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1. Introdução

A menopausa, etimológica e clinicamente, é apenas
a data da última menstruação espontânea, após uma
ausência de um ano.
Por uso impróprio desta palavra, menopausa é
usada para se referir o climatério, que deriva do grego (klimakter) escada. É uma escada descendente
da função dos ovários que marca a transição da fase
reprodutiva para a não reprodutiva da vida da mulher. É o invés do que se passa na puberdade, que é
também uma escada, mas ascendente, e que marca a
transição para a fase reprodutiva da vida da mulher.
Por isso, de agora em diante, se referirá o climatério
e não a menopausa.

Este é um tema de grande importância clínica e
epidemiológica que tem sido amplamente discutido, principalmente nos meios de comunicação social, com grande destaque para os possíveis perigos
dos tratamentos hormonais que são geralmente
preciosos para o alívio dos sintomas e para a melhoria da qualidade de vida. Tudo teve início em 2002
* Na Bibliografia (fim do capítulo) são mencionadas as fontes de informação recomendadas para melhor compreensão deste problema e a forma de
as pesquisar.
Optou-se por não se indicar uma referência bibliográfica a cada facto descrito para não interferir com a melhor leitura de um texto didáctico, como
é este, especialmente destinado aos clínicos. Inseriram-se quadros e tabelas
para leitura e fixação mais fácil de factos importantes e assim se evitarem
os sublinhados no texto.

quando na imprensa se fez eco dos primeiros resultados do estudo Women’s Health Initiative (WHI)
realizado pelos National Institutes of Health (NIH)
nos EUA. Anunciou-se um aumento de riscos (carcinoma da mama) da ordem dos 23% o que induziu
muitos a interpretarem que 23% das mulheres tratadas iriam ter um cancro da mama… Foi um erro de
interpretação trágico porque os relatores do WHI
(intencionalmente !?...) omitiram que se tratava de
um aumento de 23% no risco relativo, o que na realidade significava apenas um acréscimo de 0,8 mulheres por cada 1.000 durante 1 ano, submetidas a uma
terapêutica estroprogestativa contínua, por via oral,
em mulheres com uma média etária de 63 anos e
(assintomáticas !!!), portanto sem qualquer relação
com os grupos etários mais jovens que incluem as
mulheres que têm sintomas (afrontamentos, suores
nocturnos, etc).
Os problemas relacionados com o climatério
exigem actualmente do ginecologista uma sólida
formação em medicina interna e muito bons conhecimentos de psicologia. O ginecologista que trata
esssas mulheres tem que ser “gente” para criar empatia, ser “médico” para conhecer e estudar todos os
problemas de que a mulher pode sofrer e, finalmente, ser “especialista” para usar os seus conhecimentos
e técnicas específicas da especialidadde.
Não se podem conceber clínicos, nesta área, que
sejam só bons especialistas, médicos razoáveis e sem
tempo para serem “gente”.
Será feita, neste capítulo, uma revisão da:
• Fisiologia do climatério;
• Sintomas e sinais frequentes;
• História clínica;
• Exame objectivo;
• Exames complementares;
• Identificação de factores de risco;			
• Cardiovasculares;
• Oncológicos;
• Ósseos;
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• Resumo de identificação de problemas;
• Aconselhamento terapêutico;
• Os agentes terapêuticos hormonais;
• As vias e esquemas de administração.
2. Fisiologia do climatério

O ovário é um orgão misto: é uma glândula de secreção interna (esteróides sexuais) e de secreção
externa (óvulos).
À nascença o ovário está dotado de uma enorme
população de ovocitos que se vai reduzindo progressivamente até à menarca e, ainda muito mais, daí até
à menopausa.
A secreção de estrogéneos, pelos folículos, aumenta muito a partir da puberdade e reduz-se progressivamente após a menopausa.
O funcionamento endócrino e exócrino dos folículos é estimulado por duas hormonas do lobo anterior da hipófise: as hormonas foliculoestimulante
(FSH) e luteinizante (LH) ambas também estimuladas por uma hormona libertadora de gonadotrofinas (GnRH) produzida no hipotálamo; esta, por
sua vez, depende, entre outras, da acção reguladora
do cortex cerebral.
À medida que se aproxima o climatério há um
aumento progressivo da FSH que pode ser devido à
menor secreção de inibina e de estradiol pelos folículos (ambos com um efeito de retroacção negativa
sobre a unidade hipotálamo- hipofisária). O excessso de produção de FSH e LH poderia resultar numa
maior secreção de estradiol pelos folículos, mas o
que se verifica é o contrário. Isto porque, ou os folículos (teca interna e granulosa) estão deficientes em
receptores para FSH e LH ou porque os níveis elevados de FSH e LH (que se doseiam por métodos
imunológicos) representam isoformas de FSH com
muita imunoactividade e fraco efeito biológico.
Por vezes um excesso de LH pode luteinizar o
estroma ovárico, podendo segregar mais testosterona e causar nessas mulheres um certo grau de hirsutismo (mais frequente na face).
Recorde-se que, na via da biossíntese dos esteróides sexuais, o colesterol transforma-se em progesterona e esta, através da síntese de androgénios,
em estrogéneos. É por um novo efeito enzimático
(aromatase) que os androgéneos irão dar origem
aos estrogéneos.
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Enquanto que nos folículos o capital enzimático
está completo, no estroma não há aromatase e por
isso, se acumulam androgéneos que não se transformarão em estrogéneos. Já o corpo amarelo é tambem deficiente em aromatase e em desmolase (que
cinde a cadeia lateral da progesterona; por isso se
acumula progesterona que é segregada).
Estas interacções do Sistema Nervoso Central
→Hipotálamo→Lobo Anterior da Hipófise→Ovários
permitem também compreender um pouco a fisiologia da menopausa precoce: ou a FSH é produzida
com pouca bioactividade e muita imunoactividade
(FSH elevada) ou os folículos tornam-se refractários a um estímulo normal por não conterem receptores para FSH (e daí níveis baixos de estradiol com
muito fraco efeito de retroacção negativa sobre a hipófise, o que justifica os níveis elevados de FSH).
De qualquer forma a sintomatologia e a terapêutica quer da menopausa natural como da precoce
são equivalentes, o mesmo se passando também
com a menopausa cirúrgica (ovariectomia bilateral
em mulheres jovens), e até nas agenésias gonadais.
3. Sintomas e sinais mais frequentes

