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EDITORIAL
A Reposição Hormonal no Climatério:
Estrogênio isolado ou Progestogênio Associado?
Detemposemtempossurgemalgunsestudos
quecolocamemquestionamento condutas rotineiramente adotadas, e às vezes há umgrande sensacionalismoemtornodeles.Umforteexemplodistofoio
relato recente dos resultados obtidos do Breast
Cancer Detection Demonstration Project (Schairer
et al, JAMA2000;283:483), nos EUA, que mereceudestaqueinclusivenaimprensaleiga.Derepente,
parece que temos que mudar radicalmente o que
estamosfazendo!
Vamos aos fatos: este estudo usou dados de
46.000mulheresarroladasnesteprojetodedetecção
do câncer de mama, e analisou a associação entre a
Terapêutica de ReposiçãoHormonal (TRH) e o riscodecâncerdemama.Trata-sedeestudodecoorte,
comseguimento dos dados entre 1980-1995, realizado em29 centros de screening nos EUA. Analisando os 2.082casosdecâncerdemama que ocorreramnesta população, os autores encontraramque
as pacientes que faziam TRH combinada com
estrogênioeprogestogêniotinhamummaiorriscode
câncer de mama do que aquelas que usavam
estrogêniosisolados(TRE). Oriscorelativodecâncer de mama estava aumentado em0,01 para cada
anodeusodeestrogênio isolado (1%deaumentode
risco)ede0,08paracadaanodeusodaterapêutica
combinada (8%deaumento do risco). Estes dados
são válidos apenas para usuárias atuaisourecentes,
mas a partir deles pode-se fazer uma extrapolação
quegerapreocupações:oriscoaumentaria em80%
após 10 anos de uso de TRH e de 160% após 20
anos. Considerando-sequeotratamento preventivo
dedoençacardiovascular(DCV) e osteoporose necessita de umlongo período de uso da reposição
hormonal,osriscosseriammuitoelevados.
Hálimitaçõesnopresente estudo. Emboraseja
umestudo de coorte, prospectivo quanto ao aparecimento do câncer, os dados referentes ao uso da
Reprodução & Climatério - v. 15, nº 1, 2000

TRHsãoretrospectivos, após a detecçãodoscasos
decâncerdemama. A casuística de casos comcâncer tambémnãoémuitogrande,oquedáuma grandevariabilidadedointervalodeconfiançadestes riscos relativos. Mas de qualquer forma, este estudo
vemconfirmarumatendênciadaliteraturaquantoaos
efeitos sinérgicos dos progestogênios sobre o risco
de câncer de mama.
Emboraalgunsestudosiniciais,decasuísticapequena,chegaramaproporinclusiveoinverso,ouseja,
de que a adição de progestogênio protegeria a mulher do câncer de mama (Gambrell et al, Obstet
Gynecol,1983;62:435),estudosobservacionaistem
mostrado que sua ação seria aditiva emrelação ao
risco de câncer induzido pela estrogenioterapia. O
mais clássico deles é o estudo comas enfermeiras
americanas(Nurse’s Health Study, Colditzet al, Am
JEpidemiol1998;147(suppl):64S),quemostravaque
ousodaTRHcombinadaestavaassociadoaumrisco53%maior,enquantoousodeTREestava associadoaumrisco 34%maior.
O uso de progestogênio nestes dois grandes
estudos (Schaireret al e Colditzet al) foi predominantemente cíclico. Nãoháestudoscontroladosque
analisamo uso de progestogênios contínuos, e portanto não podemos inferir sobre isto. Recentemente
foi propostoqueosciclosmenstruaisregularespossampromoveramutabilidadedascélulasmamárias,
easupressãodesta regularidade possa induzir a um
estadodequiescênciamitótica, assimprotegendo a
mama (Hesch & Kenemans, Br J Obstet Gynaecol
1999;106:1006).Nestarevisão,bastanteampla,com
conceitos modernos de ciclo celular e biologia
molecular, os autores abordam este possível
paradigma,qualseja,asupressãodaciclicidadecom
progestogênioeventualmente possadesenvolveruma
proteção mamária,aoinvésdeseragressiva. Se isto
secomprovar(eelescitamalgunsestudos emdesen5
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volvimento comeste objetivo), há implicações nos
esquemasdeTRHcombinada,quenofuturo mudam
tudoistoquefoifaladoaté aqui.
Estes fatos exemplificamumasituação real e
difícildamedicinadehoje: emborahajasugestõesde
que a TRHesteja relacionada ao câncer de mama
(TRHcombinadacommaiorriscodoqueTRE), não
háaindaprovasdefinitivasdofato,poisopadrãoouro
para isto seria a realização de estudos controlados,
randomizadoseduplo-cegos,comgrande casuística
e por longo tempo,segundoamedicinabaseadaem
evidências. Todossabemos que a evolução natural
docâncerdemamalevaváriosanos, até 8-10 anos,
eosestudos mostramosriscosaumentados emmulheressubmetidasa3-4anosdeTRH. Isto valetanto
para os estudos que mostramefeitos nocivos dos
estrogênios,comoparaaquelesquemostramefeitos
protetores de algumasdrogas, comootamoxifenoe
raloxifeno. Comojáditoaquinestaseção, vários estudos clínicos deste tipo estão emandamento, mas
os resultadosaindademorarãopelomenos5oumais
anos.
Umaoutralinhadeestudostentaencontraralterações histológicasnamamaemdecorrênciadouso
dehormônios.Umexemplodistofoiumestudobem
conduzidocom86mulheres,observacional,submetidasaváriosregimesdereposiçãohormonal(Hofseth
et al, J ClinendocrinolMetab1999;84:4559). Comparadasanãousuárias,aspacientessubmetidasaTRH
eTREapresentavammaioresíndicesdeproliferaçãoe
maiordensidademamária,sendoosefeitosmaisacentuados na TRHdo que na TRE. Alémdisso, coma
TRHcombinada,aproliferaçãoestavalocalizadana
unidadeterminalduto-lobular,queéosítiopreferencialdocâncer. Masobviamente valemtodas as limitações:éestudoobservacional, casuísticanãogrande,

tempodeexposiçãoareposiçãohormonalvariadoem
cada subgrupo, etc, etc. Mas afinal, para que valem
estesestudos??Paraoscuidadosos,apenasparamostrarpossíveiscaminhosetendências, ressalvandosempre que não são estudos definitivos, e que portanto
nãoindicammudançadeconduta.
Qual a conduta comprovadamente adequada?Nenhumestudocontestaisso:paramulherescom
sintomasdehipoestrogenismo,nãotemnadamelhor
doquerepor estrogênio. Os benefícios claramente
superamquaisquerriscos!Imaginemsehouvessehoje
umadeterminaçãodeórgãosreguladoresdequedeveríamosnãomaisprescreverestrogêniosnapósmenopausa. Deupara vislumbrar o númerodequeixas
das nossas pacientes? Assim, parece bastante claro
quenoperíododemaior sintomatologia das mulheres, a fase inicial do climatério, estamosplenamente
autorizados a usar TRH, e , se elas tiveremútero, a
TRHcombinada.Oquenãotemosevidênciascomprovadasaindaédequeousoporumlongoperíodo
tenhabenefíciosuperandorisco, nemdequalesquema para isto seja o ideal. Vai demorar muito ainda
para termos estas respostas definitivas. Portanto,
quandoaspacientesnosperguntamatéquandousar,
a velha resposta ainda temespaço: até a próxima
consulta.
Várioscaminhosaindadevemser percorridos:
a associação de drogas ou a alternância delas
(raloxifenocomestrogênio, tibolona,alendronato), o
uso alternado ou contínuodeumamesma droga, o
tempo de uso a depender de situações de maior ou
menorrisco,ousopréviodurante o menacmedeanticoncepcionaisporlongosperíodos, tudoisto ainda
não foi devidamenteinvestigado. Portanto, para as
nossaspacientes, o velho aforismaaindaseaplica:a
clínicaésoberana!

Rui A. Ferriani
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OPINIÃO
“E a Borboleta Voou para o Infinito”
Foi assimquenoJornal “Zero Hora”de PortoAlegre
do dia 18 de janeiro passado, os colegas Francisco Marques
deSouzaeLuizCarlosCorreadaSilva,respectivamentePresidenteatualeeleitodaSociedadeBrasileira de Pneumologia e
Tisiologia,despediram-se, no necrológio por eles firmado,do
eminente médico, professor e cientista MarioRigatto.
Oilustre Professor morreunamadrugada de 17 de janeiro na Porto Alegre onde nascera 71 anos atrás, vítima de
falência de múltiplos órgãos, após haver-se submetido (com
sucesso) a transplante cardíaco de urgência no Instituto de
Cardiologia 27 dias antes, emdecorrência da amiloidoseque
minou-lhe a saúde.
“Foi uma tentativa de salvar aquele que era um dos
cérebros mais privilegiados da medicina gaúcha”, disse o cirurgiãoeprofessorIvoNesralla, “... umexemplodecomoum
médico deve ser”.
Rigattoformou-senaFaculdadedeMedicinadaUFRGS
em1953e, de início, dedicou-se à cardiologia masaoapaixonar-se pela pneumologia, a ela dedicou sua vida de clínico,
professor e pesquisador.
Neste campo muito produziu e notabilizou-se. TestemunhadestefatoéoCursodePós-GraduaçãoemPneumologia
queele organizou e implantounaUFRGSassimcomoacampanha anti-tabagismo por ele encetada e que, junto comsua
indefectível gravata borboleta, tornaram-sesua“marca registrada”aolongo de sua profícua existência.
Édifícil relacionar as atividades do Mestreemseus46
anos de médico e professor, tantas foramelas (e tão relevantes). Eis algumas: fundação da Fundação de Amparo à PesquisadoEstadodoRioGrandedoSul (FAPERGS), Presidente
daSociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (e tambémseufundador), CoordenadorCientíficodaFundaçãoBYK
(durante 40 anos), Membro das Academias Riograndense e
NacionaldeMedicina, Professor Titular de Medicina Interna
daFaculdadedeMedicinadaUFRGSetambémseuVice-Reitor, Membro da Fundação Gaúcha de Medicina e destacado
pesquisador e professor visitante eminúmeras instituições
de ensino e pesquisa mundoafora. Alémdeposições de relevância, suas realizações envolvem“incontáveis prêmios acadêmicos e científicos merecidamente conquistados”, nas palavras do Prof. Rubem Rodrigues, fundador e ex-Diretor do
Instituto de CardiologiadoRio Grande do Sul.
Conheci Rigatto em Santa Maria quando Mariano da

Rocha Filho(hoje comjusteza escolhido comoo“gaúcho do
séculoXX”), semprebuscandoomelhor para “sua”Faculdade, o trouxe para ministrar aulas no curso de graduação da
primeiraturmamédica(àqualhonra-mepertencer). Ojoveme
brilhante professor, recémchegadodosEstados Unidos,com
sua fulgurante inteligência, conhecimento, afabilidade e, sobretudo, simplicidade, a todosmarcoueencantou.Carismático,
objetivo, franco e dedicado, foi uma das figuras de maior expressão da constelação de estrelas que Mariano selecionou
paraembasaroensinoemSantaMaria: Zerbini,Jatene,Paglioli,
Finochietto, GomesdaSilveira, a demais da prata da casa.
Convivi comRigatto algumas vezes e nossos encontros fortuitos tornaram-se amiudados nos últimos anos. Em
cadaumdeles sentia-meparadoxalmente tão próximodesua
pessoa e tão pequeno frente ao seu saber. Tratava-mesempre
pelo nome (onde estivesse) e na segunda pessoa, fato que
“per se”me enaltecia. Conversava com desenvoltura e semprebuscavaumapequenarealizaçãominhaparaelogiar,como
se pretendesse, assim, reduzir o esplendor de sua própria figura. Assimera Rigatto.
Escolhi as páginas de nossa Revista “Reprodução e
Climatério”porque,juntocomPetracco, (então Secretário do
Congresso), ao organizarmos o Congresso Brasileiro de ReproduçãoHumanade1986, realizado emPortoAlegre ao término da minha gestão comoPresidente da SBRH, quisemos
ofereceraoBrasiloquedemelhor tinha o Rio Grande:convidamosMárioRigattoparaministrar a conferência inaugural.
Pelaminhaadmiraçãoeamizade,convideinovamente o insigne conferencista para desempenharigualpapelnoCongresso
Brasileiro de Climatériode1997,tambémrealizadoemPorto
Alegre ao término de minha gestão, como Presidente da
SOBRAC. MarcosFelipeSilvadeSá,PresidentedaSOBRAGE
endossou minha escolha na qualidade de Vice-Presidente do
Congresso, que era também de sua sociedade.
Discorrer sobre as qualidades de Rigatto como conferencistaéimprocedenteporficarsempreaquémdosseusméritos. Diga-se, apenas, que ele foi ímpar, inigualável. De outra
parte,seriaimperdoávelomitirque,comsuafluência,erudiçãoe
simpatiachegoumuitopróximodetodosnós,gineco-obstetras
assimcomoinadmissívelseriasilenciarnomomentoemque(e
transcrevo palavras textuais dos colegas pneumologistas já citados) “uma das maiores expressões médicas do nosso país
nasúltimasdécadas,partiuparasuaviagemeterna.”

