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Resumo
Estudos demonstram associação entre o uso de
contraceptivo oral combinado (COC) e a elevação da
Proteína C Reativa (PCR). Entretanto, é pouco claro
se esta elevação representa risco cardiovascular, e
quais são os mecanismos envolvidos nessa associação.
Assim, nosso estudo objetivou revisar trabalhos que
investigaram os níveis da PCR em usuárias de COC, bem
como descrever os fatores envolvidos nesta associação.
Consideramos elegíveis os estudos indexados nas
bases EBSCO, EUROPUBMED, LILACS®, PUBMED®
e MEDLINE®, que avaliaram a PCR de usuárias de
COC de baixa dosagem, publicados entre 2004 e 2015.
A busca eletrônica consistiu no cruzamento dos
descritores: Contraceptives, Oral, Combined; C-Reactive
Protein e Inflammation, a qual resultou em 136 estudos,
dos quais, 11 foram elegíveis. Estes demonstraram
elevação da PCR, mesmo após dez dias de uso de COC.
Os valores da PCR mais frequentes foram entre 1-3 mg/L e
> 3 mg/L, e em alguns estudos os valores foram
superiores a 10 mg/L. Isto aponta risco aumentado
de futuros eventos cardiovasculares e metabólicos
nesta população. Por outro lado, os principais fatores e
mecanismos envolvidos na elevação desta proteína foram
os hormonais, principalmente estrogênicos e androgênicos,

Palavras-chave
Proteína C-Reativa, Mulheres, Anticoncepcionais Orais
Combinados, Fatores de Risco, Doenças Cardiovasculares,
Pré-Menopausa.

sendo documentadas modificações na função e níveis dos
receptores β do estrogênio, níveis elevados de cortisol e
resistência insulínica. Outros achados também indicam
elevação do TNF-α, hipometilação no DNA de macrófagos
e alterações na produção hepática da PCR. Por fim, o COC
representa, assim como a obesidade, 20% da variação da
PCR de mulheres em idade reprodutiva.

Introdução
Estudos têm indicado associação entre o uso de
contraceptivo oral combinado (COC) com aumento de
parâmetros inflamatórios, especialmente da Proteína
C Reativa (PCR) em mulheres saudáveis em idade
reprodutiva.1-3 Também tem sido indicado que cerca de
uma em cada três mulheres usuárias de COC apresentam
valores da PCR superior a 3 mg/L. Assim, em linha
com outros estudos,1,4,5 este resultado pode indicar risco
elevado para doenças cardiovasculares e metabólicas
nesta população.
Esse pensamento é reforçado pelos estudos que
mostram que os valores da PCR apresentam associação
com a hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, eventos
coronarianos, acidente vascular cerebral isquêmico,
mortalidade vascular e não-vascular.1,6-8 Outro dado
interessante é a associação entre a PCR e a resistência à
insulina e com alguns marcadores de disfunção endotelial,
independente das medidas antropométricas.9
Assim, em virtude da lacuna a respeito do risco de
eventos cardiovasculares e dos mecanismos envolvidos
na elevação da PCR em usuárias de COC, nosso estudo
objetivou revisar pesquisas que investigaram a PCR
em usuárias de COC, bem como descrever os fatores
envolvidos nessa associação.
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Métodos