VASOMOTORES

UROGENITAIS

[__] Afrontamentos

[__] Dispareunia

[__] Suores nocturnos

[__] Secura vaginal

[__] Insónias

[__] Polaquiúria

[__] Cefaleias

[__] Incontinência

[__] Palpitações

[__] Diminuição da líbido

[__] Depressão

[__] Síndrome uretral

[__] Irritabilidade
[__] Fadiga

Índice de Kupperman (1)
Sintomas

Intensidade (0 a 3) Coeficiente Pontuação

Afrontamentos			

(x) 4

Parestesia			

(x) 2

Insónia				

(x) 2

Nervosismo			

(x) 2

Depressão			

(x) 1

Vertigens			

(x) 1

Fadiga				

(x) 1

Artralgia/Mialgia			

(x) 1

Cefaleias				

(x) 1

Palpitações			

(x) 1

Zumbidos			

(x) 1

Total
Sintomas: Leves – até 19; Moderados – 20 a 35; Intensos – mais de 35.

Os sintomas mais incomodativos e frequentes
são os chamados afrontamentos e rubores súbitos
(flushes e flashes), que são sensações, de ocorrência
súbita, de calor principalmente na cabeça. Podem
acompanhar-se de suores nocturnos exagerados,
que contribuem também para as insónias de que se
queixam muitas mulheres.
Isto deve-se a uma disfunção do centro termoregulador do hipotálamo que está sob o controlo
dos estrogénios circulantes. É curioso notar que,
por exemplo nas disgenésias gonadais não tratadas,
não há referência a afrontamentos. No entanto, se se
fizer uma terapêutica estrogénica e depois fôr suspensa, então essa mulher já tem afrontamentos. Por
isso, se admite que o centro termoregulador só dá
origem a afrontamentos se tiver estado previamente
exposto ao efeito de estrogénios.
O sistema nervoso central é não só um alvo para
os esteróides sexuais, como também um órgão em
que os mesmos são sintetizados.
As actividades neuronais e as conexões sinápticas são reguladas pelas hormonas sexuais. Por isso,
na sua carência, surgem sintomas de ordem psiquíca
(tais como irritabilidade, humor depressivo, choro
fácil, diminuição da líbido, falta de memória e de
concentração). Estas perturbações, com redução da
auto-estima, podem causar crises de ansiedade que
a mulher compensa através dos prazeres gustativos
(polifagia, consumo de doces) e menos exercício,
que vão contribuir para o excesso de peso e até para
a obesidade.
A falta de estrogénios causa também um certo
grau de insulinorresistência que é um dos componentes da síndrome metabólica. Quando há insulinorresistência é necessário que o pâncreas segregue
mais insulina para que nas células, menos permeáveis, entre a quantidade de insulina necessária à homeostase. Há, portanto, em circulação mais insulina
do que é normal. Daí resulta um aumento da lipogénese (obesidade) e de triglicéridos (o principal
factor de risco cardiovascular nas mulheres).
Outros componentes da sindrome metabólica
são a hipertensão arterial e a baixa do colesterolHDL (factor de protecção cardiovascular), porque os
estrogénios em baixa concentração não conseguem
estimular a síntese hepática da apolipoproteina-A1.
Os sinais mais visiveis na pós-menopausa são
a atrofia da mucosa vaginal (secura que causa dis-

pareunia) e da pele, com tendência para a queda
de cabelo. As mamas tornam-se mais flácidas. Os
ossos tornam-se menos densos por falta de sintese
do colagéneo ósseo, menor formação óssea e maior
reabsorção, o que é visivel por densitometria óssea e
pela radiografia da coluna (vértebras em cunha, por
fracturas de afundamento) e do colo do fémur, com
desaparecimento das linhas de Singh, o que contribui para a osteopénia, osteoporose e fractura.
Assim a típica mulher pós-menopáusica, descompensada, tem uma grande diminuição da sua
qualidade de vida, com reflexos a nível social e profissional.
4. História clínica

Nunca é demais acentuar que o primeiro contacto
do médico com a mulher é fundamental para que se
estabeleça uma boa relação de confiança, sem a qual
muitos tratamentos falham.
O médico deve levantar-se para a receber, deve
tratá-la pelo seu primeiro nome e iniciar a conversa
com perguntas não médicas, como saber o local da
residência, profissão, família, etc.
Só depois dará início à história clinica, que nunca deve começar por fazer uma série de perguntas. É
preferivel inquiri-la simplesmente “o que é que a traz
por cá, D. Fulana?”, “Em que posso ajudá-la?”, etc.
A partir daí o médico experiente conduzirá um
interrogatório sem deixar de lhe dizer que a menopausa não é uma doença e que muitas mulheres têm
os mesmos sintomas, todos eles elimináveis.
Depois de se conhecerem todos os dados é indispensável uma história sexual; pode obter-se simplesmente com uma pergunta “Sente prazer nas suas
relações sexuais?” A sua resposta é um ponto de partida para se obterem mais informações.
Nos antecedentes pessoais é indispensável saber a
data da menarca, tipo de ciclos menstruais, número de gravidezes, data da 1ª.gravidez, amamentação,
peso dos filhos (estes dados podem alertar para insulinorresistência e definem também a protecção
contra o cancro da mama), problemas ginecológicos e tratamentos efectuados, os medicamentos que
está a tomar e porquê, cirurgias anteriores, exames
clinicos e complementares anteriores, etc. Nunca
esquecer perguntar se há alergias medicamentosas
e outras. Se se cansa facilmente? Má tolerância ao
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frio? Dores précordiais?
Na história familiar é obrigatório saber se há casos de cancro da mama ou do cólon, diabetes (tipo 1
ou 2) e outras doenças de predominância familiar.
O exame objectivo
Medição da altura, perímetro abdominal e da anca.
Peso e bioempedância para determinação da percentagem de gordura. (A medição do perímetro
da cintura correlaciona-se significativamente com
a obesidade vísceral, com a insolinorresistência e
com a síndrome metabólica). Medição da pressão
arterial e frequência cardíaca.