Ronald Bossemeyer
Imbi, 1/2/2000
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OPINIÃO
Os Dispositivos Intra-Uterinos são opções seguras e eficazes
Odispositivo Intra-Uterino (DIU)constituiosegundo
método anticonceptivo preferido no mundo, depois da esterilizaçãofeminina. Aproximadamente128milhõesdemulheres
dependem deste método de planejamento familiar seguro e
extremamenteeficaz.
Entretanto, emalguns lugares, os DIU não são muito
utilizados. São freqüentemente empregados nos países asiáticos, latinoamericanos e árabes, porémsãodesconhecidosem
muitoslugares, devido emgrande parte a falta de informação
exatasobreométodoedevidoatemores infundados relativos
asuasegurança.Alguns especialistas afirmam, no últimonúmero doNetwork em espanol,boletimtrimestraldesaúdeda
Family Health International, que a falta de capacitação e
informaçãoadequadosparaosmédicoseenfermeiras também
representamumproblema.
ODrCarlosHuezo,diretormédicodaFederaciónInternacionaldePlanificacióndelaFamília, comsedeemLondres,
opina no boletim: ‘ODIUéummétodo bastante eficaz e tem
uma taxa de complicações mais baixa do que a dos métodos
hormonais’,comoapílula.Acrescenta:“portanto, é lamentável que o seu uso seja baixo emmuitos países”.
Este tipo de anticonceptivo requer pouco esforço por
parte da mulher, depois de ter sido inserido. ODIUT380de
cobre, umdosDIU preferidos atualmente, está aprovado nos
EstadosUnidosparapreveniragravidezpor10anos,ealguns
estudos científicos indicamquenarealidade oferece proteção
anticonceptiva por até 12 anos. Visto que pode proporcionar
vários anos de proteção, o DIU é uma boa opção para as
mulheres que considerama esterilização comoumaopção.
Algumas mulheres não se animam a usar o DIU por
medo dos efeitos secundários. Ainda que as usuárias dos
anticonceptivos notificam menos efeitos secundários do que
as usuárias dos métodos hormonais, comoapílula, os efeitos
secundários inesperados têm ocasionado a extração do DIU
porpartedemuitas mulheres.Daraelasasinformaçõesexatas
do que se deve esperar pode ajudar a superar estes problemas.
Osangramentointermenstrualeascólicassãoasquei-

xas mais comunsdurante os primeirosmesesdeusodoDIU.
Os especialistas afirmam que estes efeitos secundários são
normaisegeralmentediminuemcomotempo.Nãoénecessário, do ponto de vista médico, retirar o dispositivo, a menos
queamulher tambémapresente febre, sensibilidade anormal
abdominal ou fluxo anormal, quepoderiamser sinais de uma
condiçãomais grave, comoadoençainflamatória pélvica.
Além dos dispositivos que usam cobre, um novo dispositivo elaborado na Europa libera pequenas quantidades
deumhormôniochamadolevonorgestrel. Este sistemanãosó
éumanticonceptivo extremamenteeficaz,comoreduzosefeitos secundários e oferece outros benefícios. ComooDIU de
cobre, o sistemaliberador de levonorgestrel é umdispositivo
emformadeTquesecolocanoútero.Osestudosindicamque
as mulheres que usam o dispositivo liberador de hormônio
experimentamumareduçãoconsideráveldadoredaperdade
sangue menstrual. O método também protege contra certas
massas não cancerosas do útero, que são comuns porém podem ser dolorosas.
Segundoafirmaofabricante,aScheringAGdaAlemanha, estedispositivohormonalfoiaprovadorecentementepara
usonaChinaeBrasil, e atualmente é utilizado por ummilhão
demulheres emmaisdeumadezenadepaíses.
Está disponível na maioriadospaíseseuropeus,inclusiveRússia, e tambémemSingapura, NovaZelândia e vários
territórios franceses, como Martinica, Guadalupe, Nova
Caledônia e Guiana. É comercializado sob a marca Mirena,
exceto nos países nórdicos, onde usa a marca Levonova.
Entretanto, o sistemahormonal é relativamente caro.
Alguusn observadores crêem que o seu uso nos países em
desenvolvimento será limitado, inclusive se os programasde
ajudaexteriorpuderemsubsidia-lo, visto seremrelativamente
caros quando comparados a outras opções anticonceptivas.
OFamily Health International éumaorganização de
investigação semfins lucrativos que se espacializa emsaúde
reprodutiva. Network em espanol édistribuídogratuitamente
aos provedores de planejamento familiar e outras pessoas no
mundo.

Marina McCune
Editora Network em espanol
Family Health International
PO Box 13950
Research Triangle Park, NC, Estados Unidos
Fax – 919-5447261; e-mail: mmccune@fhi.org
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Red Latinoamericana de Reproducción Asistida
A Red Latinoamericana de Reproducción Asistida é uma organização internacional que reúne os principais
centros de tratamento da infertilidade conjugal de toda a AméricaLatina.
Uma das atividades da Red que temsido destacada por sua importância é a vistoria dos centros filiados. Esta é
umaavaliaçãoabsolutamenteisenta,poisembora exista umdiretor nacional da Red, a vistoria é realizada sempreporum
grupodeobservadoresestrangeiros. Assim, seevita que haja interferência ou falta de isenção por interesses de qualquer
natureza.
Em1997foi realizada umaprimeira visita, a partir da qual vários centros receberamumacertificação inicial de
adequação. Neste mês de fevereiro iniciou-se uma segunda etapa de avaliação no Brasil, onde os vistoriadores foram
muitomais rigorosos e detalhistas na análise das condições de funcionamento das clínicas.
Emmarçopassado duranteoIV Taller da Red realizadoemFlorianópolis foi discutido comtodososrepresentantes das Clínicas presentes o resultado desta avaliação e foi entregue o certificado de acreditação para as seguintes
Clinicas:
CLINIMATER
Dr. Condesmar Marcondes
Av.MarechalDeodoro,168
Santos –SP
11060-400
HUNTINGTON – Centro de Medicina Reprodutiva
Dr. EduardoMotta
RuaGeneral MenaBarreto,488
SãoPaulo–SP–CEP01433-010
Clínica e Centro de Pesquisa Dr. Roger Abdelmassih
Dr. RogerAbdelmassih
RuaMaestro EliasLobo,805
SãoPaulo –SP
01433-000
Instituto Saúde da Mulher
Dr. RenzoAntoniniFilho
RuadosOtoni,745
BeloHorizonte –MG
30150-270
Fertility – Centro de Fertilização Assistida
Dr. EdsonBorges
Av. BrigadeiroLuisAntonio,4258
SãoPaulo –SP
01402-002
CENAFERT – Centro de Endoscopia e Assistência a Fertilidade
Dr.JoaquimCosta Lopes
SHISQ19–BlockE1
salas108-114
Brasília–DF
71655-000
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Laboratório de Reprodução do HC-UFMG
Dr.Aroldo Camargos
RuadosOtoni,881sala403
BeloHorizonte –MG
30150-270
CEPERH – Centro de Endoscopia Pélvica e Reprodução
Humana
Dra.SilvanaChedid
RuaMaestro Cardim,769bloco5–4º
SãoPaulo –SP
01323-001
G & O Ginecologia e Obstetrícia da Barra
Dra. MariadoCarmoBorges
Av.dasAméricas4666,salas312/313BarradaTijuca
Rio de Janeiro –RJ
22642-970
Centro de Medicina da Reprodução
Dr. LuizFernandoDale
RuaLauraMuller, 116sala1202
RiodeJaneiro,RJ
22290-160
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto
Dr.RuiFerriani
CampusUniversitário –MonteAlegre
RibeirãoPreto–SPCEP14048-900
Mater Clínica Fértile Diagnósticos
Dra. ZelmaBernardes
Av. Cel. JoaquimBastor,243SetorMarista
Goiania–GO
74175-150
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Unidade de Reprodução Humana do Hospital Albert Einstein
Dr. SidneyGlina
Av. AlbertEinstein,627/701–Morumbi
SãoPaulo –SP
05651-901
Centro de Reprodução Humana. Fundação Maternidade
Sinhá Junqueira
Dr. J. G.FrancoJr.
RuaD. Alberto Gonçalves,1500
RibeirãoPreto –SP
14085
CIGO – In Vitro Fertilization Clinic
Dr.JoséTeixeiraFilho
RuaCoelhoLeite,79–Sto. Amaro
Recife Pernanbuco
50100-140
GENESIS – Centro de Assistência em Reprodução Humana
Ltda
Dr.AdelinoAmaral

SHLS716conjuntoLBloco01
AlaLesteS7328-CentroClínicoSulBrasília
Brasília–DF
70390-700
Clínica ORIGEN
Dr. SelmoGeber
RuadosOtoni,881/15
BeloHorizonte –MG
30110-100

PROFERT – Programa de Reprodução Assistida
Dr. DirceuMendesPereira
Av. Indianópolis, 395 –Moema
SãoPaulo / SP
04063-000
FERTILITAT - Centro de Medicina Reprodutiva
Dr.Alvaro Petracco
Av. Ipiranga,6690conj.801
PortoAlegre / RS
90610-000

Álvaro Petracco
Diretor Regional para o Brasil
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Síndrome premenstrual: atualização diagnóstica e terapêutica
Premenstrual syndrome: diagnostic and therapeutic update
Laura Olinda Bregieiro Fernandes Costa, Hélio de Lima Ferreira Fernandes Costa

RESUMO
Os critérios diagnósticos da Síndrome pré-menstrual (SPM) foram claramente definidos em 1983. Confirmar o
diagnósticoprospectivamente e excluir outras alterações foramosmaioresavançosnomanejodaSPM. Ocritériode
classificação emSPMeDesordemDisfórica Pré Menstrual (DDPM)nospermiteagora identificar as pacientes que
precisamdeintervenção terapêutica mais específica. Embora não tenhamosumacausadefinitiva para a DDPM, o
consenso é que seja o resultado de uma complexa rede de eventos mediados pela serotonina e desencadeada pela
ovulação. Podem ser tratadas, como primeira escolha, com os Inibidores da Recaptação da Serotonina, sendo
segundaescolha a clomipraminaebloqueadoresdaovulação,comoosanálogosdoGnRHassociadosaosestrógenos
e progestágenos.
UNITERMOS:Síndromepré-menstrual, Desordemdisfóricapré-menstrual.

Conceito
Embora reconhecida há séculos, as manifestações
indesejáveis que ocorremciclicamente na mulher no período pré-menstrual, foram descritas inicialmente por Frank
em1931.
A Síndrome Pré-Menstrual (SPM) foi definida por
Reid e Yen, em1981, como sendo uma síndrome de recorrência cíclica, na fase lútea do ciclo menstrual, caracterizada por alterações físicas, psicológicas e/ou comportamentais, de severidade suficiente para resultar emdeterioração
das relações interpessoais e/ou de suas atividades habituais, que desaparecemempoucosdias após o início da menstruação.
Há portanto vários aspectos a serem analisados nessa
definição: Primeiro, há uma relação temporal específica dos
sintomascomamenstruação, ou seja, os sintomas estão presentes durante a fase lútea e são ausentes na fase folicular.
Segundo, é umfenômenorepetitivo, mêsamês, embora a intensidade dos sintomas possa variar de mês a mês. Terceiro,
há como critério diagnóstico a severidade dos sintomas, o
suficiente para interferir no cotidiano.
Noentanto, emboraaproximadamente75%dasmulheresapresentemsintomasfísicos,emocionais e comportamentais no período pré-menstrual, apenas 3 a 8%temsintomas
mais severos. Esta severa sintomatologia, de acordo com o
Manual de Diagnóstico das Desordens Mentais, da AssociaProfessores Adjuntos da Disciplina de Tocoginecologia, Faculdade de
Ciências Médicas, Universidade de Pernambuco - Recife - PE
Endereço Para Correspondência:
Rua Bruno Maia 217, apto 1001
Graças - Recife, PE
CEP: 52011-110
Tel: (81) 221-2017
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ção Americana de Psiquiatria (American Psychiatric
Association,1994),édenominadadeDesordemDisfórica PréMenstrual(DDPM), distinta, portanto da SíndromePré-menstrual,queéotermoutilizadoparadesignarossintomasfísicos
ouemocionais mais leves.
Os sintomas da SPMsão diversificados e numerosos.
Há mais de 150 sintomas psicológicos, físicos e comportamentais,relacionadosaSPM(Korzekwa&Steiner,1997).Segundo Smith & Schiff (1989), os sintomas mais comuns da
SPMsão edema, ganho de peso, inquietude, irritabilidade,
aumentodetensão,cefaléia,desconfortoabdominal, mastalgia,
depressão, fogachos, alterações do sono e apetite, diminuição da libido, labilidade emocional, e comprometimento do
desempenho profissional.

