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A descriçãocientífica do fenômenoda menopausanão é
recente,de fato, Aristóteles, no ano 322 a.C., em seulivro Hisforja Animalium, reconheceuque as mulheres apresentavam
cessaçãodos fluxos menstruaispor volta dos 50 anos.3
O século XX se caracterizoupelo aumentoda expectativa de vida, principalmente nos paísesdesenvolvidose especialmente para as mulheres. Com a maior longevidade,hoje é
comum a mulher passar1/3 de suavida apósa menopausa.
Com isso, a preocupaçãodas conseqüênciasda parada
do funcionamento gonadal foi retomada cientificamente de
maneiracategórica.'

O climatério,conceituadocomo períodode transiçãoda
fasereprodutivaparaa senilidade,caracteriza-sepor lenta e progressivaperdada função ovariana,sendoa menopausaum dos
eventosdecorrentesdo hipoestrogenismo.
Encontram-seos efeitos do hipoestrogenismoacontecendo simultaneamenteem vários outros locais do organismo; como argumentospositivos ao uso de TRH, destacam-se
a prevenção dos efeitos nocivos da deficiência estrogênica
nos sistemasnervoso central, cardiovascular, osteo-muscular e reprodutivo.
Acredita-sequeo estrogênioexercepoderososefeitosso-

Um dos marcosque serviu de partida para inúmerosoutros estudos sobre a menopausae o hipoestrogenismo foi a
publicaçãode Robert Wilson em 1966.18
Esse autor responsabilizoua paradade produçãoestrogênica ovarianapela maior parte dasmudançascaracterísticas
no envelhecimento feminino, e propôs a terapia de reposição
hormonalestrogênicacomo uma panacéia.A despeitodo autor
não estar correto em todas as suasafirmações, a maior parte
delas tem sido objeto de estudosnos últimos anos.
A primeira conferênciamédicadedicadaexclusivamente
ao climatério foi organizadapela Fundação Internacional de
Saúde, em Genebra,no ano de 1971. Hoje os medicamentos
usados na terapêutica de reposição hormonal do climatério
(TRH) representamum grande filão das empresasde medicamentos,pois elas têm como clientesmulheresemfaixa de idade
que dispõe de algum poderaquisitivo e que, emtese, deveriam
usar os medicamentosdurante muitos anos.
Com isso a TRH passoua sertópico de interessecomum
a ginecologistas,cardiologistas,ortopedistas,reumatologistas,
geriatras;além, é óbvio, dasmulheres.
No início, após a proposta de Wilson, o uso de TRH
alinhava frente a frente dois grupos de médicos radicalmente
opostos -os que prescreviama TRH e a indicavam enfaticamentepara todasasmulheresna pós-menopausae os que radicalmente se opunham a esta proposta considerada por eles
como anti-fisiológica e potencialmenteoncogênica.
Hoje, decorridos mais de 30 anos,o confronto é menor
e as posições estão mais ponderadas.Contudo, algumas dúvidas persistem: haveria efetivo beneficio de se prescrever
estrogênio para mulheres climatéricas saudáveis,assintomáticas e semrisco especialpara doençacoronariana ou osteoporose? Quando dever-se-ia interromper a terapêutica de reposição hormonal? Seria interessante prescrever estrogênio
para mulheres virgens de tratamento e com muitos anos já
decorridos da menopausa?
59