O exame tem que ser completo!
Começar pela cabeça com a observação do cabelo, pele da face (acne?, seca?, hirsustismo?), olhos
e pupilas (exoftalmo?). Segue-se o pescoço com a
palpação das cadeias ganglionares, das carótidas, da
tiroideia. As mamas devem ser cuidadosamente observadas em várias posições antes de se proceder à
palpação e compressão dos mamilos, para ver se há
secreção hemática ou láctea. Palpação das axilas.
A auscultação cardíaca também faz parte do exame (Sopros? Arritmias?).
Palpação abdominal (fígado e baço).
O estudo dos membros inferiores é importante
(edemas?, varizes?).
Só depois destes exames é que se fará o exame
ginecológico (Vulva? Vagina lisa? Friável? Cistocelo? Rectocelo? Prolapso? Colo do utero? Colposcopia?)
Estudar a fresco a citologia da parede vaginal
(atrofia?). E antes do exame bimanual (será feita
colheita cervicovaginal para teste de Papanicolaou
a que pode seguir-se teste de lugol).
5. Exames complementares

• Citologia cv (Papanicolaou);
• Densitometria óssea DEXA (coluna lombar e colo
do fémur);
6. Informação sobre os factores de risco
CANCRO DA MAMA
[__] Antecedentes familiares directos
[__] Menarca precoce
[__] Irregularidades menstruais
[__] 1ª gravidez ≥ 35 anos
[__] Nuliparidade
[__] Não aleitamento
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
[__] Doença isquémica arterial
[__] Peso
[__] Tensão arterial
[__] Colesterol
[__] Triglicéridos
[__] HDL
[__] Cigarros / dia
CANCRO ENDOMÉTRIO
[__] Obesidade
[__] Diabetes
[__] Hipertensão não controlada
OSTEOPOROSE
[__] Raça
[__] Sedentarismo
[__] Massa óssea reduzida
[__] Ingestão insuficiente de lacticínios
[__] Tabagismo
[__] Antecedentes familiares osteoporose
[__] Magreza
[__] Nuliparidade

Explicar os riscos
• É mais fácil apresentar os riscos absolutos do que os riscos
relativos.
• Um risco é raro quando ocorre em menos de 10 de cada
10.000 mulheres por ano; é muito raro se ocorrer em menos
de 1 por cada 10.000 mulheres por ano.
NAMS position statement. Menopause 2008.

• Hemograma, V.S., PCR, fibrinogénio, transaminases, fosfatase alcalina, glicémia e insulina em jejum,
colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, creatinina,
ácido úrico, Ionograma, FSH, PRL, estradiol, TSH,
f T4, urina tipo 2 e asséptica, pesquisa de sangue
oculto nas fezes;
• Mamografia, ecografia mamária;
• Ecografia ginecológica (c/sonda vaginal);
• Ecografia abdominal;
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Exemplos de risco absoluto, risco relativo, risco
atribuível
• Se comprar um número da lotaria, terá 1 oportunidade em
um milhão de ganhar (risco absoluto).
• Se comprar cinco números da lotaria, a oportunidade será
cinco vezes maior, ou simplesmente 5 em um milhão.
• As oportunidades de ganhar aumentam 5 vezes,
(risco relativo).
• A diferença entre os dois riscos é de 4 em um milhão
(risco atribuível).

MULHER

Risco atribuível, ou de excesso
(que é o mais importante para a clínica)

Risco de doença coronária1*

Não fumador

risco atribuível, ou de excesso.

mg/dl 150 200 250 300
mmol/l 4 5 6 7 8
180

7. Resumo de identificação de problemas

120
180
160
Pressão Sistólica (mmHg)

140

a) Riscos cardiovasculares:
• Para aterosclerose;
• Para AVC;
• Para doença coronária.

120
180
160
140
120
180
160
140

CHD Risk Over 10 Years
(Framingham CHD Risk Score)

Assess CHD risk and years since last menstrual period
Years Since Last Menstrual Period
<5

6 to 10

Very low (<5%)

HT OK

HT OK

Low (5% to <9%)

HT OK

Moderate (10% to 20%)

HT OK

HT OK

(Choose transdermal)

(Choose transdermal)

High (more than 20%)

120
180
160
120
mg/dl

70

160

Anos

180

140
120

60

160

Anos

180

140
120

50

160

Anos

180

140
120

40

160

Anos

180

140
120

160

30

140
mmol/l

180

Anos

160
140

• Risco cardiovascular?
• Risco mamário?
• Risco p/osteoporose?
• Riscos metabólicos?

Fumador
mg/dl 150 200 250 300
mmol/l 4 5 6 7 8

4

5 6

7 8

150 200 250 300
Colesterol

mmol/l
mg/dl

Pressão Sistólica (mmHg)

A diferença entre o risco de base, subjacente, e o risco após
receber TH é denominada

140
120
4

5 6

7 8

150 200 250 300
Colesterol

Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Atherosclerosis
1998;140:190-208.