Diagnóstico
Aprópria definição, comtodoocortejo sintomatológico, já é um critério diagnóstico. Na SPM, que é a forma
mais leve, não se exige para diagnóstico umnúmero mínimo
de sintomas, nem que esses sintomas tenham interferência
no cotidiano. Já na DDPM, os critérios diagnósticos são
mais estritos, em relação à sintomatologia (American
Psychiatric Association, 1994; Gehlert et al, 1999). Para tal
diagnóstico, a avaliação deve ser prospectiva por pelo menosdoisciclos menstruais. As queixas principais devemincluir cinco ou mais dos sintomas apresentados na tabela I,
presentes na fase lútea do ciclo menstrual, desaparecendo
poucos dias após o início da menstruação, com pelo menos
umdossintomas 1, 2, 3 ou 4 (disforia, tensão, labilidade do
humor, irritabilidade).
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Tabela I - Critérios Diagnósticos da Desordem Disfórica Pré-menstrual (DDPM)

A. Cinco ou mais dos sintomas seguintes, presentes na maioria dos ciclos menstruais do último ano, presentes na fase lútea do ciclo menstrual,
desaparecendo poucos dias após o início da menstruação, com pelo menos um dos sintomas 1,2,3 ou 4:
1. depressão, sentimento de desesperança, pensamentos auto-depreciativos
2. ansiedade, tensão, nervosismo, excitação
3. labilidade afetiva, tristeza repentina, choro fácil, sentimento de rejeição
4. raiva ou irritabilidade persistente, aumento dos conflitos interpessoais
5. diminuição do interesse pelas atividades habituais (e.g.,trabalho, escola, amigos)
6. sensação subjetiva de dificuldade de concentração
7. letargia, fadiga fácil, acentuada falta de energia
8. acentuada alteração do apetite: aumento ou preferências seletivas
9. hipersônia ou insônia
10. sensação subjetiva de estar fora do próprio controle
11. outros sintomas físicos como, edema ou sensibilidade mamária aumentada, cefaléia, dores musculares, ganho de peso ou sensação de
inchaço.
B. Os sintomas devem interferir nas atividades cotidianas, como, escola, trabalho, atividades sociais habituais, relacionamentos interpessoais (e.g.,
evitam atividades sociais, diminuição da produtividade e eficiência na escola ou trabalho).
C. Os distúrbios não representam uma exacerbação de outras desordens como, desordens depressivas maiores, desordens do pânico ou distúrbios
de personalidade, embora possam ocorrer concomitantemente.
D. Os critérios A, B e C devem ser confirmados prospectivamente, através dos calendários de registros diários por pelo menos 2 ciclos consecutivos
sintomáticos.
(O diagnóstico deve ser feito provisoriamente até esta confirmação).
Manual de Diagnóstico e Estatística das Desordens Mentais. 4th ed. Washington: American Psychiatric Association; 1994, 717.

Aavaliaçãoprospectivadasqueixaspré-menstruais é,
atualmenteaúnicaformaaceitáveldeseconfirmaraSPMea
DDPM(American Psychiatric Association,1994),eparaisso,
váriosinstrumentos temsido utilizados, comooscalendários
diáriospré-menstruais, que permitemregistrar ossintomas,as
fases do ciclo em que ocorrem e a intensidade dos sintomas
atravésdeumaescalaanalógicavisual(Ekholmet al,1998).É
precisoqueocorraumaumentodepelomenos30%na intensidade dos sintomas da fase folicular para a fase lútea, para
caracterizar o caráter cíclico da sintomatologia. Estudos têm
demonstradoqueestes instrumentos são, de fato, muito efetivos no diagnóstico e monitorização da SPM(Mortola et al,
1990).
Outras situações clínicas podem cursar com sintomas que podem confundir o diagnóstico e portanto, devem
ser excluídas. Umscreening para alterações psiquiátricas,
baseado na história pregressa de episódios de depressão,
mania, pânico, alterações da personalidade, ou abuso de álcool ou drogas, devemsugerir uma avaliação psiquiátrica
especializada. Damesmaforma, alterações clínicas gerais e
ginecológicas,comoanemia, hipotireoidismo, hipoglicemia,
desordens auto-imunes, perimenopausa, ciclos irregulares,
ovários policísticos e endometriose, devem ser lembradas e
excluídas.Os sintomasdaSPMoudaDDPMgeralmentenão
são observados nos ciclos anovulatórios (Hammarback et
al,1991).
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Etiopatogenia
AetiologiadaSPMnuncafoiprecisamentedeterminada. Ao longo dos anos, uma variedade de teorias tem sido
proposta e investigada, como a deficiência da progesterona,
piridoxina, opióides endógenos ou prostaglandinas,
hiperprolactinemia,disfunçãotireoideana,exacerbaçãodaretençãohídricaprovocadapelosesteróidesovarianos(Rubinow
&Schmidt,1992; Rocaet al, 1996), todas, porém,semcomprovações definitivas.
O consenso atual sobre a etiologia da SPM é que a
ciclicidadeovariana,enãoodesequilíbriohormonal, comose
acreditava, representa o fator desencadeante das alterações
bioquímicas que ocorrem no Sistema Nervoso Central
(Korzekwa&Steiner,1997).Assim,aSPMéprovavelmente,
conseqüênciadeumacomplexaepoucocompreendida interrelação entre os esteróides ovarianos, os opióides endógenos,
os neurotransmissores e o sistema nervoso autônomo,
desencadeada pela ovulação normal.
A importância da função ovariana cíclica na
etiopatogenia da SPM, tem suporte em vários estudos nos
quaisasupressãodaovulaçãocomimplantes esteróides, análogosdoGnRH, ooforectomia bilateral ou até mesmoafalência ovariana espontânea, resultaramnodesaparecimentodos
sintomaspré-menstruais (Altshuler et al,1995).
Algumas evidências recentes têm sugerido que a
serotonina temumimportante papel na patogenia da DDPM
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(Joffe &Cohen, 1998). Estes estudos mostram que há uma
reduçãodosníveisséricosdeserotonina(Yatham, 1993). Outros trabalhos mostram, entretanto, que os níveis séricos dos
metabólitos da serotonina no líquido cerebroespinhal de mulherescomDDPM,nãosãodiferentesdoscontroles(Eriksson
et al, 1994). Este fato pode sugerir muitomais a existência de
umaalteração no processo de degradação, do que na atividadedaserotonina (Korzekwa&Steiner, 1997). Umacorrelação
positiva entre o conteúdo plaquetário de serotonina e os níveis plasmáticos de estradiol e estrona temsido documentada. Tais evidências sugerem que os esteróides ovarianos tem
umefeitomodulador da atividade da serotonina (Tuitenet al,
1995).
Outroneurotransmissor que parece ter importante papelnagênesedaSPMéoGABA,ácidogama-aminobutírico.
Alguns metabólitos da progesterona são potentes inibidores
doGABA,eaeficáciadoalprazolam, umGABA-agonistaapoia
esta teoria (Freemanet al,1995).
Umfator genético temsido postulado, comumahereditariedadeestimadaem30a40%(Korzekwa&Steiner,1997).
Mais recentemente, temsidosugeridoumaassociação
entre SPMouDDPMeoutros distúrbios maiores de depressão, sem, no entanto conclusões definitivas.

Tratamento
EmboraashipótesesetiológicasdaSPMestejammais
bemdefinidas que há alguns anos atrás, o tratamento ainda é
discutível, resultando numa infinidade de opções terapêuticas, comresultados discordantes de paciente para paciente.
O manejo inicial consiste no esclarecimento e
tranquilizaçãodapacientequantoasuasintomatologia. É importante que o médico atue no sentido de reduzir o stress, já
que este estado parece piorar a sintomatologia da SPM
(Deuster et al, 1999). Aabordagemterapêutica deve ser individualizada,emboratécnicasderelaxamento, meditação,yoga,
psicoterapia, exercícios aeróbicos devem ser estimulados a
todas as pacientes, pois se não atuaremdiretamente no alívio
dos sintomas, podemminimizar o stress e reduzir a retenção
hídrica (Daugherty, 1999). Entretanto deve-se ter em mente
quenapráticadoexercíciofísico,omais importante é a regularidade, mais que a intensidade dos exercícios (Korzekwa&
Steiner,1997).
As alterações nos hábitos dietéticos temsido amplamente recomendadas, apesar de não existirem estudos controladosqueendossamessamedida. Recomenda-seumadietabalanceada,ricaemfibraseproteínas,pobreemgorduras, e
emsal, alémderestrições de bebidas à base de cola, que contémmetilxantinas comoochá, café e bebidas alcoólicas, que
pioramairritabilidadeeainsônia(Londonet al,1991).
A. Síndrome Pré-Menstrual ou Desordem Disfórica PréMenstrual Leve
ÀsmulherescomSPMeDDPMlevepodemser administrados suplementos dietéticos, comoapiridoxina, ou áci-
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dos graxos essenciais. Para os sintomas físicos, como
ingurgitamentomamário,distensãoabdominal,ganhodepeso,
cefaléia, tambémtemsidopreconizadoterapiasmaisespecíficas,comoosdiuréticos,anti-inflamatórios não hormonaisou
bromocriptina.
Suplementos dietéticos: Apiridoxina,vitaminaB6,porser
umimportanteco-fatorparaasenzimasenvolvidas na síntese
dosneurotransmissorescomoaserotoninaeadopamina, tem
sido recomendada como uma opção terapêutica para a SPM
(Bender, 1999). Hápoucostrabalhos controlados sobre a utilização da vitamina B6, alguns mostrando melhora e outros
resultadossemelhantes ao placebo (Kleijnen et al,1990).Entretanto,desdequeSchaumburg et al , em1983,descreveram
casos de neuropatia sensorial em 7 pacientes, secundária ao
abuso de piridoxina em altas doses, seu uso tem sido
desencorajado.Embora a neuropatia, caracterizada por ataxia,
disfunção sensorial, fraqueza, paralisias, parestesias, tenha
sidoprontamente reversível coma retirada da droga, esse trabalho,marcouopotencialdetoxicidadedapiridoxinaemaltas
doses. Portanto doses superiores a 150 mg/dia na 2ª fase do
ciclonãodevemser prescritas (Korzekwa&Steiner, 1997).
Outros suplementos temsido incorporados na abordagem terapêutica da SPM, como o cálcio, magnésio,
alfatocoferol(vitamina E), semresultados definitivos (Alvir &
Thys-Jacobs, 1991; Facchinettiet al,1991).
Ácidos graxos essenciais: Recentemente temsido sugeridoqueoemprego de ácidos graxos essenciais, principalmente o ácido gama linoleico, que são precursores das
prostaglandinas, melhora a sintomatologia pré-menstrual, já
que em algumasmulheres pode ser observado um defeito na
síntesedeprostaglandina(Smith &Schiff, 1989). Poulakkaet
al , (1985),observarammelhora significativa da sensibilidade
mamária e dos sintomas psicológicos. Outros autores não
observaramefeitos positivos (Budeiri, et al, 1996). Recentemente disponível no Brasil, o ácido gama-linoleico temsido
usado, em cápsulas gelatinosas, na dose de 1 cápsula ao dia,
º
a partir do14 dia,por15dias.Recentemente, oFDApublicou
importante alerta sobre oevening primrose oil (Mortola,1994).
Diuréticos: Tem-se recomendado a espironolactona,
diurético poupador de potássio, na dose de 25 a 100 mg/dia,
cerca de 3 dias antes do início dos sintomas, embora alguns
trabalhosdemonstremefeitoslimitadosdosdiuréticosnotratamentodaSPM(Mortola, 1994). A flumetiazida, tambémtem
sido utilizada, com bons resultados, em associação a baixas
doses de benzodiazepínicos, como outra opção terapêutica,
sendonecessáriasuaformulaçãoemfarmáciasdemanipulação.
Bromocriptina ou similares: Existemteorias que relacionam a hiperprolactinemia ou a sensibilidade anormal à
prolactina a sintomatologia pré-menstrual, sobretudo o
ingurgitamentomamárioeamastalgia(Smith &Schiff, 1989).
A bromocriptina mostrou-se eficaz no tratamento da SPM,
quandoasintomatologia restringia-se a dor mamária. Nosestudos realizados, encontrou-se grande variação nos resultados, segundo as doses empregadas, 1,25 a 7,5 mg/dia
fracionadas,do10ºdiadocicloatéoiníciodofluxomenstrual
(Elsneret al,1980).
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B . Desordem Disfórica Pré-Menstrual
Mulheres comDDPMfreqüentemente necessitamde
drogas de ação central, como os benzodiazepínicos ou
antidepressivos(Korzekwa&Steiner, 1997).
Inibidores da recaptação seletiva de serotonina: Asdrogas de primeira escolha, atualmente são os inibidores da
recaptação seletiva da serotonina (IRS), como a fluoxetina,
sertralina,paroxetina(Eriksson,1999).Recentemente, emquatro estudos randomizados, controlados com placebo, a
fluoxetina mostrou-se altamenteeficaznoalíviodossintomas
pré-mentruais (Steiner et al, 1995). As doses devem ser as
menores possíveis, numatomadadiária, pela manhã, apenas
durante a fase lútea (Pearlstein &Stone,1994).Senecessário,
após2ciclos de tratamentoadosepodeseraumentada, ainda
só na fase lútea ou, então, administrada durante todo o ciclo.
Os inibidores da recaptação da serotonina, podem provocar
alguns efeitos gastrintestinais, distúrbios do sono, letargia, e
disfunçãosexual,quenormalmentesãoauto-limitadosedosedependente , sendo seguros quando usados por longo tempo
(Pearlstein &Stone,1994).Amelhoradossintomaspré-menstruais pode ser observada logo após o início do tratamento,
em distinção ao efeito antidepressivo desta medicação, que
ocorre3a8semanasapósoinício do tratamento (Korzwkwa
&Steiner,1997).
Outras opções terapêuticas podem ser oferecidas à
paciente, basicamente nas situações: quando a paciente não
aceitar, não responder, não tolerar ou quando tiveremcontraindicações aos inibidores da recaptação da serotonina, como
história de mania, diabete, ou artrite reumatóide. Estes tratamentos são efetivos em poucos trabalhos controlados, e portanto não devemser considerados como drogas de primeira
escolha(Korzekwa&Steiner,1997).
Alprazolam: Um benzodiazepínico com atividade
ansiolítica, antidepressiva e relaxante muscular, mostrou-se
ser efetivo empelo menos três estudos duplo-cego, controladoscomplacebo,commelhora significativa da irritabilidade,
ansiedade, depressão e labilidade do humor (Freeman et al,
1995; Harrison et al, 1987; Smithet al,1987).Adosedeveser
ajustada de acordo com a sensibilidade individual, podendo
variar de 0,25 a 1 mg, 3 vezes ao dia, 4 a 16 dias antes da
menstruação. Deveser retirada gradualmente para evitar sintomasdeabstinência comotremores, palpitações e tremores,
reduzindo 25% da dose a cada dia. Pode causar tolerância e
dependência, sendo necessário um conhecimento maior da
paciente e até mesmo um acompanhamento psiquiátrico simultâneo(Korzekwa&Steiner,1997).
Clomipramina: Antidepressivo tricíclico comintensa atividade inibitória da recaptação da serotonina, pode ser dado
na fase lútea somente. Entretanto, os efeitos colaterais são
muitomaisseverosqueosIRSepodemdesencadear a mania
(Sundbladetal,1993).
Buspirona: Importantealternativaaosbenzodiazepínicos.
É um ansiiolítico seletivo, sem efeitos sedativos e
miorrelaxantes, e sem causar dependência. Alguns autores
demonstraram melhora significativa dos sintomas prémentruais,nadosede10a25mg/dia,em2a3tomadas,12dias
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antesdamenstruação (Brownet al,1990).
Quandoesta segunda linha de medicamentostambém
não for tolerada, ou não surtiremboaresposta, o bloqueio da
ovulação é a próxima alternativa e para isso existem várias
opções terapêuticas.
Anticoncepcionais Orais: Embora os ACObloqueiem a
ovulação, a maneira cíclica de se utilizar é o suficiente para
produzir os sintomaspré-menstruais (Mortola et al, 1991). A
literatura é confusa, mas o consenso parece ser que os ACO
não ajudam no alívio dos sintomas pré-menstruais, podendo
atépiorarossintomasdepressivos(Korzekwa&Steiner,1997).
Análogos do GnRH: Podemser dados intranasal, subcutâneo ou intramuscular (Mortola et al, 1991). Terapia Add
Back , com estrógenos conjugados, 0,625mg/dia e 5-10 mg
acetato de medroxiprogesteronadevemseradministrados simultaneamente aos análogos, para evitar os efeitos indesejáveisdohipoestrogenismo(Leatheret al,1999).Algumaspacientespodemparadoxalmente,apresentarumapiora dos sintomasnoprimeiromêsdetratamento, eoutraspioramquandoo
progestágenoéadicionadoaosanálogos(Freemanet al, 1994).
Estrógenos transdérmicos ou implantes: Doses
anovulatórias de estrogênios transdérmicos variam de 100 a
200m,duasvezesporsemana,continuamente, embora trabalho recente de Smith et al (1995), mostrou que uma dose de
100méefetivaparasuprimir a ovulaçãoereduzirsignificativamente os sintomas pré-menstruais. Devemser sempreassociados aos progestágenos para prevenir a hiperplasia
endometrial.
Danazol: Esteróide derivado da etiniltestosterona, capaz
debloquearaovulação,emdosequevariamde200a400mg/
dia. Dosesde200mg/dia parece estar relacionada a menores
efeitos colaterais, poréminibe a ovulação em 50% dos casos
(O’Brien &Abukhalil, 1999).Jáadosede400mg/diabloqueia
aovulação em99%dasvezesporémcomelevada incidência
de efeitos colaterais (Hahnet al, 1995).

