e da LPP encontradas entre os GCOC e GSCOC.  

Corroborando com essa ideia, no estudo de revisão desenvolvido por Signori et al. eles 

concluem que em indivíduos diabéticos Tipo II, com resistência insulínica, a LPP é maior 

tanto em sua magnitude como em sua amplitude. Toda essa cascata metabólica culmina 

possivelmente com a consequente elevação da inflamação subclínica observada por valores da 

PCR aumentados no GCOC. Em suma, o aumento da resistência insulínica provocado pela 

ingestão de progestinas é o gatilho dessa cascata retroalimentada positivamente pela 

diminuição da atividade da lipase proteica muscular, uma vez que, a diminuição da atividade 

dessa enzima eleva os níveis circulantes de lipídeos o que provoca a resistência insulínica. 

Em oposição a essa cascata fisiológica está o exercício físico que promove aumento da 

sensibilidade dos receptores musculares a insulina e consequente diminuição da resistência 

insulínica melhorando o influxo de glicose na célula muscular98. Com a diminuição da 

resistência insulínica a produção de insulina diminui o que por consequência aumenta a 

produção e a atividade da lipase proteica25. Dessa forma o exercício físico conseguiria 

reverter o processo que leva ao aumento dos triglicerídeos de jejum bem como da LPP nas 

mulheres que utilizam COC mas são ativas. 

A lipase proteica é produzida principalmente nos músculos estriados esqueléticos, 

cardíaco e no tecido adiposo e é responsável pela lise dos triglicerídeos provenientes dos 

quilomícrons e das lipoproteínas de muito baixa densidade.  Tanto o exercício físico 

aeróbico99 como o anaeróbico100, estimulam a produção e ativação da lipase proteica nos 

músculos e tecido adiposo. Isso aumenta a lipólise nesses tecidos que representam mais de 
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50% da massa corporal, reduzindo os níveis plasmáticos dos quilomícrons e das lipoproteínas 

de baixa densidade. Como consequência, ocorre diminuição dos valores plasmáticos de 

triglicerídeos e da formação da LDL, bem como redução da LPP. 

Além disso, o exercício físico é considerado potencial agente anti-inflamatório.  

Apesar de ser demonstrado que o exercício não diminui valores da PCR na fase inicial e platô 

da LPP101, de forma crônica, ele é potente intervenção não medicamentosa no controle e 

redução da inflamação subclínica91,92.  A recente caracterização do músculo esquelético como 

um órgão endócrino que produz e secreta substâncias bioativas, entre elas a Interleucina-6, 

parece ser o principal mecanismo estimulado pelo exercício físico, que inibe a inflamação 

subclínica102. Embora a Interleucina-6 seja conhecida como uma molécula pró-inflamatória, 

quando produzida no músculo, impede a elevação do TNF-α e da Interleucina-1β, 

diferentemente do que ocorre nos quadros inflamatórios103.  Sabe-se ainda, que a elevação 

transitória da Interleucina-6 muscular, após o exercício, promove a produção de citocinas 

anti-inflamatórias como o receptor antagonista da Interleucina-1, a Interleucina-10 e o TNF-α, 

contribuindo no controle e prevenção das doenças crônicas desencadeadas pela inflamação de 

baixo grau103. Isso explicaria porque no GACOC foi encontrado valores de PCR menores que 

no GCOC. 

Diante dos resultados deste trabalho, outro aspecto importante a ser discutido é o 

potencial risco de doenças cardiovasculares que as mulheres do GCOC apresentam. Os fatores 

de risco convencionais modificáveis para a doença aterosclerótica incluem tabagismo, 

dislipidemia, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e sedentarismo104. Ainda que 

a LPP não seja considerada fator de risco convencional, pesquisas evidenciam que menos da 

metade dos eventos cardiovasculares associa-se aos fatores convencionais105.  

Desde a década de 1990, a LPP tem se destacado como melhor preditor de risco 

cardiovascular, uma vez que se correlaciona a vários fatores desencadeantes de doenças 

cardiovasculares, mesmo em indivíduos normotrigliceridêmicos106. A diminuição do 

clearance dos lipídeos leva a exposição aumentada das células endoteliais às lipoproteínas 

esterificadas, e essa exposição causa alterações na reatividade vascular fortemente associada à 

progressão da aterosclerose e a eventos cardiovasculares. No estado pós-prandial, a maior 

elevação dos triglicerídeos pode causar, além da disfunção endotelial, menor disponibilidade 

de óxido nítrico e aumento do estresse oxidativo, alterações fortemente envolvidas na gênese 

