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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Por mais que seja um processo natural e fisiológico, as 
alterações fisiológicas relacionadas à menopausa predispõe à alterações 
orgânicas, que pode virem acompanhadas de comorbidades. O assunto ainda 
causa incertezas e dúvidas à serem esclarecidas. 
OBJETIVOS: Avaliar marcadores inflamatórios e qualidade de vida em 
mulheres na pós-menopausa. Comparar entre os grupos de mulheres na 
menopausa que fazem ou não reposição hormonal; com mulheres no período 
fértil, por meio de marcadores inflamatórios, medidas antropométricas, pressão 
arterial sistemica e comportamento sedentário. 
MÉTODO: Voluntárias do sexo feminino, maiores de 18 anos, que utilizaram a 
clínica-escola da UNIP- Santos, ao passar pela avaliação nutricional, foram 
convidadas à participar da pesquisa, e submetidas ao TCLE. Foram 
interrogadas por questionários que buscaram pesquisar a fase em que essas 
mulheres se encontram (pré ou pós-menopausa) e qualidade de vida. Foi 
aplicado questionário sobre rotina e atividade física (IPAQ) e questionário 
específico para mulheres que encontram-se no período de menopausa, Índice 
menopausal de Kupperman (IMK). Em seguida, foi avaliado e comparado entre 
grupos, de acordo com a fase da vida, e o uso de hormônios, medidas 
antropométricas, o leucograma e o marcador inflamatório PCR. A relação entre 
as variáveis foi estabelecida por meio de Correlação de Pearson e ANOVA, 
utilizando o valor de P≤0,05. 
RESULTADOS: Relacionaram-se os dados de exames sanguíneos das 
voluntárias, medidas antropométricas e questionários. Os resultados mostram 
que mulheres na menopausa que fazem uso de reposição hormonal possuem 
valores de pressão arterial sistólica e diastólica diminuídos. Praticam mais 
atividades físicas e possuem menores medidas de circunferência de cintura e 
quadril, relacionadas com as que não utilizam a reposição. Mulheres em 
período fértil mostram menores resultados de glicemia. 
CONCLUSÕES: De acordo com os resultados, foi possível concluir que as 
mulheres em período fértil apresentam menor risco de diabetes e de doenças 
cardiovasculares. Quando avaliado somente entre as que encontram-se na 
menopausa, a reposição hormonal atenuou a pressão arterial. Além disso, o 
grupo de mulheres na menopausa que fazem reposição hormonal 
apresentaram-se mais ativas e com maior concentração de eosinófilos. O 
índice K se relacionou com o marcador inflamatório PCR. Quanto maiores os 
sintomas de menopausa maiores foram as concentrações de PCR. 

 

Menopausa, reposição hormonal, marcadores inflamatórios. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
INTRODUCTION: Although it is a natural and physiological process, the 
physiological changes related to menopause predispose to organic changes, 
which may be accompanied by comorbidities. The subject still causes 
uncertainties and doubts to be clarified. 
OBJECTIVES: To evaluate inflammatory markers and quality of life in 
postmenopausal women. Compare between groups of menopausal women who 
do or do not have hormone replacement; with women in the fertile period, 
through inflammatory markers, anthropometric measures, systemic blood 
pressure and sedentary behavior. 
METHODS: Female volunteers over 18 years of age who used the UNIP-
Santos clinic were invited to participate in the study and submitted to the ICU. 
They were questioned by questionnaires that sought to investigate the phase in 
which these women are (pre or postmenopausal) and quality of life. A 
questionnaire about routine and physical activity (IPAQ) and specific 
questionnaire was applied to women who are in the period of menopause, 
Kupperman menopausal index (IMK). It was then evaluated and compared 
between groups, according to the life stage, and the use of hormones, 
anthropometric measures, leukogram and the inflammatory marker PCR. The 
relationship between the variables was established through Pearson's 
Correlation and ANOVA, using the value of P≤0.05. 
RESULTS: Data on blood samples from the volunteers, anthropometric 
measurements and questionnaires were related. The results show that 
menopausal women who use hormone replacement have decreased systolic 
and diastolic blood pressure. They practice more physical activities and have 
smaller measures of waist and hip circumference, related to those that do not 
use the replacement. Women in fertile time show lower blood glucose results. 
CONCLUSIONS: According to the results, it was possible to conclude that 
women in the fertile period have a lower risk of diabetes and cardiovascular 
diseases. When evaluated only among menopausal women, hormone 
replacement attenuated blood pressure. In addition, the group of menopausal 
women who undergo hormone replacement were more active and with a higher 
concentration of eosinophils. The K index correlated with the inflammatory 
marker PCR. The higher the menopausal symptoms were the higher the 
concentrations of CRP. 
 

