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Resumo O climatério representa um fenômeno de transição entre a fase reprodutiva 

e a não reprodutiva, caracterizando um estado fisiológico de hipoestrogenismo progressivo. Existe, atualmente, 

muito interesse e procura por terapias alternativas à terapia hormonal (TH), uma vez que alguns estudos sugerem 

que a TH pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e câncer de mama. Objetiva-se 

identificar na literatura evidências recentes acerca dos benefícios das terapias alternativas à TH na redução dos 

sintomas climatéricos. Dessa forma, foi realizada uma revisão na literatura por meio de consulta nas principais 

bases de dados e no site Up to date utilizando como estratégia de busca combinação entre as palavras climatério, 

atividade física, ioga, técnicas de relaxamento, acupuntura, fitoestrogênios, e antidepressivos priorizando artigos 

mais recentes e com maior nível de evidência. Os resultados demonstraram que, paulatinamente, a terapia não 

hormonal tem ganhado espaço no tratamento dos sintomas climatéricos, por diversas razões. Entretanto, são 

necessários mais estudos controlados/randomizados para mostrar eficácia das diversas modalidades de terapia 

alternativa e também para delinear o perfil das pacientes que teriam maior benefício com esse tipo de tratamento, 

pois existe um grupo de mulheres que ainda se beneficiam da TH devido a não adaptação às terapias alternativas. 

Abstract The climacteric is a phase of transition between the reproductive and 

the non-reproductive stage, featuring a progressive physiological state of hypoestrogenism. There is a current 

and increasing demand for alternative therapies to hormone therapy (HT), since same studies suggest that HT 

may significantly increase the risk of developing cardiovascular disease and breast cancer. This study aims to 

identify recent evidence in the literature about the benefits of alternative therapies to HT in reducing climacteric 

symptoms. Thereby, we conducted a literature review in the main database and the website Up To Date, 

researching the combination between the words climacteric, physical activity, yoga, relaxation techniques, 

acupuncture, phytoestrogens and antidepressants. The most recent articles with highest level of evidence were 

prioritized. The results showed that, gradually, alternative therapies to hormones have gained reliability in the 

treatment of climacteric symptoms for several reasons. However, additional controlled studies / trials are needed 

to show efficacy of various forms of alternative therapy and also to outline the profile of patients who would 

most benefit from this type of treatment. Besides, there is a group of women who would still benefit from HT 

since they are maladapted to alternative therapies.
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Introdução 

O termo climatério, originado do grego “Klimater”, significa 

degrau e é utilizado para designar qualquer etapa vital encarada 

como crítica. Consiste no período de transição entre as fases 

reprodutiva e não reprodutiva e tem o seu início por volta dos 

40 anos, sendo frequentemente acompanhado por sintomas 

característicos e dificuldades na esfera emocional e social1 (D). 

Grande parte das mulheres que passam pelo período do cli-

matério apresenta uma significativa redução de sua qualidade de 

vida em decorrência dos sintomas vasomotores, que se manifestam 

devido a mudanças hormonais. Estes sintomas, tais como: ondas de 

calor, sudorese noturna e diurna, fadiga, irritabilidade e distúrbios 

do sono podem comprometer, em diferentes graus, o bem estar e 

capacidade de realização das atividades diárias das mulheres2 (D). 

As ondas de calor são os sintomas mais comuns do climatério e 

acometem, aproximadamente, 75% das mulheres nesse período3 (D).

A adesão em relação às mudanças do hábito de vida deve ser 

incentivada, porém nem sempre acontece, e muitas mulheres 

experimentam uma piora significativa da qualidade de vida. 

Neste contexto, torna-se necessária uma intervenção terapêutica 

medicamentosa. Atualmente, a Terapia Hormonal (TH) é consi-

derada o tratamento mais eficaz para redução ou eliminação dos 

sintomas do climatério, diminuindo tanto a frequência quanto 

à intensidade. Embora a TH reduza os sintomas vasomotores 

em torno de 80–90%, muitos estudos sugerem que esse tipo de 

tratamento pode aumentar significativamente o risco de desen-

volvimento de doenças cardiovasculares e câncer de mama4 (A). 

Após a publicação dos estudos Women’s Health Initiative 

(WHI) e o Million Women Study, a prevalência da prescrição 

da terapia hormonal (TH), a partir de 2002, reduziu em 50%, 

devido ao aumento demonstrado do risco de câncer de mama 

em usuárias da mesma5 (D). 

Diante dos riscos estabelecidos, existe, atualmente, muito 

interesse e procura por terapias alternativas a TH na tentativa de 

melhorar a qualidade de vida das mulheres que experimentam 

sintomas climatéricos. O objetivo deste estudo foi identificar na 

literatura evidências recentes acerca dos benefícios das terapias 

alternativas a TH na redução dos sintomas climatéricos.