da aterosclerose14 

Nesse contexto, na metanálise realizada por Hokanson e Austin em 1996 foi 

evidenciado que a magnitude da LPP em mulheres está associada a um aumento de 76% no 
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risco de desenvolvimento de doença coronariana. Os autores destacam também que 

aproximadamente 40% dos indivíduos com doença arterial coronariana prematura apresentam 

o perfil lipídico de jejum normal, mas com retardo no clearance durante a LPP107. No 

presente estudo, embora o comportamento da LPP dos grupos seja semelhante, a maior 

amplitude da LPP no GCOC sugere que, de forma crônica, tais mulheres apresentam curva 

lipídica pós-prandial potencialmente mais aterogênica e, consequentemente, maior risco para 

o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Fortalecendo essa ideia, observa-se que, 

embora todos os grupos tenham valores de triglicerídeos dentro dos limites de normalidade, o 

GCOC apresentou tanto o perfil lipídico de jejum como o valor pico da LPP maiores que o 

GSCOC e o GACOC.  

Estudos com populações aparentemente saudáveis têm sugerido que o aumento da 

PCR é forte preditor de doença vascular22. Além disso, os níveis de PCR associam-se às 

características angiográficas e às consequências clínicas da instabilidade da placa 

aterosclerótica23,24. Mais especificamente nos estudos realizados com mulheres como no 

Womens’s Health Study, realizado com mulheres pós-menopáusicas, concluiu-se que a PCR 

foi o mais forte preditor de risco cardiovascular, quando comparado a outros fatores de risco, 

como os níveis lipídicos e de homocisteína. Análise no subgrupo de mulheres com níveis de 

lipoproteína de baixa densidade <130 mg/dL, tradicionalmente considerado de baixo risco, 

mostrou que aquelas com níveis de PCR acima de 3 mg/L tinham maior risco de desenvolver 

eventos cardiovasculares agudos108. Contudo, para se afirmar que mulheres em uso de COC 

apresentam maior risco de desenvolver doença arterial são necessários estudos de coorte ou 

ensaios clínicos, que avaliem como desfechos primários as doenças cardiovasculares nessa 

população. 

  As limitações desta pesquisa foram a ausência do controle dos hábitos alimentares e 

da classe social das mulheres estudadas. Outro ponto é a influência da regionalidade. Como 

todas as voluntárias pertencem à mesma região, não foi possível estabelecer a influência da 

cultura local nos resultados encontrados, o que seria possível se mulheres de outras regiões 

fossem avaliadas. A não quantificação do exercício como o volume, intensidade e 

modalidades praticadas pelas mulheres ativas impossibilita inferir qual dosagem seria 

suficiente para que mulheres em uso de COC logrem os benefícios observados neste estudo. 

Também não foi avaliada a fase final da LPP na qual seria possível visualizar se existe 

diferença na amplitude da LPP entre os grupos. Também não foi avaliada a amostra 

estratificada por tipo de COC. Outros estudos poderão verificar se existem diferentes 
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resultados sobre o perfil metabólico e inflamatório com uso de COC com maior e menor 

potencial androgênico. 

 Finalmente, é recomendável avaliar os riscos e benefícios na prescrição desse método 

contraceptivo. Realizar acompanhamento clínico rigoroso e buscar evidenciar possíveis 

marcadores de risco cardiovascular, bem como identificar precocemente a inflamação 

subclínica, é importante para prevenir em médio e longo prazo o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares nessa população. 
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7. CONCLUSÕES 

 

1. Mulheres irregularmente ativas que utilizam COC apresentam triglicerídeos de jejum e a 

PCR mais elevados que mulheres irregularmente ativas que não utilizam COC. Este resultado 

aponta que mulheres irregularmente ativas que utilizam COC apresentam maior risco 

cardiovascular que mulheres que não utilizam COC. 

 

2. Mulheres irregularmente ativas que utilizam COC apresentam triglicerídeos de jejum, a 

LDL e a LPP mais elevados que mulheres irregularmente ativas que não utilizam COC. Este 

resultado sugere que mulheres irregularmente ativas que utilizam COC tenham maior 

probabilidade de desenvolver doença aterosclerótica. 

 

3. Mulheres ativas em uso de contraceptivo oral, apresentaram triglicerídeos, LDL, LPP e 

valores da PCR significativamente menores que mulheres irregularmente ativas em uso de 

COC. Isso sugere que o exercício físico possa minimizar  os efeitos metabólicos  e 

inflamatórios  causados pelo uso do COC. 
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8. PERSPECTIVAS DE ESTUDOS FUTUROS 

 

1. Avaliar o efeito crônico de um programa de exercício físico sobre o perfil metabólico e 

inflamatório de mulheres irregularmente ativas que utilizam COC. 