ABSTRACT:
ThecriteriaforthediagnosisofPremenstrual syndrome(PMS)
wereclearlydefinedin1983.Themajoradvanceindiagnosis
ofPMSistheprospectivediagnosisandtheexclusionofother
clinical disorders. The diagnosis of PMS or Premenstrual
DysphoricDisorder (PMDD), allowasidentifywhich patients
havemoreseverepsychologicsymptoms, and, therefore, who
need a more specific treatment. Although we do not have a
definitive cause for PMDD, the consensus is that it is
secondary to several events, mediated partlybythe serotonin
system and triggered by ovulation. These patients can be
treated with selective serotonin reuptake inhibitor, the first
lineoftreatment,andlikeothersoptions,clomipramineorGnRH
analogues with “add back”estrogen and progestins.
UNITERMS:Premenstrualsyndrome,Premenstrualdysphoric
desorders
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Microdeleções do cromossoma Y em homens azoospérmicos e oligoospérmicos severos
Y - Chromosome microdeletions in azoospermic and severel oligozoospermic men
Míriam Dambros, Cláudio Telöken

RESUMO
Ofator masculinoéresponsávelporaproximadamentemetadedoscasosdeinfertilidade do casal. Emmaisde60%
doscasosaorigemdafunçãotesticular diminuídanãoéconhecida,podendohavermuitas anomalias genéticas não
identificadas. Microdeleções do braço longo do cromossomaYsãoassociadas comfalência da espermatogênese e
temsidousadoparadefinirtrêsregiõesdoYq (AZFa, AZFbeAZFc)queestãocorrentemente deletados emhomens
inférteis. Em torno de 10 a 15 % dos azoospérmicos e 5 a 10 % dos homens severemente oligospérmicos tem
microdeleçõesdoYq. Técnicas de reprodução assistida, principalmenteInjeçãoIntraCitoplasmáticadeEspermaem
associaçãocomretirada de espermatesticular, representamumaeficiente terapia para estes pacientes.
Os autores fazem uma revisão atual das microdeleções do cromossoma Y e suas conseqüências na fertilidade
masculina.
UNITERMOS: Infertilidade, Microdeleções,CromossomaY; ReproduçãoAssistida

Introdução
Estudos indicamque2-7%doscasais não terão filhos
durante suas vidas reprodutivas, embora os desejem(LaSalle
et al, 1998). Infertilidade masculina é conseqüência de uma
variedadedecausas, muitas destas, precipitada por mutações
gênicas que afetamaespermatogênese. Isoladamente, representa 40 %das causas de infertilidade do casal (LaSalleet al,
1998).Entreoshomensqueprocuramatendimentoeminfertilidade, aproximadamente 10%sãooligoouazoospérmicosde
causa não conhecida (LaSalleet al,1998).
Oenvolvimento genético na patogênese da infertilidadeidiopática temsuscitado grande interesse e vários estudos
têm focado a presença de diferentes genes envolvidos na
regulação da fertilidade masculina no braço longo do
cromossomaY(Yq).Tambémvemsendopesquisadaapresença de microdeleções que não são detectadas no cariótipo de
rotinaepodemproporcionar severa infertilidade masculina.
Apresença de umfator azoospérmico (AZF) era postulado e mapeado nos intervalos 5 e 6 do Yq.
Subsequentemente uma série de 12 novos genes ou famílias
de genes foi mapeada na região AZF. Porém o papel destes
genesaindanãoestábemdeterminado (Najmabadiet al,1996).
Estas deleções produzem uma variedade de defeitos
na espermatogênese, desde seu retardo até ausência de células germinativas na biópsia testicular. Pacientes com
microdeleções do cromossomaYsãoumgrupo heterogêneo,
Serviço de Urologia e Ambulatório de Andrologia do Complexo Hospitalar
da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e Fundação Faculdade
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre - RS.
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comváriosgrausdediminuição da espermatogênese;portanto é possível ter a deleção e ter filhos.
Parâmetros clínicos e hormonais de homens inférteis
commicrodeleção do cromossoma Y são raros na literatura,
carece-se de melhores indicadores que apontem possíveis
candidatos parascreening molecular.
Aidentificação de defeitos no cromossoma Y afetando a espermatogênese temse tornado importante devido ao
uso difundido da injeção intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI) para casos de falência na espermatogênese. A
ICSI pode propiciar gravidez a estes casais e é possível que
deleções possam ser transmitidas para fetos masculinos
(Forestaet al,1997).
A prevalência de deleção do cromossoma Y em homensinférteis e o risco de transmissão desta alteração genética tornamracional oscreening para anomalias genéticas antes da fertilização assistida, especialmente antes da ICSI. A
pesquisa pode ser facilmente realizada em laboratórios de
citogenéticaatravésdareaçãoemcadeia da polimerase(PCR)
(Foresta et al,1997).CasaissubmetidosaICSIdevemreceber
aconselhamento sobre o potencial risco de transmissão desta
anomalia para a prole.

Histórico
Um dos primeiros relatos encontrados na literatura
sobre deleção do cromossoma Y em homens inférteis foi de
TiepoloeZuffardi(Tiepolo& Zuffardi, 1976). Eles encontraramestadeleçãonaporçãodistaldabandaq11em6homens
comcaracterísticasmasculinasnormais,porémazoospérmicos.
Todosrevelaramumcariótipo46XYporémcomumpequeno
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cromossomaY. Naquela ocasião os pesquisadores, por terem
encontrado perda da porção distal do braço longo do Yassociado a azoospermia, lançaram a idéia de que genes
controladores da espermatogênese estariamlocalizados naquela porção.
Subsequentes reportagens empacientes inférteis com
pequenas deleções intersticiais (microdeleção) nesta região
confirmaramestesachadoselocalizaramgenesenvolvidosna
regulação da fertilidade masculina no braço longo do Y,com
deleção no intervalo 6 (tambémconhecido comoYq11,23 ) e
definidocomofatordeazoospermia (AZF) (Johsonet al,1989,
Chandleyet al, 1994, Najmabadiet al,1996).Vogt et al, 1996,
encontraram 3 regiões do cromossoma Y possivelmente
deletadosemumagrandeamostradehomensoligoospérmicos
eazoospérmicos e foram nomeados AZFa, b e c.
Recentemente foi identificado o gene DAZ(deletado
em azoospérmicos), o qual foi encontrado deletado em um
grupodepacientescomdocumentada microdeleção no intervalo6dobraçolongodocromossomaY(Reijoet al, 1995).
Estudodesenvolvido por Silber (Silberet al,1998)sugeriu que múltiplos genes do cromossoma Y estão envolvidosnaespermatogêneseepodemcontribuir na determinação
daseveridadedosdefeitosemhomenscomdeleçãonaregião
AZF. O autor demonstrou que deleção do DAZ e AZFc somente,geralmentenãoeramsuficientesparaalterarcompletamente a espermatogênese. Entretanto, quando AZFbeoutra
região alémdesta estavamausentes, não havia espermatogênesecompleta.
Portanto, provavelmente vários genes são responsáveis pela espermatogênese, porém a atual relação entre
genótipo e fenótipo para deleção do AZFainda não está bem
caracterizado(Van Steirteghemet al,1993).

