
REVISÃO

Resumo Os sintomas vasomotores, tais como fogachos e sudorese noturna, são 

comuns no período menopausal. A terapia hormonal permanece como a mais efetiva no alívio desses sintomas. 

No entanto, desperta preocupações sob o risco de aumentar a ocorrência de doenças diretamente relacionadas 

ao trato genital e mamas, sendo ainda contraindicada em algumas doenças crônicas. Assim, alguns tratamentos 

alternativos, baseados em alimentos ou suplementos enriquecidos com fitoestrogênios, produtos químicos 

presentes em algumas plantas, têm sido utilizados. No entanto, existem divergências quanto a sua eficácia. 

Assim, realizamos esta revisão a partir de artigos recuperados da base de dados Medical Literature Analysis and 

Retrieval System on Line (MEDLINE), com o objetivo de tentar esclarecer se o uso das isoflavonas está relacionado 

à redução dos sintomas vasomotores na menopausa. A partir dos artigos recuperados, pudemos observar que 

não existem evidências de que o uso de fitoestrogênios por mulheres na pós-menopausa reduzem os sintomas 

vasomotores. Por outro lado, nenhum dos trabalhos analisados mencionou efeitos prejudiciais no uso dessas 

substâncias. Entretanto, estudos experimentais em animais evidenciaram, quando administradas em altas doses, 

a ocorrência de metaplasia endometrial.

Abstract Hot flushes and night sweats are common vasomotor symptoms during 

menopausal period. Hormone therapy is believable to be the most effective treatment for relieving these 

symptoms. However, such treatment concerns us because its use may be directly related to genital tract and 

breast diseases. It is also contraindicated in some chronic diseases. Thus, some alternative treatments have been 

used such as consuming foods or supplements enriched with phytoestrogens, which are chemical compounds 

present in some plants. Whereas there are disagreements regarding its effectiveness, we conducted this review 

based on articles retrieved from the Medical Literature Analysis and Retrieval System on Line (MEDLINE) data base. 

Our aim was to try clarifying whether the use of isoflavones are related to reduction of vasomotor symptoms 

at menopause. From the articles retrieved, we observed that there is no conclusive evidence that the use of 

isoflavones by postmenopausal women reduces vasomotor symptoms. On the other hand, none of the consulted 

articles reported harmful effects on the use of such substances. However, experimental studies in animals have 

shown endometrial metaplasia when they are administered in high doses.
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Introdução

Com o aumento da expectativa de vida, grande parte da 

população feminina passa por um período onde os níveis séricos 

dos hormônios sexuais (estrogênios e progestagênios) são baixos: 

a transição para a menopausa e pós-menopausa. Isso ocorre devido 

ao fato da mulher nascer com determinado número de folículos 

ovarianos, os quais são os responsáveis pela produção dos hormô-

nios sexuais femininos, que com o tempo entram em degeneração, 

não sendo repostos. De tal maneira, ao redor dos 50 anos ocorre 

esgotamento do compartimento folicular com subsequente dimi-

nuição na função ovariana e queda nos níveis hormonais, podendo 

ter repercussões sobre o organismo feminino1 (D).

Na fase de transição para a menopausa e na pós-menopausa 

podem surgir sintomas físicos e emocionais. Entre eles, se real-

çam os vasomotores acompanhados ou não de rubor e sudorese, 

depressão e distúrbios do sono1-3 (D, B, C). Entre os sintomas 

físicos e emocionais desses períodos, as ondas de calor são os 

mais frequentes. Aparecem como uma súbita sensação de calor 

na face, pescoço e tórax. Essas ondas são, muitas vezes, acompa-

nhadas por vermelhidão da pele, seguida por calafrios e sudorese, 

o que reduz a temperatura corporal4 (D). Essas ondas variam 

de duração, frequência e gravidade, podendo ser espontâneas e 

imprevisíveis5 (D). Geralmente, ocorrem com mais frequência 

durante a noite. Associado a esse fato, pode ocorrer falta de ar, 

que em conjunto com a sudorese noturna podem atrapalhar os 

padrões de sono e prejudicar as atividades diárias, levando à 

fadiga e qualidade de vida reduzida2,5 (B, D).

As ondas de calor são causadas por alterações no sistema  

nervoso central em decorrência das bruscas flutuações dos níveis  

de estrogênios séricos que ocorrem durante a transição meno- 

pausal5 (D). Acredita-se que as flutuações dos níveis hormonais 

levam a queda da serotonina, que conduz, então, a uma insta-

bilidade dos mecanismos termorregulatórios, ou seja, os que 

regulam a temperatura em nível hipotalâmico5 (D).