 

2. Comparar os valores da lipase proteica de mulheres irregularmente ativas que utilizam e 

não utilizam COC e de mulheres ativas e irregularmente ativas que utilizam COC. 

 

3. Identificar a qualidade dos triglicerídeos e da LDL e da HDL de mulheres irregularmente 

ativas que utilizam e não utilizam COC e das mulheres ativas e irregularmente ativas que 

utilizam COC. 

 

4. Comparar a LDL-oxidada de mulheres irregularmente ativas que utilizam e não utilizam 

COC e de mulheres ativas e irregularmente ativas que utilizam COC. 

 

5. Verificar o efeito dos contraceptivos injetáveis e de adesivos sobre o perfil lipídico de 

jejum, sobre a LPP e sobre a PCR de mulheres irregularmente ativas que utilizam e não 

utilizam COC e das mulheres ativas e irregularmente ativas que utilizam COC. 

 

6. Comparar o índice de Homa de mulheres que utilizam e não utilizam COC e das mulheres 

ativas e irregularmente ativas que utilizam COC. 

 

7. Avaliar outros marcadores inflamatórios e metabólicos como homocisteína e adiponectina 

nessa população. 
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                                                          ANEXOS 

 

Anexo 1. Questionário Internacional de Atividade Física 

                          
QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

Nome:                                                                                                                                        Data: ___/ ___ / ___  

Idade:                            Sexo: F (  ) M (  )                            Você trabalha de forma remunerada: (  ) Sim (  ) Não  

Quantas horas você trabalha por dia:    

Quantos anos completos você estudou:  

De forma geral sua saúde está: (  ) Excelente   (  ) Muito Boa   (  ) Boa   (  ) Regular  (  )Ruim 

 

Para responder as questões lembre que: 

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar 

MUITO mais forte que o normal 

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar 

UM POUCO mais forte que o normal 

 

SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

Esta seção inclui as atividades que você faz no seu serviço, que incluem trabalho remunerado ou voluntário, as 

atividades na escola ou faculdade e outro tipo de trabalho não remunerado fora da sua casa. NÃO incluir 

trabalho não remunerado que você faz na sua casa como tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar 

conta da sua família. Estas serão incluídas na seção 3. 

 

1a. Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? 

(    ) Sim   (    ) Não  -  vá para seção 2: Transporte 

As próximas questões são em relação a toda a atividade física que você faz em uma semana USUAL ou 

NORMAL como parte do seu trabalho remunerado ou não remunerado. NÃO inclua o transporte para o 

trabalho. Pense unicamente nas atividades que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos: 

1b. Em quantos dias de uma semana normal você gasta fazendo atividades vigorosas, por pelo menos 10 

minutos contínuos, como trabalho de construção pesada, carregar grandes pesos, trabalhar com enxada, escavar 

ou subir escadas como parte do seu trabalho: _____ dias por SEMANA   (   ) nenhum - vá para a questão 1d. 

1c. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades físicas vigorosas como parte do 

seu trabalho? _____ horas  ______ minutos 

1d. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas, por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como carregar pesos leves como parte do seu trabalho? _____dias por SEMANA      (   ) nenhum 

- Vá para a questão 1f 
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1e. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades moderadas como parte do seu 

trabalho? _____ horas  ______ minutos 

1f. Em quantos dias de uma semana normal você anda, durante pelo menos 10 minutos contínuos como parte 

do seu trabalho? Por favor, NÃO inclua o andar como forma de transporte para ir ou voltar do trabalho. 

______dias por SEMANA (   ) nenhum - Vá para a seção 2 - Transporte 

1g. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA caminhando como parte do seu trabalho? 

______ horas  ______ minutos 

 

SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

Estas questões se referem a forma típica como você se desloca de um lugar para outro, incluindo seu trabalho, 

escola, cinema, lojas e outros. 

2a. Em quantos dias de uma semana normal você anda de carro, ônibus, metrô ou trem? 

_____dias por SEMANA   (   ) nenhum - vá para questão 2c 

2b. Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA de carro, ônibus, metrô ou trem? 

_____horas                            _____minutos 

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma semana normal. 

