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Conflito de interesses
• Declaro não apresentar conflito de interesses que possam ser relacionados à
temática da aula.
• Meu único e exclusivo interesse é o compromisso com a ciência, bom senso e
desenvolvimento/aprimoração das condutas que respeitem da melhor forma, os
princípios da ética médica, priorizando o paciente.

OBJETIVOS DA AULA
• Compreender o papel dos hormônios sexuais endógenos e exógenos na
composição corporal feminina.
• Compreender as características farmacológicas (dinâmicas e cinéticas)
fundamentais dos progestagênio e estrogênios.
• Desmistificar e pontuar questões importantes sobre os contraceptivos
hormonais, elucidando as diferenças entre as hipóteses mecanicistas
propostas e os desfechos práticos vistos nas melhores evidências
disponíveis.

OBJETIVOS DA AULA

Hipóteses/Teorias
Bioquímicas/Moleculares
Fisiológicas

Desfecho prático real
excluindo o máximo de
vieses possíveis,
chegando às evidências
mais próximas da
realidade

Evidências de alto nível avaliadas de
forma critica e rigorosa

Experiência/
Observação prática

CONTRACEPTIVOS HORMONAIS:
Mecanismos propostos para piora na composição corporal

• Aumento da retenção hídrica
• Aumento do tecido adiposo subcutâneo
• Diminuição da saciedade/Aumento do apetite contribuindo para o aumento
da ingesta calórica

• Diminuição dos andrógenos livres pelo aumento do SHBG

EIXO HORMONAL FEMININO
Introdução

EFEITOS DO ESTROGÊNIO NO ORGANISMO FEMININO

• O estrogênio não é um
agente “dificultador” do
emagrecimento e da
hipertrofia muscular.

EFEITOS DO ESTROGÊNIO NA HIPERTROFIA
• Melhora do metabolismo glicídico e da captação muscular de glicose e sinalização
hipertrófica. (Torres e cols., 2018.; Spangenburg e cols., 2012; Camporez e cols., 2013)
• Maiores taxas de síntese proteicas e balanço nitrogenado positivo comparando mulheres pré e
pós menopausa. (Smith e cols., 2014)
• Mulheres menopausadas parecem ter menor sensibilidade a estímulos anabólicos em relação
a não menopausadas. (Hansen and Kjaer, 2014)

• Quando os níveis de estrogênio foram elevados aos de mulheres na pré-menopausa em uso
de terapia de reposição de estrogênio (TRE), a resposta aos estímulos anabólicos foi
normalizada. (Hansen e cols., 2012)

ESTEROIDOGÊNESE FEMININA
• Hormônios de caráter lipídico provenientes de um precursor em comum: o colesterol
• Sintese de estradiol e progesterona
• Celulas da Teca e Granulosa no estroma ovariano
• Participação das glandulas adrenais e pela conversão periférica
• Síntese de andrógenos
• 25% sintetizados nas células da teca do estroma ovariano
• 25% Nas glandulas adrenais
• 50% provenientes da conversão periférica de precursores (DHEA,…)
• Todo estrogênio já foi um andrôgenio

ESTEROIDOGÊNESE OVARIANA

ESTEROIDOGÊNESE ADRENAL
• Similaridades com a
esteroidogênese ovariana
• Todos os hormônios
derivados do colesterol tem
semelhança estrutural e
podem interagir com as
globulinas transportadoras e
receptores uns dos outros

Rizzuti A, 2021. Testosterona e hormônios anabólicos androgênicos: da
deficiência a reposição e do uso ao abuso. 1ª Ed, Volume 1, Lura editora.

ESTEROIDOGÊNESE ADRENAL
Ilustração dos conceitos
fundamentais:

Poderiam ser outros receptores como de
glicocorticoides, estrogênicos,
progestagênicos....