Menopause, hormone replacement, inflammatory markers 
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INTRODUÇÃO 
 

 A menopausa é uma fase de descobertas e incertezas, caracterizadas 

por fatores que normalmente causam desconfortos para as mulheres. Com a 

alteração nos níveis hormonais, elas relatam o aparecimento de sintomas 

somáticos e alterações emocionais, destacam-se as ondas de calor que 

implicam diretamente na qualidade de vida. Mesmo que os mecanismos 

fisiopatológicos dos fogachos não sejam totalmente conhecidos, acredita-se 

que a queda do estradiol interfere do hipotálamo, que é regulador da 

temperatura, favorecendo assim sua ocorrência (1). 

Geram também, alterações fisiológicas que predispõem a mulher a 

maior resposta imunológica. Apesar de um evento constitutivo, a partir do 

climatério espera-se ocorrer aumento de marcadores inflamatórios circulantes 

no plasma sanguíneo. Essas alterações devem estar mais presente em 

mulheres com IMC acima da normalidade, assim como nas mulheres com 

medidas antropométricas que sugerem maior circunferência abdominal em 

detrimento de uma altura menor (relações alteradas), caracterizando um biótipo 

de risco(2). 

  O presente estudo busca avaliar e comparar marcadores inflamatórios 

com a qualidade de vida em mulheres que estão na menopausa e as que se 

encontram no período fértil. Poder analisar se há real diferença entre medidas 

antropométricas e marcadores inflamatórios por exames sanguíneos. O 

assunto ainda é incerto, há inúmeras discórdias na literatura, e a somatória de 

todos os esforços para compreender esses mecanismos, ainda é pouco. Esse 

estudo busca avaliar a qualidade de vida em mulheres na pós-menopausa, 

utilizando dados de marcadores inflamatórios e medidas antropométricas 

buscando entender a relação desses fatores, considerando as alterações que 

ocorrem no metabolismo decorrente do fim da menstruação(3).  

 

 



 

 

 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 
 

A menopausa é caracterizada pelo fim do período menstrual e 

alterações drásticas dos níveis hormonais. Com ela existe a diminuição dos 

níveis de estrogênio circulantes, e com isso, ocorrem sintomas de desconforto 

que afetam o dia-a-dia das mulheres(4). É comum transtornos vasomotores, 

urogenitais e psicológicos.  As ondas de calor, secura vaginal, aumento de 

peso, insônia, alteração no humor, depressão, enfraquecimento da musculatura 

e ossos, são as principais queixas em virtude da queda do estrogênio(5). 

Com a queda dos níveis de estrogênio, acredita-se que influencia a esfera 

cognitivo-comportamental, que interfere na síntese de neurotransmissores que 

modulam o comportamento e sintomas psíquicos(6). Esses sintomas 

vasomotores e psíquicos podem ser analisados com o Índice de Menopausa 

Kupperman (IMK)(7). 

A diminuição da prática de atividade física diária associada às alterações 

endócrinas e metabólicas aumenta a prevalência de mulheres com sobrepeso 

e obesas na menopausa. Essa situação caracteriza um agravante, pois está 

relacionada com a ocorrência de doenças cardiovasculares, tais como, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus (DM), câncer de mama, endométrio e 

cólon(8). Durante o processo de envelhecimento feminino ocorrem alterações 

do perfil lipídico e metabólico, fazendo com que ocorram modificações na 

distribuição e composição do tecido adiposo, podendo proporcionar maior 

incidência de processos ateroscleróticos(9). 