2c. Em quantos dias de uma semana normal você anda de bicicleta por pelo menos 10 minutos contínuos para 

ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer ou exercício)  

_____dias por SEMANA  (   )  Nenhum - vá para a questão 2e  

2d. Nos dias que você pedala quanto tempo no total você pedala POR DIA para ir de um lugar para outro?  

_______ horas                      _____ minutos 

2e. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos para ir de um 

lugar para outro? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou exercício) 

_____ dias por SEMANA   (   )  Nenhum - vá para a Seção 3. 

2f. Quando você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta? (NÃO inclua as 

caminhadas por lazer ou exercício)  ______ horas                    _____ minutos 

 

SEÇÃO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA: TRABALHO, TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDAR DA 

FAMÍLIA 

Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana NORMAL na sua casa e ao redor da sua 

casa, por exemplo trabalho em casa, cuidar do jardim, cuidar do quintal, trabalho de manutenção da casa ou para 

cuidar  da sua família. Novamente pense somente naquelas atividades físicas que você faz por pelo menos 10 

minutos contínuos. 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades físicas vigorosas no jardim ou quintal por pelo 

menos 10 minutos como carpir, lavar o quintal, esfregar o chão:  

_____  dias por  SEMANA  (   )  Nenhum  - vá para a questão 3c 

3b. Nos dias que você faz este tipo de atividades vigorosas no quintal ou jardim quanto tempo no total você 

gasta POR DIA?  ______ horas                                                 _____ minutos 

3c. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas por pelo menos 10 minutos como 

carregar pesos leves, limpar vidros, varrer, rastelar com no jardim ou quintal. 
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_____dias por SEMANA      (   )  Nenhum  - vá para questão 3e. 

3d. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo no total você gasta POR DIA fazendo essas 

atividades moderadas no jardim ou no quintal? _____ horas                                      _____ minutos 

3e. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas por pelo menos 10 minutos como 

carregar pesos leves, limpar vidros, varrer ou limpar o chão dentro da sua casa.  

_____ dias por SEMANA   (   ) Nenhum  - vá para seção 4 

3f. Nos dias que você faz este tipo de atividades moderadas dentro da sua casa quanto tempo no total você 

gasta POR DIA?  _____ horas                           _____minutos 

 

SEÇÃO 4- ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E DE LAZER 

Esta seção se refere às atividades físicas que você faz em uma semana NORMAL unicamente por recreação, 

esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades físicas que faz por pelo menos 10 minutos 

contínuos. Por favor, NÃO inclua atividades que você já tenha citado. 

4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, em quantos dias de uma semana 

normal, você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos no seu tempo livre?  

_____ dias por SEMANA    (   ) Nenhum  - vá para questão 4c 

4b. Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta POR DIA? 

______ horas                                                 _____ minutos 

4c. Em quantos dias de uma semana normal, você faz atividades vigorosas no seu tempo livre por pelo menos 

10 minutos, como correr, fazer aeróbicos, nadar rápido, pedalar rápido ou fazer jogging:  

_____dias por SEMANA                (   ) Nenhum  - vá para questão 4e 

4d. Nos dias em que você faz estas atividades vigorosas no seu tempo livre quanto tempo no total você gasta 

POR DIA?  _______ horas                                               _____ minutos 

4e. Em quantos dias de uma semana normal, você faz atividades moderadas no seu tempo livre por pelo menos 

10 minutos, como pedalar ou nadar a velocidade regular, jogar bola, vôlei, basquete, tênis:  

_____ dias por SEMANA               (   ) Nenhum  - vá para seção 5 

4f. Nos dias em que você faz estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto tempo no total você gasta 

POR DIA?   _______ horas                                               _____ minutos 

 

SEÇÃO 5 - TEMPO GASTO SENTADO 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola ou 

faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, 

fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto 

sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.  

 

5a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

______horas                                           ____minutos 

5b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

______horas                                            ____minutos 
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Anexo 2. Questionário de Coleta de Dados 

QUESTIONÁRIO PADRÃO E EXAME FÍSICO 

 

Data: ___/___/______                                    Horário: ___:___ 

 

1. Identificação: 

Nome: ______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_____                        Idade: ____                          Sexo: (  )F  (  )M                           

Grau de instrução:   (  ) 1º grau      (  ) 2º grau     (  ) 3º grau        Outro:___________________ 

Profissão:________________________ Telefone: ___________         Etnia:___________            

 

2. Fármacos 

A. (  ) Não utiliza    

B. (  ) Utiliza:  

 Qual(is):________________________________________________________________________________ 

 Finalidade:______________________________________________________________________________ 

