
REVISÃO SISTEMATIZADA

Resumo A utilização do dispositivo intrauterino (DIU) hormonal para a contracepção 

é uma constante no consultório de ginecologia da atualidade. Entretanto, outras indicações como o tratamento 

de algumas patologias ginecológicas benignas, e mais recentemente, o uso para terapia de reposição hormonal 

(TRH) no climatério têm chamado a atenção. Esta revisão tem como objetivo demonstrar os achados dos artigos 

publicados, desde 2001, sobre a avaliação do DIU de levonorgestrel (LNG) durante esta fase de turbulência 

hormonal feminina. No período do climatério, a mulher com útero intacto ganha vários benefícios com essa 

nova modalidade terapêutica associada ao estrogênio nas suas diversas formas de apresentação. Pode-se concluir 

que o DIU com LNG na mulher da perimenopausa e pós-menopausa pode ser utilizado para contracepção, 

alívio de sintomas vasomotores quando associado à terapia com estrogênio e alta resolutividade nos quadros 

de menorragia que frequentemente acometem a mulher durante esta fase da vida.

Abstract There is a wide use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system 

(LNG IUS) in recent years for hormonal contraception. However, other indications, as the treatment of some 

benign gynecological diseases and, more recently, for hormone replacement therapy in peri and postmenopausal 

women have happened. This review aimed to demonstrate the findings of articles published since 2001 on 

the use of the LNG IUS in the women’s climacteric period. During this phase of life, women with intact uterus 

benefit of using this new modality of therapy associated with estrogen in their several forms of presentation. It 

can be concluded that LNG IUS in the peri and postmenopausal women can be used as a contraceptive method, 

to abbreviate hot flashes symptoms when associated with estrogen therapy and to solve menorrhagia that is a 

very common finding in this period.
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Efetividade do dispositivo intrauterino liberador de 
levonorgestrel (Mirena®) para a terapia de reposição 

hormonal na perimenopausa e pós-menopausa
The effectiveness of the levonorgestrel-releasing intrauterine system (Mirena®) for hormone 

replacement therapy in the peri- and postmenopausal women
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Introdução

A menopausa é a cessação permanente da menstruação resul-

tante da perda da atividade folicular ovariana. Ela é precedida 

por um período de muitos meses e anos, denominado transição 

menopausal, fase da mulher com mudanças endócrinas e biológicas 

que ocasionam irregularidade menstrual. Este período de transição 

tem sido avaliado por meio de estudos longitudinais em mulheres 

da pré-menopausa até a definitiva cessação da menstruação.1

As mudanças biológicas são observadas durante a transição 

menopausal incluindo mudanças neuroendócrinas assim como 

aquelas dentro do ovário, com profundo declínio em número de 

folículos. O hormônio folículo estimulante (FSH) começa a se 

elevar muitos anos antes de aparecerem os sintomas da menopausa. 

A elevação do FSH é resultante do declínio dos níveis de inibina 

B, uma proteína dimérica, que reflete a queda dos números de 

folículos ovarianos; os níveis de estradiol (E2) tendem a aumentar 

até atingirem a perimenopausa tardia, em resposta aos elevados 

níveis de FSH. Os sintomas da menopausa podem ser interpretados 

como resultado primário da profunda queda do E2, ocorrendo em 

torno de três a quatro anos antes da última menstruação, uma 

queda que contribui de forma importante com o início da perda 

de densidade mineral óssea na pós-menopausa tardia.1

Durante a fase da perimenopausa, definida com o início da 

irregularidade menstrual e terminando com o fim da menstruação, 

a contracepção ainda é necessária devido às ovulações ocasionais 

que podem ocorrer e a atividade variável apresentadas pelos ovários 

com fases de hipo e hiperestrogenismo. Durante esta fase tardia, 

o endométrio está altamente estimulado pela excessiva produção 

de estradiol sem secreção suficiente de progesterona. Portanto, o 

uso de levonorgestrel (LNG) local, inicialmente desenvolvido e 

registrado mundialmente para contracepção intrauterina, parece 

ter uma forte aplicabilidade neste período de vida da mulher.