Para o diagnóstico e tratamento das conseqüências da menopausa, é de 

suma importância identificar os marcadores da inflamação. Não a inflamação 

aguada, oriunda de um processo patológico agudo. Mas uma inflamação 

crônica, de baixa intensidade, que pode estar associada aos desconfortos, em 

decorrência da menopausa. Dentre eles, os mais utilizados são: o fibrinogênio, 

a proteína sérica amilóide, algumas citocinas inflamatórias, tais como 

interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6) e interleucina-8 (IL-8). Outro fator 

chave para identificar processos inflamatórios crônicos de baixa intensidade, 



 

 

 

 

são os leucócitos, linfócitos, monócitos, a proteína C reativa (PCR) e as 

adipocinas(10). 

Os leucócitos podem ser ativados diante de uma lesão tecidual, pela 

presença de agentes inflamatórios  na parede vascular e pela presença de 

LDL. Ativados eles secretam citocinas e interleucinas.  A IL-6 estimula a 

produção de proteínas, durante a fase aguda, como, o PCR, fibrinogênio e 

amiloide sérico A. A PCR é um importante marcador inflamatório associada às 

doenças cardiovasculares, como o miocárdio infartado e aterosclerose. A 

secreção de PCR é mediada por IL-6, IL-1 e fator de necrose tumoral (TNF-α). 

A IL-6, o TNF-α e alguns fatores de complemento como o B, o C3 e o D são 

produzidos no tecido adiposo, por meio de adipócitos. Essa função endócrino-

metabólica das células do tecido adiposo é denominada de adipocinas e 

exercem função imunológica. 

A terapia hormonal no período pós-menopausa é de grande eficiência na 

inibição de perda de massa óssea, diminuição de sintomas vasomotores. 

Verifica-se a variação do sistema imune durante a menopausa, tanto com a 

reposição hormonal, quanto nas mulheres que optam por não fazer(11). Parece 

haver um aumento nos níveis de leucócitos em mulheres que fazem reposição 

hormonal, mostrando-se mais elevados do que em relação às que não fazem 

reposição. Há incrementos das concentrações de linfócitos B, maior atividade 

dos linfócitos T, e mais TNF-α. Isso poderia indicar, maior capacidade 

imunológica(12). Porém não há um consenso com relação à ação ao estrogênio 

diante de marcadores inflamatórios. 

O estrogênio parece tanto aumentar(13), como diminuir os processos 

inflamatórios. Além disso, o estrogênio, reduz os níveis séricos das moléculas 

de adesão vascular solúveis, proporcionando assim uma ação anti-inflamatória 

nas paredes vasculares(14). Por outro lado, a terapia de reposição hormonal 

revela que é capaz de aumentar os níveis de PCR circulante(15). Estudos 

clínicos mostraram que houve a elevação dos níveis de PCR em mulheres 

histerectomizadas após o tratamento hormonal, e logo após, sofreram reversão 

em 24 meses, possibilitando assim o efeito pró-inflamatório temporário. A via 

de administração do hormônio, também causa efeitos diferentes sobre a 

concentração de PCR. Quando o estrógeno é administrado por via oral, ocorre 

um aumento das concentrações de PCR, resultando na produção de IL-6 pró-



 

 

 

 

inflamatório. Nas vias transdérmicas os níveis de IL-1, IL-6 e TNF-α tendem a 

diminuir ou ficarem estáveis(16). 

Outros indicadores importantes para a saúde e bem-estar das mulheres 

na menopausa são os marcadores antropométricos, assim como o índice de 

massa corporal (IMC), circunferência da cintura(CC), massa muscular (MM) e 

gordura corporal (GC) (17). A altos níveis de gordura corporal está relacionada 

com algumas anomalias metabólicas e o aumento dos riscos para doenças 

crônicas. Esses fatores são evidenciados pelo excesso de peso corporal pelo 

aumento da gordura e diminuição de massa muscular. 

