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Resumo Devido aos efeitos adversos dos contraceptivos hormonais, algumas mulheres 

são privadas de seus benefícios, que se estendem além da contracepção. Especialmente em adolescentes, é 

preocupante o impacto dos hormônios sobre o osso. Buscando reunir evidências nesse sentido, três revisores 

independentes fizeram buscas nas bases de dados MEDlinE, lilacs, ibecs, sciElO e cochrane, utilizando 

descritores relacionados à contracepção e densidade óssea. Foram critérios de inclusão: revisões sistemáticas e 

estudos com nível de evidência a e B. Foram excluídos estudos com contraceptivos utilizados para fins terapêuticos 

e não contraceptivos. Das 66 publicações encontradas, foram selecionados 15 estudos, e evidenciou-se que 

compostos com progesterona isolada de depósito e possivelmente os de baixa dose estrogênica têm impacto 

negativo na fase do pico de massa óssea. contudo, o efeito esteve restrito à idade de iniciação e ao tempo 

de uso, havendo recuperação após interrupção da contracepção. não há evidências de relação entre uso de 

contraceptivos e fraturas. O aconselhamento contraceptivo deve considerar o efeito negativo que a progesterona 

isolada de depósito e a baixa dose estrogênica podem ter sobre a massa óssea na adolescência, considerando 

que tal efeito é reversível e limitado ao tempo de uso. 

Abstract Due to the adverse effects of hormonal contraceptives, some women 

are deprived of the benefits they provide that extend beyond contraception. in adolescents, the main concern is 

the impact hormones can have on their bone structure. Three independent reviewers researched the databases 

MEDlinE, lilacs, ibecs, sciElO and cochrane, by using descriptions related to contraception and bone density. 

The inclusion criteria were: systematic reviews and studies with levels of evidence a and B. contraceptives used for 

therapeutic purposes, other than contraception itself, were excluded from the study. Of the 66 publications found, 

15 studies were selected. compounds isolated from progesterone deposit, and possibly the low-dose estrogen, 

have a negative impact on the stage the bone mass peaks, but the effect was restricted to the age of initiation 

and the time of use, with recovery after discontinuation of contraception. There is no evidence of a relationship 

between the use of contraceptives and bone fractures. The negative effects that the deposit of progesterone 

and low-dose estrogen may have on bone mass should be taken into account when adolescents engage in the 

use of contraceptives – bearing in mind that said effects are reversible and limited to the time of use.
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Introdução

A partir da segunda metade da década de 1960, com a comer-
cialização dos anticoncepcionais hormonais, o Brasil presenciou uma 
queda nas taxas de fecundidade das mulheres brasileiras1. O uso dos 
anticoncepcionais orais desvinculou o sexo da reprodução, oferecen-
do outros significados ao relacionamento sexual, tais como: prazer, 
diversão, liberdade sexual, entre outros. 

O impacto positivo determinado pelos anticoncepcionais hormo-
nais na fertilidade feminina ultrapassa os benefícios da contracepção e 
da liberdade sexual. Além de estarem associados à menor incidência 
de câncer de ovário e endométrio2 (C), os contraceptivos hormonais 
são utilizados na prevenção e terapêutica de vários agravos à saúde 
da mulher3-6 (D).

Entretanto, os efeitos adversos dos anticoncepcionais hormonais 
podem limitar o acesso de algumas mulheres aos seus benefícios. 
Náuseas, mastalgia, ganho de peso, cefaleia, nervosismo e acne, 
quando intensos e mal assistidos, são os principais motivos para 
descontinuidade do uso da medicação7 (D). Efeitos sistêmicos dos 
contraceptivos, em mulheres predispostas, podem determinar com-
plicações severas relacionadas às ações de trombogênese, alteração do 
metabolismo lipídico e da resistência à insulina8-10 (A, C, A). Por esse 
motivo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu critérios 
de elegibilidade que orientam a seleção do método contraceptivo de 
acordo com condições clínicas específicas11. 

Com relação à ação hormonal no metabolismo ósseo, o anticon-
cepcional adquire maior relevância quando usado por adolescentes, 
em função da possibilidade de acelerar a consolidação das epífises e 
comprometer da densidade mineral dos ossos. Essas implicações serão 
analisadas nesta revisão11. 