• Afinidade por um ou mais
receptores e competição
• Ação moduladora
(ativação/repressão)
Gestrinona*

• Agonista/antagonista
(parciais/totais)

Levonorgestrel
Ciproterona
Espironolactona

Desfecho prático varia em cada caso de acordo
com a clinica e objetivo

Importante na hora da prescrição para não causar
conflito entre fármacos

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS HORMONAIS

• Contraceptivos orais:

• Implante subcutâneo (etonogestrel)

o Combinados (Estrôgenio + Progesterona)

• Sistema intra uterino:

o Apenas progesterona

o Mirena (Levonorgestrel)
o Kyleena (Levonorgestrel
o Skyla (levonorgestrel))

• Injetaveis:
o Acetato de medroxiprogesterona
o Enantato de noretisterona + valerato de
estradiol

• Anel vaginal:
o Estrogênio + progesterona (etonogestrel +EE)

AÇÃO DOS
CONTRACEPTIVOS
NA REGULAÇÃO DO
CICLO FEMININO

Adaptado de Thomas, J. A. & Jones, J. E., 1979

Combinação de estrogênio sintético + progestina em
doses continuas exercem feedback negativo a nível H-H,
impedindo os picos de gonadotrofinas impedindo a
ovulação.

FARMACOLOGIA DOS PROGESTAGÊNIOS
Esqueleto básico dos esteroides sexuais
Progestinas/EAAs/Estrogênios

FARMACOLOGIA DOS PROGESTAGÊNIOS
NANDROLONA

Ciproterona

Dienogest

Drospirenone

Ethinyl estradiol

Estradiol
Valerate

INTRODUÇÃO AOS PROGESTÂGENIOS
INTRODUÇÃO AOS
PROGESTOGENOS
NOS AC

Vigo F e cols, 2011; Sitruk-Ware R e cols, 2006; Schumacher M e cols 2007.

FARMACOLOGIA
INTRODUÇÃO AOS DOS PROGESTAGÊNIOS
PROGESTOGENOS
NOS AC

Vigo F e cols, 2011; Stanczyk FZ e cols, 2013.; King RJ e cols, 1986

FARMACOLOGIA
INTRODUÇÃO AOS DOS PROGESTAGÊNIOS
PROGESTOGENOS
NOS AC

Vigo F e cols, 2011; Stanczyk FZ e cols, 2013.; King RJ e cols, 1986

Quando a demonização dos ACOS se perpetuou?

SHBG E ANTICONCEPCIONAIS

•

Aumento do SHBG e redução de até 50%
da testosterona livre sem alteração da
testosterona total. Isso impacta no
desfecho clinico, ou é apenas uma
mudança laboratorial?

SHBG
Mecanismos de ação – desfecho clinico
Pirâmide de Rizzuti

o A teoria tem uma impactação muito maior
que a prática como visto nos estudos com
ACO
o Extrapolação para a estética em ganho de
massa muscular

• A diferença na testosterona livre não vai
impactar no desfecho em composição
corporal
• A fixação em tratar/melhorar números no
exame deve ser reconsiderada pois gera
iatrogenia (Prescrição de testosterona em
dose exagerada, inibidores de aromatase e

Rizzuti A, 2021. Testosterona e hormônios
anabólicos androgênicos: da deficiência a
reposição e do uso ao abuso. 1ª Ed, Volume 1, Lura
editora.

SHBG
Mecanismos de ação – desfecho clinico

• A teoria clássica da testosterona
livre e o SHBG não é a única.
• Já temos evidências de outras
formas que a testosterona e demais
hormônios, podem entrar na célula e
interagir com o receptor de outras
maneiras, sem necessariamente
Goldman e“livre”.
cols, 2017.
estar

CONTRACEPTIVOS HORMONAIS
E COMPOSIÇÃO CORPORAL
• Construção do corpo de evidências com a “verdadeira prática” (RCTs e grandes revisões)
e o que podemos concluir/extrapolar de forma saudável.