O IMC é o mais utilizado, pois é seguro e de fácil reconhecimento, além 

de ser um indicador de morbidades de doenças crônicas, sua única 

desvantagem é a não indicar qual o compartimento está sendo alterado. Outro 

bom indicador de doenças cardiovasculares é a circunferência da cintura (CC). 

Ele indica diretamente a detecção de acumulo do tecido adiposo no abdome , 

sendo um importante marcador de dislipidemia (DLP), hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) e DM. Outro marcador de fundamental importância é a massa 

muscular ou massa magra. Os músculos são reservatórios de proteínas e 

aminoácidos, além de participarem d sustentação corpórea. A redução de 

massa muscular pode acarretar doenças crônicas não transmissíveis, como 

osteoporose e incapacidade físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo transversal, que foi realizado na Clínica 

(laboratório escola) Universidade Paulista – UNIP, localizada na cidade de 

Santos/SP. Foram avaliados o número máximo de participantes, que se 

encaixem no perfil em estudo, durante o período de agosto de 2017 à junho de 

2018.  

A pesquisa envolve dois cursos com laboratórios e rotinas na Clínica. O 

cursos de nutrição e biomedicina.  O aceite pelas partes já existe, e há um trato 

de colaboração e auxílio mútuo entre os envolvidos, frente aos esforços para a 

pesquisa. 

De acordo com a rotina já existente na Clínica da UNIP de Santos, os 

voluntários foram convidados a participar do projeto de iniciação científica a 

partir da avaliação nutricional. Os participantes que voluntariamente 

procuraram assistência nutricional, e se enquadraram, no perfil de interesse, ao 

saírem do consultório, foram convidados a participar do estudo. Após 

explicação detalhada do projeto, os voluntários assinaram o termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE).  

De acordo com o real interesse clínico por parte da nutrição, dentro de 

suas rotinas, aqueles voluntários que se enquadraram no perfil da pesquisa e 

que coincidentemente tiverem exames de sangue solicitados e as informações 

pertinentes aos marcadores inflamatórios assinalados e devidamente 

arquivados em planilha.  

Em sala contígua, ocorreu o inquérito com relação ao uso de 

anticoncepcionais e/ou reposição hormonal. Foram questionadas sobre o 

Índice de Menopausa de kupperman, que avaliou os sintomas da menopausa. 

Vale ressaltar que a pesquisa não alterou a rotina da Clínica, e tampouco gerou 

custos adicionais, pois, tratou-se de um delineamento de estudo do tipo 

observacional, de caráter epidemiológico, com a intenção de estabelecer 

correlações entre quadro clínico e fatores de riscos associados. 

Com a anuência do voluntário, as informações colidas na avaliação 

nutricional feita pela professora nutricionista, orientadora de estágio, em 

conjunto com os alunos de nutrição, foram assinaladas, passadas para planilha 

e armazenadas. Entre essas informações podemos destacar: peso, altura, IMC 



 

 

 

 

e antropometria. Ressalta-se que todas as informações manter-se-ão sempre 

sigilosas, e que somente tornar-se-á público dados estatísticos gerados a partir 

dessas informações. 

Os participantes foram mulheres adultas, maiores de 18 anos, que 

procuraram o serviço de nutrição do laboratório-escola da Universidade 

Paulista, Campus Rangel-Santos, situado à Avenida Ana Costa, 65 - Vila 

Matias, Santos. 

Critérios de exclusão: 

 Foram excluídas as mulheres com doenças agudas, tais como infecções 

e processos inflamatórios. Pessoas durante período de pós-operatório recente, 

com tempo menor que 3 meses. Outros voluntários que foram excluídos: 

voluntário anginoso e/ou, portador de infarto agudo do miocárdio recente.  

Os participantes s todos do sexo feminino, estratificadas em 4 grupos:  

Grupo de adultos jovens, com idade inferior à 40 anos de idade, sem o uso de 

anticoncepcionais 

Grupo adultos jovens, com idade inferior à 40 anos de idade, que utilizam 

anticoncepcionais 

Grupo climatério/pós-menopausa sem reposição hormonal, com idade superior 

à 40 anos, e que preenchem os pré-requisitos para serem classificadas, como 

mulheres no climatério. 