A adolescência destaca-se por ser uma etapa determinante 
para o processo de crescimento e desenvolvimento ósseo. Apro-
ximadamente 15% do tamanho final do osso e 48% da massa 
óssea total são alcançados na adolescência12 (B). O pico de massa 
óssea é atingido em torno dos 20 a 24 anos13 (B). Considerando 
a ação reguladora dos hormônios sexuais sobre o metabolismo 
ósseo, é de grande relevância que os efeitos dos contraceptivos 
hormonais sobre a saúde óssea sejam analisados, sobretudo em 
usuárias adolescentes, cujo pico de massa óssea ainda não foi 
alcançado. 

Em razão dos efeitos estrogênicos e progestogênicos sobre o me-
tabolismo ósseo, é importante que a interferência do contraceptivo 
hormonal sobre o osso da adolescente seja estabelecida e mensurada, 
no sentido de subsidiar a decisão sobre seu uso nessa fase de desen-
volvimento.

Assim, a presente revisão tem por objetivo reunir evidências acerca 
do impacto dos anticoncepcionais hormonais sobre a densidade mi-
neral óssea, avaliando seus efeitos imediatos e tardios, principalmente 
quando usados durante a adolescência.

Métodos

A pesquisa foi realizada entre maio e agosto de 2010, por três 
revisores independentes que acessaram as bases de dados: MEDliNE, 
lilACS, ibecs, SciElO e Cochrane, utilizando-se como descritores: 
“contraception” ou “hormonal-contraceptive” ou “contraceptives” ou “con-
traceptives, oral, combined” ou “contraceptives, oral, hormonal” e “bone” ou 
“bone-correlation” ou “bone-influence” ou “bone-prenatal” ou “bone-densities” 
ou “bone-density” ou “bone-sequestrationor” ou “densidade” ou “densidade 
mineral óssea”.

A partir dos critérios de seleção estabelecidos, foram considera-
dos como elegíveis as revisões sistemáticas sem limites de data de 
publicação e os estudos posteriores às revisões que tivessem níveis 
de evidência A e B, o que correspondeu às publicações no período de 
novembro de 2008 a 2010. Não houve limitação de idioma, do tipo 
e via de administração do anticoncepcional hormonal ou de idade das 
participantes. Os critérios de exclusão foram estudos que utilizassem 
anticoncepcional para outro fim que não a contracepção, revisões que 
não fossem sistemáticas e os demais estudos de baixa evidência.

Resultados

A partir dos descritores citados na metodologia desta revisão, 
foram encontrados 66 estudos. Em função dos critérios de inclusão e 
exclusão, foram selecionados 15 estudos que correspondem a quatro 
revisões sistemáticas publicadas entre 2006 e 2010, as quais estão 
listadas na Tabela 1 e reúnem pesquisas publicadas no período de 
1966 a 2008. Também foram selecionados 11 estudos (Tabela 2) 
publicados posteriormente àqueles incluídos nas revisões selecionadas 
nesta pesquisa. Desses trabalhos, quatro são do tipo transversal e sete 
são estudos de seguimento, sendo uma coorte, três ensaios clínicos 
e três casos-controle.

No sentido de viabilizar a análise dos efeitos imediatos e tardios 
dos hormônios sobre a saúde óssea, a faixa etária não foi considerada 
como critério de seleção e, por esse motivo, a idade das mulheres 
participantes dos estudos foi variada. Nas revisões sistemáticas, apenas 
uma utilizou a idade como critério de seleção, incluindo somente estu-
dos com grupos de adolescentes14 (A) e outra selecionou estudos com 
mulheres desde a adolescência até a pós-menopausa15 (A). As demais 
revisões não utilizaram a idade como critério de seleção16,17 (A).

Nos estudos primários publicados posteriormente aos trabalhos 
incluídos nas revisões (a partir de 2008), quatro foram especificamente 
com adolescentes (faixa etária entre 12 e 19 anos18-21 (B, A, B, B); dois 
com mulheres adolescentes e adultas (um analisando de 14 a 30 anos22 

(B) e outro de 19 a 24 anos)23 (B); e os outros avaliaram mulheres em 
idade reprodutiva sem limites específicos24-28 (B, B, A, A, B).

