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INTRODUÇÃO
No senso restrito, menopausa é a última menstruação controlada pelos ovários e ocorre na meia-idade (40-60 anos de
idade), ao redor dos 50 anos.1 No senso lato, é sinônimo de
climatério, a passagem para o período biológico não reprodutor
que se prolonga em média por seis anos quando a menopausa é natural.2 Por força da maior frequência de irregularidades
menstruais nessa época, o diagnóstico de menopausa natural
somente é firmado após um ano de ausência menstrual, quando
também há perda da fertilidade.1 Climatério é um sucesso biológico que faz parte do desenvolvimento da mulher e, embora não seja doença, frequentemente está associado a uma série
de sintomas que rebaixam a qualidade de vida, e expressam o
desconforto determinado por distúrbios físicos e psicológicos
que demandam cuidado médico.3,4 A medida do rebaixamento
depende do método de avaliação utilizado porque não há relação linear entre estado de saúde (natureza biopsicossocial) e
qualidade de vida (natureza subjetiva).3 Um instrumento ideal
de avaliação é a Menopause Rating Scale (Escala de Avaliação
da Menopausa ou MRS) porque exclui o efeito sugestivo do
profissional da saúde (otimismo terapêutico) pelo fato de ser
lido e respondido pela mulher.5 A MRS mede a qualidade de

vida relacionada à saúde, e demonstra o seu rebaixamento e o
efeito positivo do tratamento hormonal (TH)6 (Tabela 1).
O TH foi instituído na primeira metade do século passado
com a denominação de reposição ou substituição hormonal,
ganhando a adesão de médicos e mulheres. Primeiramente foi feito com estrógenos isolados, depois associados com
progestógenos nas mulheres com útero intacto, porque nestas
observa-se aumento da frequência de hiperplasia e carcinoma
endometrial com o tratamento só estrogênico.7,8 A partir de
2002 os estudos da Women’s Health Initiative (WHI) estabelecem a inadequação dos termos reposição e substituição hormonal porque estrógenos e progestógenos constituem fatores
de risco de incapacitação e morte.9,10 Esses estudos apreciam
o uso em longo prazo, deixando de aferir o seu uso em curto prazo, atualmente defendido para menopausadas sadias de
50-59 anos de idade, década denominada janela terapêutica
(timing), mas não aceita por pesquisadores da WHI.9-11 Os resultados dos estudos da WHI não se aplicam às mulheres com
menos de 50 anos de idade porque elas não foram incluídas
nas respectivas casuísticas.
O presente artigo visa apresentar a controvérsia e uma estratégia que diminua o risco do TH, sem abordar o uso de

Tabela 1. Principais sintomas da menopausa segundo a Escala de Avaliação da Menopausa (Menopause Rating Scale)6

Grupos sintomáticos*

Somáticos
Sudorese/ondas de calor
Queixas cardíacas
Distúrbios do sono
Queixas articulares/musculares