ANTICONCEPCIONAIS E COMPOSIÇÃO CORPORAL: EVIDENCIAS

• Gallo MF e colaboradores, 2014;
Não foram encontradas evidências que suportam uma associação causal entre os ACOS e a mudança de peso. Além disso, a maioria das
comparações de diferentes combinações ACOS não mostraram nenhuma diferença substancial no peso ou diferença nas taxas de
descontinuação devido a mudança de peso. As evidências disponíveis são insuficientes para determinar o efeito dos anticoncepcionais
combinados sobre o peso, mas nenhum grande efeito é evidente. O aconselhamento preciso desmistificando o ganho de peso ao longo
do tempo pode ajudar a reduzir a descontinuação de anticoncepcionais devido a percepções e falsas atribuições de ganho de peso aos
ACOS.

ANTICONCEPCIONAIS E COMPOSIÇÃO CORPORAL: EVIDENCIAS

• Uras e colaboradores 2008:
o Utilização de clormadinona com 30mcg de etinilestradiol
o 6 ciclos de uso resultaram em uma diminuição de 14.23±1.03 para 13.51±1.09 (3o ciclo) e

12.71±1.02kg (6o ciclo) na quantidade de massa gorda
o O grupo controle não teve alterações estatisticamente significativas
o

(N=48 / I=24 / C=24).

ANTICONCEPCIONAIS E COMPOSIÇÃO CORPORAL: EVIDENCIAS

• Mayeda e colaboradores 2014:
o Acompanhamento do peso
corporal de 2 grupos (obesas e
não obesas) sob o uso de
dosagens distintas de
levonorgestrel + etinilestradiol
o
o Não foram encontradas
diferenças significativas na
curva de peso durante a media
de 3 a 4 ciclos de uso dos
anticoncepcionais (N=226)

ANTICONCEPCIONAIS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL
E PERFORMANCE

• Procter-gray e colaboradores, 2008:
o Atletas usando 30mcg + 0.3mg de norgestrel e controle acompanhadas por 2 anos
o

O grupo com ACO teve um ganho de peso levemente menor e um discreto aumento na massa magra em relação ao grupo controle
com as mulheres eumenorreicas (+10 ciclos/ano) (N=150)

ANTICONCEPCIONAIS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL
E PERFORMANCE
Romance R e colaboradores, 2019:
o

ACO vs controle em um programa de treinamento de 8 semanas + controle dietético

o

Um dos grupos utilizou Etinilestradiol 30mcg + 0,15mg de levonorgestrel e o outro Etinilestradiol 30mcg + gestodeno 0,05mg

o

Os resultados mostraram que a utilização dos contraceptivos não gerou prejuízo no ganho de massa magra e na perda de gordura, podendo
até ter um leve efeito anabólico. (N=23)

ANTICONCEPCIONAIS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL
E PERFORMANCE
• Ruzic e colaboradores, 2003:
o Acetato de ciproterona 2mg + 35mcg de etinilestradiol vs levonorgestrel 0,15mg e 30mcg de EE
o O grupo com a pílula mais anti-androgênica teve menor ganho de força durante as 16 semanas de
treinamento. (mas não deixou de ter evolução/resultado significativo)

ANTICONCEPCIONAIS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL
E PERFORMANCE
• MYLLYAHO e colaboradores, 2018:
o Controle vs ACO (diversos) durante um programa de treinamento de 10 semanas
o Etinilestradiol 20mcg a 30mcg + 3mg drospirenona ou 0.075mg gestodeno ou e
0.150mg desogestrel
o Pilulas apenas com progesterona(0.35mg noretisterona ou 0.075mg
o desogestrel)
o DIU mirena
Apesar das mudanças nos exames (SHBG,TL)
não foram encontradas diferenças significativas
entre os grupos nos parametros de força e antropometria.