Algumas variáveis, como idade das participantes; composições, doses 
e vias de administração dos anticoncepcionais; tempo de seguimento 
do estudo; sítios e métodos de análise da densidade mineral óssea, 
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não tiveram padrão de análise entre as pesquisas e, em decorrência 
da heterogeneidade metodológica dos estudos, não foi possível fazer 
um tratamento estatístico dos dados, o que inviabiliza a realização 
de uma metanálise. 

Evidências do impacto dos contraceptivos 
contendo progesterona isolada sobre os ossos

Nos estudos que analisaram o uso de acetato de medroxiprogesterona 
de depósito (DMPA) e seu efeito na densidade mineral óssea (DMO), 
observou-se que mulheres em idade reprodutiva, que utilizaram a 
progesterona de depósito por pelo menos dois anos, apresentaram 
diminuição da DMO16,23,25,27 (A, B, B, B).. Em Pongsatha, essa redução 
foi identificada apenas na região lombar, nos demais sítios de estudo 
da DMO não houve diferença estatisticamente significativa25 (B). 

Na avaliação do uso do DMPA subcutâneo e intramuscular durante 
dois e/ou três anos, também foi observada uma pequena diminuição 
na DMO. No entanto, no grupo de mulheres que após dois anos de 
uso interrompeu o tratamento, verificou-se que houve recuperação 
óssea posterior27 (A).

Em um estudo comparativo do contraceptivo de depósito com 
progesterona isolada (DMPA e/ou enantato de noretisterona (NET-
EM) e contraceptivos combinados (estrogênio e progesterona) oral e/
ou injetável, em mulheres com idades variando entre 19 e 24 anos, 
histórico de quatro a cinco anos de uso de contraceptivos hormonais, 

observou-se diminuição na DMO nos sítios de análise (lombar, 
quadril e fêmur) apenas no grupo em uso de contraceptivos com 
progesterona isolada23 (B).

lopez et al. verificaram que o uso de DMPA no período da 
perimenopausa foi associado à diminuição da DMO, entretanto em 
dois estudos caso-controle com placebo, analisando o uso do DMPA 
combinado ao suplemento de estrogênio, evidenciou-se restrição da 
massa óssea no grupo com uso do DMPA e placebo, enquanto que, 
nas usuárias com suplementação estrogênica, verificou-se aumento 
da DMO16 (A).

Quanto ao uso de implantes subdérmicos, os estudos incluídos na 
revisão sistemática de 2009 apresentaram resultados inconsistentes16 

(A). Pongsatha et al., em estudo transversal, avaliaram a DMO de 
50 mulheres usuárias de implante de etonogestrel com histórico de 
no mínimo dois anos de uso, comparando com o Grupo Controle. 
Fizeram parte do estudo as variáveis etnia, idade, paridade, idade 
da menarca, índice de massa corporal (iMC) e padrão menstrual, as 
quais eram similares entre os grupos. Foram utilizados como sítios 
de análise da DMO a coluna lombar, o fêmur, o rádio e a ulna. A 
prevalência de osteoporose foi rara em todos os sítios analisados em 
ambos os grupos, exceto no rádio e na ulna, nos quais observou-se 
um efeito negativo no Grupo Teste24 (B).

Em revisão sistemática de 2006, analisou-se o efeito dos contra-
ceptivos de depósito com progesterona isolada em mulheres jovens 
que ainda não tinham alcançado pico de massa óssea e em mulheres 
na perimenopausa, as quais poderiam já ter iniciado a redução na 
densidade óssea. Nessa revisão, foram incluídos 39 estudos, dos quais 
22 eram longitudinais e 17 transversais. Nos estudos transversais, a 
DMO de mulheres em uso do contraceptivo apresentou-se geralmente 
inferior em comparação com as não usuárias, porém, nos estudos lon-
gitudinais, a diminuição da DMO observada em usuárias do DMPA 
ficou restrita ao período de uso, retornando aos valores basais após 
sua descontinuação. Os autores concluem que, embora as evidências 
encontradas sejam consideradas limitadas, à exceção do DMPA, os 

Tipo de estudo Referência

Estudos
transversais

Pongsatha S, et al. Bone mineral density in women using the subdermal contraceptive implant Implanon for at least 2 years24.
Pongsatha S, et al. Bone mineral density in women using depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) for at least 2 years compared to 
a control group: a cross sectional study25. 
Scholes D, et al. Oral contraceptive use and bone density in adolescent and young adult women22. 
Beksinska ME, et al. Bone mineral density in young women aged 19-24 after 4-5 years of exclusive and mixed use of 
hormonal contraception23. 