Desde que foi lançado, em 1990, na Finlândia, como método 

contraceptivo, o dispositivo intrauterino (DIU) de LNG se tornou 

disponível em mais de 100 países. Os países do norte europeu 

são os que têm maior experiência clínica com este método. Os 

Estados Unidos não têm liberação para uso no climatério ou em 

outras indicações terapêuticas, apenas como contraceptivo.2 Na 

União Europeia, desde 2005, é possível a sua comercialização 

com indicação não-contraceptiva,2 por exemplo, para quadros de 

metrorragia que podem ocorrer durante o período de transição 

menopausal. No Brasil, o lançamento do DIU de LNG denomi-

nado Mirena® (Bayer Schering Pharma) ocorreu em 2000 e é o 

único DIU com hormônio aprovado aqui.

O DIU de LNG atinge diretamente o endométrio por liberar 

um potente progestágeno em baixas doses dentro da cavidade 

uterina. O resultado é uma alta ação local que preserva a supressão 

proliferativa endometrial uniforme, inatividade histológica, fino 

epitélio e decidualização do estroma.3 Portanto, as indicações 

aprovadas em mais de 80 países para o uso do DIU de LNG vão 

além da contracepção, para o tratamento de metrorragia idiopática 

e proteção endometrial durante a terapia com estrogênio (A).2 

O DIU de LNG apresenta estrutura de polietileno em forma 

de T, cuja haste vertical tem um cilindro de 3,2 cm contendo 

polidimetilsiloxano, com 52 mg de LNG. Esta estrutura está 

impregnada de bário para ser visível ao raio X. O seu tempo de 

uso é recomendado por cinco anos. A liberação inicial de LNG é de 

20 µg/dia nos primeiros anos de uso e pode atingir 11 µg/ dia no 

último ano. A média de liberação ao longo dos cinco anos é de 14 

µg/dia. O LNG é um progestágeno de segunda geração altamente 

eficaz, derivado da nortestosterona, com potência estimada de 

dez vezes maior que a progesterona. A concentração tecidual de 

LNG no útero com doses locais excede as concentrações uterinas 

conseguidas com o uso oral, em contrapartida, muito baixo nível 

sistêmico de LNG é observado nas usuárias de DIU (Mirena®), 

variando entre 150 a 200 pg/mL. As características biológicas e 

clínicas do LNG são embasadas em estudos consistentes ao longo 

dos anos, mostrando segurança e efetividade. A grande vantagem 

da utilização do LNG direta em forma de dispositivo é apresentar 

efeitos progestagênicos, predominantemente locais em detrimento 

dos sistêmicos. O endométrio, sob a presença do LNG, tem seus 

receptores de progesterona e estrogênio inibidos, tornando-se 

insensível ao estradiol circulante, promovendo efeito antiprolifera-

tivo. A função ovariana permanece normal e os níveis de estradiol 

estão, geralmente, mantidos nas usuárias de Mirena®.4

As reações adversas hormonais sistêmicas do DIU de LNG são 

em geral leves, de curto prazo, geralmente durante os primeiros 

três meses de uso, e poucos destes eventos necessitam intervenção 

médica. Os achados mais comuns são: mudança de humor, acne, 

cefaleia, tensão mamária e hirsutismo que estão ligados à atividade 

androgênica do LNG. Estes eventos são mais representativos nas 

usuárias para contracepção do que para as que o utilizam com o 

objetivo de terapia de reposição hormonal (TRH).4 Nas usuárias 

que menstruam, o padrão menstrual pode apresentar alteração; a 

degeneração folicular poderá ser retardada, ocasionando espora-

dicamente a permanência dos folículos, originando dores pélvicas 

e dispareunia. A literatura refere que a inserção do Mirena® pode 

ser difícil, em torno de 21,4% para as mulheres; pode causar dor 

severa em 10,7%, e uso de anestesia cervical em 28,6%.3 Na 

maioria dos trabalhos não foram encontradas diferenças na pressão 

arterial sistêmica e no peso corporal com a sua utilização.4

As mulheres da pós-menopausa com útero intacto, que devem 

receber terapia com estrogênio, necessitam de progesterona para 
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contrapor a ação proliferativa do estrogênio no endométrio.1 O 

mais correto para o uso de progesterona na terapia combinada 

em mulher menopausada é prevenir a proliferação e o câncer 

endometrial induzidos pelo estrogênio. A liberação local de 

progesterona na cavidade uterina pode assegurar a proteção do 

endométrio, enquanto evita doses mais elevadas requeridas na 

terapia hormonal sistêmica, e pode diminuir os efeitos colaterais 

em outros órgãos alvos. 

