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RESUMO 

 

A melhoria global da qualidade de vida observada nas últimas décadas reflete-se 

diretamente no aumento do número de anos que uma pessoa vai viver. Atualmente, a 

maioria das mulheres passa um terço de sua existência após a menopausa. Durante 

os aproximadamente 30 anos dessa nova etapa da vida (climatério), quase inexistente 

nos séculos que antecederam o nosso, a mulher vai ser vítima da redução daqueles 

mesmos hormônios que a acompanharam durante sua vida. Surge uma série de 

dúvidas sobre a menopausa, os sintomas fisiológicos causados por ela e a 

necessidade de repor os hormônios que nesse estágio diminuem. Mas há 

controvérsias, há realmente necessidade de repor estes hormônios, ou apenas 

minimizar os sintomas indesejáveis do climatério? Considerando que, climatério é um 

acontecimento natural na vida das mulheres de meia idade, em que ocorrem 

mudanças físicas e psicológicas, que se manifestam com o início da queda da função 

ovariana, decorrente da deficiência de hormônios esteróides. Então, sendo um 

processo fisiológico, as modificações hormonais podem ser o próprio organismo se 

adequando a uma nova funcionalidade? E ainda, seria possível diminuir os sintomas 

da menopausa com a alimentação adequada? A decisão de indicar ou contraindicar 

reposição hormonal é complexa. Deve levar em conta as expectativas da mulher e ser 

tomada por um profissional bem informado, para ajudá-la a escolher o melhor 

caminho. Nos casos em que seja necessário suspender a reposição, é melhor fazê-lo 

com redução gradativa das doses sob orientação médica, para evitar desequilíbrios 

hormonais que provoquem efeitos indesejáveis. Considerando principalmente, a 

segurança dessa reposição hormonal, e o período em que deverá fazer tal terapia 

(TRH). 

 

Palavras-chave: Reposição hormonal, menopausa, climatério, segurança, hormônios. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, há muitas dúvidas em respeito a menopausa, na intenção de 

solucionar os principais problemas causados por esse processo fisiológico. Nos 

últimos cem anos, a expectativa de vida das mulheres aumentou de cerca de 45 ou 50 

para 80 ou 85 anos. Define-se climatério como um declínio progressivo da função 

ovariana entre a fase reprodutiva e não reprodutiva da mulher, sendo que esta fase 

pode ocasionar uma série de sintomas fisiológicos e psicológicos com intensidade 

variável, subconsequentes à queda progressiva das concentrações de estrogênio e 

progesterona (FUCHS; WANNMACHER, 1998).  

A melhoria global da qualidade de vida observada nas últimas décadas reflete-

se diretamente no aumento do número de anos que uma pessoa vai viver. Atualmente, 

a maioria das mulheres passa um terço de sua existência após a menopausa. Durante 

os aproximadamente 30 anos dessa nova etapa da vida (climatério), quase inexistente 

nos séculos que antecederam o nosso, a mulher vai ser vítima da redução daqueles 

mesmos hormônios que a acompanharam durante sua vida (FERRIARINI. 2000). 

As diversas fases do climatério podem ser subdivididas em períodos pré, peri 

ou pós-menopáusicos, dependendo do momento da instalação da menopausa. O 

período precedente à menopausa é denominado pré-menopáusico, que reflete em 

algumas mulheres a irregularidade menstrual, sendo este o sintoma mais importante 

da transição para a menopausa (GIACOMINI; MELLA, 2006). 

A menopausa corresponde à cessação permanente da atividade menstrual, por 

um período superior a 12 meses de amenorreia, consequente da interrupção definitiva 

da função folicular ovariana ou à remoção cirúrgica dos ovários, e esta deve ser 

entendida como um evento e não como um período (SPRITZER; WENDER, 2007).  

O momento da menopausa ocorre em uma idade média de 51 anos, estima-se, 

assim, que as mulheres permaneçam aproximadamente um terço de suas vidas em 

estado de deficiência hormonal após a menopausa, designando o período pós-

menopáusico (ZAHAR et al., 2005). 

A deficiência estrogênica decorrente da menopausa está associada com 

sintomas vasomotores, atrofia urogenital, disfunção sexual e patologias como: 

Osteoporose e doenças cardiovasculares, as quais comprometem a qualidade de vida 

da mulher (SPRITZER; WENDER, 2007). 
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A terapia de reposição hormonal proporciona redução de 50 a 70% no risco de 

doença cardiovascular aterosclerótica, reduz a velocidade de perda óssea, bem como 

a incidência de fraturas vertebrais de punho e de quadril nas mulheres pós-

menopáusicas, sendo também eficaz nos sintomas climatérios (MINNEMAN et al., 

2005).  