 Dosagem:_______________________________________________________________________________ 

 

3. Tabagismo 

A. (  ) Não fumante    

B. (  ) Fumante         Quantidade:______________   Tempo de uso:_________________  

C. (  ) Ex-fumante Tempo de uso:____________   Tempo de abstinência:___________ 

 

3. Contraceptivo oral 

A. (  ) Não utiliza 

B. (  ) Utiliza: 

 Qual utiliza:_______________________________________________ 

 Tempo de uso:_____________________________________________ 

 

4. Tem diagnóstico de Síndrome do Ovário Policístico?  

A. (  ) Não    

B. (  ) Sim 

 

5. Limitações ao exercício 

A. (  ) Gonartrose                                   C. (   ) Labirintite 

B. (  ) Relatos de hipoglicemia              D. (   ) Hipotensão postural 

 

6. Exame Físico 

Massa corpórea: ______kg        Altura: _______cm         IMC:_____         CC:_______ 

 

PA em repouso:   

####### PA em sedestação (mmHg) 

Braço D.  

Braço E.  
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Exercício físico e lipemia pós-prandial em mulheres em uso continuado 

de contraceptivo oral 

Pesquisador Responsável: Ana Marice Ladeia 

Pesquisador Colaborador: Jefferson Petto 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública 

Telefones para contato: (71) 9964 2420 - (71) 9619 1061 

 

Nome do voluntário: ________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                    R.G. ___________________ 

 

Sr.(ª)_______________________________________________________________________

está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Exercício físico e lipemia pós-

prandial em mulheres em uso continuado de contraceptivo oral”, de responsabilidade da 

pesquisadora Ana Marice Ladeia.  

 

Justificativa e Objetivo 

O presente estudo tem como objetivo principal avaliar o efeito do exercício físico na gordura 

sanguínea após um programa de exercício físico de 12 semanas. 

Este trabalho se justifica no fato de estar desenvolvendo formas não medicamentosas de 

prevenção das dislipidemias, especialmente para uma parcela da população que já sofre um 

risco maior de desenvolver essa disfunção metabólica, que são as mulheres em uso de 

contraceptivos orais. Sabemos que o exercício físico já é um potente mecanismo de controle 

da gordura sanguínea, mas ainda, não se sabe o seu efeito em mulheres em uso continuado de 

contraceptivos orais. 
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Passos do Estudo 

Em primeiro lugar se faz necessário dizer que todas as informações pessoais (nome, endereço, 

fotos e dados pessoais) não serão expostas na pesquisa. É necessário também dizer que os 

participantes não terão nenhuma despesa financeira relacionada à pesquisa. 

O primeiro passo de nosso trabalho é coletar os dados clínicos através de um questionário 

padrão e de um exame físico.  

No segundo passo será realizado o teste da lipemia pós-prandial, no qual será ingerido um 

composto lipídico contendo 50 gramas de gordura simples e posteriormente coletadas 

amostras de sangue num período de quatro horas. 

Posteriormente, as voluntárias que fazem uso de contraceptivos orais irão participar de um 

programa de exercícios físicos aeróbicos em esteira ergométrica no laboratório de fisiologia 

do exercício da Faculdade Social da Bahia, duas vezes por semana durante 12 semanas. 

 Finalmente, após a 12º semana todas as voluntárias realizarão novamente o teste de lipemia 

pós-prandial como descrito acima. 

Todos os resultados dos testes serão armazenados e repassados ao voluntário no final da 

pesquisa. 

Esse estudo não apresenta nenhum risco de agravamento da condição clínica do 

participante, nem de contágio de outras doenças. Todo o material utilizado é esterilizado 

e descartável e os exames serão realizados em laboratório especializado e por 

profissionais habilitados e experientes. 

Qualquer dúvida do voluntário em relação a algum procedimento poderá ser sanada diretamente com o 

pesquisador responsável. 

Fica assegurado o direito do voluntário, a qualquer momento do estudo, desistir de 

participar da pesquisa.  

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Salvador, _____ de ____________ de 2012. 

 

 ________________________________________________________________________

  

Nome e assinatura da voluntária 
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Anexo 4. Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo 5. Produção Científica Durante o Período do Doutorado não Vinculada a Tese. 
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Anexo 6. Publicações de Resumos em Anais de Congressos e Premiações em Congressos 

dos Resultados da Tese. 

 

Ano de 2013 (Congresso Brasileiro e Baiano de Cardiologia) 
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Ano de 2012 (Congresso Brasileiro e Bahiano de Cardiologia)  
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