DECISION ABOUT DURATION OF USE: continued moderate-to-severe symptoms; patient
preference; weigh baseline risks of breast cancer vs osteoporosis.
Manson JE e Martin KA. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:4567-75

http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/index.htm
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TH e tromboembolismo venoso (TEV)
• O TH oral aumenta o risco de TEV nas mulheres
pós menopausa
• O risco de TEV com TEP ou TE é menor em mulheres com
menos de 60 anos. O TH não reduz a mortalidade total nas
mulheres com mais de 60 anos.
• O risco de TEV com TE é menor pela via transdérmica.
• Estes riscos são classificados como raros.
NAMS position statement. Menopause 2008.

b) Riscos Mamários: atenção à história familiar!
Atenção à densidade mamária elevada que pode
ocultar uma neoplasia, nas mamografias.
Biópsia por punção?

TH e risco de CA mama
• O aumento de risco absoluto com TEP no WHI é raro (4 a 6
casos adicionais por 10.000 mulheres tratadas durante mais
de 5 anos).
• O TE no WHI não mostrou aumento de risco após 7 anos.
NAMS position statement. Menopause 2008.

(Click a question number for a brief explanation, or read all explanations.)
1.

Does the woman have a medical history of any breast cancer or of ductal
carcinoma in situ (DCIS) or lobular carcinoma in situ (LCIS)?

2.

What is the woman's age?
This tool only calculates risk for women 35 years of age or older.

3.

What was the woman's age at the time of her first menstrual period?

4.

What was the woman's age at the time of her first live birth of a child?

5.

How many of the woman's first-degree relatives - mother, sisters, daughters have had breast cancer?

6.

Has the woman ever had a breast biopsy?

6a. How many breast biopsies (positive or negative) has the woman had?

6b. Has the woman had at least one breast biopsy with atypical hyperplasia?

7.

What is the woman's race/ethnicity?

72 Endocrinologia, Diabetes & Obesidade

As Hormonas causam o Cancro?
Nada está provado nesse sentido !
Os raríssimos cancros que possam eventualmente surgir
durante os tratamentos hormonais eram muito
provavelmente cancros pré-existentes e silenciosos
cujo crescimento foi estimulado pelas hormonas.

O Cancro da Mama
O Risco Relativo aumentado de Cancro da Mama com
os estrogénios mais progestagénios durante 5, 6 anos é
comparável ao aumento de risco de Cancro da Mama para
uma mulher que consome uma bebida alcoólica por dia ou
que tem um Índice de Massa Corporal de 24, em comparação
com 22.

c) Riscos Ósseos
O Cancro da Mama
O risco de cancro da mama com os E+P combinados
contínuos é mínimo.

Factos sobre a Osteoporose (National
Osteoporosis Foundation: www.nof.org)

É necessário tratar 1250 mulheres (NNH) durante 1 ano até
que se diagnostique 1 cancro da mama (o que é equivalente
ao risco relativo de 23%!)

• 80% das pessoas osteoporóticas são mulheres.
• As mulheres perdem até 20% da sua massa óssea nos 5 a 7
anos após a menopausa.
• Cerca de uma em cada duas mulheres com mais de 50 anos
irá ter uma fractura osteoporótica nos anos seguintes.
• Cerca de 24% das pessoas com fracturas osteoporóticas, e
com mais de 50 anos de idade, morrem no ano seguinte à
fractura.
• Se bem que não haja cura para a osteoporose pode no
entanto ser tratada para evitar a sua progressão, com
os seguintes medicamentos: alendronato, Ibandronato,
residronato, ácido zoledrónico, ranelato de estrôncio,
estrogénios, SERM’s, hormona paratiroideia.

Factos sobre a Osteoporose (National
Osteoporosis Foundation:www.nof.org)
• A Osteoporose é uma doença caracterizada por massa óssea
baixa e deteriorização estrutural do tecido ósseo, causando
fragilidade óssea e um aumento de susceptibilidade para
fracturas, especialmente do colo do fémur, coluna e punho,
se bem que possa ser afectado qualquer osso.
• Cerca de 85-90% da massa óssea do adulto é adquirida aos
18 anos nas raparigas. Criar ossos fortes durante a infância e
adolescência pode evitar a osteoporose mais tarde.
• Em conjunto as seguintes medidas podem melhorar a saúde
óssea e evitar a osteoporose:
a) Ingerir as quantidades recomendadas de Cálcio e vitamina D.
b) Exercícios físicos em carga e exercícios de reforço muscular
c) Abstenção de tabaco e de excessos de álcool
d) Falar com o médico sobre o estado ósseo
f ) Fazer uma densitometria óssea e tomar a medicação
apropriada.
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Factores de risco clínico: chave para fractura

Risco de Fracturas

Score T do colo do fémur mais:

• A densidade mineral óssea (DMO) é apenas um dos factores
de risco para fracturas; há um grande espectro de riscos
para fracturas num grande conjunto de indivíduos com
osteopénia.

• Idade
• Fractura prévia com pequeno traumatismo
• Tabaco
• Artrite Reumatóide
• Excesso de ingestão de álcool (>2 unidades/dia)
• História de fractura da anca nos pais
• Uso prévio ou actual de corticosteróides
Adaptado de Kanis et al. Osteoporos Int 2005

Densitometria Óssea
• O melhor sistema é a absorciometria de Raios X de dupla
energia (DEXA).
• Considera-se normal um score T maior que -1, osteopénia
entre -1 e -2.5 e osteoporose com score T abaixo de -2.5.
• O score T representa o desvio padrão em relação a um
adulto jovem normal. Há um outro score Z que mede o
desvio padrão em relação a um adulto normal com mesma
idade