Como o declínio da secreção de estrogênio pelos ovários é um processo lento 

e gradativo, que se estende por alguns anos depois que as menstruações 

desaparecem, é comum observar que os estrogênios estão entre os fármacos mais 

amplamente prescritos na terapia de reposição hormonal para mulheres pós-

menopáusicas (GOODMAN, 2007). 

Por essa razão, a terapia de reposição hormonal na menopausa, é uma das 

preocupações na assistência à saúde de muitas mulheres, embora esta terapia não 

seja totalmente isenta de riscos, ela tem sido utilizada com o objetivo de aliviar 

sintomas e de agir preventivamente, e assim, reduzir o aparecimento de algumas 

doenças (GIACOMINI; MELLA, 2006). 

Por outro lado, acredita-se que os estrogênios desempenham um papel 

fundamental na etiologia do câncer de mama e endométrio, existindo então, a 

preocupação com os eventuais riscos da terapia estrogênica, especialmente com o 

uso prolongado (JUNIOR; ATHANAZIO, 2007). 

Os efeitos da carência estrogênica são diferentes para cada mulher, e as 

necessidades preventivas ou terapêuticas podem se modificar ao longo do tempo, das 

condições de saúde e de bem-estar individuais (FREITAS et al., 2001). 

Esta monografia teve por objetivo revisar o tema climatério, menopausa, as 

alterações hormonais, sintomatológicas e psicológicas decorrentes desta fase, bem 

como, revisar os aspectos com a utilização da terapia de reposição hormonal em 

relação à melhora dos sintomas, prevenção e diminuição da instalação de algumas 

doenças na menopausa, e os possíveis riscos, efeitos adversos e contraindicações 

que os fármacos utilizados na terapia podem causar à saúde da mulher.  
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1.1 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a segurança das Terapias de Reposição Hormonal feminina na pré e pós-

menopausa. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas duas décadas, as pesquisas têm privilegiado a busca de terapias 

capazes de aliviar os sintomas indesejáveis associados às mudanças hormonais, 

sobretudo o desenvolvimento de compostos farmacêuticos de hormônios sintéticos. 

Porém, pouco ou quase nunca as mulheres são ouvidas pelos pesquisadores e/ou 

profissionais da área da saúde sobre como se sentem nesta fase e como gostariam de 

ser cuidadas. Assim, este trabalho teve por objetivo analisar a segurança da terapia de 

reposição hormonal na menopausa e o vivenciar de seus sinais e sintomas para 

mulheres que usam ou não a TRH. 

 

1.3 VIABILIDADE 

 

O estudo possibilita a análise da segurança nas terapias de reposição hormonal 

feminina na pré e pós-menopausa, através de revisões literárias, tornando-se viável 

economicamente e acessível. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 

- FEBRASGO, a população feminina do Brasil é de aproximadamente 75.000.000 e o 

número de mulheres acima de 49 anos é de 10.000.000 (cerca de 13% do total). A 

expectativa de vida das mulheres brasileiras aumentou, e está em torno dos 70 anos, 

com isso elas poderão viver cerca de 1/3 de suas vidas nas condições sociais e 

hormonais do climatério. Estes dados reforçam as necessidades de assistência à 

saúde das mulheres climatéricas, seja esta curativa ou preventiva, a fim de ajudá-las 

na adaptação e na melhoria da qualidade de vida (COSTA, 2011). 

O climatério é um acontecimento natural na vida das mulheres de meia idade, 

em que ocorrem mudanças físicas e psicológicas, que se manifestam com o início da 

queda da função ovariana, decorrente da deficiência de hormônios esteróides. Este 

termo deriva da palavra grega Klimakter, que significa ponto crítico da vida, o que 

representa bem as mudanças ocorridas nesta fase (BULCÃO et al., 2004). 

A idade em que se inicia o climatério é variável, mas admite-se ser ao redor 

dos 40 anos, estendendo-se até os 65 anos de idade, segundo a Organização Mundial 

da Saúde - OMS (FREITAS et al., 2001). 

A síndrome climatérica caracteriza-se por mudanças endócrinas em função do 

declínio da atividade ovariana, mudanças biológicas através do declínio da fertilidade, 

em que a mulher passa do período reprodutivo para o não reprodutivo, e por 

mudanças clínicas conseqüentes às alterações do ciclo menstrual e variedades de 

sintomas (ZAHAR et al., 2005). 