O objetivo do presente artigo é reportar os principais achados 

da literatura com relação à eficácia e segurança da utilização do 

DIU com LNG associado à terapia estrogênica na mulher da peri 

e pós-menopausa.

Metodologia

Este estudo faz um levantamento de artigos elaborados a partir 

de 2001, em base de dados, sobre o uso do DIU de LNG na peri 

e pós-menopausa. Foram utilizadas as key words: “levonorgestrel” 

(MeSH terms), “intrauterine devices” e “climateric” ou “menopause” ou 

“estrogen replacement therapy” (Limits: Publication Date from 2001 

to 2009, Humans, English, Spanish, Portuguese). Os seguintes 

termos e palavras-chaves em português foram utilizados: “dispo-

sitivos intrauterinos”, “levonorgestrel”, “climatério”, “terapia de 

reposição hormonal”, “perimenopausa” e “pós-menopausa”. Foram 

encontrados 28 artigos nas bases de dados Medline e Bireme, sendo 

que apenas um artigo de revisão do ano de 2000, que avaliou 19 

estudos incluindo 826 mulheres, foi considerado neste artigo. Os 

critérios utilizados para a seleção dos trabalhos incluídos nesta 

revisão foram: publicações relevantes, artigos de revisão, estudos 

clínicos experimentais ou observacionais de melhor consistência 

(metanálises ou ensaios clínicos randomizados) e estudos experi-

mentais ou observacionais de menos consistência (outros ensaios 

clínicos não-randomizados ou estudos observacionais ou estudos 

caso-controle).

Discussão

A revisão da literatura, obtida na base de dados Medline e 

Bireme, desde 2001 (apenas um artigo de 2000), sobre o uso do 

DIU de LNG em eventos clínicos não-relacionados à anticon-

cepção, mostra resultados consistentes em todos os estudos. A 

revisão de Sitruk-Ware (A),4 em mais de 1.100 mulheres da peri 

e pós-menopausa, mostrou que a terapia estrogênica associada 

ao DIU de LNG por um período de seis meses a cinco anos foi 

capaz de aliviar os sintomas vasomotores, assim como a supressão 

endometrial. O endométrio permaneceu fino e, após quatro me-

ses de TRH, a maioria das mulheres (83 a 88%) não apresentou 

qualquer sangramento ou spotting. A adesão a essa modalidade é 

alta (82% em três anos) e os efeitos adversos foram infrequentes. 

Essa revisão, com seis estudos, constatou que o uso do DIU de 

LNG associado à terapia com estrogênio a longo prazo demonstra 

segurança endometrial.

Uma recente revisão sistemática e metanálise5 (A) restrita 

apenas aos estudos clínicos randomizados, controlados em mu-

lheres com metrorragia, tratado com DIU de LNG versus ablação 

endometrial, determinou que o DIU de LNG apresenta similar 

controle do sangramento vaginal após dois anos do início do 

tratamento. Em consequência da sua forte ação antiproliferativa 

endometrial, o DIU de LNG tem sido estudado como um protetor 

da hiperplasia endometrial durante a terapia com estrogênio nos 

sintomas climatéricos. 

Boon et al.6 (A) estudaram 200 mulheres da perimenopausa 

com quadro de irregularidade menstrual e sintomas climatéricos 

quanto à eficácia da proteção endometrial, ao padrão e ao volu-

me de sangramento durante dois anos de uso de DIU de LNG, 

associado ao estradiol oral comparado à TRH oral combinada. 