Grupo climatério/pós-menopausa com reposição hormonal, com idade superior 

à 40 anos, e que preenchem os pré-requisitos para serem classificadas, como 

mulheres no climatério. 

 

 

Composição corporal 

As informações com relação à composição corporal, estado nutricional e 

pressão arterial (PA) foram assinaladas em prontuário durante à avaliação 

nutricional, e, portanto, foram extraídas do mesmo, sob autorização prévia da 

Clínica de Nutrição. Vale lembrar, que essas informações foram pertinentes 

somente aos voluntários que consentirem a participar da pesquisa.  

O peso corporal e a estatura foram mensurados e o IMC calculado (peso 

kg/estatura m2). As circunferências abdominal, do braço, cintura e quadril foram 

coletadas utilizando fita métrica com precisão de 1 mm. Foi calculada a relação 



 

 

 

 

cintura/quadril (cintura cm/quadril cm) e cintura/estatura (cintura cm/estatura 

cm). O percentual de gordura e massa magra foi avaliado pela soma das 

quatro dobras cutâneas: tricipital (mm), bicipital (mm), sub escapular (mm), 

supra ilíaca (mm). Para essa avaliação foi utilizado um adipômetro. 

A partir da real necessidade e indicação clínica, por parte da nutrição, foram 

solicitados os seguintes exames: 

 

Exame de sangue 

 A amostra de sangue foi coletada com os participantes em jejum de 12 h 

para hemograma e dosagens bioquímicas. As coletas aconteceram no período 

da manhã. O sangue para exames bioquímicos foi centrifugado e armazenado 

até o momento analisado. Para o hemograma foi utilizado o tubo com EDTA 

afim de evitar coagulação até o momento da análise. Ele é composto de 

eritrograma (contagem de hemácias, hemoglobina, hematócrito e índices 

hematimétricos), leucograma (contagem de leucócitos e diferencial) e 

plaquetas. Os bioquímicos foram: colesterol total e frações (HDL e LDL), 

triglicerídeos, glicose, hemoglobina glicada (Hb A1C) e proteína C reativa 

(PCR). 

 

Coleta de sangue 

O sangue foi colhido pela enfermagem da mesma clínica em sala de coleta 

específica. A coleta foi feita com o paciente sentado com o braço apoiado em 

local específico. O desconforto foi mínimo e se dá apenas por conta da agulha.  

Após a coleta, o sangue foi encaminhado ao laboratório de biomedicina 

seguindo os procedimentos citados no tópico anterior. 

 

 

 

 

Protocolo: 

Dia 1: TCLE, Avaliação clínica, Antropometria, Pesquisa de uso hormonal e 

pedido de coleta de sangue. 

Dia 2: Extração e Coleta de sangue e análise do sangue 

Estatística: 



 

 

 

 

Os dados colhidos a partir de um formulário elaborado no programa Microsoft® 

Office Infopath2007 versão 12.0(©Microsoft Corporation, Albuquerque, NM, 

EUA) foram codificados e armazenados em banco de dados usando o 

programa Microsoft® Office Excel2007 versão 12.0 (©Microsoft Corporation, 

Albuquerque, NM, EUA). 

 Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados, incluindo 

freqüências, medidas de tendência central e variabilidade por meio do 

programa Microsoft® Office Excel2007 (versão 12.0). Posteriormente, foi 

realizado Teste T de Student e ANOVA entre os  grupos: "A", "B", "C" e "D". 

Por meio do programa Graphpad Prism® versão 7 (GraphPad Software Inc., 

San Diego, CA, EUA) foi realizada a  análise estatística, baseada em um 

intervalo de confiança de 95% e a probabilidade de erro estabelecida foi de 5%.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS  
 

Entre as 81 pacientes estudadas, foram 54% de mulheres férteis, 8% de 

mulheres na menopausa com uso de reposição hormonal e 38% de mulheres 

na menopausa sem uso de reposição. Houve prevalência de resultados 

positivos para mulheres no período fértil, visto que, encontram-se em proteção 

hormonal, são mais ativas e praticam mais atividades físicas. Toda via, 

demostram resultados de RCQ acima dos valores de referência aumentando o 

risco de doenças cardiovasculares.  

