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Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma patologia muito frequente na 

vivência clínica da equipe multidisciplinar, a qual apresenta uma complexa 

fisiopatologia, podendo levar a diferentes disfunções com variados graus de gravidade. 

Diante disso, torna-se necessária a presença de estudos sobre os fatores de risco 

cerebrovasculares relacionados ao AVE. Dentre os fatores de risco encontram-se os 

contraceptivos hormonais. Os estudos que relacionam a atuação dos hormônios com a 

fisiopatologia do AVE são pouco delimitados, principalmente quando são levadas em 

consideração as variáveis presentes nos estudos, como as formas de utilização do 

contraceptivo, o tipo hormonal utilizado, dosagens e período de utilização relacionados 

a idade reprodutiva. Dessa forma, torna-se necessária a realização de trabalhos que 

busquem a relação direta da ação hormonal na área de lesão do AVE, principalmente 

quando levada em consideração a alta prevalência e taxa de mortalidade no público 

feminino acometido por essa patologia. Objetivos: Estudar a relação direta dos 

hormônios utilizados em contraceptivos no desfecho histopatológico do AVE através de 

uma revisão bibliográfica sobre a temática, para melhor avaliarmos o estado da arte na 

na literatura sobre a temática. Métodos: Estudos experimentais que realizavam relação 

do uso de estrógeno e/ou progesterona no tamanho da área de lesão pós AVE foram 

identificados nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Cochrane, entre 2009 até 2019. 

Foram utilizadas estrógeno ou progesterona, lesão e AVE como palavras-chave. Por 

fim, foram selecionados estudos que cumpriram os seguintes critérios de inclusão: 

Administração de estrógeno e/ou progesterona, área de lesão pós AVE como desfecho e 

estudos em inglês ou português. Resultados e Discussão: Foram identificados 41 

artigos, dos quais 27 não se encaixavam nos critérios de inclusão.Dos estudos incluídos 

58% fazia relação com o uso de estrógeno. A maioria dos estudos traziam modelos de 

isquemia relacionados a ratas ovariectomizadas, simulando reposição hormonal, as 

quais, em sua maioria, apresentaram redução do volume da lesão após aplicação 

hormonal. Foi identificada uma falta de modelos com ratas na idade reprodutiva,sendo 

escassos estudos que simulavam a utilização de contraceptivos. Conclusão: De acordo 

com os dados encontrados, concluímos que há quantidade considerável de estudos com 

animais experimentais ovariectomizados, os quais apresentaram resultados 

neuroprotetivos, porém com alto índice de variabilidade metodológica, incluindo formas 

de aplicação hormonal, tipos hormonais e tempo de aplicação. Além disso, é escasso o 

estudo de aplicações hormonais em animais em idade reprodutiva e tenham a área de 

lesão pós-AVE como desfecho, dessa forma sendo necessária a realização de pesquisas 

experimentais que determine se contraceptivos hormonais são, ou não, fatores de riscos 

cerebrovasculares.  
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