• A OMS desenvolveu um alogaritmo para a revisão de
fracturas que calcula a probabilidade de nos 10 anos
seguintes se vir a ter uma fractura do colo do fémur,
vertebral, antebraço ou húmero, entrando em linha de
conta com a DMO e outros factores de risco, que no
alogaritmo FRAX são a idade, sexo, história de uma fractura
osteoporótica, uso prolongado de corticoesteróides, artrite
reumatóide, outras osteoporoses secundárias, uma história
de fractura do colo do fémur nos pais, índice de massa
corporal baixo, tabagismo e consumo exagerado de álcool.
(www.nof.orgfrax_patch.htm)

Classificação de diagnóstico da osteoporose de acordo
com a Organização Mundial de Saúde
Classificação

Score-T

Normal

-1,0

Osteopenia
(massa óssea baixa)

Entre -1,0 e -2,5

Osteoporose

2,5

Osteoporose grave

-2,5 e história pessoal
de fractura patológica

Adaptado da Organização Mundial de Saúde 1994
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Doses mínimas que protegem o osso
Estradiol oral

0,25 a 1 mg

Estradiol (adesivo)

12,5 a 50 µg

Estradiol (gel)

1a5g

Tibolona		

1.25 mg

8. Eliminação dos riscos e sintomas:

a) Exercício físico diário (60 minutos de marcha,
ginástica de manutenção)
b) Alimentação adequada e fraccionada;
c) Sintomas: se não houver contraindicação;
• na pós menopausa recente: estrogénios (se for histerectomizada) ou estrogénios + progestagénios; de
início é preferível o esquema sequencial. Se triglicéridos aumentados ou hipertensão arterial, ou glaucoma, usar a via transdérmica. Se colesterol HDL
baixo (preferir via oral).
• na pós menopausa tardia: E (na histerectomizada)
ou E+P (baixa dosagem); estrogénios via vaginal
(se atrofia) ou tibolona.
d) Se houver riscos cardiovasculares usar:
• Estatinas;
• Diuréticos;
• Hipotensores.
e) Se houver risco mamário usar:
• Tibolona;
• Raloxifeno.
f) Se houver risco ósseo:
• Exercício e alimentação;
• Bisfosfonatos;
• Ranelato de estrôncio;
• Estrogénios;
• Tibolona;
• Raloxifeno;
• Cálcio;
• Vitamina D.

Alimentos ricos em cálcio2
Alimento

Valor (em mg)

Queijo Flamengo (30% gordura)

850

Queijo da Serra Curado

815

Sardinha conserva em azeite

445

Pó achocolatado (elevado teor gordura)

422

Queijo Camembert (Nacional)

300

Amêndoa (miolo)

266

Couve Galega (cozida)

264

Figos secos

235

Iogurte, Magro, Açucarado (aromatizado)

152

Leite , gordo

120

Leite, magro

120

Alimentos ricos em vitamina D1,2
Unidades
Internacionais

% DDR

Óleo de Fífado de Bacalhau,
1 colher de sopa

924

231

Salmão cozinhado, 100 gr

284

71

Cavala cozinhada, 100 gr

352

88

Atum, conserva em óleo, 90 gr

144

36

Sardinhas, conserva em óleo,
drenada, 100 gr

184

46

Leite magro, baixas calorias,
fortificado com vitamina D, 1 copo

98

25

Margarina, fortificada, 1
colher de sopa

62

16

Cereais prontos a comer,
fortificados com 10% de DDR
de vitamina D, 1 taça*

52

13

Ovo, inteiro**

36

9

Alimento

Medicação aprovada pela FDA para a osteoporose
Osteoporose
pós-menopáusica

Medicação
Nome
genérico

Preparado

Intervalo
entre doses Prevenção Tratamento

Estrogénios

Vários

Vários

√

Alendronato Comprimido
		

Diário,
semanal

Risedronato Comprimido
		
		

Diário, 		 √
semanal
mensal

Ibandronato

Comprimido

Mensal

Ibandronato

Injectável (IV)

3/mês

Zoledronato

Injectável (IV)

Anual

Raloxifeno

Comprimido

Diário

Calcitonima

Spray nasal

Diário

Teriparatida

Auto-injecção Diário
(SC)
(até 2 anos)

√

√
√
√

√

√
√
√
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g) se houver riscos metabólicos:
• Se insulino resistência: metformina;
• Estatinas;
• Alimentação;
• Exercício.
9. Contraindicações para TH:
Contraindicações absolutas para se iniciar um
TH
• Gravidez

Os referidos tratamentos hormonais quando não haja
contraindicação, têm como único objectivo a eliminação dos
sintomas (afrontamentos, suores, irritabilidade, disfunções
sexuais) e assim contribuir para a melhoria da qualidade de
vida.

Quando iniciar TH
O início logo após a menopausa tem grandes benefícios
para a saúde e pode reduzir a mortalidade total e os riscos
cardiovasculares
(cont’d)
NAMS position statement. Menopause 2008.

• Tromboembolismo venoso
• Embolia pulmonar

Duração do TH (cont’d)

• Carcinoma do endométrio, recorrente

É aceitável:

• Carcinoma da mama, recorrente

• Nas mulheres conscientes dos benefícios/riscos

• AVC

• Com as doses eficazes indicadas para a prevenção de fracturas osteoporóticas e perda de massa óssea quando outras
terapêuticas não sejam apropriadas.

• Enfarte do miocárdio
• Neoplasias estrogénio dependentes

• Sob supervisão médica.
NAMS position statement. Menopause 2008.

Contraindicações relativas para se iniciar um
TH
• Sangramento vaginal, sem diagnóstico
• Nódulo mamário, não investigado

Durante os tratamentos, e também quem não faça, devem
fazer-se mamografias, análises de colesterol, medição da
pressão arterial e da densidade óssea para assim se evitarem
cancros da mama, aterosclerose e fracturas ósseas.