A maioria dos tratamentos é destinada a diminuir os sintomas 

próprios da menopausa, procurando restabelecer os níveis de 

estrogênios circulantes2 (D). A terapia hormonal (TH) reduz a 

frequência das ondas de calor e suores noturnos. Além disso, os 

estrogênios também reduzem o risco de fraturas na pós-menopausa 

devido a osteoporose. Infelizmente, o uso da TH está associado a 

maior risco de eventos tromboembólicos e acidentes vasculares 

cerebrais (AVC), bem como risco elevado de doenças biliares 

e aumento na incidência do câncer de mama e da bexiga6 (A). 

Muitas mulheres relatam também efeitos secundários adversos 

quando utilizam a TH combinada, sendo os mais comuns dor 

mamária, edema e sangramento genital7 (B).

Atualmente, as sociedades de especialidades em todo o 

mundo defendem que a TH, respeitando as indicações e con-

traindicações, deve ser prescrita pelo menor tempo e menores 

doses necessárias para alívio dos sintomas e melhora na quali- 

dade de vida. Assim, em virtude dos potenciais riscos para a 

saúde quando do uso da TH, muitas mulheres buscam alter-

nativas, entre essas as substâncias naturais8 (D).

Como alternativas ditas naturais, estão os fitoestrogênios que 

são compostos encontrados em plantas, frutas, legumes e grãos. 

Os fitoestrogênios mais comuns são os cumestanos, lignanos e 

isoflavonas, que têm estrutura parecida a do estradiol (E2)  

e apresentam fraca atividade estrogênica9 (D). Quando ingeridos 

em quantidades relativamente grandes, os fitoestrogênios da 

dieta têm mostrado efeitos biológicos significativos em várias 

espécies animais e em seres humanos10 (A).

Dentre os fitoestrogênios, as isoflavonas são os mais poten-

tes do ponto de vista estrogênico, sendo as mais importantes a 

genisteína e a daidzeína, sendo encontrados quase que exclu-

sivamente em leguminosas, como soja, grão de bico, lentilhas 

e feijão. Em humanos, parecem ter efeito tanto estrogênico 

quanto antiestrogênico, dependendo dos níveis de estrogênios 

endógenos e dos receptores de estrogênio.

A soja é uma fonte rica em isoflavonas, sendo amplamente 

utilizada na dieta asiática, assim acredita-se que o alto consumo 

entre mulheres asiáticas pode estar relacionado com a menor 

incidência dos sintomas da menopausa. Estima-se que as mu-

lheres das populações asiáticas, como Japão, Taiwan e Coreia, 

consomem diariamente entre 20 e 150 mg de isoflavonas, sendo 

presente no tofu (queijo de soja) e miso (pasta de soja), além de 

outros produtos de soja fermentados ou fervidos11 (A).

Descrição do método de coleta de evidências

A obtenção da evidência a ser utilizada para avaliar o uso 

clínico das isoflavonas no tratamento de sintomas vasomotores em 

mulheres na pós-menopausa seguiu os passos de: elaboração da 

questão clinica, estruturação da pergunta (baseado no acrônimo 

PICO) e busca da evidência utilizando-se filtros metodológicos.  

Os artigos científicos desta revisão narrativa foram acessados 

e, para tanto, utilizaram-se palavras-chaves (Medical Subject Hea-

dings – MeSH – terms): (isoflavones OR soybean proteins OR soy 

protein OR soy foods OR genistein OR coumestrol) AND (hot 

flashes OR menopause OR postmenopause OR postmenopausal 

period OR premenopause OR premenopausal period). Foram 

incluídos ensaios clínicos randomizados. Os trabalhos recupera-

dos foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão: estudos com inclusão de mulheres na pós-menopausa ou 
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perimenopausa com queixa de sintomas vasomotores atribuídos 

ao climatério sem uso de terapia hormonal prévia e sem história 

de câncer ou uso de tamoxifeno. Os estudos foram restritos aos 

idiomas inglês, francês, português e espanhol.

Isoflavonas e sintomas vasomotores

Os sintomas vasomotores podem afetar até 80% das mu-

lheres que vivem nos países ocidentais, mas a sua incidência e 

gravidade são muito variáveis nas diversas populações12 (A).  

Assim, no Japão, a sua incidência oscila entre 5 e 10%, en-

quanto em outros países do sudeste asiático é também muito 

inferior a das mulheres ocidentais. Entre aquelas com esses 

sintomas, ao redor de 40% procuram ajuda médica para 

minimizá-los4 (D).