Epidemiologia
Experiência clínica indica que grandes deleções do
cromossomaY,o qual pode ser visto no microscópio e detectado no cariótipo, não são comuns em homens inférteis
(Najmabadi et al, 1996). Entretanto, microdeleções, que não
sãodetectadas emexamesde rotina, estão presentes emaproximadamente10-15%doscasosdeazoospermiaidiopáticanão
obstrutivaouoligoospermia (Bhasin et al, 1997) .
EstudorealizadoporGirardi et al,1997,avaliando160
homensinférteis encontrou 7%deprevalênciadedeleçãosub
microscópica do Y quando a concentração espermática era
menorque5milhõesporml, 10%emhomenscommenosde1
milhãoporml, 8%commaisde1milhãoporml porémmenos
de5milhõespormle7%emazoospérmicos.
Embora deleções envolvendo o gene DAZ pareçam
ser freqüentes, muitos grupos têm descrito a presença de
deleção do Y fora da região do DAZ(Pryor et al, 1997). A
freqüênciademicrodeleçãoenvolvendoogeneDAZéreportada em 13% dos homens azoospérmicos e em 6% dos casos
emoligoospérmicos severos (Vogt et al,1995).Aproximadamente 10-15% dos casos de azoospermia idiopática não
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obstrutivaouoligoospermia tem microdeleção do Y (Bhasin
et al,1997).
Estudo desenvolvido por LaSalle (LaSalleet al,1998)
analisou185homenscomdeficiêncianaespermatogênesepara
microdeleçãodoY.Destes,11,4%possuíamdeleçãodoY,15/
21tinhamdeleçãoconfinadaaregiãoDAZ,3/21tinhamdeleção
proximal, 1 tinha heterocromatina deletada e 1 região AZF
deletada.
Umestudo desenvolvido por Vogt et al, 1996, envolvendo370homenscomazoospermiaouoligoospermiasevera
selecionadoscombaseemhistóriafamiliar negativa,decréscimonotamanhodotestículo, FSHelevadoeníveisnormaisde
LH e testosterona mostrou deleção envolvendo o intervalo
Yq11incluindo DAZde1,9%. Os autores sugeremvariação
étnica dos pacientes para explicar os índices mais baixos de
deleção no seu grupo emrelação aos dados de outros autores.

Locus e Genes Envolvidos na Deleção do Y
Diferentes genes, encontrados no braço longo do
cromossoma Y (Yq), são apontados como importantes na
regulaçãodafertilidademasculina.
OcromossomaYcontémgenesnecessários para diferenciação gonadal emtestículos, bemcomopara a completa
espermatogênese.Divide-seemzonaeucromática, constante
emseutamanho,comtrinta milhõesdeparesdebasesezona
heterocromática cujo tamanhoébastante variável. Amaioria
da zona eucromática é homóloga ao cromossoma X. A
heterocromática é composta de variados tamanhos do DNA
que é replicado, mas não transcrito. Aregião crítica para a
espermatogênese está no braço longo do cromossomaY.
Tiepolo e Zuffardi foram os primeiros a proporem a
existência do AZF após definirem deleções na porção
eucromática distal do Yq em homens subférteis (Tiepolo &
Zuffardi,1976).Trabalhosposterioresconfirmaramestesachados.
Azoospermic factor (AZF) = regiãosituadanobraçolongo do cromossomaY,associada compiora importante da espermatogênese. Nestalocalizaçãoocorremmicrodeleções(áreas não detectadas no cariótipo) responsáveis pela infertilidadedeumnúmerosignificativodepacientes.Estazonaestáno
intervalo6,tambémconhecidocomoYq,11,23,contendoaproximadamente5x10paresdebase(Forestaet al,1997).
Há provavelmente muitos genes na região AZFdoY
cromossoma que atua na espermatogênese (Lipshultz et al,
1997).Empacientessemespermatozóide,mesmoapósexaustiva TESE-ICSI, foram detectadas deleções adiante da zona
AZFc. Quando a deleção encontrava o AZFb não se detectava espermatogênese completa, deleções nos membros funcionais da família do RBMoudemuitos outros genes achados
emAZFb(EIF,AY,PRY,TTY2)contribuíramparaaseveridade
dos defeitos da espermatogênese. Estudos genéticos tem demonstrado que deleções “de novo”no intervalo 6 são tambémassociadascompioranaespermatogênese(Najmabadiet
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al,1996).
Deleted in azoospermia gene (DAZ): localizado no
subintervalo6D(naregiãoYq11), codificaumaproteínaRNAligação. Proteínas DAZestão ausentes em pacientes estéreis
com deleção de AZFc, DAZ não interfere na produção dos
espermatozóides maduros, mas no número deles. As proteínas DAZnão são essenciais para a diferenciação das células
germinativas, porémosão para sua função.
O DAZ é uma cópia gênica solitária que é transcrita
somente em testículos de adulto. Ele pode codificar 366
aminoácidos que ligamRNA-semelhanteaoutrasconhecidas
seqüênciasRNA-ligante.Entretanto,aexatacélulanotestículo ou no túbulo seminífero que expressa esta proteína é desconhecida.

Clínica e Histologia
O número de pacientes com análise histológica é pequeno,nãopermitindoestabelecerumacorrelaçãoexataentre
a localização e local da deleção e o fenótipo histológico (Van
Steirteghemet al, 1993). Apesar de modestos, os relatos encontrados na literatura revelam casos onde houve parada da
maturação das células germinativas e outros ocorrendo
Sertoli-cell-only Syndrome (VanSteirteghemet al,1993).
Em homens inférteis com deleção do DAZ, tem sido
descrito parada da meiose eSertoli-cell-only Syndrome. Possivelmente ocorra degeneração de células germinativas secundariamente. Permanece desconhecido se estes dois
fenótiposhistológicosrepresentamdois fins da mesmaalteração genética ou se eles resultam de distintos genótipos
(Najmabadiet al,1996).Arupturadegenesmaisdistaislevaria a variáveis achados histológicos, desde Sertoli-cell-only
e parada pós meiose e não necessariamente resultando em
azoospermia(Lipshultz et al,1997).
Amaioria dos pacientes apresenta volume testicular
menor de 15 ml e FSHelevado. São descritos entretanto, casoscomvaloresnormaisdeFSHeseverosdanosnahistologia
doepitélioseminífero empacientescomdeleçãodoDAZ. Os
níveis de testosterona e LHencontram-se dentro da normalidade (Forestaet al,1997).
Foresta et al, 1997, sugerem que não há correlação
entreaseveridadedodefeitodaespermatogêneseealocalização e extensão da deleção do Yq. Pacientes com diferentes
padrões de deleção podem apresentar a mesma alteração
tubular;aocontrário,diferentesdanostesticularespodemestar
associadoscomamesmaalteraçãogenética.Esteaspectopode
serexplicadoconsiderandoqueoutrosgenesforadoAZFou,
alternativamente, fatores ambientais podemmodular os efeitos da deleção AZF. Severa oligoospermia-hipospermatogêneseeazoospermia - SCOSquandoassociadoscomYqdeleção
podemnãoser etiologicamente distintos, masrepresentariam
manifestações clínicas diferentes da mesmaanomalia genética (LaSalleet al,1998, Simini et al,1997).
Em um estudo onde foi investigado pais e irmãos de
pacientesdeletadosparaexcluirumpolimorfismopequenoou
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conseqüência não funcional, constatou um cromossoma Y
intacto nestes parentes (Foresta et al, 1997). Isto sugere que
alguns pacientes apresentamdeleção “de novo”no intervalo
6 do cromossoma Y que pode ser considerada a causa do
defeito da espermatogênese.

Diagnóstico
Grandes deleções do cromossoma Y, que podem ser
vistas pelo microscópioemprofase e detectáveis no cariótipo
de rotina, são incomuns em homens inférteis. Entretanto,
deleções submicroscópicas no braço longo do cromossoma
Y,assimchamadasporseremintersticiais, não são detectáveis
no cariótipo (Affara et al, 1996). Estas microdeleçõespodem
ser detectadas por reação da cadeia da polimerase (PCR) baseado no mapeamento STS (seqüência de locus alvos). Estas
sãoseqüênciasúnicasdeDNApara localização específica no
genoma que pode ser amplificado para PCR. Cada STS gera
umPCRentre100e500paresdebasesemcomprimento(Affara
et al,1996).
ParapesquisadedeleçõesdoYporPCR,ogenomado
DNAépreparadoatravésdaamostradesangueperiférico.Os
pacientes são testados para a presença de STS para cercar a
regiãoeucromáticadoY(importantenoprocessodefertilidademasculina)(LaSalle et al,1998).
Nudell et al,1999demonstraramatécnicadedetecção
do cromossoma Y por amostra de sêmen purificado. Foram
utilizadasalíquotasparadetectarafreqüênciadeAZFc(DAZ)
deleção por PCR. Porém estes dados são ainda recentes e
iniciais.

Opção Terapêutica
As técnicas de reprodução assistida tem sido muito
utilizadas empacientesinférteisousubférteisassociadoscom
oligoospermia(VanSteirteghemet al, 1993). Silberet al,(1998)
submeteram51pacientesazoospérmicosaICSIapósextração
testiculardeespermatozóidesporexploraçãocirúrgica(TESE),
encontrando 20% de deleções do cromossoma Y na região
AZFc. Nestes homens inférteis que eramY-deletados, grandes deleções (estendendo-se além do intervalo 6D-6F) parecem estar associadas à ausência total do espermatozóide testicular. De outra parte, pequenas deleções (limitadas a esta
área) são associadas à presença de pequeno número de espermatozóides suficientes para ICSI. Os autores sugeremque
no futuro será possível identificar sub tipos de homens
azoospérmicos com deleção do Y que serão bons candidatos
aTESE-ICSI.
AocorrênciadedeleçãodoYemhomensinférteis tem
significativa implicação para técnicas de reprodução assistida, particularmente ICSI, já que esta pode contemplar as parceiras destes homens com gravidez, podendo transmitir a
deleçãoparaaprole(Affara et al,1996).
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Os casais submetidos a ICSI devemser aconselhados
sobre o potencial risco de transmissão destas desordens para
o feto, pois as técnicas de reprodução assistida ultrapassam
muitas barreiras de seleção natural e o risco de difusão da
deleçãoeoutras mutaçõesnãoéconhecido(Simini et al,1997,
Fagerliet al,1999).
Há crescente desenvolvimento de mecanismos para
monitorar a transmissão de alterações genéticas para os filhos, incluindo Y deleção, pois ainda são desconhecidos os
índices de transmissão desta deleção.

Conclusão
A despeito do uso cada vez mais difundido de técnicas citogenéticas, ampliando as alternativas para homensprimeiramente incapazes de procriação natural, várias dúvidas
pairamsobre as causas da infertilidade e conseqüências da
inseminação artificial. Há crescente e determinada tentativa
da comunidade científica emidentificar e classificar fatores
que definitivamente estabeleçamalterações significativas na
prole ou dificultemaobtenção de gravidez.
MicrodeleçõesdocromossomaYtemsidorecentemente investigadas, opções diagnósticas e terapêuticas continuam sendo alvos de constante pesquisa em busca de soluções
seguras para a prole. Desde que descoberta, até os dias atuais, muito se tem demonstrado sobre as diferentes zonas e
genes do cromossoma Y, trazendo ummaior entendimento
sobre o envolvimento do fator genético na infertilidade masculina.
Odesenvolvimento de técnicas de micromanipulação
deu oportunidade de gestação a um número apreciável de
casais,dentreestes,homensazoospérmicoscommicrodeleção
do Y. Porém, questiona-se ainda sobre as chances de transmissãodestaanomaliaparaaprolemasculina. Pesquisas clínicasversando sobre os riscos da hereditariedade desta alteração gênica, índices de deleção “de novo”na população geral
e screening abrangente e factível para anomalias genéticas
noscandidatosaICSIsãofundamentais para gerarmosoportunidades seguras e comresultados previsíveis.

ABSTRACT
Male infertility factor account for about half of the cases of
couple infertility. In more than 60% of cases the origin of
reduced testicular junctions is unknown but they may have
someunidentifiedgeneticanomaly. .Microdeletionsofthelong
arm of the human Y chromosome are associated with
spermatogenic failure and have been used to define three
regions of Yq (AZFa, AZFb and AZFc) that are recurrently
deleted in infertile males. About10-15%of azoospermicand
about 5-10% of severely oligozoospermic men have yq
microdeletions.
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Assisted reproduction techniques mainly Intra Cytoplasmic
SpermInjectioninassociationwith testicular spermretrieval,
represent an efficient therapy for these patients.
ThemainpurposeofthisreviewistoupdatetheYchromosome
microdeletionsandtheirconsequenceinthemale fertility.
UNITERMS: Infertility, Microdeletions, Y Chromosome;
Assisted Reproduction
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Fitoestrogênios na pós-menopausa – Revisão
Phytoestrogens in post menopause: a review

Monica Leite Grinbaum, SalimWehba, José Arnaldo de Souza Ferreira,
Lúcia Helena de Azevedo, Cesar Eduardo Fernandes

RESUMO
Os fitoestrogênios são substâncias vegetais não esteróides, com atividades estrogênicas agonistas e antagonistas.
Possuemaçãoestrogênica considerada fraca, se comparados aos estrogênios naturais e sintéticos e são encontrados
principalmente na soja e seus derivados. Muitos autores têm avaliado a possibilidade do uso dos fitoestrogênios
como opção alternativa de terapia de reposição hormonal (TRH), particularmente para os casos de pacientes com
contra-indicações para as terapias convencionais. Nopresente artigo são revisados aspectos relevantes acerca das
propriedades, metabolismoeaplicabilidade dos fitoestrogênios.
UNITERMOS: Fitoestrogênio,Menopausa.