Os resultados desse estudo demonstraram a eficácia da proteção 

endometrial com os dois regimes. O DIU de LNG induziu a uma 

redução significativa do volume de sangramento e quase 40% 

das mulheres entraram em amenorreia. Concluiu-se que está 

modalidade intrauterina é bem recomendada em uso combinado 

ao estrogênio nas mulheres da perimenopausa. 

Como o progestágeno é essencial para a mulher que tem útero 

intacto, a liberação intrauterina de progestágeno deve ser uma 

opção inteligente, por assim promover baixos efeitos colaterais 

observados nos progestágenos de ação sistêmica. As vantagens desta 

opção terapêutica se tornaram populares depois das publicações 

de estudos clínicos randomizados e de impacto epidemiológico, 

sugerindo riscos relativos aumentados para câncer de mama 

e cardiovascular relacionados ao uso de estrogênio associado a 

progestágenos orais.7 

Riphagen8 (A) revisou o uso de progestágeno intrauterino em 

TRH e reportou 16 estudos de DIU de LNG combinado com 

diferentes tipos e vias de estrogênio em 869 mulheres da peri 

e pós-menopausa, em terapia durante seis meses a cinco anos. 

Em nenhum estudo houve caso de hiperplasia endometrial ou 

carcinoma. Adicionalmente, Hampton et al.9 (A) confirmaram 

histopatologicamente a segurança endometrial do DIU com LNG 

durante cinco anos de uso combinado ao estrogênio, apresentando 

95,2 a 98,6% de endométrio não-proliferativo. Pode-se concluir 

que estes resultados confirmam a segurança endometrial desta 

modalidade terapêutica.

O aumento aparente do risco de câncer de mama observado no 

estudo WHI,7 quando o progestágeno é adicionado ao estrogênio, 
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levantou preocupações relativas à adição de progestágenos orais à 

TRH. Uma importante observação proveniente do Registro de 

Câncer da Finnish reafirmou que as usuárias de DIU com LNG 

apresentam a mesma incidência de câncer de mama que a popu-

lação geral (A).10 No entanto, há uma carência de estudos clínicos 

randomizados a longo prazo em pacientes com câncer de mama 

utilizando Mirena® para avaliar recorrência da doença. Uma nova 

aplicabilidade do DIU de LNG seria em mulheres com câncer 

de mama que necessitam fazer adjuvância com o tamoxifeno ou 

paciente de alto risco que sejam eleitas ao seu uso preventivo 

por cinco anos. As pacientes com câncer de mama receptor de 

estrogênio positivo podem realizar terapia com o tamoxifeno 

por um período de cinco anos ou por dois anos e depois alternar 

para inibidor da aromatase por mais três anos. Nestes casos, essas 

mulheres podem sofrer alteração endometrial durante o uso de 

tamoxifeno e sabidamente apresentam risco relativo aumentado 

para câncer de endométrio.

Um estudo com 113 mulheres, com câncer de mama e candi-

datas a terapia adjuvante com o tamoxifeno foram acompanhadas 

por um ano e divididas em dois grupos: um com DIU de LNG e 

o outro Controle. Esse estudo teve como objetivo avaliar preven-

tivamente o uso de LNG intrauterino na proteção endometrial. 

As mulheres com DIU de LNG tiveram menos pólipos compa-

radas àquelas do Controle (1,8 versus 15,5%) durante um ano de 

tratamento. O resultado mostrou que o DIU de LNG reduz a 

ocorrência de “novo” pólipo endometrial, porque a cavidade foi 

averiguada previamente ao tratamento com o tamoxifeno. Esse 

estudo também demonstrou que, após 12 meses de uso de DIU 

de LNG com tamoxifeno, o controle histeroscópico não verificou 

hiperplasia ou atipias, e os pequenos e raros pólipos encontrados 

eram benignos. Houve um importante achado na redução do nú-

mero de pólipos em oito vezes comparado ao tratamento isolado 

com tamoxifeno. Mais de 90% das mulheres tiveram o endométrio 

atrófico com o uso do DIU de LNG após 12 meses de tamoxifeno. 

Com esses achados, é possível comprovar a efetividade e segurança 

endometrial nas usuárias do DIU de LNG11 (A) e nas mulheres 

em terapia com o tamoxifeno. 