uma foi publicada em língua portuguesa. 64 referências

Estudo de revisão sistemática para identificar revisão
sistemática da literatura para identificar estudos sobre
os efeitos do COC sobre os valores plasmáticos da
PCR, bem como o risco de eventos cardiovasculares e
os fatores relacionados a sua elevação; portanto, não
foram incluídos artigos que se reportassem a outros tipos
de contraceptivos a base de hormônios. Consideramos
elegíveis estudos originais com grupo controle,
publicados entre 2004 e 2015, que avaliaram mulheres
em idade reprodutiva, > 18 anos, saudáveis, usuárias
de COC há pelo menos dez dias, sendo este o menor
período reportado como capaz de induzir alteração na
PCR desta população.10
Não foram considerados elegíveis: estudos com
animais, com mulheres na menopausa, com mulheres
acometidas por enfermidades cardiovasculares ou
metabólicas. Também foram excluídos os trabalhos
que selecionaram apenas mulheres obesas, tabagistas,
etilistas, fisicamente ativas, ou em algum tratamento
medicamentoso ou em restrição alimentar.
As buscas nas bases de dados previamente selecionadas
foram realizadas por revisores independentes entre o
período de setembro a abril de 2016, sendo que a consulta
a base de dados eletrônica PUBMED/MEDILINE se deu
por meio do seguinte cruzamento de termos: Medical
Subject Headings (MeSH): “Contraceptives, Oral,
Combined”; “C-Reactive Protein”; “Inflammation”,
“Premenopause” and “Women”.
Já para a base dados LILACS/BIREME, utilizou-se
como descritores cruzados, nos campos “palavras”,
“descritores de assuntos”, “palavras do título”,
“título” e “resumo” as seguintes palavras-chave em
inglês: “Contraceptive Agents”, “C-Reactive Protein”,
“Inflamation” AND “Premenopause”. Por fim, as buscas
nas bases EUROPUBMED e EBSCOhost seguiram os
mesmos padrões de seleção, tendo como cruzamentos
as palavras-chave já mencionadas.

foram excluídas por duplicidade entres as bases de dados
selecionadas. Outras 61 referências foram excluídas por
não se enquadrarem nos critérios estabelecidos ou por não
possuírem relação com o tema, sendo que os principais
motivos de exclusão foram: estudos envolvendo grupos
de risco cardiovascular e metabólico, experimentação
com animais e mulheres na menopausa. Portanto, foram
selecionados 11 estudos.1-3,8,10-16 A Figura 1 resume o
processo de triagem e seleção dos estudos que compõe
esta revisão.

Desenvolvimento
Muito embora não se tenha uma relação de causa e
efeito perfeita em virtude da metodologia observacional
empregada na maioria do estudos, 1-3,8,13-16 tem sido
sugerida elevação da PCR em mulheres que utilizam
COC. Interessante notar que um estudo finlandês
composto por 2.283 participantes com idade entre
24 e 39 anos identificou que 9 a 10% das mulheres da
pesquisa tinham PCR acima de 3 mg/L. Curiosamente,
a prevalência foi maior entre as mulheres que utilizavam
COC, onde 35% destas apresentavam PCR > 3 mg/L.
Segundo os autores, em adultos jovens a obesidade é
responsável por 20% de aumento da PCR, enquanto
em mulheres, o uso do COC é responsável por 20%1,
ao passo que Dreon et al.15 identificaram o COC como
responsável por 32% na elevação desta proteína.
No mesmo sentido, outro interessante estudo
com 822 participantes adultos jovens, identificou a
obesidade como a principal variável relacionada com
elevação da PCR em indivíduos de ambos os sexos,
na faixa dos 20 anos. Entretanto, novamente, o uso
de COC foi o principal responsável pela elevação da
PCR nas mulheres adultas em idade reprodutiva.8
Corroborando estes dados, Buchbinder et al.,16 com

O processo de triagem dos artigos se deu inicialmente
por meio da leitura dos títulos e resumos. Em seguida,
foram excluídos os artigos que não atendiam aos critérios
de seleção para o presente estudo. Assim, os artigos que
atenderam aos critérios estabelecidos foram recuperados
para leitura do texto completo, nova avaliação quanto
aos critérios de elegibilidade e extração dos desfechos
de interesse da presente revisão.

uma amostra de 850 doadores de sangue também

Seguindo os critérios metodológicos pré-estabelecidos
foram identificadas 136 referências, das quais apenas

um aumento de 6 vezes mais na PCR em comparação

identificaram a obesidade e o COC como variável
independente para elevação da PCR em mulheres
adultas jovens. Na ocasião, os autores evidenciaram que
as mulheres eutróficas em uso de COC apresentavam
PCR 3 vezes mais elevada do que mulheres obesas
que não utilizavam COC. Também foi demonstrado
que o uso de COC em mulheres obesas resultou em
com as não-obesas.
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Figura 1
Fluxograma de triagem e seleção dos estudos.