Métodos

Trata-se de uma revisão da literatura, na qual foram consulta-

das as bases de dados do MEDLINE/PubMed, LILACS, SciELO 

e o site Up to date. Realizou-se a busca por artigos nos idiomas 

inglês, português e espanhol, classificados de acordo com seu nível 

e grau de recomendação. As palavras-chave: climatério, atividade 

física, ioga, técnicas de relaxamento, acupuntura, fitoestrogênios e 

 antidepressivos foram combinadas entre si como estratégia de busca 

em cada base de dados. Ao final, 25 artigos foram selecionados 

por tratarem de estudos clássicos ou mais recentes, com maior 

nível de evidência ou por serem consensos de sociedades médicas 

e possuírem valor teórico relevante para a elaboração do texto.

Atividade física

Embora existam poucos estudos acerca da prática de exercícios 

físicos e sua relação com a redução dos sintomas vasomotores, 

há relatos de que grupos que praticam regularmente atividades 

físicas aeróbicas, como natação e corrida, observam redução na 

severidade e na frequência das ondas de calor em até 50% quando 

comparada a um grupo de mulheres sedentárias6 (C). Além disso, 

a prática regular de atividade física contribui para a preservação 

da massa muscular e da flexibilidade articular, reduzindo a inten-

sidade dos sintomas somáticos e levando a uma sensação de maior 

bem-estar no climatério. Ademais, observa-se melhora do humor, 

aumento da densidade mineral óssea, diminuição da frequência 

cardíaca de repouso, melhora do perfil lipídico e redução dos 

níveis pressóricos6 (C). 

Devido aos inúmeros benefícios em diversos sistemas e es-

cassez de estudos sobre o tema, surge a necessidade de avaliar o 

quão eficiente a prática regular de exercícios físicos se mostra na 

redução dos sintomas vasomotores em mulheres no climatério. 

Não se sabe ao certo o quanto a prática de atividade física pode 

impactar positivamente na redução dos sintomas vasomotores 

e na consequente melhora da qualidade de vida das mulheres 

durante o climatério. Apesar disso, há uma série de razões que 

indicam que o exercício físico pode ser de grande benefício7 (A). 

Exercícios aeróbicos moderados diminuem, objetiva e 

subjetivamente, as ondas de calor 24 horas após o exercício. 

No entanto, as variações individuais das pacientes em relação ao 

exercício pode ser um fator que explique a grande variabilidade 

de resultados8 (B).

Alguns autores propõem que a atividade física possua um 

efeito similar à TH na melhora dos sintomas vasomotores na 

medida em que aumenta os níveis séricos de ß-endorfinas, com 

consequente estabilização do centro termorregulador, reduzindo 

assim os sintomas9 (B).

Ioga 

A prática de ioga é um caminho para quem deseja melho-

rar o corpo, a mente e o dia-a-dia dos indivíduos. Para isso, 

 trabalha-se postura, controle da respiração e meditação. 

 Dessa forma, tem sido largamente utilizada para melhora da 

saúde e cura de  doenças. Não se conhece o mecanismo exato que 
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explique como a ioga ajuda em diferentes estados de doença, 

mas acredita-se que existam caminhos neuro-hormonais com 

um efeito seletivo em cada tipo de doença10 (B). 

Há diversos estudos que investigam os efeitos da ioga sobre 

os sintomas do climatério e mostram uma melhora importante 

na redução das ondas de calor e sudorese noturna. Há, inclusive, 

evidências que sugerem que sua prática, mesmo que por pouco 

tempo, possa reduzir fatores de risco para doença cardiovascular. 

Considera-se a ioga bastante eficiente no manejo dos sintomas 

do climatério10 (B). 

Daley et al. em um estudo prospectivo, randomizado e con-

trolado, demostraram que após 90 dias de prática de ioga, houve 

redução, estatisticamente significante, dos sintomas presentes na 

escala, comparado ao grupo controle. Dessa forma, concluiu-se a 

partir deste estudo que a ioga é efetiva na redução dos sintomas 

climatéricos e pode ser considerada uma terapia alternativa no 

tratamento destes sintomas11 (A). 

Afonso et al. em estudo clínico randomizado feito com mu-

lheres no período do climatério, com diagnóstico de insônia, 

mostrou que o grupo que praticou ioga durante um período 

de quatro meses apresentou redução significativa dos sintomas 

vasomotores e da severidade da insônia, melhora da qualidade de 

vida e redução de estresse, quando comparado ao grupo controle, 

mostrando que a prática de ioga pode ser eficiente na redução 

da insônia em mulheres do climatério12 (A). 