 Mulheres na menopausa com tratamento de reposição hormonal, 

apresentam resultados significativos, demonstram-se resultados melhores 

comparando-as com mulheres sem reposição, menores circunferências e 

menor IMC. Os valores de RCQ encontram-se de acordo com os valores de 

referência.  

 

Tabela 1. Medidas e índices antropométricos 

 

Medidas e índices 

antropométricos 

 

N (%) ou média (± 

DP) Mulheres 

férteis 

N (%) ou média (± DP) 

Mulheres na 

menopausa 

com RH 

N (%) ou média (± 

DP) Mulheres na 

menopausa sem RH 

IMC 30,8 (±7,7) 45,4 (±6,0) 60,8 (±7,7) 

CCintura 88,4(±16,1) 131,6 (±13,7) 176,8(±14,5) 

RCQ 3,5 (±17,9) 1,1 (±5,8) 1,4(±0,09) 

CAbdominal 93,9 (±19,3) 139,8 (±12,9) 192,7(±14,3) 

CBraço 34,6(±11,5) 50,6 (±5,8) 63,2(±5,4) 

Soma das dobras 90,0(±37,4) 106,7 (±49,1) 197,6(±43,5) 

Percentual de gordura 35,2(±6,8) 37,1 (± 7,1) 67,1(±5,4) 

Leucograma    

Leucócitos 6354,1(±1783,3) 7839,5 (± 1497,7) 12178,6 (±1504,8) 

Neutrófilos 3421,5(±2364,6) 3571,6 (± 882,4) 5827,4 (±2197,2) 

Linfócitos 3058,5(±1182,5) 3189,4 (±865,4) 3577,2 (±1307,8) 

Monócitos 364,2(±214,7) 270,5 (±130,8) 510,7 (±249,8) 

Eosinófilos 267,8(±196,5) 126,6 (± 70,7) 127,0 (±46,9) 

Basófilos 0,05 (±0,2) 0 24,9 (±35,0) 

Perfil Lipídico    

Glicemia 87,1(±12,8) 124,9 (±21,9) 188,4 (±25,8) 

Colesterol 151,2(±34,4) 170,1 (±8,4) 344,6 (±42,3) 



 

 

 

 

HDL 44,5 (±10,1) 46,8 (± 13,4) 87,0 (±14,0) 

LDL 85,3 (±31,4) 103,0 (± 4,2) 1558,8 (±2098,6) 

Triglicérides 176,6 (±310,9) 110,7 (± 2,8) 251,7 (±115,2) 

IMC: Índice de massa corporal. CCintura: Circunferência cintura. RQC: Relação cintura quadril. 

CAbdominal: Circunferência abdominal. CBraço: Circunferência braço. HDL: Lipoproteínas de 

alta densidade. LDL: Lipoproteína de baixa densidade. 

 

Com base nos resultados obtidos, pode se notar que as medidas 

antropométricas de IMC, CCintura, CAbdominal e Cbraço de mulheres férteis 

mostram-se melhores, sendo resultados com medidas inferiores, logo possuem 

menos gordura nessas regiões, comparando-as com as mulheres na 

menopausa, que por sua vez apresentam-se melhores em pacientes que 

utilizam alguma forma de reposição hormonal. A RCQ que indica o risco de 

doenças cardiovasculares apresentou-se elevado em mulheres férteis.  

Quanto os resultados do leucograma, notou-se que os leucócitos, 

neutrófilos e linfócitos, apresentam-se em menores quantidades em mulheres 

férteis. Já os monócitos, eosinófilos e basófilos estão diminuídos em mulheres 

que utilizam reposição hormonal, demonstrando menores riscos de processos 

inflamatórios e infecciosos.  