O sangramento menstrual excessivo ou menorragia e as dores 

menstruais, frequentes na transição menopausal, são as indicações 

mais comuns de histerectomia. Isto afeta 2,5 milhões de mulheres 

por ano nos EUA, a um custo salarial de mais de 8% para as in-

dústrias. Meio milhão de histerectomias são realizadas nos EUA 

e mais de 18.000 na Inglaterra por ano, devido à menorragia e 

consequente anemia.12 Agentes fibrinolíticos, como o ácido trane-

xâmico, reduzem o sangramento em 40 a 50%; os inibidores da 

síntese de prostaglandinas reduzem em 20 a 25%; os contraceptivos 

orais em 40 a 50%. O Mirena® reduz este sangramento de 86 a 

97% com três e seis meses, respectivamente, contra 44 e 21% 

dos outros grupos de experimentos, tornando-se uma alternativa 

conservadora eficaz no tratamento da menorragia e dos indicadores 

do balanço de ferro12 (A). Outro estudo randomizado, prospectivo 

em 132 mulheres da perimenopausa comparando DIU de LNG ao 

uso do acetato de medroxiprogesterona oral e injetável nos casos de 

metrorragia, revelou que a eficácia na redução na perda de sangue 

nos dois grupos de acetato de medroxiprogesterona é similar, no 

entanto a eficácia do DIU de LNG é superior (A).13

A comparação do uso da ressecção endometrial versus DIU de 

LNG revelou indícios de efetividade para os dois tratamentos, 

com a vantagem da reversibilidade do tratamento com o DIU de 

LNG (A).14 Esse estudo avaliou, durante um ano, 30 mulheres 

que foram submetidas à ressecção endometrial e 30 mulheres que 

utilizaram o DIU de LNG para cessar o sangramento vaginal ex-

cessivo. Os resultados se mostraram promissores para o tratamento 

clínico em quase 70% das mulheres versus 90% com o tratamento 

cirúrgico. Ambos os tratamentos foram efetivos para diminuir o 

sangramento vaginal. 

Foi realizado outro estudo randomizado e prospectivo em 

236 mulheres da perimenopausa com metrorragia, as quais foram 

seguidas por 6 e 12 meses após histerectomia ou colocação de 

DIU de LNG. Os resultados indicam que o DIU de LNG poderia 

tratar 60 a 70% das mulheres com indicação cirúrgica. Os sin-

tomas climatéricos avaliados pelo Índice de Kuppermann foram 

idênticos nos grupos de DIU de LNG e nas histerectomizadas, 

exceto a cefaleia, que foi mais referida nas usuárias do DIU de 

LNG, e os fogachos nas histerectomizadas, provavelmente por 

aumento do FSH nestas (A).15 

Um estudo controlado, randomizado em 200 mulheres da 

perimenopausa com menorragia foi realizado, comparando o 

tratamento deste quadro por meio da histerectomia ou pelo DIU 

de LNG. Este estudo teve como elementos de avaliação o custo e 

a efetividade da terapêutica empregada.16 Os resultados demons-

traram que o grupo com DIU de LNG apresentou uma redução 

de custo de tratamento em 40%. Cerca de 40% das pacientes 

acabaram passando por uma histerectomia, no entanto, quase 60% 

responderam ao tratamento clínico com custo bem inferior. Os 

resultados mostram evidências que o DIU de LNG é um tratamento 

eficiente para menorragia na mulher da perimenopausa, e deveria 

ser a primeira opção terapêutica oferecida à paciente. 

Há estudos do uso do DIU de LNG no tratamento das 

hiperplasias endometriais atípicas e não-atípicas (A).17 Esse es-

tudo17 com 20 pacientes diagnosticadas com hiperplasia atípica 

e não-atípicas do endométrio utilizaram DIU de LNG (Mirena®) 

durante 90 meses. Todas as mulheres desenvolveram endomé-

trio normal, exceto uma paciente que apresentou foco residual 
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de hiperplasia não-atípica depois de três anos de seguimento e 

com eco < que 4 mm. O marcador significativo do sucesso do 

tratamento é a expressiva redução da expressão do receptor de 

progesterona endometrial, que é um parâmetro antiproliferativo 

e que resulta em inibição da atividade do estrogênio e supressão 

endometrial.