Introdução
É sabido que na pós-menopausa a mulher passa por
um estado de baixos níveis estrogênicos, capaz de levá-la a
experimentar sintomasosmais diversos, alémdeapresentar
maior risco de desenvolvimento de osteoporose (Wehba et
al. 1998)ededoençascardiovasculares.Estasafecçõestêma
proteçãohormonalproporcionadapelaatividadeestrogênica,
nos níveis registrados no menacme. Emfunção de suprir tal
deficiênciaedaràmulher umamelhorqualidadedevida,surgiuaTerapêuticadereposiçãoHormonal(TRH),quetemtido
aceitação multidisciplinar e avanços técnicos de relevância a
cada ano, no que diz respeito ao aspecto farmacológico e clínico.
Entretanto, a TRHtemtambémosseusriscosecontraindicações. Entre os riscos descritos podem ser citados a
neoplasia mamária e o tromboembolismovenosograve. Pacientesemriscoparaestasdoençaspoderiamreceber tratamento alternativo não hormonal, que pode não ser tão efetivo
como a terapia estrogênica ou estro-progestativa, mas pode
minorar de formaimportante a sintomatologia climatérica e,
talvez, a prevenção da osteoporose e das doenças cardiovasculares. São candidatas ao tratamento alternativo as pacientes comhistória pregressa ou antecedentes familiares próximosdecâncerdemama; da mesmaformaaquelas mulheres
com tromboembolismo venoso grave em atividade ou simplesmente aquelas que têm qualquer tipo de intolerância ou
negatividadeàTRH.
Dentre as formas de terapia não hormonal, podemos
optar pelo cálcio, pelos bisfosfonados, a calcitonina, os
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Santa Casa de São Paulo
Endereço para correspondência: Monica Leite Grinbaum
Av. Moema, 265 - cj.33
04077-020 - São Paulo, SP
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moduladores seletivos de receptores de estrogênio (SERMS)
e os fitoestrogênios (Pinkerton &Santen, 1999), que, dentre
todas essas opções, talvez sejam as substâncias alternativas
de tratamento menos estudadas até o momento.
Os fitoestrogênios são substâncias não esteróides, que
têmatividades estrogênicas. São encontradas no reino vegetal e, de acordo comsua estrutura bioquímica, podemser separados em 4 grandes grupos: 1. Isoflavonóides; 2.
Flavonóides;3.Cumestranos;4. Ligninademamíferos(Strauss
et al. 1998). De uma forma geral, quase todos os vegetais
contém fitoestrogênios, com proporções e combinações as
maisdiversas.Asisoflavonassãoosprincipaisfitoestrogênios
e são encontradas basicamente na soja e seus derivados, enquanto os flavonóides são distribuídos em menores proporções dentre todos os vegetais, podendo ser encontrados em
frutascomomorangoeamora e emervascomocháverde. Os
cumestranos podemser encontrados embrotos de alfafa e de
feijão, já a lignina de mamíferos não está presente na nossa
dieta como tal, mas como seus precursores, as ligninas das
plantas,quesãomodificadaspelamicrofloraintestinaledaíse
transformamnaligninamamíferacomatividadefitoestrogênica.
Aligninavegetalseencontraprincipalmente nos cereais integrais e emprodutos não refinados (tabela I).

Metabolismo dos Fitoestrogênios
O metabolismo dos fitoestrogênios se inicia no trato
gastrointestinal, transformando-se em fenóis heterocíclicos,
quetêmestrutura similar à do estrogênio. Os fitoestrogênios
quetêmmaior ação estrogênica são as isoflavonas, dentre as
quais se destacam a ginesteína e dadazeína (Murkies, 1998;
Ishimi et al. 1999).
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Tabela I - Classificação e fontes alimentares dos fitoestrogênios

Fitoestrogênios Fontes
ISOFLAVONAS

Soja em grãos e em pó;
Leite de soja, queijo de soja (tofu), sucos com soja;
Feijão de soja, lentilhas, ervilha verde, feijão e seus
produtos;
Legumes
Cereais integrais
LIGNANOS
Arroz integral, aveia
Trigo, germe de trigo, cevada, farelo de trigo,
FLAVONÓIDES Linhaça, maçã, pêra, sementes de flores,
Cenoura, cebola, alho,
Óleos vegetais, incluindo azeite de oliva
CUMESTRANOS Broto de feijão
Broto de alfafa
Broto de feijão de soja
Adaptado de Murkies, 1997(Murkies 1998).

Atividade Fitoestrogênica
Os fitoestrogênios, por teremsemelhança bioquímica
ao 17? -estradiol podem se ligar fracamente aos receptores
estrogênicos, apresentando propriedades estrogênicas
agonistas ou antagonistas (Strauss et al. 1998).
Outras propriedades não hormonais se incluem: atividade anti-oxidante, inibição da tirosino-quinase, da
prostaglandina sintetase, da proteína C quinase, dos fatores
decrescimento epidérmico,daproliferaçãoediferenciaçãode
células malignas e da angiogênese (Knight & Eden, 1996;
Murkies 1998; Strausset al. 1998;Ishimi et al. 1999).Emfunção destas atividades, os fitoestrogênios parecemestar tambémimplicados na proteção contra o câncer.
Como os fitoestrogênios têm ação estrogênica mais
fraca que os estrogênios endógenos, estudos sugerem que
elespoderiamagir tambémcomoanti-estrogênicos, por competirem pelo mesmo receptor com os esteróides mais potentes. Tal evidência só foi demonstrada comumflavonóide fracochamadonarigenina, masnãocomosfitoestrogêniosmais
conhecidos, como as isoflavonas e os cumestranos (Strauss
et al. 1998).

Fitoestrogênios e Sintomas Pós-Menopáusicos
Aincidência de “fogachos”,osintomamais comumna
pós-menopausa,variade70a80%nasmulheresnapósmenopausadaEuropa, 57%nas da Malásiae18a14%na China e
Singapura,respectivamente (Knight&Eden1996).Osefeitos
estrogênicos dos fitoestrogênios encontrados na alimentação das mulheres asiáticas devemser os prováveis responsáveis pela diminuição dos sintomas vasomotores. Umestudo
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multicêntrico, duplo-cego, randomizado e controlado com
placeboestudou104mulheres na pós-menopausa, separadas
emdois grupos, sendo que umgrupo foi tratado complacebo
(caseína)eooutrocom76mgdeisoflavonadurante12semanas de tratamento, tendo havido uma redução significativa
dossintomasvasomotores (Albertazzi et al. 1998).
Outros sintomas tambémforam avaliados. Wilcox et
al, 1990. estudaram 25 mulheres na pós-menopausa, sem o
usodequalquertipodeTRH, as quais receberamsuplemento
alimentar contendo 45g de soja na forma de farinha, 10g na
formadebrotoe25gdegrãosdurante6semanas.Foiavaliada
amaturaçãovaginalpréepós-tratamento,observando-seuma
melhora significante na citologia vaginal, a qual se manteve
ainda por 2 semanas após a suspensão da suplementação
alimentar e retornou ao estado anterior 8 semanasapósotérmino do estudo.
Com o objetivo de determinar se realmente existem
fitoestrogênios na dieta dos asiáticos, outros autores avaliaramumgrupodejaponeses,noqualseincluíam3mulheres, 3
homense3crianças,emcomparaçãocomumgrupodeamericanos e finlandeses. Forammedidososmetabólitos urinários
da ginesteína e de mais dois outros flavanóides, que se revelarammuitoelevadonogrupodejaponesesemuitobaixonos
outrosdois grupos. Isto viria confirmar mais uma vez que os
fitoestrogênios estão relacionados comadieta rica emsoja e
seus derivados (Adlercreutz et al. 1992)eque, comaproporçãoingerida diariamente pelas mulheres japonesas, os sintomasclimatéricospodemdecerta formasermantidossobcontrole.

Fitoestrogênios e Osteoporose
A osteoporose aumenta com o avanço do tempo de
pós-menopausa, pela diminuição progressiva dos níveis
estrogênicos. A depender de caracteres alimentares, geográficos e raciais, os níveis de perda óssea podemvariar entre os
indivíduos. É sabido que as mulheres asiáticas apresentam
menor incidência de osteoporose do que as caucasianas. Postula-sequeestasdiferençassedevam às particularidades físicas das duas raças, comopeso, estatura, hábito de exercícios
e a dieta. Abasediária da alimentação das japonesas inclui a
sojaeseusderivadosnosalimentosprincipais, emtemperose
embebidas, alémdoscereais integrais (Knight &Eden1996).
Estudoexperimentalcomratasooforectomizadas, comparativo com dois grupos, umsob uso de ginesteína e outro
de estradiol, demonstrou que a ginesteína, uma isoflavona
típica, previne a perda óssea semefeitos substanciais sobre o
útero (Ishimi et al. 1999). Neste estudo, as ratas
ooforectomizadas foramtratadas por 4 semanascom0.7mg/
diadeginesteína.Amassaósseafoiavaliadapordensitometria
nossetoresproximal, médioedistaldofêmur,mostrandoganho de massa óssea similar ao grupo em uso de estradiol.
Outro estudo demonstrou que após 3 meses de
ingestão de 45g de farelos de soja acrescentados ao pão, a
massaósseaseelevouem5.4%(Murkies1998).
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Fitoestrogênios e Doença Cardiovascular

Toxicidade

Emrelação à doença cardiovascular, várias pesquisas
têmsido realizadas, principalmentenoquedizrespeitoaoestudo do perfil lipídico. As isoflavonas têm efeito
hipocolesterolêmico em ratos e macacos Rhesus (Murkies,
1998). Umametanálise de estudos clínicos bemcontrolados,
examinou a relação do consumo da soja com os níveis dos
lipídeos séricos. A análise de 38 estudos controlados revelou
que em 29 desses artigos a substituição da proteína animal
pela proteína da soja estava associada a umadiminuição significativa dos níveis séricos de triglicérides e de colesterol
total, à custa basicamente da redução dos níveis de LDL. A
média de diminuição dos níveis lipídicos variou de 8 a 13%.
Estesestudosmostraramqueoconsumomédiode31a47gde
proteína de soja por dia é suficiente para se conseguir a referida redução de colesterol e triglicérides, salientando-se que
em nenhum dos trabalhos evidenciou-se incremento nos níveis de HDL. Oautor atribui a redução do colesterol à atividadeestrogênio-símiledosfitoestrogênioscomponentes da soja,
alémdeaventar outrashipótesescomoainterferênciadaproteína da soja sobre a apoproteína B, a qual teria umturnover
maisrápidoeexcretariamaiorquantidadedeVLDL (Andersoni
et al. 1995).
Outro autor estabelece a possibilidade da ação da
isoflavona sobre a Lp (a), devido a sua similaridade de ação
comoestrogênio,que,conhecidamente,reduzosníveisdaLp
(a) emaproximadamente 35%, conferindo, assim, mais uma
proteçãocardiovascular(Knight &Eden,1996).

Poucoseconhecesobreatoxicidade e efeitos colaterais
dos fitoestrogênios emhumanos. Efeitos adversos, incluindo
déficitnocomportamentosexual de ratos e diminuiçãodafertilidadedevacasforamobservados (Murkies, 1998).
Emhumanosverificam-se,tãosomente,algunsefeitos
gastrointestinais indesejáveis como: náusea, vômitos, constipaçãoedistensãoabdominal, numestudoemqueseadministrouformulaçãode76mgdeisoflavona,associadosaumcomposto protéico da soja (Albertazzi et al. 1998).

Fitoestrogênios e Câncer
Evidênciasepidemiológicasmostramqueaincidência
de câncer é menor na população da ÁsiadoquedoOcidente.
Comofoi dito anteriormente, alémdosefeitoshormonais, os
fitoestrogênios presentes em larga proporção na dieta dos
asiáticospossuemtambémpropriedadesanti-carcinogênicas,
podendo conferir proteção contra o câncer de mama, colon,
próstata,endométrioeovário(Knight&Eden,1996).Estudos
mostram,ainda,quequandoessaspopulaçõesmigrampara o
ocidente e mudamosseushábitos alimentares adequando-se
aos padrões ocidentais, elas perdematal proteção (Leeet al.
1991).
Um estudo caso-controle multicêntrico, avaliou na
urina de 72h de mulheres comdiagnósticos precoces de câncer de mama, no qual estudou-se a excreção de metabólitos
fitoestrogênicos e observou-se que a excreção aumentada
de fitoestrogênios na urina esteve presente somente no grupo controle, ou seja, no grupo de mulheres sem a doença,
que ingeria e consequentemente excretava mais
fitoestrogênios. Isso reforça a hipótese anticarcinogênica
dos fitoestrogênios e os autores sugerem que a mudança
dos hábitos alimentares pode ser uma nova forma de prevençãocontra o câncer, principalmente para as pacientes de
maior risco (Ingramet al. 1997).
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Doses e Administração
Amédia de consumo de alimentos contendo soja pelosjaponesesédeaproximadamente200mg/dia (Albertazzi et
al. 1998). OconsumodiáriodelegumesporindivíduonaÁsia
ésuficienteparalhedarumaportede25-45mg/diadeisoflavona,
comparado ao nível de 5mg/dia no ocidente (Knight &Eden
1996). Afarinha de soja contémumtotal de 178-305mg de
isoflavona/100g. Já a quantidade presente no tofu ou nas
bebidascontendosojaébemmenor (26-31 mgdeisoflavona/
100g).
Jáexistemformulaçõesdefitoestrogêniosemcápsulas
e comprimidos em alguns países, porém ainda não disponíveis no nosso meio, sendo que a dose diária recomendada é
de 1 comp/dia de 500mg de fitoestrogênios, com 40mg de
isoflavona.