• História de carcinoma do endométrio
• História de carcinoma da mama
• História familiar pesada de CA da mama
• História de tromboembolismo venoso
• História familiar de tromboembolismo
• História de embolia pulmonar

10. Possíveis efeitos secundários dos TH
• Sangramentos uterinos
• Corrimentos vaginais
• Mastalgia
• Náuseas

• Os tratamentos não devem ser iniciados depois dos 60
anos.
• De acordo com todos os consensos das Sociedades
Científicas Internacionais não há qualquer limite de tempo
para duração desses tratamentos desde que se obtenham
os benefícios e não haja efeitos secundários.

Indicação dos tratamentos
com progestagénios
• Só recomendável para mulheres com útero intacto que
fazem TE.
• Podem estar indicados em associações com TE vaginais,
se houver efeitos sistémicos.

• Distensão abdominal

NAMS position statement. Menopause 2008.

• Retenção de líquidos nas extremidades

Terminologia sobre vários tipos de tratamentos
estroprogestativos

• Cefaleias (enxaqueca)
• Estonteamento

Tratamento

Estrogénio

Progestagénio

• Irritação da pele (pelos adesivos)

Cíclico

Dias 1-25

Últimos 10-14 dias
do ciclo

Cíclico-combinado

Dias 1-25

Dias 1-25

Contínuo-cíclico
(também chamado
contínuo-sequencial)

Diariamente

10-14 dias por mês

Contínuo-cíclico
(também chamado
contínuo-sequencial;
ciclo longo

Diariamente

14 dias todos
2-6 meses

Contínuo-combinado

Diariamente

Diáriamente

11. Agentes terapêuticos disponíveis, doses e
esquemas
A escolha de qualquer tratamento baseia-se sempre numa
análise dos benefícios em relação aos seus riscos possíveis.
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Doses diárias aceitáveis de progestagénios
para a protecção do endométrio

Benefícios e Riscos dos Serm´s

Regime sequencial

1. não estimulam o endométrio

Noretisterona (Ac) 10 mg nos últimos 10-14 dias de um ciclo
de 28 dias

2. não aumentam a densidade mamária

Medroxiprogesterona (Ac) 10 mg nos últimos 14 dias de um
ciclo de 28 dias

Riscos

Didrogesterona 10 a 20 mg nos últimos 14 dias de um ciclo de
28 dias

Benefícios

3. tem efeito benéfico ao nível ósseo
1. induzem sintomas vasomotores
2. induzem riscos vasculares

Regime contínuo
Noretisterona (Ac) 1 mg
Medroxiprogesterona (Ac) 2.5 a 5 mg

Benefícios e Riscos da Tibolona

Drospirenona 2 mg

a) A tibolona deve ser usada com cuidado em mulheres idosas
em que a relação potencial benefício/risco possa ser menor
do que nas mulheres com menos de 70 anos de idade.

Doses iniciais de TH

b) Nas mulheres mais idosas a vantagem da tibolona em
relação à THS e raloxifeno é não induzir um risco
protrombótico.

Didrogesterona 5-10 mg

Doses diárias mais baixas usadas com TE sistémico:
• 0.5 mg oral micronizado 17ß-estradiol
• 0.01-0.025 mg transdérmico 17ß-estradiol (adesivo)
Doses baixas de progestagéneo:
• 1.5 mg MPA medroxiprogesterona oral
• 0.1 mg ac. Noretisterona oral
• 0.5 mg drospirenona oral
• 50-100 mg progesterona micronizada oral

c) Em comparação com o raloxifeno a tibolona reduziu o risco
de fracturas não vertebrais (RR 0.26).
d) Em comparação com a THS a tibolona diminui em mulheres
sem história de cancro da mama o risco de cancro da mama
(RR 0.68) e do cancro do cólon (RR 0.69).
e) A tibolona deve ser evitada  em mulheres muito idosas e
osteoporóticas, com risco de AVC e nas que têm cancro da
mama ou que têm um risco aumentado

Doses baixas de tibolona
• 1.25mg / dia
NAMS position statement. Menopause 2008.

Benefícios e Riscos dos Estrogénios isolados
Benefícios
1. alívio dos sintomas vasomotores
2. melhoria dos sintomas psíquicos
3. manutenção da massa óssea
4. podem reduzir problemas urogenitais
5. reduzem a incidência de cancro do cólon
Riscos
1. cancro da mama?

Benefícios e Riscos da Tibolona
Deve usar-se:
• na prémenopausa recente nas mulheres de tipo asténico,
com humor depressivo, diminuição da líbido e osteopénia.
• quando a THS induz mastodínia ou aumento da densidade
mamográfica.
• a dose inicialmente prescrita é de 2,5 mg/dia, que
posteriormente se reduz para 1,25mg (eficaz para o osso
mas menos eficaz para a sintomatologia vasomotora).
• não utilizar a tibolona para tratamento dos sintomas
vasomotores em mulheres que tiveram cancro da mama.

2. cancro do endométrio
3. tromboembolismo venoso
4. Acidente Vascular Cerebral

Benefícios e Riscos dos Progestagénios

HT e Mortalidade Total
• O TH pode reduzir a mortalidade total quando iniciada logo
após a menopausa

Benefícios

• Tanto TE como TEP podem reduzir a mortalidade total
quando iniciados em mulheres com menos de 60 anos

1. protegem o endométrio da acção dos estrogénios, evitando
hiperplasia

• O TH não reduz a mortalidade total nas mulheres com mais
de 60 anos.

2. reduzem o risco de cancro do endométrio

NAMS position statement. Menopause 2008.