Wildemmeersch, Janssens e Weyers18 (A) sugere que, devido 

aos efeitos adversos do uso combinado da TRH observado no es-

tudo WHI, o uso do DIU de LNG, por ter efeito local e pequena 

atividade sistêmica, mantém os benefícios cardiovasculares dos 

estrógenos administrados nas mais diversas vias, principalmente 

na transdérmica. Outro estudo prospectivo, randomizado19 (A) 

de contracepção evidenciou um efeito neutro do DIU de LNG 

no metabolismo dos carboidratos, na coagulação e fibrinólise 

em 22 mulheres diabéticas que usaram conjuntamente com 20 

µg de etinilestradiol, durante um ano. A presença de LNG na 

corrente sanguínea das usuárias de DIU de LNG (Mirena®) é de 

aproximadamente ¼ da concentração encontrada nas usuárias 

de TRH, com outras vias de administração do LNG associado 

a 2 mg de valerato de estradiol.20 Como alternativa da via oral 

para evitar a primeira passagem hepática do progestagênio e suas 

repercussões,21 (B) o DIU de LNG associado ou não ao estrogênio 

tem sido utilizado em pacientes diabéticas. O Mirena® como al-

ternativa de contracepção em mulheres com diabete mellitus e em 

mulheres com alteração do perfil lipídico19 ou em fumantes13 pode 

ser uma opção válida e segura, principalmente nestas mulheres 

no período da perimenopausa. 

Atualmente, os pesquisadores estão em busca de uma forma 

de administração de progesterona intrauterina que reduza ao 

máximo os efeitos sistêmicos, por meio de redução de doses de 

LNG e também eficazes para proteger o endométrio. Em outros 

países existem diferentes DIU de LNG disponíveis: o Fibroplant® 

(que libera 14 µg/24 horas) foi liberado para uso em mulheres na 

pós-menopausa, ou com FSH>30 u/L, pelo Comitê de Ética da 

Bélgica22 (A). Nestes casos, mulheres com estenose de orifício interno 

do útero receberam estrógenos antes da aplicação deste DIU, para 

facilitar a inserção e reduzir o risco de perfuração uterina. 

Um estudo avaliou 24 mulheres na pós-menopausa que 

utilizaram DIU de LNG de baixa dose, comparativamente com 

progestágeno oral associado ao estrogênio durante três anos. Os 

resultados em várias doses LNG intrauterino mostram que, após 

três anos de uso, a histologia endometrial apresentava decidua-

lização do estroma, endométrio inativo e amenorreia em 70,8%, 

sendo que as demais apresentavam spotting não-frequente (A).22 O 

DIU com 5 µg/24 horas de liberação de LNG está sendo avaliado 

para demonstrar que esta dose mínima é efetiva na prevenção da 

proliferação endometrial, comparativamente aos progestágenos 

orais, pelo fato da supressão endometrial ser uniforme na cavidade 

uterina.22 Adicionalmente, os estudos mostram que há nítida cor-

relação das informações obtidas pelo ultrassonografia transvaginal 

e a avaliação histológica, oferecendo a possibilidade de eleger o 

ultrassom como exame de escolha para controle do endométrio, 

realizando biópsia endometrial apenas quando a espessura do eco 

endometrial for > que 5 mm ou quando ocorrer sangramento.22 

Outro estudo foi realizado para demonstrar a efetividade da ação 

direta do LNG no endométrio com diferentes doses. Raudaskoski 

et al.23 (A) compararam 163 mulheres da pós-menopausa utili-

zando 2 mg de valerato de estradiol por um ano, associado ao 

DIU de LNG com diferentes doses e ao uso de 5 mg de medro-

xiprogesterona sequencial e contínuo. Os resultados mostraram 

38,2% de endométrio proliferativo nas mulheres que usaram a 

medroxiprogesterona e em todas as mulheres que usaram DIU 

de LNG, independente da dose, o endométrio estava atrófico. 