Estudos 
longitudinais

Coorte Beksinska ME, et al. Bone mineral density in a cohort of adolescents during use of norethisteroneenanthate, depot-
medroxyprogesterone acetate or combined oral contraceptives and after discontinuation of norethisteroneenanthate19. 

Ensaio clínico
randomizado

Massaro M, et al. Effects of the contraceptive patch and the vaginal ring on bone metabolism and bone mineral density: a prospective, 
controlled, randomized study26. 
Kaunitz AM, et al. Subcutaneous DMPA vs. intramuscular DMPA: a 2-year randomized study of contraceptive efficacy and bone mineral 
density27. 

Ensaio clínico
não- randomizado

Harel Z, et al. Recovery of bone mineral density in adolescents following the use of depot medroxyprogesterone acetate 
contraceptive injections18. 

Caso-controle Essi P, et al. Estrogen-progestin contraceptive use during adolescence prevents bone mass acquisition: a 4-year follow-up study21. 
Lattakova M, et al. Oral contraception usage in relation to bone mineral density and bone turnover in adolescent girls20. 
Vestergaard P, et al. Fracture risk in very young women using combined oral contraceptives28. 

Tabela 2 - listagem dos estudos primários selecionados na revisão

 DMPa: deposit medrox-progesterone acetate.

Referências
Número de estudos 

inclusos
Martins SL, Curtis KM, Glasier AF. Combined hormonal 
contraception and bone health: a systematic review15. 

86

Laureen ML, David AG, Kenneth FS, Kathryn MC. Steroidal 
contraceptives: effect on bone fractures in women16. 

16

Kathryn MC, Summer LM. Progestogen-only contraception 
and bone mineral density: a systematic review17.

39

Agostino H, Di Meglio G. Low-dose oral contraceptives in 
adolescents: how low can you go?14.

16

Tabela 1 - listagem das revisões sistemáticas selecionadas 
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dados sugerem que o uso de contraceptivos contendo progesterona 
isolada não afeta a saúde dos ossos17 (A).

Como efeito tardio, a relação do uso de contraceptivos de pro-
gesterona com o risco de fraturas foi avaliado em apenas um estudo, 
e esse efeito não foi esclarecido17 (A).

Evidências do impacto dos contraceptivos 
contendo estrogênio sobre os ossos

Scholes et al., em estudo transversal, analisaram 606 mulheres, 
entre 14 e 30 anos, quanto ao uso de anticoncepcionais orais, diferindo 
quanto à dose e ao tempo de uso, sendo que, em sua amostra, 50% 
eram adolescentes. As mulheres foram divididas em dois grupos: as 
que utilizavam o método e as que não faziam uso de nenhum método 
contraceptivo hormonal. O uso prolongado de contraceptivo oral em 
mulheres entre 19 e 30 anos apresentou uma diminuição global em 
relação à DMO, porém, entre as adolescentes do estudo, não foram 
observadas alterações na DMO, mesmo considerando a variação da 
dose ou duração do uso22 (B).

Para avaliar o impacto dos contraceptivos hormonais sob a forma 
de adesivo (20 mcg de etinilestradiol e 150 mcg de norelgestromina) 
e anel vaginal (15 mcg de etinilestradiol e 120 mcg de etonorgestrel) 
sobre a DMO, Massaro et al. realizaram, durante 12 meses, um estudo 
controlado, randomizado com 60 mulheres, divididas em três grupos, 
nos quais um deles utilizou anel vaginal, outro adesivo transdérmico 
e o terceiro sem uso de métodos contraceptivos hormonais. Foram 
analisados o cálcio sérico e urinário, osteocalcina, piridinolina e 
desoxipiridinolina urinária no 3º, 6º, 9º e 12º mês de uso, e a DMO 
analisada no início e após os 12 meses de uso. Após seis meses de uso, 
nos dois Grupos Teste, observou-se aumento no nível sérico de cálcio 
sem alteração nos demais critérios analisados. No entanto, após 12 
meses de uso, não foi observada diferença significativa na DMO nos 
três grupos em relação aos valores basais26 (A).