As mudanças físicas e emocionais que marcam o climatério fazem parte do 

desenvolvimento feminino, porém este período gera medo e desconfiança nas 

mulheres que dele se aproximam, sendo que a maioria das mulheres vive, ainda hoje, 

o climatério em silêncio, com poucas informações a respeito desta etapa da vida 

(BERNI; LUZ; KOHLRAUSCH, 2007). 

A idade em que se inicia o climatério é variável, mas admite-se ser ao redor 

dos 40 anos, estendendo-se até os 65 anos de idade, segundo a Organização Mundial 

da Saúde - OMS (FREITAS et al., 2001). 

A intensidade das modificações presentes no climatério depende do ambiente 

sociocultural, das condições de vida da mulher e do grau de privação estrogênica. A 

maioria dos sintomas típicos do climatério provém da diminuição dos níveis de 

estrogênio circulantes. Cerca de 60 a 80% das mulheres referem algum tipo de 



7 
 

sintomatologia, sendo os mais freqüentes a instabilidade vasomotora, distúrbios 

menstruais, sintomas psicológicos e atrofia gênito-urinária (BERNI; LUZ; 

KOHLRAUSCH, 2007). 

A pré-menopausa é o período que se inicia, com perturbações menstruais 

acompanhadas ou não de sintomas, havendo também diminuição da 

fertilidade(FERNANDES; BARACAT; LIMA, 2004).  

Esse período é caracterizado por um grau variável de alterações somáticas que 

refletem em alterações no funcionamento do ovário, sendo que em algumas mulheres, 

a irregularidade menstrual é o sintoma mais importante da transição para a 

menopausa, o qual deve ser avaliado cuidadosamente. Frequentemente, o 

sangramento uterino associado a este período de transição é secundário a flutuações 

fisiológicas normais do estrogênio, e não a alguma patologia subjacente, e pode ser 

tratado clinicamente (GIACOMINI; MELLA, 2006).  

Na pré-menopausa, os folículos encontram-se alterados e respondem mal aos 

estímulos hipofisários, diminuindo a frequência dos ciclos ovulatórios, ocasionando a 

redução da secreção de estradiol e mantendo baixa a concentração de progesterona, 

provocando assim, alterações nos principais hormônios femininos (SARDUY; 

MARTINEZ; VASALLO, 2006). 

Na pós-menopausa ocorre a elevação dos níveis de FSH e LH, pois quando 

comparados à fase folicular inicial das mulheres jovens, há um aumento de dez a 

quinze vezes no nível de FSH, e de aproximadamente três vezes nos níveis de LH. 

Um ano após a menopausa, portanto na pós-menopausa há uma maior alteração na 

natureza dos estrogênios circulantes e também uma redução de outros esteroides 

sexuais (BULCÃO et al., 2004).  

Em síntese, todas estas alterações aliadas às repercussões do 

hipoestrogenismo levam à redução da qualidade de vida das mulheres na transição 

menopausal e na pós-menopausa (VIEIRA et al., 2007).  

Por esta razão a terapia de reposição hormonal na menopausa com 

estrogênios, tem a finalidade de manter ou melhorar os níveis de estrogênios, 

prevenindo assim, os efeitos que a carência estrogênica possa exercer sobre os 

sistemas orgânicos (FERNANDES; BARACAT; LIMA, 2004). 
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2.1 HORMÔNIOS ESTEROIDAIS ENVOLVIDOS NA MENOPAUSA 

 

2.1.1 HORMÔNIOS OVARIANOS – ESTROGÊNIO E PROGESTERONA 

São dois hormônios ovarianos, responsáveis pelo desenvolvimento sexual 

feminino e também pelas alterações sexuais. São compostos esteroides formados 

principalmente, à partir do colesterol. 

2.1.1.1 ESTRÓGENOS: CLASSIFICAÇÃO DOS ESTRÓGENOS 

O Estrogênio é na realidade, um conjunto de hormônios, chamados Estradiol, 

Estriol e Estrona, sendo o mais importante deles o Estradiol. Entretanto, possuem 

funções quase idênticas, embora suas estruturas químicas não sejam tão idênticas. 

Por essa razão, serão tratados em conjunto, como se fossem um único hormônio 

(Guyton; 2009). 

Funções do Estrogênio:  O estrogênio faz com que várias células, em várias 

partes do corpo, proliferem – isto é, aumentem em número. Por exemplo, faz com que 

as células musculares lisas do útero proliferem, fazendo com que o útero feminino, 

após a puberdade, fique com tamanho de duas a três vezes maior que o da criança. 