3. reduzem os sintomas vasomotores
Riscos
1. aumentam a densidade mamária
2. aumentam o risco para o cancro da mama
3. induzem riscos cardiovasculares
4. podem aumentar a pressão arterial
5. podem ter efeitos androgénicos

• A Sociedade Internacional de Menopausa mantem a sua
recomendação de que os tratamentos hormonais devem
ser prescritos sempre que indicados
• O uso de hormonas após a menopausa e até aos 60 anos
de idade tem um risco mínimo mas tem benefícios
substanciais.
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12. O que toda a mulher deve seguir:
1. Inicie uma dieta mediterrânica, comendo:
a) Preferir pão integral e cereais
b) Preferir vegetais (tubérculos) vegetais verdes e legumes
(feijão, ervilha, cenoura, bróculos, tomate, etc.)
c) Preferir peixe (salmão, atum, etc.)
d) Preferir fruta fresca (maçãs, citrinos, etc.)
e) Eliminar a manteiga
f ) Bastante azeite

14. Os Mitos… e as Realidades...
Os Mitos…				

1

• Uma mulher “menopáusica” não precisa de tratamentos
especiais.
• Os tratamentos hormonais são muito perigosos (Cancro
da Mama, Doenças Cardiovasculares, AVC)
• Se se decidir prescrevê-los é preferir optar por hormonas
naturais
• Os fitoestrogénios são uma opção igualmente eficaz e
sem riscos

g) Um pouco de vinho tinto
h) Bastante chá (verde ou preto)
i) Nozes
2. Iniciar um programa de ginástica de manutenção e fazer
exercício, o mais possível: andar muito a pé.
3. Manter-se mentalmente activa;
4. Reformular o estilo de vida;
5. Tomar os seguintes nutrientes essênciais:

As últimas notícias …			

2

• Com a diminuição dos tratamentos hormonais (TH)
assistiu-se a uma redução do número de cancros da mama
(CaM).
• Os TH têm riscos se prolongados por mais de 5 anos.
• O risco de CaM desaparece logo que se suspendem os TH.

a) Vitamina A

4.000 UI/dia,

b) Vitamina B6

5-10mg/dia,

c) Vitamina C

500-1.000 mg/dia,

d) Vitamina D

800-1.200 UI/dia,

e) Vitamina E

200-400 UI/dia,

As Realidades…				

f ) Ácido fólico

0.5-1.0 mg/dia,

g) Cálcio		

100 mg/dia,

• Os resultados do estudo WHI não se podem aplicar à
práctica clínica e têm erros graves que se demonstraram.

h) Magnésio

250-400 mg/dia,

i) b-caroteno

5.000 UI/dia,

6. Para a prevenção de aterosclerose (aconselhável)
a) Lovastatina ou simvastatina (para a prevenção primária e
secundária, respectivamente)
b) Aspirina (50-100 mg/dia)
c) Inibidores do enzima conversor de angiotensina (IECA)

13. Conclusão

O que foi exposto, se para muitos é informação necessária e suficiente, para outros não responde cabalmente aos mitos que circulam.
As convicções são inimigos mais perigosos da verdade
do que as mentiras
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Por isso, apresentam-se seguidamente esses mitos com o contraposto das verdadeiras realidades.
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• Os 3 primeiros anos de um TH aumentam o risco de CaM,
que diminui daí em diante.

3

• A população estudada tinha 63 anos de média etária, era
assintomática, e foi submetida a um tratamento com um
único medicamento e sempre com a mesma dose, tanto
para as mais novas como para as mais idosas.

As Realidades…				

4

Os CaM que se diagnosticarem até pelo menos aos 10 anos de
TH correctos já estavam presentes e adormecidos na mama.
Não foram causados pelos TH. Foram apenas
estimulados no seu desenvolvimento, o que permitiu
um diagnóstico mais precoce e um melhor prognóstico.

					

5

Breast cancer after use of estrogen plus progestin in postmenopausal women.
Chlebowski RT, Kuller LH, Prentice RL, Stefanick ML, Manson JE, Gass
M, Aragaki AK, Ockene JK, Lane DS, Sarto GE, Rajkovic A, Schenken
R, Hendrix SL, Ravdin PM, Rohan TE, Yasmeen S, Anderson G; WHI
Investigators

CONCLUSIONS: The increased risk of breast cancer associated with the use of estrogen plus progestin declined
markedly soon after discontinuation of combined hormone
therapy and was unrelated to changes in frequency of mammography. 2009 Massachusetts Medical Society
N Engl J Med 2009 Feb 5 ;360(6):573-87

6

The mechanism of this rapid decline could be related to
direct hormonal effects on the growth of occult breast
cancers. If so, a reasonable question is whether the decline
in breast cancer incidence after the highly publicized publication of the initial WHI results will be durable or whether
breast cancer incidence will rise again after HT use stabilizes
among U.S. women (JW Oncol Hematol May 14 2007).

As Realidades…				

7

A suspensão de um TH não pode eliminar o risco para CaM.
A multiplicação das células neoplásicas é autónoma.
A eliminação do estímulo dos TH pode apenas reduzir
a velocidade das mitoses e retardar o diagnóstico do tumor.

13
50
40

Absolute Risk

					

30

50–59
60–69
70–79

20
10
0
-10
-20
-30

Coronary
Heart
Disease

Stroke

Venous Breast
Total
Global
Thrombo- Cancer mortality index
embolism

As Realidades…				
As Realidades…				

8

No grupo com placebo ( WHI ) também houve redução dos
diagnósticos de CaM !
Noutros Países (Europa) a diminuição do uso de TH não
se acompanhou da redução de diagnósticos de CaM !

As Realidades…				

• Não foram submetidos a estudos toxicológicos, estão
contraindicados no CaM, e podem ter efeitos hepatotóxicos.

9

Se bem os TH correctamente prescritos em mulheres com
menos de 60 anos, diminuam o risco cardiovascular e ósseo
(osteoporose) não devem ser receitados ab initio apenas
para a prevenção primária destas patologias.

Menor mortalidade global		

14

• Os fitoestrogénios disponíveis no mercado não têm
efeitos metabólicos positivos (lípidos, osso) e a sua eficácia sobre os sintomas vasomotores ultrapassa apenas em
10% o efeito de um placebo (30%).