ANTICONCEPCIONAIS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL
E PERFORMANCE
• Dalgaard e colaboradores, 2019:
o Controle vs ACO em um programa de treinamento de 10 semanas
o Gestodeno 0,075mg + 20mcg ou 30mcg de etinilestradiol
o Desogestrel 0,150mg + 20mcg de etinil estradiol
o Grupo com Gestodeno 0,075mg e dose de 30mcg de EE mostrou um aumento mais expressivo
na área seccional do quadríceps e um aumento no numero de fibras do tipo 1.
o Nos grupos controle e ACO com 20mcg de etinilestradiol as mudanças foram iguais.
o Etinilestradiol na presença de um progestagênio mais androgênico,
pode ter efeito positivo? (hipotese levantada por alguns autores)

ANTICONCEPCIONAIS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL
E PERFORMANCE
• Modesto e colaboradores, 2015 (UNICAMP):
o Ao final do primeiro ano de uso, houve um aumento médio de peso de 1,3 kg,
0,7 kg e 0,2 kg entre os usuários de DMPA-, LNG-SIU- e Cu-SIU, respectivamente, em comparação ao
peso inicial.

o Após dez anos de uso, o peso médio aumentou em
6,6 kg, 4,0 e 4,9 kg entre os usuários de DMPA-, LNG-SIU- e Cu-SIU, respectivamente. Os usuários de
DMPA ganharam mais peso do que LNG-SIU- e de Cu-SIU
Outros trabalhos
A medroxiprogesterona também possui outros trabalhos com grau variado de qualidade, que apontam para maior tendência ao ganho de peso e
também a uma possível resistência insulínica (principalmente naquelas que iniciaram o método muito cedo.

ANTICONCEPCIONAIS NA COMPOSIÇÃO CORPORAL
E PERFORMANCE
E o SIU e os métodos apenas com progestinas?

Em uma revisão recente na Cochrane em 2011, Lopez e colaboradores concluíram que os
métodos de progestinas isoladas não levaram à um ganho de peso estatisticamente
significativo em usuárias avaliadas em estudos com a média de 12 meses de duração. Os
achados mostram que o ganho quando presente, é muito similar entre os grupos com
contraceptivos hormonais e os grupos com contraceptivos não hormonais.

Outros estudos corroboram com os achados dessa revisão de 2011.
(envolvendo SIU-mirena, Implanon e outros métodos apenas com progestinas)
Peipert e colaboradores, 2016.; Modesto e colaboradores, 2015.; D’ alva e colaboradores, 2012.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES NOS ESTUDOS
• Grupos que apresentaram alterações nos estudos geralmente são as mulheres com
oligo/amenorreia por já apresentarem outras alterações metabólicas.
• Contraceptivos trifásicos que tentam mimetizar as flutuações hormonais da mulher, são os que
parecem ter um impacto mais negativo no curto prazo, na performance da mulher. Bell e cols, 2000.;
oCasazza e cols, 2002.; Lebrun e cols, 2003.; Burrows e cols, 2007. (Evidências de baixo nível propostas por teorias mecanicistas)

• Métodos de avaliação antropométrica e preparos diferentes enviesam mais de 25% dos artigos
nas melhores revisões e meta-analises. Gallo MF e cols, 2014
• Exclusão do uso prévio de outros métodos hormonais e outros fármacos que possam interferir
nos estudos.

CONCLUSÃO
• No geral, as progestinas e estrogênios presentes nas combinações dos contraceptivos orais,
não parecem prejudicar a composição corporal da mulher e parecem ter pouca influência na
performance.
• Muitas vezes, a retirada do contraceptivo pode prejudicar a performance, principalmente
daquelas mulheres que sofrem com distúrbios ginecológicos (sangramento uterino anormal,
dismenorreia, TDPM, SOP e outros).
• Não se deve criar histeria a respeito dos ACOS, mas sim entendimento sob a ótica da
farmacologia clinica e do contexto de cada paciente atleta (ou paciente que deseja melhorar a
composição corporal). A questão é individualizar!
• As evidências apontam apenas para a ciproterona como a progestina
que mais influência nesse quesito (mesmo assim com baixo impacto),
sendo assim, sua prescrição só deve ser feita quando necessário).