Conclusão
Os fitoestrogênios são substâncias vegetais, que apresentam propriedades estrogênicas agonistas e antagonistas,
(Strauss et al. 1998). Podemser utilizadas comoproteção de
sintomasleves na pós-menopausa, pois têmaçãoestrogênica
fraca. Admite-sequealongoprazopossamconferir proteção
contra o câncer, naquelas populações em que a soja é a base
dadieta(Ishimi et al. 1999).
Entretanto, a literatura ainda carece de maiores estudos capazes de nos esclarecer algumasdúvidas acerca da sua
eficácia quanto ao tratamento da osteoporose e de sintomas
menopáusicos diversos, no que se refere à tolerância, forma
de administração e efeitos adversos.
Com os conhecimentos que temos hoje sobre os
fitoestrogênios,nãopodemosindicá-loscomoprimeiraopção
de tratamento da osteoporose estabelecida, nem para casos
de pacientes comsintomas menopáusicos exacerbados.
Àmedidaqueseavançaremaspesquisas neste setor e
que houver disponibilidade no mercado das medicações, poderemos estar optando pelos fitoestrogênios para os casos
emqueaterapia de reposição hormonal for contra-indicada.
Asorientações dietéticas são evidentemente válidas, mas sabemosquequalquer mudançadehábitoalimentar é muitodi-

Reprodução & Climatério - v. 15, nº 1, 2000

Grinbaum et al

fícil equeobrasileiro de ummodogeral jamais se adaptaria a
umamudançaradical para umadieta à base de soja, capaz de
conferirumteordefitoestrogêniosignificativamente terapêuticopara a menopausa e protetor contra o câncer.
Concluímosqueprecisamosestar comosnossoshorizontes sempre abertos, para que possamos conhecer o máximo e utilizar as novas técnicas e formas de tratamento para
umamaiorsegurançadasmulheresnoclimatério.

ABSTRACT
Thephyto-oestrogens are non esteroid vegetable substances,
with antagonists and agonists oestrogenic properties. When
compared with natural and synthetic estrogens the phytooestrogenshaveweakoestrogenic activities and they are met
principally in soy and derivates. Some authors have been
evaluated the possibility of using phyto-oestrogens like
alternative for hormonal replacement therapy, particularlyin
cases of patients with contraindications for conventional
treatment. In this article important aspects around properties,
metabolism and applicability of the phyto-oestrogens are
revised.
UNITERMS:Phyto-oestrogen,Menopause

Fitoestrogênios
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Avaliação do efeito da Tibolona (Livial
? ) na sexualidade
de mulheres na pós-menopausa.
Evaluation of the effect of tibolone on sexuality and climacteric symptoms on postmenopausal woman
Malcolm Montgomery(1), Ricardo Marinho(2), Ricardo Cabral Santiago(2), Renata Surita(1)

RESUMO
OBJETIVOS: Avaliaroefeitodatibolonasobreasexualidadeesintomasclimatéricosdemulheresnapós-menopausa.
TIPO DE ESTUDO: Estudoprospectivo,aberto,nãocomparativoemulticêntrico.
MATERIAL E MÉTODOS: 30mulheres na pós-menopausaforamtratadas com2,5mgdetibolona, por via oral,
durante 24 semanas. Como parâmetros de avaliação foram utilizados o Questionário de Sexualidade Feminina de
McCoy e a Escala de Climatério de Greene, aplicados antes do início do estudo e após 4, 12 e 24 semanas de
tratamento. Tambémfoi realizadooexamedecitologiahormonal vaginalantesdoiníciodoestudoeapósotratamento.
O evento adverso mais comum foi o sangramento vaginal. Nenhuma paciente abandonou o tratamento devido a
evento adverso.
RESULTADOS: HouveumaumentosignificativonapontuaçãodoQuestionáriodeSexualidadedeMcCoydoinício
(60,4pontos)atéotérminodoestudo(100,8pontos). ApontuaçãomédiadaEscaladeClimatériodeGreenedecresceu
significativamente do início (52,3 pontos) até o término do estudo (27,9 pontos). Na citologia hormonal vaginal
houve aumento da porcentagemdecélulas do tipo superficiais.
CONCLUSÃO: Atibolona, na dose diária de 2,5mg, foiseguraebemtoleradaedemonstrouumevidentebenefício
na sexualidade e no controle dos sintomasclimatéricos emmulheres na pós-menopausa.
UNITERMOS: Sexualidade;SintomasClimatéricos;Tibolona.

Introdução
Oclimatériorefere-se ao período de transição na vida
da mulher entre os anos da vida reprodutiva e o período de
infertilidade como conseqüência da interrupção dos ciclos
ovarianos. Afunção ovariana declina paulatinamente, o que
clinicamente se manifesta por ciclos menstruais irregulares e
presençadesintomasvasomotores. Operfil hormonaldapósmenopausa é caracterizado por baixos níveis de estradiol e
por altos níveis de gonadotrofinas hipofisárias (FSHeLH),
que alcançam níveis máximos 2 a 3 anos após a menopausa
(Studd et al, 1978). Observa-sereduçãode85%dosníveisde
estradiol, 58% dos níveis de estrona e 67% dos androgênios
(Longcopeet al,1981).Alémdosfogachosedairregularidade
menstrual, sintomasdehipoestrogenismoaparecemnaesfera
urogenital (secura vaginal, dispareunia) comdecorrer dotempoeprovocammudançasnasexualidade.
É evidente a importância da testosterona para o interesse sexual de animais machos e do homem, comotambém
1
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existeevidênciadequeosandrogêniosexerçamalguma influêncianalibidodasmulheres(Sherwin, 1988). Algunsestudos
constatamdiminuição do interesse sexual associada especificamente à menopausa, uma vez que nesta fase os níveis de
androgênios encontram-se reduzidos emcomparação aos níveis encontrados na fase de idade reprodutiva (Davidson et
al,1983;Sherwin,1988).
Alémdisso, a sexualidade é, emsua essência, umaexpressão de energia vital, bem-estar, auto-estima e auto-imagem e sua manifestação livre requer um corpo saudável. Os
sintomas do climatério podem causar uma certa limitação à
expressão de sexualidade que pode ser revertida pelo uso da
terapiadereposiçãohormonal.
A tibolona, da marca Livial? , é um esteróide que
apresenta atividades estrogênicas, progestacionais e
androgênicas fracas. Estudos clínicos e de segurança têm
indicado que a tibolona na dosagemdiária e oral de 2,5 mg
é eficaz na melhora do humor e do libido, aliviando as queixas do climatério sem produzir estimulação endometrial
(Nevinny-Stickel, 1983; Punnone et al, 1984). O objetivo
deste estudo foi avaliar o efeito da tibolona na sexualidade
de mulheres na pós-menopausa, usando a versão revisada
e atualizada do Questionário de Sexualidade Feminina de
McCoy(McCoyet al, 1985). Outroobjetivo da pesquisa foi
avaliar o efeito da tibolona nos sintomas climatéricos e sua
ação na vagina.
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Métodos
Desenho do Estudo
Opresente estudo foi conduzido emdois centros diferentes no Brasil: o Centro de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (CAISM)daFaculdadedeMedicina do ABC,emSão
BernardodoCampo-SãoPauloenoServiçodeClimatério da
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em Belo
Horizonte-Minas Gerais, no período de novembro de 1996 a
fevereiro de 1998. Foi um estudo multicêntrico, aberto, não
comparativo, noqual trinta (30) pacientes foramselecionadas
e tratadas comtibolona (Livial? ) durante umperíodo de 24
semanas. As avaliações foramfeitas antes do início do tratamentoeapós4,12e24semanasdetratamento.
O estudo foi conduzido de acordo com os padrões
internacionaisdeBoasPraticasemPesquisa Clínica (GCP). O
protocolo, suas emendas e o consentimento livre e esclarecido da paciente foram aprovados pelos Comitês de Ética em
Pesquisa das clínicas onde o estudo foi realizado.
Atibolonafoiembaladaemcartelascom28comprimidos cada. Umtotal de 7 caixas foi entregue para a paciente
durante o tratamento. Aspacientestomaramumcompridode
2,5 mgdetibolonaumavezaodia, preferencialmente à noite,
semmastigá-lo.
Seleção de pacientes
Oscritériosdeinclusãoforam:mulheressaudáveiscom
pós-menopausa natural (>12 meses desde o último período
menstrual) ou commaisde53anosdeidade(máximode60),
queapresentaramsintomasclimatéricos incluindo fogachos,
quetinhamtestenegativodeprogesteronaeeramsexualmente ativas tendo tido somente umparceiro nos últimos12meses.
Os critérios de exclusão foram: mulheres que tiveram
pontuação no Questionário de Sexualidade Feminina de
McCoydemaisde95(versãodaescalacom16itens)durante
orecrutamento, mamografia sugerindo doença maligna, colposcopia oncótica anormal, miomas uterinos, sangramento
vaginal semdiagnóstico, comprovação ou suspeita de tumoresdependentesdeestrogênios,doençascomodiabetemelito,
distúrbiosgravesdofígadoourim,distúrbioscardiovasculares,
hipertensão grave, distúrbios vasculares (por exemplo:
tromboflebites, processos tromboembólicos) ou história destas doenças, uso atual ou recente (por ummêsantes do medicamento do estudo) das seguintes drogas: adrenérgicos, ? 2bloqueadores, ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivos,
anti-hipertensivos.Tambémforamexcluídasaspacientesque
faziamalgumaformadeTRHnos03mesesqueantecederamo
recrutamento.
Avaliações
OQuestionáriodeSexualidadeFeminina de McCoyfoi
aplicado durante cada visita (no início do estudo, semana 4,
semana12esemana24)para verificar o efeito da tibolona na
sexualidade e nas queixas sexuais. A escala de McCoy contém19perguntas,cadaumaavaliadaemescalaordinalpontu-
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adasde1a7,ondeapontuação1representariquezadesintomaseumapontuaçãomais alta representa melhora. Apontuaçãomédiade4(médiade1e7)foigeralmentedescritausando termoscomo“adequado”ou“moderado”.
AEscalaGlobalClimatéricadeGreene(Greene,1991)
foiusadadurantecadavisitaparaavaliaroefeitodotratamento de Livial? na gravidade e freqüência dos sintomas
climatéricos.Estaescalacontém21perguntas,cadauma avaliada por umaescalaordinalpontuadade1a4,ondeapontuação1representaamelhor resposta (“ausênciadesintomas”);
a pontuação 2, “sintomas leves”; a pontuação 3, “sintomas
moderados”e a pontuação 4, “sintomas intensos”. Diminuição na pontuação total corresponde à melhora clínica dos
sintomasclimatéricos.
AEscala Climatérica de Greene tambémfoi estudada
separadamente de acordo comsuas sub-escalas: a sub-escala
psicológica composta por 11 das 21 perguntas, a sub-escala
vasomotora de 2 das 21 perguntas, a sub-escala somática de
7das21perguntaseaescaladedisfunçãosexualde1dototal
de21perguntas.
Asub-escalapsicológicafoidivididaemduasporções:
a porção que avalia ansiedade (6 perguntas) e a porção que
avalia depressão (5 perguntas). As pacientes foramdescritas
como clinicamente ansiosas ou clinicamente deprimidas, se
elas apresentassem pontuação de 10 ou mais na porção da
ansiedade ou depressão da sub-escala psicológica.
A citologia hormonal vaginal foi realizada antes de
começar o tratamento e duas semanas antes da visita final
paraestudaroefeitonavagina.Ascélulas foramclassificadas
comosuperficiais, intermediáriasouparabasais.Omotivoprincipal para esta análise é observar a mudançanospercentuais
destas células emresposta ao tratamento comtibolona.
A pressão sangüínea, a freqüência cardíaca e o peso
corpóreo foram avaliados no início do estudo e a cada visita
de seguimento. As amostras de sangue foram coletadas no
início do estudo para a seguinte análise: hemograma, contagemdeplaquetas,glicemia, fosfatase alcalina, enzimashepáticas(TGO,TGP).
Oseventos adversos foramtambémregistrados a cada
visita de seguimento.
Parâmetros de avaliação de eficácia
Aeficácia primária foi avaliada através da percepção
de sexualidade das pacientes e da presença e intensidade dos
sintomasclimatéricos. Aeficácia secundária foi medida pela
citologiahormonal vaginal.
Análise Estatística
Aanálise estatística dos dados foi feita utilizando testes paramétricos e/ou não-paramétricos, com nível de
significânciade5%(p<0,05).Osparâmetrosdeeficácia(aEscala de McCoy, a Escala Global Climatérica de Greene e a
citologia vaginal), taxas de sangramento e efeitos colaterais
foramavaliados pela análise descritiva de suas freqüências e/
ou testes não-paramétricos. As mudanças de pressão
sangüínea e de peso corpóreo foram avaliadas pela Análise
deDivergência.OtestedeWilcoxonfoiutilizadoparaanalisar
29

Montgomery et al

Tibolona e sexualidade

Resultados
Características demográficas
O total de 30 pacientes foi selecionado e 90% delas
completaram o estudo (27/30). Das três pacientes que não
terminaramoestudo:duaspacientesnãovoltarampara a visita de seguimentoeumapacienteviolouoprotocolodevidoao
usoconcomitante de anti-epiléptico.
Aidade média das pacientes foi de 51,9 + 3,8 anos
(variação: 43 a 58 anos). Asmulheres estavamnapós-menopausahá3,9+3,2anos(variação:1a14anos).Opesocorpóreo
médioobservadofoide64,9+8,7kg(variação:48,6a89,0kg)
eafreqüênciacardíacamédia foide70,9+6,5bpm(variação:
60a88bpm).
A Escala de McCoy
ApontuaçãodaEscaladeMcCoyaumentou significativamente(p<0,05)doinícioatéotérminodoestudo(semana
24, Figura 1). Oaumento médiofoi maiornoiníciodoestudo
atéasemana4(26,7 pontos, p<0,05). Oaumentomédiodesde
asemana4atéasemana12representouumadicional de 10,3
pontos e da semana 12 até a 24 foi registrado um aumento
adicional médiode3,5 pontos.