Com relação aos resultados do perfil lipídico, demonstrou-se que 

mulheres menopausadas com uso de reposição hormonal apresentam 

menores índices de glicemia, colesterol total e frações, sendo importantes para 

P R E S S Ã O  A R T E R IA L  S IS T Ó L IC A *

m
m

H
g

M
e n o p a u s a  s

e m
 r

h

M
e n o p a u s a  c

o m
 r

h

F é r te
is

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

P R E S S Ã O  A R T E R IA L  D IA S T Ó L IC A *

m
m

H
g

M
e n o p a u s a  s

e m
 r

h

M
e n o p a u s a  c

o m
 r

h

F é r te
is

0

5 0

1 0 0

1 5 0

E O S IN Ó F IL O S *

m
m

3

M
e n o p a u s a  s

e m
 r

h

M
e n o p a u s a  c

o m
 r

h

F é r te
is

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

G L IC E M IA *

m
g

/d
l

M
e n o p a u s a  s

e m
 r

h

M
e n o p a u s a  c

o m
 r

h

F é r te
is

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0



 

 

 

 

a prevenção de doenças cardiovasculares assim como a comparação da RCQ.  

    Gráficos: Pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, eosinófilos e 

glicemia.  

 

A partir dos resultados de pressão arterial sistólica e diastólica de 

pacientes na menopausa com uso de reposição hormonal, apresentam-se com 

resultados melhores aos de pacientes do período fértil e menopausadas sem 

reposição hormonal. Também foi possível relacionar o índice k com o pcr, 

quanto maiores os sintomas da menopausa maiores foram as concentrações 

de pcr.  

  

 

Tabela 2. Correlação de Pearson entre o índice K e o marcador inflamatório 

PCR 

R R2 IC95% P 

0,59 0,35 0,11-0,85 0,02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

DISCUSSÃO 
 

O presente estudo identificou diferenças significativas nos resultados 

encontrados de mulheres na menopausa com o uso de reposição hormonal. A 

menopausa é caracterizada por uma fase de descobertas e algumas vezes por 

desconfortos provenientes pelas alterações hormonais. Fase onde ocorre mais 

riscos de doenças cardiovasculares devido a mudanças metabólicas 

associados a uma má qualidade de vida e aumento de medidas 

antropométricas. Esses fatores de risco associados a resistência a insulina, 

aumento da glicemia e insulinemia geram a síndrome metabólica(18). 

Os resultados de pressão arterial sistêmica de pacientes na menopausa 

com o uso de reposição hormonal, mostram que há uma diminuição desses 

valores comparando-as com pacientes que não utilizaram reposição. Segundo 

estudo a terapia hormonal na menopausa pode prevenir doenças 

cardiovasculares, possuindo um bom resultado em pacientes que iniciam o 

tratamento cedo, na perimenopausa, nos primeiros 10 anos do declínio 

hormonal, após esse período apresentou-se risco aumentado de eventos 

cardiovasculares, fator denominado de janela da oportunidade(19). Em um 

estudo realizado com mulheres seguidas durantes 10 anos, Danish 

Osteoporosis Prevention Study (DOPS), comprovou o conceito de janela de 

oportunidade, redução de eventos cardiovasculares, como também acidente 

vascular encefálico e câncer. O uso de terapia hormonal acarreta a ruptura da 

placa ateromatosa por meio de fatores pró-inflamatórios(20). 

Outro resultado que implica nos riscos cardiovasculares é a relação da 

circunferência da cintura e do quadril (RCQ) que em mulheres na menopausa 

com uso de reposição hormonal, apresentam-se menores, o valor desejado 

nessa faixa etária é entre 0,7 e 0,8. Esse resultado é obtido a partir da 

circunferência da cintura em relação a circunferência do quadril, quanto maior o 

acumulo de gordura nessas regiões maior será o risco de doenças 

cardiovasculares, o sedentarismo e o uso de bebidas alcoólicas podem 

influenciar esse risco(21). 

Os valores obtidos a partir do leucograma, como a dosagem de 

eosinófilos, monócitos e basófilos apresentam-se valores mais baixos para 

mulheres em tratamento hormonal, sendo assim apresentando menores 



 

 

 

 

processos inflamatórios. Acredita-se que a reposição melhore a resposta 

imunológica celular que, por sua vez, é afetada nessa fase da vida, sendo que 

os esteroides sexuais promovem regulação do sistema imune(22). Logo os 

resultados do leucograma de mulheres no período fértil da vida apresentam-se 

melhores do que as mulheres menopausadas, com ou sem reposição 

hormonal, apresentando diferencias significativas apenas nos monócitos, 

eosinófilos e basófilos.  