Também, o estrogênio causa aumento da vagina, desenvolvimento dos lábios 

(grandes e pequenos) que cercam o introito vaginal, crescimento de pelos pubianos, 

alargamento pélvico, crescimento das mamas, proliferação dos elementos glandulares 

das mamas e, finalmente, deposição de tecidos adiposos em áreas femininas 

características, como as coxas e os quadris. Em resumo, em termos essenciais, todas 

as características que distinguem as pessoas do sexo feminino das do sexo 

masculino, são produzidas pelo estrogênio, e a razão básica para o desenvolvimentos 

dessas características é a capacidade do estrogênio de promover a proliferação dos 

elementos celulares respectivos, em regiões determinadas do corpo (Guyton; 2009) 

2.1.1.2 PROGESTERONA 

A Progesterona pouco tem a ver com o desenvolvimento das características 

sexuais femininas. Pelo contrário, está relacionada, principalmente, com o preparo do 

útero para receber o óvulo fertilizado e com o preparo da mama para a secreção do 

leite. De modo específico, a progesterona faz com que as células glandulares, tanto do 

endométrio uterino como das mamas, aumentem de tamanho e se tornem 

intensamente secretoras. Finalmente, a Progesterona inibe as contrações do útero e 
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impede esse útero de expulsar um óvulo fertilizado que está tentando se implantarou 

um feto em desenvolvimento (Guyton; 2009). 

2.2 TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL FEMININA 

 

A TRH é eficaz no tratamento de sintomas neurovegetativos, neuroendócrinos 

e urogenitais, quando comparada com placebo.  O estrogênio exerce diversas ações 

benéficas sobre os parâmetros de risco cardiovascular. Os principais efeitos são: 

melhora do perfil lipídico, do fluxo vascular arterial, avaliado por dopplervelocimetria 

em várias artérias, da pressão arterial e do débito cardíaco. Dados experimentais 

relatam, entre outros benefícios, efeitos vasodilatadores nas artérias, devido à 

liberação de óxido nítrico pelo endotélio e outras substâncias que controlam o tônus 

arterial. Estudos também mostram ação antioxidante do estrogênio na placa 

ateromatosa e diminuição da resistência periférica à insulina (FEBRASGO.ORG.BR, 

2013). 

A associação do progestogênio teria efeitos negativos em vários dos 

parâmetros cardiovasculares. Os estudos clínicos iniciais, de longa duração, incluíam 

pacientes em uso de estrogênio isolado. Os dados mais recentes já incluem pacientes 

com progestógeno cíclico. Os benefícios parecem não ter sido afetados. Existem 

críticas ao fato dos benefícios cardiovasculares serem baseados em estudos 

observacionais. Alguns sugerem um viés da mulher saudável, ou seja, uma mulher 

com melhores condições de saúde e mais atenta aos cuidados médicos teria mais 

chance de estar usando a TRH. Entretanto, a reanálise de vários estudos, a 

consistência dos resultados e principalmente a força da associação encontrada (risco 

relativo = 0,5), reforçam a evidência da proteção primária. Aguarda-se para os 

próximos anos a conclusão de estudos aleatorizados duplo-cegos, em andamento, 

principalmente o Women´s Health Iniciative – WHI e o WISDOM, para conclusões 

definitivas.  

2.2.1 Estudos clínicos 

Evidências derivadas de estudos clínicos aleatorizados mostram que o uso de 

estrogênio previne a perda óssea em pacientes saudáveis na pós-menopausa, 

principalmente se iniciado logo após a menopausa. Leva também a um pequeno 

ganho de massa óssea em mulheres com osteoporose e reduz o risco em cerca de 

50% de fraturas ósseas, em mulheres na pós-menopausa, particularmente as de 

coluna vertebral. 
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Existem dúvidas em relação à prevenção de fraturas do colo do fêmur. Estudos 

observacionais mostram que o benefício tende a desaparecer com a suspensão do 

tratamento, pois ocorre uma perda acelerada a partir de então. Sugerem também que 

o uso deve ser prolongado, pois o uso por curto prazo não diminui a incidência de 

fraturas após os 70 anos13,14(B)16(D). O uso de um progestogênio associado cíclico 

ou contínuo não prejudica o benefício sobre a massa óssea, podendo até ter um efeito 

adicional. Doses inferiores às habituais também têm efeitos benéficos na preservação 

da massa óssea. 

 

2.2.2 DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) 

 

Já foi demonstrada a presença de receptores para estrogênios em áreas como 

o hipocampo, córtex cerebral, amigdala e locus ceruleus. 

Estudos experimentais mostram que o estrogênio estimula o aumento das 

sinapses e o crescimento neuronal, especialmente dendrítico. Reduz também a 

concentração da substância beta amilóide, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, regula 

enzimas específicas do cérebro, melhora dos níveis de neurotransmissores, além de 

ter um efeito antioxidante. 