Ainda neste aspecto, estudos3,13 com mulheres jovens,
sem outros possíveis fatores que poderiam induzir
aumento da PCR, observaram valores da PCR duas
vezes maior no grupo COC. Outro ponto interessante,
foi a relação positiva entre a PCR e os triglicerídeos,
o que pode sugerir um perfil inflamatório com risco
aumentado de doenças cardiovasculares. Entretanto,
Buchbinder et al.16 identificaram que variáveis lipídicas
como os triglicerídeos, colesterol total, lipoproteína de
baixa e de alta densidade tiveram efeitos menores que
os COC na elevação da PCR de mulheres, sugerindo alto
impacto dos COC na modificação da PCR. Os autores
também sugeriram que as alterações na PCR induzidas
pelo COC se deviam a ingestão crônica de hormônios
sintéticos como o etinilestradiol e a progestina.
Muito embora ainda não esteja clara a relação entre o
uso atual de COC e a elevação dos valores plasmáticos

da PCR em mulheres em idade reprodutiva, o que se sabe
é que este evento acontece tanto com contraceptivos de
segunda e terceira geração.11 Outro ponto intrigante é que
curtos períodos (10 dias) de tratamento podem provocar
tais modificações,10 e quanto maior o tempo exposição,
maior a chance de elevação da PCR.12
Interessante notar que 100% dos estudos selecionados
para esta revisão mostraram valores mais elevados da
PCR em mulheres em uso de COC quando comparadas
a mulheres que não utilizam este farmáco. 1-3,8,10-16
Destaca-se também que a associação entre o uso de COC
e a elevação da PCR se mantém significativa mesmo
após ajuste para fatores de confusão como a obesidade.7
Apesar de ser sugerido que valores < 1, 1-3 e > 3 mg/L,
são indicadores respectivamente de baixo, moderado e
de alto risco para futuros eventos cardiovasculares,15,16
Zieske et al.19 apontam que pequenas elevações desta
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proteína estão associadas com aumento do risco
de aterotrombose durante 20 anos após coleta das
amostras sanguíneas.
Até o presente, ainda existem lacunas sobre as vias
pelas quais o uso de COC pode induzir elevação da
PCR em mulheres em idade reprodutiva, como as que
compuseram os artigos selecionados. Um dos possíveis
mecanismos parece resultar da ação direta do COC na
síntese hepática desta proteína.11
Outro fator seria a elevação de substâncias próinflamatórias produzidas pelo tecido adiposo. Embora
van Rooijen et al.11 apontem que a elevação da PCR em
usuárias de COC não tem associação com o aumento da
interleucina 6 (IL-6) e o Fator de Necrose Tumoral – alfa
(TNF-α), Divani et al.12 observaram associação positiva
entre os valores da PCR e os do TNF-α e a da IL-6 com
o uso deste fármaco. O achado em questão é reforçado
no estudo de Campesi et al.10 que apontou que usuárias
de COC apresentavam valores mais elevados de
cortisol, resultado que induz maior liberação do TNF-α.
Ainda segundo Divani et al.,12 o uso de COC promove
alterações hematológicas, endoteliais e hipometilação
no DNA total dos monócitos. Esta hipometilação do
DNA é um importante mecanismo de elevação da PCR
induzido por alterações funcionais nos macrófagos, as
quais podem ocorrer independentemente da ação dos
hormônios androgênicos.10 Segundo Yudkin et al.,9
modificações na relação e atividade dos receptores α e
β do estrogênio, representada por menor expressão dos
receptores β nos macrófagos derivados de monócitos,
provocam aumento significativo na liberação do TNF-α,
o que pode estar associado a maiores valores plasmáticos
da PCR.
Adicionalmente, outro possível forte mecanismo
promotor da elevação da PCR em mulheres que utilizam
