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1. RESUMO 

 

O uso crônico de anticoncepcional (Aco) quando associado a algumas condições de 

saúde pode contribuir para situações desfavoráveis, incluindo ganho de apetite, 

exaustão e cansaço. Objetivamos analisar o efeito do uso de Aco sobre a 

capacidade funcional (CF) em jovens saudáveis, estáveis clinicamente e sem 

limitações. A CF foi avaliada por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6). 

As adolescentes foram divididas em grupo controle (GC) e grupo exposto ao 

anticoncepcional (GEA). Participaram 6 adolescentes no GC, e 8 no GEA. Não 

foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos quanto à distância 

percorrida durante o TC6 entre o GC e GEA, 497±58m versus 471±38m, 

respectivamente. O uso crônico de Aco não teve influência no desempenho 

funcional de jovens saudáveis.  

2. INTRODUÇÃO 

A capacidade funcional é definida como a habilidade do indivíduo de executar 

tarefas físicas, a fim de desempenhar as atividades de vida diária com saúde mental, 

proporcionando qualidade de vida. Há diversas formas de se medir a capacidade 

funcional, uma delas é por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6) 

(FERNANDES et al., 2012). Aproximadamente 60% das mulheres no Brasil estão 

em idade reprodutiva e, portanto, utilizam algum método contraceptivo. O uso de 

contraceptivos, principalmente os orais, em conjunto com algumas situações como a 

hipertensão arterial, tabagismo e diabetes mellitus, aumentam o risco de 

tromboembolismo, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, 

enxaqueca (CORRÊA et al., 2017), além de causar sintomas como aumento de peso 

decorrente do ganho de apetite, depressão, exaustão, cansaço, entre outros 

(ALMEIDA; ASSIS, 2017).  

3. OBJETIVOS 

Verificar a influência do uso crônico de anticoncepcionais sobre a capacidade 

funcional em jovens saudáveis. 

4. METODOLOGIA 



Estudou-se adolescentes saudáveis, do sexo feminino, com idade entre 13 a 18 

anos, em uso ou não de anticoncepcionais sem história recente de processos 

patológicos e sem limitação física. Foram aceitas apenas as voluntárias que se 

utilizem do medicamento há pelo menos 06 meses. Foram excluídos do estudo 

adolescentes que apresentaram algum tipo de indisposição no dia do teste e que 

não entenderam ou realizaram o TC6 de forma insuficiente. As participantes 

realizaram o TC6 conforme critérios e recomendações internacionais (ATS, 2002). 

Utilizou-se o teste de Mann-Whitney e teste de Wilcoxon. Consideramos nível de 

significância com p<0,05. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O estudo se deu após a aceitação, os Responsáveis Legais assinaram a 

Carta de Informação e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O TC6 

foi realizado segundo as recomendações da American Thoracic Society (ATS, 2002). 

Na fase pré-teste foram coletados dados clínicos pré-teste em repouso, dentre eles: 

frequência cardíaca (FC) e saturação periférica de oxigênio (SpO2), e pressão 

arterial (PA). Frases de incentivo padronizadas foram ditas durante o teste a cada 

minuto conforme a recomendação internacional (ATS, 2002). Após a finalização dos 

6 minutos cronometrados, foram coletados dados da percepção de esforço por meio 

da Escala de Borg Modificada, FC (imediatamente após o teste e após 1° e 2º 

minutos), SpO2 e PA. E por fim a distância percorrida ao longo do teste foi calculada 

e anotada. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram consideradas para comparação apenas as participantes do GC com 

faixa etária semelhante ao grupo expostas ao anticoncepcional, o grupo controle 

possui 6 participantes com idade média 17±0,8 anos e 8 adolescentes no grupo 

expostas ao anticoncepcional (GEA) com idade média 17±0,9 anos. Não foram 

observadas diferenças estatísticas em relação à idade, índice de massa corpórea 

(IMC) e distância percorrida entre os grupos.  

Tabela 1 – Dados etários, antropométricos e de capacidade funcional nos 
grupos. 

 GC 

(n = 6) 

GEA                        p 

(n = 8) 



Idade (anos) 17±0,8 17±0,9                   0,491 

IMC (kg/m²) 20±2,9 22±1,7                   0,196 

Distância percorrida (metros) 497±58 471±38                  0,519 

GC: grupo controle; GEA: grupo expostos ao anticoncepcional; IMC: índice de massa corporal. Dados 
apresentados em média e desvio-padrão. 

 

Verificamos diferenças estatísticas entre o início e final do teste para FC nos 

dois grupos. A SpO2 apresentou diferenças estatísticas entre o início e final do TC6 

apena no GC.  Comparamos os grupos nos momentos dois momentos do TC6 

(início e fim) e verificamos diferenças eles apenas em relação a SpO2 no momento 

inicial. Os dados referentes ao TC6 nos grupos estão listados na tabela 2.  

Tabela 2 – Dados hemodinâmicos, de oxigenação e esforço percebido nos 
grupos ao TC6. 

  
GC (n=6) GC (n=6) 

Início Fim Início Fim 

PAS (mmHg) 117±5 -  109±10                 - 

PAD (mmHg) 72±17 -  75±8   - 

FC (bpm) 88±15 107±20 * 84±14      102±21* 

SpO2 (%) 97±1,3 98±0,8 * 99±0,8 ** 98±0,6 

Borg 2±1,7  - 2±1,1  - 

GC: grupo controle; GEA: grupo expostos ao anticoncepcional; PAS: pressão arterial sistólica; 

PAD: pressão arterial diastólica; FC: frequência cardíaca; SpO2: saturação periférica de oxigênio. 

Dados apresentados em média e desvio-padrão. *p<0,05 versus início; ** p<0,05 versus SpO2 

início GC. 
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