Beksinka et al., em um estudo transversal, analisaram também 
a DMO de mulheres com idades variando entre 19 e 24 anos, com 
histórico de quatro a cinco anos de uso de contraceptivos hormonais. 
Observou-se que mulheres que fizeram uso de contraceptivos combi-
nados (orais e/ou injetáveis) não apresentaram diferença significativa 
na diminuição da DMO em relação ao Grupo Controle23 (B).

Em uma revisão sistemática de 2006, avaliou-se o efeito dos 
anticoncepcionais hormonais combinados na saúde óssea. Os 85 
estudos incluídos foram analisados de acordo com a faixa etária das 
mulheres. Para isso, três grupos foram constituídos: mulheres jovens 
(da menarca até 22 anos), adultas e na peri e pós-menopausa. A revisão 
indica evidências limitadas em relação aos efeitos dos anticoncep-
cionais hormonais sobre o osso das mulheres jovens. Contudo, os 
dados coletados sugerem que haja DMO menor em jovens usuárias 
de contraceptivo oral combinado (COC), em comparação com as 
mulheres do Grupo Controle. A possibilidade de que as formula-
ções estudadas (baixa e muito baixa dose) sejam insuficientes para 

promover a deposição óssea durante a adolescência são apresentadas 
nessa revisão como uma possível explicação para estes resultados, 
entretanto, acrescentou-se que mais estudos em adolescentes são 
necessários para confirmar essa hipótese. 

Ao tratar-se das mulheres adultas e na pré-menopausa usando 
COC, estas geralmente apresentam DMO similar às não-usuárias, 
embora o uso do COC durante a peri e pós-menopausa tenha efeito 
protetor para os ossos. Em estudos analisados na revisão de Martins, 
Curtis e Glasier, mulheres em uso de cálcio ou placebo apresentaram 
perda óssea, enquanto as usuárias de COC ganharam ou mantiveram 
a DMO15 (A).

Outra evidência é a de que o uso de COC no menacme não interfere 
na DMO no período climatérico, pois mulheres que usaram COC na 
fase reprodutiva apresentavam DMO na perimenopausa semelhante 
àquelas que nunca utilizaram contraceptivos15 (A).

Evidências do impacto dos contraceptivos sobre 
os ossos quando usados na adolescência 

As evidências do efeito dos contraceptivos com baixa dose de 
estrogênios sobre o desenvolvimento esquelético de adolescentes 
são apresentadas na revisão realizada por Agostino e Di Meglio, 
que reúne estudos publicados entre 1966 e janeiro de 2008. Em 
tal revisão, os estudos apontam para um menor ganho na DMO 
nas usuárias adolescentes de COC contendo 20 mcg de estrogênio, 
o que parece estar relacionado à idade de início do uso dos contra-
ceptivos e o tempo pelo qual as adolescentes mantêm-se usuárias. 
Entretanto, os autores concluem que os achados são limitados, sendo 
necessários maiores estudos para que a prescrição de contraceptivos 
hormonais durante a adolescência seja uma prática mais segura e 
confiável14 (A).

Em estudo transversal com mulheres entre 14 e 30 anos, não 
observou-se alteração na DMO no grupo adolescente em uso de 
contraceptivo oral combinado22 (B).