Psicológicos
Depressão
Ansiedade
Exaustão
Irritabilidade

Urogenitais
Queixas sexuais
Queixas urinárias
Secura vaginal

*Cada sintoma tem cinco graduações (0 = ausente; 1 a 4 = leve, moderado, intenso e muito intenso, respectivamente). A avaliação pode ser longitudinal com ou sem
tratamento, em cada grupo sintomático ou no total de sintomas, medindo o grau de melhora. Os escores parciais são: somáticos (4 sintomas = 0 a 16), psicológicos
(4 sintomas = 0 a 16) e urogenitais (3 sintomas = 0 a 12). Quanto maior o escore maior o comprometimento da mulher. O escore total (11 sintomas) varia de 0
(assintomático) a 44 (grau mais elevado de queixas).
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andrógenos ou de fitoestrógenos, que não estão incluídos na
polêmica.
METODOLOGIA
Identificadas as questões relacionadas ao TH dos distúrbios
menopausais foi realizada busca bibliográfica na United States
National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Cochrane Database Systematic Reviews e
Clinical Evidence British Journal of Medicine (Tabela 2). As palavras-chave e suas combinações foram: menopause + symptoms,
hormonal + treatment + menopause, estrogen + menopause, progestogen + menopause e tibolone. Os artigos de revisão narrativa e
sistemática foram selecionados preferencialmente a partir de 2008;
tanto estes como outros artigos de data anterior foram incluídos
quando julgados relevantes. A obtenção dos artigos foi facilitada
pela conexão VPN2 da Universidade de São Paulo, pela conexão
livre com a Biblioteca Cochrane via Bireme e pelo buscador Google. Foram adotados os níveis de evidência definidos no Centre
for Evidence-based Medicine. Oxford Centre for Evidence-based
Medicine - Levels of Evidence (May2001).12
RESULTADOS
Distúrbios menopausais
A frequência e intensidade dos distúrbios funcionais e orgânicos variam com a etnia e o tempo de menopausa.9 Os distúrbios funcionais compreendem anormalidades menstruais,
fenômenos vasomotores e sintomas psicológicos.9
As anormalidades menstruais resultam do desgaste de folículos ovarianos e da sequente redução de hormônios esteroides
sexuais circulantes.1 No climatério há irregularidade crescente
dos ciclos menstruais em 10-45% das mulheres, começando
nos seis anos que precedem a menopausa.2 Na menopausa cessa o desenvolvimento folicular e a síntese estrogênica primária,
mas a secreção de andrógenos pelas células hílares e estromais
do ovário continua, constituindo 50% da testosterona e 30%
da androstenediona circulante. Ao redor dos 60 anos de idade

os níveis androgênicos atingem o nadir para elevar-se discretamente aos 70 anos de idade.13
Os fenômenos vasomotores (ondas de calor, suores noturnos), conhecidos em Portugal como afrontamentos, envolvem a
instabilidade do centro termorregulador estrógeno-dependente
e caracterizam-se pela vasodilatação cutânea súbita, errática e
transitória na parte superior do corpo, acompanhada da sensação de calor, rubor e sudorese frequentemente seguida de
tremores musculares.14,15 Dois anos antes da menopausa 14%
(10% a 19%) das mulheres têm fenômenos vasomotores; um
ano depois da menopausa 56% (50% a 61%) e cinco anos
depois 29% (22% a 37%).16 Na maioria dos casos o quadro
dura de seis meses a dois anos, sofrendo a influência de fatores psicológicos e somáticos (hipertensão arterial, sobrepeso,
cultura, trabalho, tabagismo ativo ou passivo, atividade física),
mas não afetando a sua capacidade de trabalho.9,17,18 Nos Estados Unidos, o Study of Women’s Health Across the Nation
(SWAN), em mulheres de 42-52 anos de idade, revela que as
caucasianas têm fenômenos vasomotores em 36,6%, afroamericanas 46,5%, hispânicas 49,4%, japonesas 34,3% e chinesas
28,9%.19 No Brasil, a prevalência oscila entre 58,2% e 74,6%
das mulheres.18,20 Um estudo longitudinal realizado em Pelotas
(RS), envolvendo 630 mulheres entre 49 e 60 anos de idade,
mostra que os fenômenos vasomotores aparecem antes da menopausa em 29,2%, na pós-menopausa em 33,3%, continuando depois dos 65 anos de idade em 12,5% das mulheres.21
Os sintomas psicológicos tais como ansiedade, humor depressivo, irritabilidade, insônia e diminuição da libido são
comuns.4,17 Em parte, esses sintomas são atribuídos aos fenômenos vasomotores (efeito dominó) que interrompem o sono,
determinando transtornos de humor, ansiedade, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e disfunção
sexual.22 O esquecimento e as mudanças cognitivas são uma
preocupação frequente, implicando principalmente na diferenciação entre envelhecimento, perda patológica da memória e
demência.3 Também é comum preocupação ou ansiedade em
relação ao envelhecimento normal e ao menor nível de energia

Tabela 2. Estratégia de busca para hormonal treatment of menopausal symptoms* por meio dos bancos de dados PubMed,
Biblioteca Cochrane e SciELO com auxílio da conexão USP VPN2 e também do Google, entre 2002 e 2010
Banco de dados
Revisão narrativa
Protocolo clínico
Série de casos
Estudo de coorte
Estudo de prevalência
Estudo experimental
Comentário
Revisão sistemática
Total