bre o humor,o estadomentale o comportamentodasmulheres;
sãoevidênciasclínicas destaínterferênciao desencadear
de distúrbios afetivos (depressãoe mania) associadoscom a queda
maciçadasconcentrações
de estrogêniono sangue,como acontecenosperíodospuerperaise climatérico(depressões
pós-parto
emenopáusica).1
De fato, a atividadeanti-depressivadosestrogêniosé efetiva principalmentesea suaaçãofor prolongada,pois ele parece
interferirnosmecanismosdeproduçãodasendorfinascorticais;o
que pode serexemplificadopor potencializara açãodas drogas
anti-depressivas.8
Uma possívelassociação
entrea doençade Alzheimere o
hipoestrogenismo
baseia-seeminformaçõesde queos estrogênios
afetamosneurôniosdo sistemacolínérgicoquesãocríticosparaas
funçõesde memória,aprendizadoe outrasfunçõescognitivas,e
que estãoafetadosnosportadoresda doençade Alzheimer.9
Comrelaçãoaosistemacirculatório,verificou-seepidemiologicamenteque duranteos anosreprodutivosas mulheresmorrem mais de doençasmalignase na pós-menopausa
a principal
causade morteé a doençacardíacacoronariana.
Sãopropostosvários mecanismospara essa"cardio-proteção" hormonal; o estrogênioatua na modulaçãodo controle
hepáticonos lipídios e apolipoproteínas,
diminuindoo colesterol
total,o LDL-colesterole elevandoa produçãodo HDL-colesterol,
particularmentea subfraçãoHDL-2. O usodo estradioltransdérmico produza diminuiçãodostriglicérides.14
Além da açãoindiretanosmecanismosda aterogênese,
há
efeitosdiretosdosestrogêniossobrea paredearterial;os estrogênios têmaçãosobrea musculaturalisa vascular(coronáriae cerebral)produzindoseurelaxamentoporantagonismodo cálcio;apa-
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rentemente também podem atuar no endotélio, revertendo a vasoconstrição nas artérias comprometidas por ateromas, por meio da
elevação na produção do óxido nítrico. I?

sentaram câncer de endométrio e de mama, desencadeouas criticas mais contundentes ao estudo.
De fato, estudos epidemiológicos revelam que o tratamen-

Outro mecanismo de vasodilatação é o aumento da prostaciclina produzida pela parede vascular, efeito obtido pelo incremento na enzima sintetizadora da mesma ("prostacyclin synthetase")! Em resumo, os estrogênios aumentam o fluxo arterial coronariano e diminuem a resistência vascular.
Os esteróides ovarianos atuam sobre o metabolismo dos
carbohidratos e, talvez uma dasmaneiraspela qual exercemefeitos
protetores no risco de doença coronariana, sejajustamente a ação
de aumento na secreçãode insulina pancreática e melhora na sensibilidade periférica à insulina.8
Estudos bem conduzidos revelaram que pressãoarterial sistólica e diastólica sãodiminuídas pela administração de estrogênios
na pós-menopausa,embora essadiminuição seja pequena.I I

to a longo prazo com estrogênios isoladamente aumentasignificativamente o risco de câncer do endométrio, e esserisco aumentado persiste, por 10 anos ou mais, após a interrupção da medicação.
Por outro lado, quanto mais tempo um progestágeno for administrado, maior será a proteção endometrial, inclusive quando cornparado com mulheres que não usaram nenhum hormônio.15
Em relação ao câncerde ovário e mama, os resultados ainda
são conflitantes. A análise da literatura atual aponta na direção do
aumento real do risco a câncer de mama após 15 anos de uso da
TRH; entre 8 e 15 anoso aumentonão é significativo e não existem
evidências epidemiológicas do aumento de qualquer risco até 8
anos de uso da TRH .!5
O estrogênio não é considerado por todos os autores como

Faz parte do inevitável ciclo da vida, a perda óssea;o pico
de massaósseaé atingido ao término do processo de crescimento,
no início da terceira década de vida. O nível de massa ósseaque
será então estabelecido dependerá de fatores genéticos, constitucionais e alimentares.
A osteoporoseé um duplo problema, pois associa um fator
quantitativo, que é a diminuição da densidade óssea, com outro
qualitativo que é o comprometimento da microestrutura óssea.
Para mulheres, a perda ósseainduzida pelo hipoestrogenismo poderá atingir 50% da massa óssea disponível nos ossos trabeculares (extremidades dos membros, e a maior parte dos ossos chatos); a maior intensidade desta perda acontecerá nos primeiros
cinco anos da pós-menopausa.!3
A TRH impede a perda óssea pelo hipoestrogenismo, os
melhores resultados são obtidos quando se inicia o tratamento
imediatamente após a menopausa.O estrogênio impede a ativação
dos osteoclastos, inibindo a reabsorção óssea, mas parece não
estimular a formação do OSSO.8
Contudo, existem estudos que demonstraram a presença de receptores de estrogênio em culturas
de células ósseas,tanto em osteoclastos quanto em osteoblastos.
Aparentemente, os estrogênios também atuariam nos osteoblastos produzindo ou inibindo a produção de substâncias que
controlariam a função osteoclástica.!2
A adição de progestogênios interfere de maneira positiva
no controle da perda de massa óssea, pois este esteróide sexual
parece incrementar a remodelação óssea,em vez de reduzir a reabsorção do osso: Também, o estrogênio tem papel de antagonizar
o hormônio paratiroideo (PTH), fazendo com que deixe de existir
hipercalcemia e conseqüente hipercalciúria, resultando em balanço negativo do cálcio.8