Dois estudos prospectivos acompanharam adolescentes após 
a interrupção do uso dos anticoncepcionais hormonais18,19 (B, A). 
Uma coorte, envolvendo adolescentes com idades entre 15 e 19 
anos, comparou o efeito na DMO entre usuárias do DMPA, de 
NET-EM e de COC. Verificou-se que não houve diferença na 
DMO entre os grupos durante os cinco anos correspondentes 
ao período da pesquisa19 (A). Outro estudo analisou a DMO da 
lombar e do fêmur após 240 semanas de uso de DMPA por via 
intramuscular, e 300 semanas após a interrupção do seu uso 
em adolescentes com idades variando entre 12 e 18 anos. Foi 
encontrado um pequeno declínio na DMO após as 240 semanas 
de uso do contraceptivo, principalmente nos ossos do quadril, 
fêmur e coluna lombar. No entanto, após o término do uso, os 
níveis de DMO retornaram aos valores basais em todos os sítios 
analisados: coluna lombar (60 semanas), fêmur (180 semanas) 
e quadril (240 semanas)18 (B). 
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Em estudo comparativo, no qual foram analisadas 92 adolescentes 
saudáveis com idades entre 16 e 19 anos, divididas em grupos que 
fizeram uso de 15 ou 30 mcg de etinilestradiol e um grupo que não 
fez uso de contraceptivo oral, verificou-se que, após 12 meses de 
uso, a diferença nas medidas sobre a DMO não foi estatisticamente 
significativa entre os grupos de usuárias nas diferentes doses e os 
de não usuárias. De acordo com esses achados, a interferência dos 
contraceptivos contendo estrogênio em baixas doses sobre o desen-
volvimento ósseo das adolescentes está relacionada ao prolongamento 
do tempo de uso20 (B).

Também foi pesquisado em adolescentes o efeito dos COC, con-
tendo doses de etinilestradiol iguais ou inferiores a 35 mcg, sobre a 
DMO. Em estudo envolvendo 122 adolescentes com idades entre 
12 e 19 anos, distribuídas em grupos que utilizaram os COC por até 
dois anos, mais que dois anos e as que não haviam utilizado COC, 
mensurou-se a DMO da lombar e do fêmur durante quatro anos por 
repetidas vezes. No presente estudo, observou-se que o incremento na 
DMO, evidenciado na adolescência, tende a ser menor nas adolescentes 
que fizeram uso do COC durante mais de dois anos21 (B).

Evidências da relação entre contraceptivos e 
risco de fraturas

Revisão sistemática avaliando o risco de fraturas concluiu que 
as evidências dessa ação dos contraceptivos sobre o osso são incon-
sistentes, em função dos resultados conflitantes apresentados nos 
estudos encontrados15 (A). Dois estudos caso-controle29,30 (B) e um 
transversal31 (B) não encontraram efeito do uso de COC no risco de 
fraturas; três coortes encontraram aumento significativo no risco 
entre as usuárias de COC32-34  (B); dois estudos transversais35,36 (B) 

e um caso-controle relataram efeito protetor37 (B); e outros dois 
relataram resultados conflitantes38,39 (B). A maioria dos estudos não 
descreveu a formulação dos COC e nenhum analisou especificamente 
contraceptivos de baixa dose.

No tocante ao efeito do uso de contraceptivos hormonais antes 
da menopausa, laureen et al., em revisão sistemática, analisaram 
13 estudos randomizados e controlados. As medidas da DMO dos 
artigos selecionados permitiram a inferência acerca do risco de 
fratura. Na revisão de laureen et al., foi observado que os anticon-
cepcionais combinados parecem não afetar a saúde óssea16 (A). 

Vestergaard et al. analisaram o risco de fratura óssea em mulheres 
jovens, por meio de um estudo comparativo formado por 64.548 mu-
lheres que fizeram uso de contraceptivos hormonais de 20 e 30 mcg 
de etinilestradiol e 193.64 mulheres do Grupo Controle. Os autores 
do estudo concluíram que, em geral, o uso de COC não parece estar 
associado ao aumento no risco de fraturas. No entanto, o aumento 
isolado do risco de fratura foi encontrado em algumas faixas etárias, 
estando relacionado à COC de baixa dose. Os autores atentam que 
essa observação parece corresponder à descontinuação do uso, e não 
aos efeitos farmacológicos28 (B). 

Discussão

Os resultados apontam para uma relação existente entre o uso 
de contraceptivos hormonais e o metabolismo ósseo, porém o grau 
do impacto desses anticoncepcionais sobre o osso ainda não pôde 
ser estabelecido, em função das várias formulações disponíveis, suas 
dosagens, tempo de uso e fase do desenvolvimento da mulher. 