PubMed†
15
6
3
3
3
2
1

SciELO‡
4
1

33

8

Cochrane§

BMJ||
1

3

10
10

1

Medical Subject Headings (MeSH): estrogen, progestogen, menopause; †Serviço da United States National Library of Medicine; ‡Scientific Electronic Library Online;
§
Biblioteca Cochrane; ||Biblioteca de Medicina Baseada em Evidência do British Medical Journal (BMJ).
*
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em comparação aos anos anteriores, bem como às mudanças
no padrão do sono e do desejo sexual.2,23 Como as alterações
hormonais do climatério ocorrem em todas as mulheres, o desenvolvimento de transtornos do humor nesse período depende
de outros fatores que confiram vulnerabilidade e predisposição,
além da flutuação hormonal.24
Os distúrbios orgânicos são vulvovaginais (ressecamento,
prurido e dispareunia) e urogenitais (urgência, infecção urinária de repetição e carúncula uretral), aparecendo mais tardiamente, sequentes à hipotrofia tissular.3,25,26
DIAGNÓSTICO
O diagnóstico de menopausa é eminentemente clínico. A
partir dos 40 anos de idade, as queixas de ondas de calor e
distúrbios menstruais ou amenorreia são patognomônicas.1 O
exame físico nem sempre mostra sinais de hipotrofia tissular
na área genital. Como a amenorreia é um sintoma de gravidez, esta possibilidade sempre deve ser excluída.1 Na ausência
de sintomas sugestivos, o hipogonadismo hipergonadotrópico
pode ser conferido pelos resultados das dosagens sanguíneas
dos hormônios foliculoestimulante, luteinizante (ambos elevados: > 30 UI/L e > 15 UI/L, respectivamente) e estradiol
(baixo: < 1,3 ng/dL).1 As dosagens hormonais são mais utilizadas no diagnóstico do hipogonadismo hipergonadotrópico
da mulher jovem.1 A dosagem de estradiol pode também ser
utilizada no controle do TH, mas na prática, a sintomatologia
proporciona melhor orientação.1
Exames complementares recomendados antes de iniciar o TH
É necessária mamografia recente (< 12 meses), colpocitologia
oncológica e ultrassonografia pélvica, de preferência transvaginal.10 Além disso, é recomendado estabelecer a normalidade de
parâmetros orgânicos e excluir doenças crônico-degenerativas,
através de ultrassonografia tireoidiana, mamária e abdominal
completa; hemograma completo, glicemia, colesterol total e
frações, hormônio tireoestimulante, tiroxina livre, alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, gamaglutamiltransferase, ureia, creatinina e urina tipo I.1
Contraindicações e esclarecimentos prévios ao uso do TH
As contra-indicações absolutas e relativas ao TH estão enunciadas no Quadro 1. Por envolver riscos de incapacitação e
morte, é preciso esclarecer às candidatas ao TH que: 1) a efetividade do TH justifica a prescrição sempre individualizada; 2)
são absolutamente necessárias consultas periódicas de acompanhamento com o médico, no mínimo a cada seis meses; 3) o
estilo de vida saudável é indispensável e a psicoterapia seria uma
solução para resolver conflitos emocionais, motivo de estresse
continuado, pois o TH não basta para conservar a saúde; 4)
a descontinuação do TH é apenas uma etapa no controle de
saúde da mulher idealmente realizado a cada 12 meses até o fim