Um estudo observacional feito com o objetivo de comparar 

os efeitos da prática de ioga na qualidade de vida de mulheres 

na pós-menopausa com os efeitos de um programa de exercícios 

clássicos para reabilitação da osteoporose mostrou que, apesar de 

tanto a ioga quanto o programa de exercícios clássicos mostrarem 

efeitos benéficos na qualidade de vida de mulheres pós-menopausa 

com osteoporose, a ioga mostra-se mais efetiva que o exercício 

clássico e, portanto, pode ser considerada como uma atividade 

física alternativa para a reabilitação da osteoporose13 (C).

Acupuntura 

A acupuntura é comumente utilizada no tratamento de 

sintomas climatéricos e outras condições ginecológicas e pode 

ser entendida como uma forma de estimulação neurológica. 

No entanto, estudos acerca de sua eficiência como prática tera-

pêutica para controle de sintomas do climatério, especialmente 

ondas de calor, mostram resultados controversos14 (B).

Alguns estudos randomizados compararam a eficiência da 

acupuntura na redução de sintomas do climatério como ondas 

de calor e insônia com uma simulação de acupuntura, na qual as 

agulhas são colocadas em sítios considerados não-terapêuticos. 

Dois deles observaram que a acupuntura reduziu a severidade 

das ondas de calor, sudorese e insônia de forma significativa 

quando comparada à simulação de acupuntura15 (A). 

Em relação à insônia, diversos estudos mostram que pacientes 

no período do climatério relatam melhora na qualidade do sono 

quando submetidas à acupuntura em relação a pacientes submetidas 

à simulação de acupuntura. Entretanto, em alguns deles não foi 

demonstrado diferença significativa dos sintomas entre os grupos 

que se submeteram à acupuntura e simulação de acupuntura, po-

rém a redução dos sintomas foi maior nesses dois grupos quando 

comparada ao grupo controle, sem nenhuma intervenção16 (A).

Borud et al. mostraram que durante o tratamento inicial de 

12 semanas há diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo que se submete à acupuntura em relação ao grupo controle 

na redução das ondas de calor. Porém, essa diferença não se mantém 

significativa após 6 e 12 meses. Dessa forma, acredita-se que a 

acupuntura possa contribuir para uma rápida redução dos sintomas 

vasomotores e aumento da qualidade de vida em mulheres no cli-

matério, mas provavelmente não possui efeitos a longo prazo17 (B). 

Estudos de revisão sistemática da literatura mostram que não 

há evidências conclusivas de que a acupuntura seja uma terapia 

efetiva na redução de ondas de calor quando comparada à simu-

lação de acupuntura. Outros estudos, porém, têm mostrado que a 

acupuntura pode ser melhor que a terapia hormonal para redução 

dos sintomas vasomotores quando associada a outras terapias 

alternativas. No entanto, o número de estudos randomizados 

controlados que mostram isso é pequeno e a qualidade da meto-

dologia de alguns destes estudos é baixa. Portanto, necessitam-se 

mais estudos e melhor controle sobre os mesmos14 (B). 

Fitoestrogênios

Após a divulgação dos dados do WHI, houve muito interesse 

e procura pelos hormônios naturais, com a falácia de que por 

serem naturais, estes não ofereceriam qualquer risco à saúde 

da mulher. Esta crença levou à prescrição de maneira indiscri-

minada destes compostos, sem levar em conta a eficácia e os 

riscos associados à medicação. As isoflavonas são fitoestrogênios 

encontrados normalmente na soja, que possuem afinidade com 

o receptor de estrogênio, podendo exercer efeitos agonistas e 

antagonistas. Estas substâncias apresentam um efeito um pouco 

superior aos placebos no combate aos fogachos e ainda não se 

conhece a ação delas no epitélio mamário. Revisões sistemáti-

cas utilizando fitoestrogênios falharam em mostrar alívio dos 

sintomas do climatério. Seus efeitos são mais anti-estrogênicos 

que estrogênicos e sua atividade hormonal cerca de 500 a 2000 

vezes inferior à do estradiol5 (D). 

Foi observado redução estatística dos sintomas vasomotores 

em cinco estudos randomizados, compilados incluindo 411 mu-
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lheres com menopausa natural recente (até um ano) com o uso 

de 40 ao 100 mg/dia de isoflavonas. O estudo sugere que, numa 

perspectiva clínica, os fitoestrogênios poderiam ser utilizados 

como primeira linha de tratamento em mulheres com sintomas 

vasomotores leves e moderados18,19 (A,D). Em um ensaio clínico 

randomizado, mulheres no climatério que utilizaram 80 mg/dia 

de Promensil (isoflavona derivada do trevo vermelho) apresenta-

ram uma redução significativa (44%) da freqüência dos fogachos 

quando comparadas ao grupo placebo20 (A). 

Poucos estudos investigaram especificamente efeitos adversos 

dos fitoestrogênios, e os resultados são de difícil interpretação, 

pois as preparações dos fitoestrogênios não são padronizadas. 