A sociedade americana de menopausa refere que a suplemen-

tação com isoflavonas é válido nos tratamento dos sintomas vaso-

motores, associados à menopausa, quando esses desconfortos não 

respondem a outros tratamentos13,14 (A). No entanto, reconhece 

que a base de evidências para essa recomendação é pobre, pois 

inúmeros artigos que avaliaram a eficácia dos fitoestrogênios no 

tratamento e no alívio dos sintomas da menopausa apresentam 

vieses sistemáticos.

É importante observar que vários fatores podem limitar 

a interpretação dos resultados. Primeiro, a dose final dos 

suplementos de soja, visto que a maioria dos trabalhos não 

avaliam esses dados, o que torna difícil comparar os estudos 

que utilizam tais suplementos sem uma padronização adequada 

da composição de isoflavonas. Em segundo lugar, embora haja 

evidências sugerindo que o caráter metabólico intestinal possa 

ter uma influência significativa sobre a biodisponibilidade e 

a atividade das isoflavonas (uma hipótese de que envolve a 

formação de equol); a maioria dos estudos não levam isso em 

conta. Em terceiro lugar, as análises não avaliam a duração 

do estudo sobre os resultados. Em quarto lugar, a análise dos 

estudos utilizaram pontuações, ou escalas diferentes para medir 

o efeito e os resultados obtidos.

Evidências de que a soja pode ser benéfica para o alívio dos 

sintomas vasomotores surgiram de um estudo observacional 

longitudinal em mulheres japonesas, onde se encontrou uma 

associação inversa e significativa entre a frequência de distúrbios 

vasomotores e níveis elevados de consumo de soja14,15 (B). Entre-

tanto, estudo transversal analisando mulheres que consumiam 

produtos de soja, identificou que essas, muitas vezes, eram 

menos propensas a relatar melhora nos sintomas vasomotores, 

tais como sudorese noturna, em detrimento àquelas que nunca 

consumiram tais produtos16 (B).

Revisão sistemática, publicada pela Cochrane, avalian-

do os efeitos dos fitoestrogênios na menopausa, focando 

especificamente os extratos de soja no alívio dos sintomas 

vasomotores, demonstrou que os suplementos para terem 

certa eficácia devem conter pelo menos 15 mg de genisteína, 

sendo esta a dose preconizada para ingestão diária11 (A). No 

entanto, essa afirmação não tem sido confirmada, pois estudo 

com 3.198 mulheres relata que a ingestão de genisteína não 

era a responsável pela redução da notificação dos sintomas 

vasomotores encontrada entre as mulheres asiáticas, após 

ajuste de inúmeras covariáveis17 (B).

Outra revisão sistemática analisando 266 artigos relacionados 

com isoflavonas e sintomas vasomotores referem haver nume-

rosas deficiências nesses trabalhos, concluindo pela ausência 

de evidências de que o uso de isoflavonas esteja relacionada a 

melhora dos sintomas vasomotores em mulheres na peri e na 

pós-menopausa18 (A).

Dessa forma, a hipótese de que as isoflavonas reduzam os 

sintomas vasomotores na menopausa deve ser melhor investigado, 

pois existem muitas controvérsias na literatura.

Efeitos adversos da soja

Efeitos adversos dos fitoestrogênios têm sido relacionados 

com déficits no comportamento sexual em ratos e na fertilidade 

em bovinos19 (C). É relatado também que a administração de 

altas doses de isoflavonas a ratas induzem o aparecimento 

de metaplasia endometrial20 (C). No entanto, não existem 

relatos na literatura mostrando evidências de toxicidade  

em seres humanos nos países onde a soja é regularmente con-

sumida21 (C). Talvez, isso aconteça devido aos seres humanos 

consumirem alimentos de soja natural, onde as quantidades 

de isoflavonas são baixas e não alcançam os níveis que in-

duzam alterações toxicológicas, como os efeitos patológicos 

registrados em animais.

Conclusão

A partir dos artigos recuperados, pudemos observar que não 

existem evidências de que o uso de fitoestrogênios por mulheres 

na pós-menopausa reduzem os sintomas vasomotores, embora 

mostrem uma tendência significativa a favor da soja. Isso ocorreu 

talvez devido a elevada heterogeneidade encontrada na metodo-

logia utilizada, assim é importante, para a realização de novos 

ensaios, garantir a padronização das variáveis, tais como o tipo 

de suplemento, perfil metabólico dos participantes, duração dos 

estudos, as escalas de medição, entre outros, para minimizar a 

heterogeneidade dos resultados.
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