10

Por cada 10.000 mulheres com idade entre 50-60 anos que
foram tratadas com hormonas houve menos 10 mortes do
que nas que não as usaram

						
11
Se forem instituidos antes dos 60 anos têm
beneficios adicionais em relação à:

As Realidades…				

15

Os TH só devem ser prescritos para a eliminação dos sintomas
(afrontamentos, suores nocturnos, disfunções sexuais)
que interferem negativamente com a qualidade de vida.

						
16
NAMS position statement on estrogen and
progestagen use in peri-and postmenopausal
women
Place no limit on ET/EPT treatment duration, provided it is
consistent with treatment goals; if monitored regularly, no
stipulation is made regarding when to reduce or stop therapy.

1. prevenção das doenças cardiovasculares

As Realidades…				

2. da osteoporose e

Não há limites sobre a duração de um TH desde que não
haja efeitos secundários ou contraindicações intervenientes
e que se verifique que a sua suspensão faz reaparecer os
sintomas que justificaram a sua prescrição.

3. da doença de Alzheimer

					

12

The Beneficial Effect of Hormone Therapy on Mortality and
Coronary Heart Disease in Younger versus Older Postmenopausal Women
Howard N. Hodis, MD; Wendy J. Mack, PhD
Medscape Ob/Gyn & Women’s Health
Posted 02/29/2008

17

À luz da evidência actual,		

18

deve dar-se aos médicos e às mulheres a garantia de que os
TH’s para o alívio dos sintomas da menopausa são seguros e
muito eficazes.

Qualidade de Vida			

19

É sempre possível melhorá-la:
dando mais anos à Vida
e mais Vida aos anos vindouros !
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15. Quais são as melhores recomendações do
médico à mulher climatérica ?

1. Explicar o que se está passando no seu corpo
durante o climatério e pós menopausa
2. Ocupação mental
3. Exercício físico
4. Alimentação adequada (consumo moderado de
vinho tinto e abundante de: peixe, vegetais, frutos, soja, leite, alho, chocolate, etc)
5. Manter o índice de massa corporal dentro dos
limites normais
6. Manter um perímetro normal da cintura
7. Abstenção do tabaco
8. Manter uma pressão arterial normal
9. Manter os lípidos sanguíneos nos valores normais (estatinas)
10. Exame mamário (palpação, inspecção mamografia)

16. Mensagens Finais

1. Prescrevam-se tratamentos hormonais na pós
menopausa quando clinicamente indicados,
se não houver contraindicações!
2. A prescrição de tratamentos hormonais de
longa duração depende sempre de uma análise
benefício/risco em comparação com medicações não hormonais e estratégias não medicamentosas.
3. Não são indispensáveis quaisquer respostas
dos ensaios clínicos em curso para que se possa hoje praticar uma boa Medicina!
Tão importante como
conhecer a doença que uma mulher tem
é
conhecer a mulher que tem a doença
                                                                        William Osler  

Evitar que uma mulher beneficie de
Qual é o melhor tratamento ?		

um bom tratamento hormonal pós menopáusico

• Em termos gerais é o que estiver sensatamente indicado, se
não contraindicado, após uma análise de benefícios e riscos,
de todas as estratégias e intervenções, hormonais ou não
hormonais

só pelo receio de efeitos secundários raros

• Deve estar dirigido a objectivos e alvos específicos que
serão avaliados regularmente de modo a determinar a sua
eficácia e a verificar a eventual ocorrência de quaisquer
efeitos secundários, uma condição que determinará a sua
duração
		

MNC

Qual é o melhor tratamento ?
• As necessidades e preferências da mulher são decisivas
baseadas no conselho do médico
• Não deve esquecer-se que apesar de haver muitos
tratamentos disponíveis não são no entanto indispensáveis
• Os médicos têm o dever de dar a sua melhor informação
independente às suas doentes de modo a que elas possam
fazer as escolhas acertadas e assim aderir aos tratamentos
• A mulher é quem toma a decisão se o médico não vir
contraindicações
• Portanto o melhor tratamento é aquele que a mulher
escolher
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MNC

não me parece ser uma Medicina satisfatória …
Manuel Neves-e-Castro

16. Síntese

1. Os tratamentos hormonais (TH) para o climatério devem ser principalmente indicados para a
terapêutica sintomática e só em casos especiais
para a prevenção primária de doenças.
2. Quando iniciados antes dos 60 anos de idade
os seus benefícios ultrapassam largamente os
muito raros efeitos secundários.
3. A duração dos TH depende dos objectivos alcançados e não está limitada a um período de
5 anos.
4. Durante os TH deve fazer-se uma revisão anual
e, eventualmente, fazer uma interrupção para
verificar a necessidade da sua continuação.
5. As informações difundidas sobre os resultados
dos estudos WHI e HERS referem-se apenas a
um grupo de mulheres com uma idade média
de 63 anos submetidas a um único tratamento
com uma dose única fixada. Por esse motivo
não se aplicam às mulheres pós-menopáusicas
com menos de 60 anos de idade.

6. As posições assumidas pela International Menopause Society, European Menopause and Andropause Society e Sociedade Portuguesa de Menopausa definem o estado da arte e, por esse
motivo, devem ser seguidas.
7. “Primum non noncere”, nem por defeito nem por
excesso!
“Estamos afogados em informação
mas famintos de sabedoria”
                                                                                             John Naisbilt

“Each time we learn something new, the astonishment
comes from the recognition that we were wrong before.
In truth, whenever we discover a new fact, it involves the
elimination of old ones.
WE ARE ALWAYS, as it turns out, fundamentally IN ERROR.”
Lewis Thomas English Biologist (1913-1993)
Sociedade Portuguesa de Menopausa (www.spmenopausa.pt)
European Menopause and Andropause Society (http://emas.obgyn.net/)
International Menopause Society (http://www.imsociety.org/)
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