Foi possível relacionar e comparar os sintomas da menopausa com o 

Índice menopausal de kupperman (IMK) que avalia a qualidade de vida e os 

sintomas da menopausa com os resultados das concentrações séricas de 

proteína C reativa (pcr). Podendo evidenciar que quando maiores os sintomas 

causados pelo declínio hormonal maiores são as concentrações desse 

marcador inespecífico de inflamação sistêmica. O pcr também está relacionado 

com os riscos de doenças cardiovasculares, entre alguns marcadores 

inflamatórios ele é o mais forte indicador de doenças relacionadas(23). 

O uso da reposição hormonal demostrou resultados positivos aos 

índices de triglicerídeos, que se apresentou em menor índice comparando com 

mulheres sem uso de reposição hormonal e férteis. A privação estrogênica 

aliada a fatores externos eleva os níveis do perfil lipídico no sangue, 

triglicerídeos, LDL e colesterol total, que favorecem a aterogênese. Estudos 

mostram que na reposição o estrógeno diminui os níveis de LDL e colesterol 

total e aumenta HDL. Toda via, o efeito da terapia no perfil lipídico está 

associado com a via de administração, possuindo maior impacto quando 

administrada via oral, pois aumentam a atividade enzimática hepáticas lipases, 

assim diminuem os níveis de colesterol total e LDL, e sintetizam HDL 

diminuindo os riscos cardiovasculares(24). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 
  
 Por fim, concluímos que mulheres que fazem o uso de reposição 

hormonal na menopausa apresentam índices antropométricos e leucograma 

dentro dos parâmetros esperados para uma boa qualidade de vida, 

comparando-as com as que não utilizam o uso de reposição hormonal. Os 

resultados de RCQ apresentam um menor risco de doenças cardiovasculares 

até mesmo, que as mulheres no período fértil da vida. A partir do IMK e pcr 

mostram que quanto maiores os sintomas da menopausa mais possíveis 

processos inflamatórios. 

 Entre alguns obstáculos encontrados durante o estudo, podemos 

ressaltar a dificuldade de encontrarmos pacientes mulheres que estivessem na 

menopausa e que realizaram algum tipo de reposição hormonal, acreditamos 

que possa ser pelo pouco conhecimento e pelos mitos relacionados ao  

assunto. Contudo, sugere-se um maior reconhecimento do assunto para que 

haja um menor preconceito em relação ao uso de reposição hormonal e que 

seu possível risco justifique seus benefícios.  
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ANEXOS 
 

ÍNDICE DE MENOPAUSA KUPPERMAN 
 

SINTOMAS LEVES MODERADOS INTENSOS 

ONDAS DE CALOR 4 8 12 

PARESTESIA 2 4 6 

INSÔNIA 2 4 6 

VERTIGEM 2 4 6 

NERVOSISMO 2 4 6 

DEPRESSÃO 1 2 3 

FADIGA 1 2 3 

ARTRALGIA/MIALGIA 1 2 3 

CEFALEIA 1 2 3 

PALPITAÇÃO 1 2 3 

ZUMBIDO 1 2 3 

 
Leves=0 a 19 
Moderados=20 a 35 
Intensos= mais de 35 
 
Foi questionado ao participante: 

 

1. Você faz uso de anticoncepcional? 



 

 

 

 

a. Por quanto tempo ininterrupto? 

b. Já fez uso anteriormente? 

c. Por quanto tempo? 

d. Há quanto tempo não utiliza? 

2. Você faz uso de reposição hormonal? 

a. Por quanto tempo ininterrupto? 

b. Já fez uso anteriormente? 

c. Por quanto tempo? 

d. Há quanto tempo não utiliza? 

3. Fez alguma cirurgia recentemente (3meses)? 

4. Sofre de angina? 

5. IAM? 

6. Alguma doença crônica? 

 

 