A taxa de sangramento decresceu de 32,7% para 4,4% em seis 

meses, no grupo que usou DIU de 10 µg/dia e para 1,8% no 

grupo com DIU de LNG, de 20 µg/dia. A partir destes achados, 

confirma-se a segurança endometrial com o uso do DIU de LNG 

em diferentes doses.

A TRH vem sendo relacionada com aumento da morbidade 

cardiovascular por aumentar a proteína C reativa (PCR), que é um 

sinalizador de inflamação subclínica e de doença cardiovascular. A 

PCR é sintetizada pelo fígado e aumenta com a TRH oral, mas 

não com o DIU de LNG associado ao estrógeno transdérmico, 

principalmente em mulheres no início da transição menopausal 

(A).24 São conhecidos os efeitos benéficos dos estrógenos conju-

gados sobre o perfil lipídico por aumentarem o HDL colesterol e 

reduzirem o LDL colesterol. No entanto, os progestagênios podem 

reduzir os efeitos benéficos dos estrógenos no metabolismo dos 

lipídios, principalmente aqueles com propriedade androgênica ou 

os de primeira e segunda geração. Sturdee et al.25 (A) observaram 

294 mulheres da pós-menopausa precoce, usando estradiol trans-

dérmico de 50 µg/dia + LNG 10 µg/dia por um ano e encontrou 

mudanças favoráveis no perfil lipídico consistentes com os efeitos 

do estrogênio, sugerindo mínima atenuação pelo progestágeno 

intrauterino. 

De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Americano, no 

estudo WHI7, após sete anos de acompanhamento, não houve 

evidências do aumento do risco cardiovascular ou de câncer de 

mama com o uso de estrógenos isolados. Com isto, a utilização 

do DIU com LNG (Mirena®) tem seu espaço no tratamento das 

mulheres no climatério, uma vez que há evidências de que alguns 

dos principais riscos da TRH não se aplicam a este sistema de 

liberação de progestágeno e ainda existem dados evidentes asse-

gurando a sua proteção endometrial por cinco anos.
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Conclusão

O uso clássico do DIU de LNG está associado às mulheres 

saudáveis em qualquer época de sua vida reprodutiva, mas 

também para mulheres que apresentam contraindicação ao uso 

de anticoncepcional com estrogênios. A liberação intrauterina 

de LNG é um eficiente método de contracepção e está aprovado 

em mais de cem países por cinco anos. Por inativar o endomé-

trio, o DIU com LNG é capaz de promover uma série de outros 

benefícios para a saúde, tais como, tratamento da menorragia 

associado à anemia, uma condição muito prevalente no Brasil. 

Isto englobaria a sua utilização na mulher da perimeopausa, a 

qual ainda precisa de método contraceptivo e que muitas vezes 

apresenta sintomas de irregularidade menstrual por meio da 

metrorragia.

Depois do grande debate sobre os resultados do estudo WHI 

em relação ao risco e benefício da TRH e, em particular do papel 

da progesterona, a potencial vantagem de proteção endometrial 

com a liberação local é clara. A segurança local do progestágeno 

liberado no endométrio está muito bem documentada, com vários 

anos de seguimento, e os benefícios sistêmicos da utilização do DIU 

com LNG na terapia de reposição estrogênica dá suporte racional 

para a sua aplicação na TRH. Então, há mais uma oportunidade 

terapêutica de TRH para as mulheres com útero intacto, sendo 

uma modalidade combinada mais segura, quando associado ao 

estrogênio nas suas diversas formas de apresentação. 

Para as mulheres acima de 40 anos, o uso do DIU de LNG 

tem indicação funcional importante, pois atua como contracep-

tivo e controla as principais alterações menstruais que envolvem 

este período de transição. O DIU de LNG pode ser uma forma 

terapêutica conveniente às mulheres com útero intacto durante 

o climatério, pois fornece segurança endometrial atestada por 

diversos estudos clínicos e potencializa os benefícios da TRH, 

minimizando os efeitos adversos causados principalmente pelo 

progestagênio sistêmico. 

Conclui-se que a literatura apresenta respaldo científico dessa 

modalidade terapêutica na mulher da peri e pós-menopausa com 

sintomatologia.
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