da vida;9,14 5) não há evidências disponíveis que recomendem o
TH na melhora ou manutenção da cognição em mulheres menopausadas acima de 65 anos de idade, o mesmo sendo válido
em mulheres com doença de Alzheimer.27,28
TRATAMENTO
O Quadro 2 apresenta os princípios gerais que norteiam
o tratamento hormonal nos distúrbios menopausais. O uso
de estrógenos de preferência deverá ser contínuo porque a
suspensão extemporânea faz retornar os distúrbios (nível de
evidência 1).9 A via da administração pode ser sistêmica, oral
(VO) ou transdérmica (VT), e tópica (vulvovaginal); as doses
podem ser convencionais ou baixas (microdoses).9 No início
usam-se doses diárias convencionais de estrógenos; havendo
melhora, aplicam-se microdoses, se possível (Tabela 2) (nível
de evidência 1).9,10,29-31
Quadro 1. Contraindicações do tratamento hormonal dos
distúrbios menopausais1,10,14
1. Gravidez;
2. Sangramento sem causa diagnosticada;
3. Presença ou antecedente de câncer mamário, endometrial,
ovariano ou outra neoplasia estrógeno-dependente;
4. Presença, risco ou antecedente de doença venosa
tromboembólica;
5. Presença, risco ou antecedente de doença arterial
tromboembólica (acidente vascular cerebral isquêmico e infarto
do miocárdio);
6. Hipertrigliceridemia (relativa);
7. Hepatopatia crônica (relativa);
8. Progesterona micronizada (alergia ao amendoim);
9. Doença calculosa vesicular;
10. Distúrbio epilético;
11. Idade > 60 anos (relativa);
12. Porfiria.

Quadro 2. Princípios do tratamento hormonal dos distúrbios
menopausais9,14
1. Acesso fácil ao médico assistente;
2. Uso em curto prazo (até quatro anos para o tratamento
estrogênico isolado);
3. Quando possível usar microdoses por via transdérmica,
reservando a via oral para os casos de intolerância a esta via ou
como opção econômica;
4. O tratamento não substitui a adoção de estilo de vida saudável
e psicoterapia quando necessária;
5. Reavaliação periódica (seis meses), modificando o tratamento
conforme julgamento clínico e determinismo da mulher;
6. Não iniciar sem mamografia recente (< 12 meses),
ultrassonografia pélvica e citologia oncológica cérvico-vaginal.
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A associação com progestógenos (TH combinado) será usada quando houver útero para diminuir o risco de hiperplasia
endometrial induzida pelo estrógeno (nível de evidência 1).9
As doses diárias convencionais de progestógenos VO estão expostas na Tabela 3. A sua adição amiúde acarreta sintomas da
síndrome pré-menstrual, reduzidos com microdoses (nível de
evidência 1).9,32,33
Existem dois esquemas possíveis de TH combinado:
a) sequencial, onde o progestógeno é administrado de modo
cíclico durante os últimos 10-14 dias do mês;
b) contínuo, onde o progestógeno é administrado simultaneamente com o estrógeno, diariamente, sem interrupção (Tabela 4). Não há consenso sobre o progestógeno ideal a ser
utilizado no TH combinado.9
O esquema sequencial tem uma variante estendida, em que
o progestógeno é usado a cada 2-3 meses.10 Não há evidências
em nível 2 da proteção endometrial do esquema estendido ou
de dispositivo intrauterino com progestógeno.14,34,35
Em relação aos riscos não há estudos que priorizem algum
esquema.11 No tratamento sequencial a duração mínima de administração do progestógeno para anular a hiperplasia endometrial é 10 dias.34
O esquema combinado contínuo é adequado para mulheres
menopausadas há mais de dois anos, ao passo que, na menopausa mais recente, é preferível o esquema sequencial, caracterizado

por menstruações previsíveis, porque o contínuo está associado
com sangramentos irregulares (nível de evidência 1).9,34
Microdoses
As microdoses estrogênicas diárias estão expostas na Tabela 3.
A associação estrógenos conjugados e acetato de medroxiprogesterona VO em microdoses (de 0,3 mg + 1,5 mg até 0,45 mg
+ 2,5 mg e 0,45 mg +1,5 mg, respectivamente) é efetiva nos
fenômenos vasomotores de modo similar às doses convencionais
graças ao efeito sinérgico do progestógeno (nível de evidência
3).33 Não há evidência que hormônios em microdoses acarretem
menor risco de incapacitação ou morte que as doses utilizadas
nos estudos da WHI, embora haja redução dos eventos adversos,
tais como dor no baixo ventre, sangramento e mastalgia (nível
de evidência 2).11,32,33
Via transdérmica
O estudo em menopausadas de 45-70 anos de idade, Estrogen
and Thromboembolism Risk (ESTHER), revela que estrógenos
VT não aumentam o risco de doença venosa tromboembólica
(nível de evidência 2).36-38 Mostra que a noretisterona (noretindrona) VO, mesmo associada a estrógenos VT, seria trombogênica, enquanto nas mesmas condições, progesterona micronizada
ou didrogesterona VO não determinam este risco.36,37,39
A trombogênese deve-se à primeira passagem hepática, que
eleva a concentração hormonal local, fomentando a produção