substância carcinogenética, contudo aceita-se que o estrogênio
seja carcinocinético, ou seja, acelera o crescimento da neoplasia
pré-existente.15
É preocupante o incremento na incidência de câncer de
mama nas últimas décadas,existem alguns autoresque relacionam
esse aumento com o uso da TRH. Por outro lado, há indícios de
que o câncer de mama descoberto na vigência da TRH apresente
maior sobrevida e estadiamento clínico menos avançado.6
Além das neoplasias, existem outros efeitos dos esteróides
ovarianos que se contrapõem aos beneflcios induzidos pelo estrogênio: no sistema nervoso.central, verificam-se que os progestagênios facilitariam a depressão;tal como pode serverificado na
segunda metade do ciclo menstrual, quando a mulher apresenta
síndrome de tensão pré-menstrual.8
Com relação às apolipoproteínas, os progestogênios têm
efeito contrário aos estrogênios; esseefeito será tanto mais intenso quanto maior a androgenicidade da droga usada. Contudo, a
adição de progestogênios não tem efeito significante no nível de
LDL-colesterol pois, a despeito de induzir a elevação na suaprodução hepática, também eleva seu clearence. Progestogênios derivados da testosterona tiram o efeito protetor dos estrogênios
sobre o HDL-colesterol, induzindo a suadiminuição. Essesefeitos
são dose-dependentese também relacionam-se com a via de administração dos progestogênios.!4
As mulheres que recebema TRH apresentamdiscretaredução da pressão arterial, existe um nÚmero reduzido de pacientes
que irá desenvolver elevação nos níveis tensionais. Esses casos
devem-se ao componente progestogênico do esquema utilizado
ou ainda a uma respostaidiossincrática ao estrógeno em algumas
mulheres. 19

Talvez as queixas mais comuns da mulher, decorridos alguns anos da menopausa,sejam as conseqüentesà atrofia urogenital que se estabelecedecorrente do hipoestrogenismo. Colpites
e vulvites atróficas se associam à sindrome uretral induzindo disfunções urinárias e sexuais que muito contribuem para diminuir a
qualidade de vida da mulher mais velha.8

Essa resposta que conduz ao desenvolvimento da hipertensão com o uso de estrogênios via oral em algumas mulheres,
deve-se à atuação no incremento da produção de substrato de
renina pelo figado, o que ativa o sistema renina-angiotensina produzindo o quadro de hipertensão arteria1,1°
CONCLUSÕES

FATORES coNTRÁRIos

À TRH
Uma das maneiras que o profissional pode usar para se
posicionar a favor ou contra a TRH é a análise dos trabalhos que
comparam as mortes causadaspor câncer estrogênio-dependente
e aquelas ocasionadas pelas doenças cardiovasculares. São resultados de expectativas de mortalidade, de aplicação populacio-

O grande óbice ao uso da TRH é o papel estimulador do
estrogênio no incremento das neoplasias hormônio-dependentes.
Decorridos alguns anos da proposta original de Wilson, o
excessivo nÚmero de pacientes por ele acompanhadasque apre-
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nal; com essametodologia epidemiológica é possível se quantificar o real do beneficio da TRH, já que existiriam menos mortes.
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