COC está relacionado à sensibilidade insulínica.
Segundo Beck,20 as progestinas, hormônios sintéticos que
simulam os efeitos da progesterona e são encontrados
nos COC, promovem diminuição da sensibilidade à
insulina, mecanismo observado em um estudo realizado
por nosso grupo. 21 A diminuição da sensibilidade
à insulina desencadeia alterações metabólicas que
vão desde o aumento dos triglicerídeos de jejum até
o aumento da inflamação vascular.22 Esta alteração
provoca aumento da produção da insulina na tentativa
de manter em níveis adequados a glicemia e o
suprimento da glicose na célula muscular. O aumento
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nos níveis da insulina circulantes provoca 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
circulantes.22,23 Como mostrado por O’Meara et al.,24
triglicerídeos de jejum mais elevados induzem a
aumento da lipemia pós-prandial. Tal mecanismo
explica porquê mulheres em uso de COC apresentam
valores de triglicerídeos e LDL de jejum e lipemia pósprandial mais elevados que mulheres que não utilizam
COC.25 Tanto a elevação da insulina quanto a elevação
dos triglicerídeos e lipoproteínas de baixa e muito baixa
densidade, e também a lipemia pós-prandial, induzem
a lesão endotelial, resultado que pode induzir aumento
da PCR.
Esta hipótese é reforçada pelos achados do estudo de
Josse et al.,26 que não observaram diferenças no Índice
de Homa, um dos métodos utilizados para avaliar
a resistência insulínica, mas verificaram diferença
significativa no Homa Beta, que avalia a atividade das
células beta pancreáticas, entre usuárias e não usuárias
de COC. Ou seja, mesmo não apresentando glicemia
elevada ou Índice de Homa maior, as mulheres em
uso de COC produzem mais insulina para manter em
homeostase a glicemia, devido à menor sensibilidade
insulínica.26
No entanto, apesar do destaque aos mecanismos
hormonais e metabólicos na indução da elevação da
PCR, não podemos ignorar que também o estresse
oxidativo é outro mecanismo que pode elevar a PCR
em mulheres que utilizam COC, como apontado por
Dreon et al.15 A Figura 2 apresenta os vários mecanismos
envolvidos na elevação da PCR pelo COC. Cabe ainda
ressaltar que nosso estudo é a primeira revisão sobre
o tema.
Em suma, apesar de a literatura a respeito do assunto
ser escassa, os artigos aqui apresentados e discutidos
indicam que o uso de COC provoca elevação da PCR em
mulheres em uso de COC, bem como apoiam a hipótese
de que esta população está mais sujeita a desenvolver
doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos.3-5,13
Entretanto, muito embora os resultados apontem para
esta direção, ainda são necessários estudos clínicos
controlados de corte longitudinal para que se possa
estabelecer relação de causa-efeito e confirmar estas
hipóteses.
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Figura 2
Fatores envolvidos na elevação da Proteína C Reativa em usuárias de contraceptivo oral combinado.

Conclusão
Com base nos estudos analisados, mulheres em idade
reprodutiva que utilizam COC, tanto a curto quanto a
longo prazo, apresentam valores mais elevados da PCR,
o que sugere maior risco de eventos cardiovasculares
nesta população. Segundo os estudos, vários são os
fatores que induzem a este aumento, sendo que as
alterações na síntese hepática da PCR, disfunções
hormonais estrogênicas e androgênicas, a diminuição
da sensibilidade à insulina e a hipometilação no DNA
de macrófagos possivelmente sejam os principais
mecanismos promotores desta elevação.
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