Portanto, até o momento, não existe consenso científico de que 

a ingestão de fitoestrogênios possa tratar eficazmente os sinto-

mas do climatério ou prevenir as conseqüências da menopausa 

a longo prazo, bem como dados de segurança21 (B). 

Antidepressivos

Ensaios clínicos controlados comparando placebo e inibido-

res da recaptação de serotonina e noradrenalina (SNRI) para o 

tratamento de fogachos têm mostrado resultados mistos, com 

alguns ensaios demonstrando benefícios e outros nenhum efeito. 

Diferenças metodológicas, variações na população dos estudos 

e o mecanismo fisiológico pouco compreendido dos fogachos 

contribuem para os resultados inconsistentes22 (A).

Um estudo randomizado controlado comparando Escita-

lopram e placebo, durante oito semanas, demonstrou que o 

medicamento (10–20 mg/dia) é efetivo no tratamento dos foga-

chos em mulheres no climatério. Mais da metade das mulheres 

(55%) do grupo que utilizou Escitalopram, contra 36% no 

grupo placebo, relataram uma diminuição de 50% ou mais na 

frequência dos fogachos, um indicador clínico significativo de 

melhoria. Reduções na gravidade e no incômodo dos fogachos 

também foram significativas e acompanhou a redução na fre-

quência dos mesmos. Quando os participantes interromperam 

o uso de Escitalopram os fogachos rapidamente retornaram. 

Estes resultados indicam que o Escitalopram é uma opção 

farmacológica não-hormonal eficaz no tratamento e controle 

dos fogachos em mulheres que se encontram no climatério, 

entretanto, mais estudos são necessários para comparar a eficácia 

relativa dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

e inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina em 

relação à terapia hormonal23 (A). 

A modulação de outros neurotransmissores centrais com 

diferentes antidepressivos também pode ser eficaz. A Venla-

faxina (75 mg/dia), um inibidor da recaptação de serotonina e 

noradrenalina, reduziu, expressivamente os fogachos, em um 

ensaio controlado. Os fogachos diminuíram em 51% no grupo 

tratado com Venlafaxina, em comparação com 15% no grupo que 

recebeu placebo. O grupo que recebeu tratamento ativo apre-

sentou mais efeitos colaterais, incluindo boca seca e anorexia, 

entretanto, náuseas, constipação, cefaleia e diminuição de libido 

foram similares entre os grupos24 (A).

Considerações finais

Na condução dos sintomas do climatério é muito impor-

tante que o profissional assuma uma postura reabilitativa e 

uma qualidade de presença efetiva na abordagem terapêutica. 

A aplicação de terapias alternativas para tratamento dos sin-

tomas climatéricos tem aumentado muito, devido aos efeitos 

adversos da TH comprovados na literatura, principalmente 

aqueles relacionados ao aumento do risco do câncer de mama. 

Diante disto, os profissionais não se sentem seguros para 

prescrevê-la. A ameaça jurídica constante quanto a prescrição 

da TH que possa causar o aparecimento de uma nova doença, 

leva muitas vezes à adoção de uma conduta defensiva. O cres-

cente aumento das denúncias e ações judiciais em relação ao 

erro médico são fatores que contribuem, ou indiretamente 

autorizam, o que se convencionou chamar de medicina defensiva, 

processo que aumenta a exigência de justificação em função 

da apreensão do médico frente ao insucesso e a repercussão 

desse fato na sua vida profissional25 (D). Nesta situação, exis-

te uma aceitação da proposta do tratamento alternativo pela 

medicina tradicional sem maiores obstáculos. Entretanto, um 

grande número de mulheres não conseguem um resultado 

satisfatório com as terapias alternativas, sendo que algumas 

delas não demonstram comprovação científica consistente de 

seu benefício. A abordagem terapêutica do climatério tem 

sido alvo de debates. Já passou a época em que climatério era 

sinônimo de hormonioterapia, entretanto, a posição radical 

de ser contra ao seu uso não é correta, pois se os benefícios 

superam os riscos, as pacientes podem ser beneficiadas com a 

TH. Devido as controvérsias em relação à TH, a aceitação ao 

seu uso fica prejudicada, pois a paciente moderna não tolera a 

incerteza. Podemos ver aí uma das grandes e terríveis caracte-

rísticas da modernidade. As mulheres optam por uma sensação 

de segurança ao invés da possibilidade de melhora da quali-

dade de vida proporcionado pela TH. A necessidade de uma 

interação favorável com o paciente é essencial para estabelecer 

uma relação de confiança e permitir uma individualização de 

conduta. Após uma orientação adequada em relação aos riscos 

e benefícios da TH e respeitando-se as contra-indicações ao 

seu uso, esta possibilidade deve ser discutida com a paciente. 
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