Tabela 3. Doses convencionais e microdoses de estrógenos e progestógenos para o tratamento hormonal dos distúrbios
menopausais9,14,30-33
Doses diárias (mg)

Hormônios
Estrógenos conjugados
17 beta-estradiol*
Valerato de estradiol†
Estradiol gel transdérmico
Estradiol adesivo matricial
Progesterona micronizada
Didrogesterona
Acetato de medroxiprogesterona‡
Drosperinona

Convencionais
0,625 - 1,25
1,0 - 2,0
2,0
1,0 - 2,0
0,05
100 - 200
10,0 - 20,0
2,5 - 10,0
3,0

Microdoses
0,3 - 0,45
0,5
0,5 - 1,0
0,5 - 0,75
0,014 - 0,025
50 - 100
5,0 - 10,0
0,5 - 1,0
0,5

Estradiol micronizado; †1,0 mg de valerato corresponde a 0,75 mg de estradiol; ‡Acetato de medroxiprogesterona.

*

Tabela 4. Composição de preparados usuais para o tratamento hormonal combinado dos distúrbios menopausais9,10,14
Combinados
Contínuos

Sequenciais

Preparados
Estrógenos conjugados + AMP
Estradiol + drospirenona
Estradiol + didrogesterona
Estrógenos conjugados + AMP
Estrógenos conjugados +
progesterona

AMP = acetato de medroxiprogesterona.
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Dose
0,625 mg +2,5 mg
1 mg + 2 mg
1-2 mg/dia + 5-10 ou 10-20 mg/dia
0,625 mg/dia + 10 mg/dia
0,625 mg/dia + 200 mg/dia

Via
Oral
Oral do 14o ao 27o dia do ciclo
Oral do 1o ao 12o dias do ciclo
Oral do 1o ao 12o dia do ciclo
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de proteínas que aumentam o risco de doença venosa tromboembólica através da indução de resistência à proteína C ativada
(nível de evidência 2).36,39 O traspassamento hepático reduz este
efeito, vantagem cuja persistência em longo prazo ainda não
está comprovada por evidências em nível 2.10,37,38
TH tópico
TH tópico visa aliviar os sintomas vulvovaginais e urogenitais que amiúde aparecem quando há inflamação, ressecamento ou dispareunia (nível de evidência 1).40,41 Os cremes
vaginais em geral são usados três vezes por semana nos primeiros dois meses e depois uma ou duas vezes por semana como
manutenção (Tabela 5).
Os estrógenos conjugados tópicos determinam elevação do
nível circulante de estrógenos, hiperplasia endometrial, sangramento uterino e mastalgia.41,42 Estradiol micronizado parece
ser menos agressivo, mas o uso diário > 0,5 mg/dia determina
estimulação endometrial (nível de evidência 3).42,43 Estriol não
prolifera o endométrio, mas diminui os níveis de gonadotropinas (nível de evidência 3).41 O promestrieno é um dieter de
estradiol que não parece cruzar a mucosa vaginal, mas conserva
a capacidade de estimular o epitélio e restaurar as condições
fisiológicas locais; não estimula o endométrio nem influi sobre
os níveis circulantes de gonadotropinas e sulfato de estrona, que
é considerado como marco da estrogenicidade do organismo
(nível de evidência 3).43
O TH tópico pode melhorar ou curar a urgência urinária e
prevenir as infecções urinárias de repetição, enquanto o TH sistêmico não parece beneficiar, mas piorar a incontinência urinária de esforço.25 A falta de evidências em nível 2 do TH tópico
recomenda o controle endometrial, sobretudo na vigência de
sangramento uterino.
Eventos adversos e riscos
Os eventos adversos acontecem em 5-10% das usuárias, sendo principalmente cefaleia, variações do humor, dor no baixo
ventre, mastalgia, sangramento genital, edema, artralgias, corrimento, vaginite, náuseas e vômitos.1 Nos riscos de morte e
incapacitação perfilam-se as doenças cardiovasculares (doença
cardíaca coronariana, doença venosa tromboembólica e acidente vascular cerebral isquêmico), o câncer mamário, ovariano e
pulmonar, e doença calculosa vesicular.10,14 Não há evidências
que o TH determine aumento de peso a mais daquele normalmente ganho no climatério; em média, o peso acresce 0,5-0,7
Tabela 5. Estrógenos utilizados no tratamento hormonal
tópico40-43
Estrógenos
Estrógenos conjugados
Estradiol
Estriol
Promestrieno