Com relação à interferência da progesterona na DMO, os resulta-
dos mais consistentes referem-se ao uso do DMPA e evidenciam um 
efeito negativo sobre a DMO, o que é verificado após dois24,25,27 (B) ou 
mais anos de uso18,19,23 (B). Essa evidência é reforçada ao se observar 
que tal efeito é superado quando se faz suplementação estrogênica 
em usuárias de DMPA16 (A).

Apesar do efeito negativo do DMPA sobre a DMO, os estudos 
que acompanharam as usuárias após a descontinuação do contra-
ceptivo apontam para uma possível recuperação posterior da perda 
óssea17,27 (A), achado verificado inclusive em estudo realizado com 
adolescentes18 (B).

Os resultados dos estudos sobre o implante com progesterona 
isolada são inconclusivos, em virtude de achados divergentes entre 
os resultados. Mesmo assim, é possível que haja efeito negativo sobre 
a DMO de maneira menos evidente do que a observada com o uso 
de DMPA. 

Em se tratando de contraceptivos combinados, os estudos 
evidenciam não haver interferência na massa óssea19,22 (A, B), apre-
sentando inclusive efeito protetor da perda óssea quando usado na 
perimenopausa23 (B). Apesar das evidências serem limitadas, o uso dos 
contraceptivos hormonais combinados de baixa dose parece limitar 
o ganho de massa óssea15,16 (A), porém este efeito depende da idade 
de início e do tempo de uso do contraceptivo14 (A), uma vez que esse 
efeito não foi significativo nos estudos que avaliaram a DMO após 
12 meses de uso dos anticonceptivos20,26 (B, A).

Com relação aos efeitos tardios dos contraceptivos hormonais 
sobre a DMO, o uso do COC durante o menacme não interfere na 
DMO na pré-menopausa15 (A). Já a relação da contracepção hormonal 
com fraturas ósseas apresenta resultados 15,38,39 (A, B, B). Há estudos 
que identificam efeito protetor35-37 (B) e outros que verificam um 
pequeno aumento do risco32-34 (B). No entanto, o efeito negativo 
observado em usuárias na perimenopausa parece estar relacionado à 
descontinuação do uso28 (B).

O impacto que os contraceptivos hormonais podem exercer 
sobre a saúde das adolescentes deve ser ponderado com os efeitos 
da gravidez na adolescência. Neste sentido, em relação à saúde 
óssea, é necessário considerar que a gravidez e a lactação repre-
sentam situações de grande demanda metabólica e nutricional, 
determinando carências, principalmente de cálcio e fósforo40,12 (B), 
o que, em condições normais, pode ser considerada mínima e 
transitória41 (D). No entanto, essas demandas são capazes de 
interferir na remodelação óssea durante a adolescência e, assim, 
comprometer a formação óssea final de gestantes adolescentes 
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saudáveis12 (B). Acrescentam-se, ao impacto ósseo da gravidez, 
as demandas que a maternidade impõe à adolescente, as quais 
são capazes de afetar a trajetória de vida e elevar a vulnerabi-
lidade social destas jovens42 (C). Além disso, outros eventos 
associados a uma gravidez não planejada ou indesejada, como 
o aborto, a falta de cuidados pré-natais, a adoção, o abandono, 
também determinam malefícios de ordem médica, psicológica 
e social43,44 (B, D).

Considerações finais

As evidências apontam para potenciais efeitos negativos dos 
contraceptivos contendo progesterona isolada de depósito e, pos-

sivelmente, combinações com baixa dose estrogênica, sobre o pico 
de massa óssea, especialmente quando utilizados em fases iniciais 
da adolescência e por longos períodos. Não há evidências de efeitos 
tardios em usuárias de contraceptivos hormonais. Os resultados 
apresentados indicam que o impacto ósseo dos contraceptivos na 
adolescência merece atenção. A eleição do anticonceptivo deve con-
siderar sua formulação, sobretudo em função da idade de iniciação 
e tempo em que se propõe a ser utilizado. No entanto, é válido 
ressaltar que não há evidências de que a contracepção hormonal deva 
ser desaconselhada em adolescentes. A recomendação para o uso 
também deve ponderar o impacto do ciclo gravídico-puerperal sobre 
a densidade óssea, além dos efeitos negativos de ordem psicológica 
e social, impostos por uma gravidez precoce e não planejada.
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