 

2.2.3 RISCOS ASSOCIADOS COM A TRH  

 

2.2.3.1 CÂNCER DE ENDOMÉTRIO 

 

O aumento da incidência do câncer de endométrio em usuárias de estrogênio 

sem reposição foi observado desde 1975. Posteriormente, foi demonstrado o efeito 

protetor dos progestogênios. A sua associação passou a ser a rotina em pacientes 

com útero. Com os esquemas atualmente empregados, resta um risco pequeno de 

câncer de endométrio, semelhante ao das não usuárias. Alguns estudos recentes têm 

mostrado um pequeno aumento do risco relativo após uso prolongado de estrogênio, 

mesmo quando associado com um progestogênio por 10 dias. 
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2.2.3.2 CÂNCER DE MAMA 

 

A relação entre o câncer de mama e TRH é complexa. Existem dezenas de 

estudos observacionais, caso-controle e corte, com resultados não muito consistentes. 

Não há estudos randomizados duplo cego. Uma meta-análise dos estudos 

observacionais, feita em 1997, resumiu 90% da literatura (53.705 mulheres com 

câncer de mama, comparadas com 108.411 controles). Os resultados encontrados 

forneceram as seguintes conclusões:  

Cada ano de uso de TRH confere risco relativo de 1,023 (incremento anual de 

2,3%), semelhante ao de 1,028 por ano a mais de idade menopausa natural. O uso 

por até 5 anos não altera o risco de forma significativa; Em números absolutos: entre 

os 50 e os 70 anos, em cada 1.000 mulheres, 45 novos casos de câncer de mama irão 

aparecer em mulheres não usuárias de TRH. O uso de TRH por 5 anos acrescentaria 

2 novos casos. O uso por 10 anos acrescentaria 6 casos e por 15 anos, 12 casos 

nestas 1.000 mulheres. 

O aumento na incidência foi devido a maior frequência de doença localizada. A 

TRH talvez estimule o crescimento de tumores já existentes. Mesmo mostrando 

aumento da incidência, este, e outros estudos, entretanto, não mostraram aumento da 

mortalidade pela doença. 

Não existem evidências a respeito de efeito sinérgico de fatores de risco para 

câncer de mama e a TRH.  

A associação do progestogênio leva a resultados ainda menos conclusivos. 

Alguns estudos observacionais mostraram uma maior incidência de câncer de mama 

em mulheres usuárias de estrogênio mais progestogênio cíclico comparadas com 

estrogênio isolado, mas não há uma conclusão definitiva  
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2.2.4 CONTRAINDICAÇÕES PA R A O U S O D A TRH 

 

 Câncer de mama ou lesão suspeita ainda sem diagnóstico;  

  Hiperplasia ductal atípica na mama;  

  Doença isquêmica cerebral/cardíaca recente;  

  Doença tromboembólica recente;  

  Hepatopatia grave ou recente; 

  Hipertensão arterial grave, sem controle;  

  Sangramento vaginal de causa não estabelecida; 

  Câncer de endométrio (contra-indicação relativa). 

 

 

2.2.5 DECISÃO QUANTO AO USO DE TRH  

 

 

O uso da TRH deverá ser indicado individualmente, de comum acordo com a 

paciente, baseado nos riscos em benefício de cada caso. Quando houver sintoma, 

existe indicação clara para o uso da TRH, pelo menos por curto tempo. A TRH não 

será prescrita se houver uma contraindicação ou uma decisão da paciente em não 

usar, desde que adequadamente informada.   

O uso prolongado para a prevenção de doenças degenerativas, especialmente 

em mulheres assintomáticas, deve ser decidido individualmente, de acordo com as 

características e riscos de cada mulher. Dependerá do risco para cada doença sobre o 

qual a TRH possa interferir, da compreensão da paciente em relação às evidências da 

literatura e do desejo e disposição em fazer o uso prolongado da medicação. 

A reposição hormonal consiste basicamente em reposição estrogênica. O 

progestogênio deve ser adicionado ao tratamento para todas as mulheres que têm 

útero.  O uso de um progestogênio cíclico (12 a 14 dias por mês), parece ser 

adequado para proteger o endométrio com menor interferência nos benefícios 

cardiovasculares.  

A adição do progestogênio de forma contínua seria indicado nas mulheres com 

passado de endometriose, miomatose ou para as que não aceitem o sangramento 

regular e os sintomas associados.  

Todas as pacientes deverão ser orientadas quanto à medidas complementares 

ou alternativas para prevenção das doenças citadas, tais como: dieta, exercício físico, 

mudança de hábitos de vida e mesmo medicação não hormonal. 
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