Doses diárias e forma de apresentação
0,3-0,625 mg/g (creme vaginal)
0,1 mg/g (0,01%) (creme vaginal)
1,0 mg/mL (0,1%) (creme vaginal)
10 mg (cápsula vaginal)

kg por ano na quinta e sexta década de vida independentemente do estado menopausal.44 O ganho resulta da redistribuição
da gordura com aumento relativo da gordura abdominal (gordura androide).44 O TH pode prevenir ou limitar o aumento de
gordura e também forçar a localização piriforme ou ginecoide,
mantendo a silhueta feminina.44,45
A reavaliação dos estudos da WHI mostra que menopausadas de 50-59 anos de idade em uso de TH estrogênico apresentam aumento do risco venoso e isquêmico cerebral no primeiro
ano e após o quarto ano de uso, respectivamente, mas não do
risco cardíaco e mamário que somente aparecem após sete anos
de uso (nível de evidência 1).9,46 Por sua vez, no TH combinado
o risco venoso (nível de evidência 1)9 e mamário aumentam
no primeiro ano de uso (nível de evidência 2).11 Além disso,
aumenta o risco cardíaco e isquêmico cerebral no segundo ano
de uso (nível de evidência 1).9,47
Em geral, o risco absoluto de muitas doenças praticamente
dobra em cada década etária. Assim, os efeitos do TH serão
menos marcados aos 50-59 anos que aos 60-69 anos.14,46 Esta
tendência viabiliza o uso do TH estrogênico em curto prazo na
janela terapêutica porque o risco absoluto é mais baixo.46 De
fato, o TH estrogênico é mais vantajoso porque somente aumenta o risco de dois resultados adversos (doença venosa tromboembólica e acidente vascular cerebral) e não de quatro (doença venosa tromboembólica, acidente vascular cerebral, infarto
miocárdico e câncer mamário), que é caso do TH combinado
(nível de evidência 1).46
TH estrogênico de curto prazo e riscos
O risco cardíaco e mamário é estável durante sete anos de
uso (nível de evidência 2).11 O risco venoso já aumenta no primeiro ano, exceto quando se usa o estrógeno VT (nível de evidência 3).11,38 O risco isquêmico cerebral aumenta em média
após quatro anos de uso (nível de evidência 2), com potencial
diminuição se forem excluídas mulheres de risco e usadas microdoses VT (nível de evidência 5).47,48 Assim, o aumento do
risco isquêmico em média no quarto ano indicaria o prazo máximo para o uso do TH estrogênico em curto prazo (nível de
evidência 2).11
TH combinado e riscos
Como a prescrição sempre é individualizada, há pelo menos
duas possibilidades que justificam o uso do TH combinado
em vez do TH só estrogênico: não aceitação do risco de câncer endometrial e sangramentos uterinos frequentes. Não há
consenso sobre o progestógeno ideal a ser utilizado9 e também
não há evidências em nível 2 de que haja proteção endometrial
no esquema estendido ou uso de dispositivo intrauterino com
progestógeno.13,34,35 Em relação aos riscos, não há estudos que
priorizem alguma variante de TH combinado.11 No tratamento sequencial, a duração mínima de administração do progestógeno para anular a hiperplasia endometrial é 10 dias.34 Em
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relação ao tempo de tratamento, caso a opção terapêutica seja
o TH combinado, o curto prazo estabelecido para o TH só
estrogênico não será mais válido. Pela lógica, deverá ser de meses, o que abre a possibilidade de alternar os dois tratamentos,
estratégia que deverá ser validada pelo menos por evidência
em nível 1 ou 2.
Tibolona
É regulador seletivo da atividade estrogênica tissular, com
efeitos estrogênico, progestogênico e androgênico, e doses convencionais diárias 1,25-2,5 mg VO, sendo usado sem progestógeno associado, embora haja estimulação endometrial ocasional.49 Melhora o trofismo urogenital, a libido e a qualidade do
ato sexual (nível de evidência 3).50 Quando há antecedente de
câncer mamário, determina maior risco de recorrência que normaliza quatro meses após a suspensão (nível de evidência 3).51
Os riscos venosos com tibolona e estrógeno VT seriam similares
(nível de evidência 3).52 A eventual ativação da coagulação em
mulheres após 60 anos de idade pela tibolona não aumentaria o
risco venoso, mas arterial, com consequente aumento do risco
cerebral isquêmico (nível de evidência 3).51
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluindo, o uso do TH estrogênico em menopausadas
de 50-59 anos de idade é possível desde que: 1) o objetivo seja
o alívio dos fenômenos vasomotores, com consultas periódicas
de acompanhamento com o médico;9 2) o prazo seja curto (até
quatro anos) e em microdoses;53 3) haja controle endometrial a
cada 6-12 meses, mesmo porque o risco de câncer endometrial
espontâneo existe também no TH combinado;34 4) se aceite o
risco de hiperplasia endometrial e a respectiva propedêutica;34
5) se utilize a VT para diminuir o risco venoso;36,37 6) caso seja
adotado o TH combinado como opção terapêutica, o prazo de
uso deverá ser revisto.
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RESUMO

Antecedentes: Tratamento hormonal (TH) é risco de incapacitação e morte, mas de eficácia indiscutível. O objetivo
deste artigo é a controvérsia sobre o menor risco do TH em menopausadas recentes (50-59 anos de idade ou janela
terapêutica).
Metodologia: Efetuou-se busca bibliográfica nos bancos de dados da PubMed, SciELO, Cochrane Systematic Reviews e
British Journal of Medicine, focalizando preferencialmente artigos a partir de 2008.
Tratamento: Iniciar com mamografia recente, colpocitologia oncológica e ultrassonografia transvaginal, respeitando
as contraindicações e as consultas de acompanhamento. O uso de estrógenos é contínuo, preferencialmente em dose
baixa via transdérmica (VT). Não haveria progestógeno ideal.
Eventos adversos: Observados em 5-10% das usuárias.
Riscos: Considerando os principais riscos de incapacitação e morte, na janela terapêutica o TH estrogênico aumenta
o risco venoso e isquêmico cerebral no primeiro ano e após quatro anos de uso, respectivamente; o risco cardíaco e
mamário somente aumenta após sete anos de uso. Por sua vez, o TH estroprogestogênico aumenta o risco venoso
e mamário no primeiro ano de uso, e o risco isquêmico cerebral e cardíaco no segundo ano. Consequentemente, as
evidências favorecem o TH estrogênico cujo risco venoso ainda poderia ser diminuído pela VT. Assim, no TH estrogênico
o risco isquêmico cerebral que aumenta em média após quatro anos seria o limite do curto prazo.
Conclusões: Aceito o risco endometrial, o TH estrogênico em curto prazo é praticável para aliviar os distúrbios
menopausais, sobretudo pela VT em baixa dose. Caso a opção terapêutica seja o TH estroprogestogênico, tal prazo
deverá ser revisto.

Diagn Tratamento. 2010;15(4):162-9.

169