Fig. 1: Média de Pontuação do Questionário
de McCoy por Visita
Pontuação de McCoy
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12ª Semana

24ª Semana

Em comparação com a média de pontuação no início do estudo

Esteaumentopodetambémserexpressoemtermosda
pontuaçãomédia emcadadas19perguntas individualmente,
comosegue: no início do estudo, a pontuação média por pergunta foi 3,2 pontos (60,4 pontos/19 perguntas), e na semana
24apontuação médiaporperguntaaumentoupara5,3pontos
(100,8 pontos/19 perguntas). Deste modo, esse aumento médio no escore de cada pergunta pode ser interpretado como
mudança na sexualidade das mulheres que variou de menos
que “adequada”(3,2 pontos) no início do estudo para um
30

escoremuitopróximodapontuaçãomáximanofinaldoestudo
(5,3 pontos).
A Escala Climatérica de Greene
A pontuação média da Escala Global de Greene decresceusignificativamente(p<0,05) doinícioatéotérminodo
estudo (semana 24, Figura 2). Essa diminuição na média foi
maisevidentedoiníciodoestudoatéasemana4(18,7pontos,
p<0,05). Areduçãomédiafoide2,5pontosdasemana4até a
semana12de3,3 pontos da semana12até a 24 (a pontuação
médiavariou de52,3até27,9pontosem24semanas).

Fig. 2: Média de Pontuação da Escala de
Greene por Visita
84

Pontuação de Greene

os resultados finais do estudo emcomparação com dados do
início do mesmo para variáveis quantitativas. O teste de
McNemar foi utilizado nestas circunstâncias para variáveis
dicotomizadas.
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Essa redução pode estar tambémexpressa emtermos
da pontuação média em cada das 21 perguntas individuais,
comosegue: no início do estudo, a pontuação média por perguntaindividualfoide2,5pontos(52,3pontos/21perguntas),
e na semana24esta pontuação diminuiu para 1,3 pontos por
pergunta (27,9/21). Deste modo, essa redução de pontuação
médiapodeserinterpretadacomoumamudançanagravidade
e freqüência dos sintomasclimatéricos entre “leve”e“moderado”para quase “ausentes”.
Duas pacientes não alcançaram, na Escala de Greene
nasemana24, aumentotãograndequantoamaioria dos pacientes. Uma paciente apresentou somente melhora moderada
que podia ser encarada como redução de 3 pontos na sua
pontuação da Escala de Greene e outra reportou leve piora
clínica,aumentode3pontosemseuescoredaEscaladeGreene
no término do estudo.
Sub-escala Psicológica
A pontuação da Sub-escala Psicológica da Escala de
Greenediminuiu significativamente(p<0,05)doinícioaotérminodoestudo(semana24, Figura. 3). Observadacomopassar do tempo, a redução média foi maior no início do estudo
atéasemana4(9,7pontos,p<0,05).Apontuaçãomédia diminuiu mais 2,8 pontos da semana 4 até a 24. Expressando em
termosdapontuaçãomédia emcadadas11perguntas, a pontuaçãomédiadecadaperguntafoide2,5pontos(27,5pontos/
11 perguntas) no início do estudo, e na semana 24 a pontuaçãomédiadecadaperguntadiminuiupara1,4pontosporper-
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gunta (15,0/11). Deste modo,essareduçãodepontuaçãomédia por pergunta pode ser interpretada como uma mudança
nossintomaspsicológicos, entre “leves”e“moderados” para
“leves”e “ausentes”.
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Em comparação com a média de pontuação no início do estudo

Porção de Ansiedade da Sub-escala Psicológica
Aporção que avalia ansiedade da sub-escala psicológicadaEscaladeGreenediminuiusignificativamente(p<0,05)
doinícioatéotérminodoestudo(de13,7a8,2pontos,Figura.
3). Amaior redução de média observada ao longo do estudo
foi de seu início até a semana4(4,4 pontos, p<0,05). Aredução média da semana 4 até a semana 24 foi de 1,2 pontos
adicionais.
Noinício do estudo, a pontuação média por pergunta
individual foi de 2,3 pontos (13,7 pontos/6 perguntas), e na
semana24apontuação média por pergunta individual diminuiu para 1,4 pontos por pergunta (8,2/6). Deste modo, essa
reduçãodepontuaçãomédiaporperguntapodeserinterpretada
como uma mudança na ansiedade, de “leve”e “moderada”
para “leve”e “ausente”.
Dividindo as pacientes emcategorias,baseadonocorte de 10 pontos na Porção de Ansiedade da Escala, foi observadoque: 19 pacientes eram“clinicamente ansiosas”noiníciodoestudo,masdeixaramdesernasemana24; 6 pacientes
eram“clinicamenteansiosas”noiníciodoestudoepermaneceram“clinicamente ansiosas”na semana 24; uma paciente
não era “clinicamente ansiosa”noinício do estudo e nem na
semana24eumapaciente não era “clinicamente ansiosa”no
início do estudo, masera ansiosa na semana24.
Porção de Depressão da Sub-escala psicológica
A pontuação da porção que avalia depressão da subescala psicológica de Greene diminuiu significativamente
(p<0,05) do início ao término do estudo (de 13,8 até 6,9 pontos, Figura. 3). Quandoobservadaaolongodoestudo, a redução média foi maior do início do estudo até a semana 4 (5,3
pontos, p<0,05).Amédiadiminuiumais1,6pontosdasemana
4atéasemana24.
No início do estudo, a pontuação média por pergunta
individual foi de 2,8 pontos (13,8 pontos/5 perguntas), e na
semana24apontuaçãomédiaporperguntaindividualdiminuiu
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Sub-escala Vasomotora
ApontuaçãodaSub-escalaVasomotoradeGreenediminuiusignificativamente(p<0,05)doinícioaotérminodoestudo
(semana24,Figura.4).Quandoobservadaaolongodoestudo,a
reduçãodamédiafoimaiornoiníciodoestudoatéasemana4(3,7
pontos,p<0,05).Apontuaçãomédiavariavade6,5a2,4pontos
(do início do estudo para a semana 24). Noinício do estudo, a
pontuação média por pergunta individual foi de 3,3 pontos (6,5
pontos/2perguntas),enasemana24apontuaçãomédiaporcada
pergunta diminuiu para 1,2 pontos por pergunta (2,4/2). Deste
modo, essa redução da pontuação média por pergunta pode ser
interpretada como mudança nos sintomas vasomotores entre
“moderados”e “intensos” para quase “ausentes”.

Fig. 4: Média de Pontuação da Escala de Greene
por Visita
Sub-escala Vasomotora
Pontuação de Greene

Pontuação de Greene

Fig. 3: Média de Pontuação da Escala de
Greene por Visita - Sub-escala Psicológica

para1,4pontosporpergunta(6,9/5).Deste modo,essaredução
de pontuação média por pergunta pode ser interpretada como
umamudançanotemperamentodepressivo,nomeiocaminho
entre “leve”e “moderado”para “leve”e“ausente”.
Dividindo as pacientes emcategorias baseadas emum
corte de 10 pontos na porção de Depressão da Escala, observou-seque19pacientesqueeram“clinicamentedeprimidas”
noiníciodoestudo,deixaramdesernasemana24;4pacientes
queeram“clinicamente deprimidas”noinício do estudo permaneceram“clinicamentedeprimidas”nasemana24e4pacientes não eram“clinicamente deprimidas”nemnoinício do
estudoenemnasemana24.
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Sub-escala Somática
ASub-escalaSomáticadeGreenediminuiu significativamente (p<0,05) do início ao términodoestudo(semana24,
Figura. 5). Observou-se que essa redução média foi maior no
início do estudo até a semana 4 (4,1 pontos, p<0,05). Amédia
diminuiumais1,4pontosdasemana4atéasemana24. Noinício
doestudo,apontuaçãomédiaporperguntaindividualfoide2,1
pontos(14,6pontos/7perguntas),enasemana24apontuação
média por pergunta individual diminuiu para 1,3 pontos por
pergunta (9,1/7). Deste modo, essa redução da pontuação médiaporperguntapodeserinterpretadacomomudançanossintomas somáticos “leves”para quase “ausentes”.
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Sub-escala de Disfunção Sexual
A pontuação da Sub-escala de Disfunção Sexual de
Greene diminuiu significativamente (p<0,05) do início ao
término do estudo (semana24, Figura. 6). Quandoobservada ao longo do estudo, a redução média foi maior do início
doestudo até a semana 4 (1,2 pontos, p<0,05). Foi observada redução total de 2,2 pontos na média do início do estudo
até a semana 24. Esta redução pode ser interpretada como
mudança de disfunção sexual ”intensa” para quase “ausente”.

Pontuação de Greene

Fig. 6: Média de Pontuação da Escala de
Greene por Visita
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Fig 7. Citologia Hormonal Vaginal
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Fig. 5: Média de Pontuação da Escala de Greene
por Visita
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Eventos Adversos (EAs)
Nenhuma paciente foi descontinuada do estudo devido a EAs. Oevento adverso mais freqüentemente reportado,
relacionadoaotratamento, foiosangramentovaginal(23,3%,
7/30).Amaioriadaspacientesclassificouosangramentocomo
leve(71,4%, 5/7). Emumapaciente, o tratamentofoisuspenso
por 19 dias devido a umsangramento vaginal prolongado. O
tratamentocomatibolonafoiretomadomaistardeeessapaciente completou o período de 24 semanas do estudo comsucesso. Uma paciente reportou evento adverso grave, apresentando forte enxaqueca e intenso nervosismo.
Exames Laboratoriais
Todos os valores médios de parâmetros laboratoriais
estavamdentro das variações normais.
Sinais Vitais e Físicos
Nenhumamudança, estatisticamente significativa, foi
constatada na pressão sangüínea e freqüência cardíaca. Foi
observado aumentodepesomédio de 0,85 Kgnasemana24,
quando comparado comoinício do estudo (variação de -5,0
kgpara+3,8kg).Esteaumentofoiestatisticamentesignificativo(p=0,0461).

Em comparação com a média de pontuação no início do estudo

Discussão
Citologia Hormonal Vaginal
A porcentagem média de células parabasais reduziu
significativamente(p<0,05)doiníciodoestudoatéasemana
22(25%para8%);aporcentagemmédiadecélulasintermediárias permaneceu bastante constante (61-62%), e a porcentagemmédiadecélulassuperficiaisaumentousignificativamente (p< 0,05) do início do estudo até a semana22(14%a30%,
Figura. 7). A mudança global pode ser caracterizada como
umatransferênciadecélulasdotipoparabasalparacélulasdo
tiposuperficial, caracterizando umaaçãodotipoestrogênica
noepitéliovaginal.
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Os resultados deste estudo dão suporte à eficácia e à
segurançadatibolonaparatratamentoemlongoprazodesintomasclimatéricos emmulheresnapós-menopausaeparticularmente à eficácia deste mesmoproduto na melhoradasexualidade neste período.
Baseado nos parâmetros de eficácia, o regime da
tibolona usado mostrou ser altamente eficaz na melhora do
interesse sexual e dos sintomas climatéricos, como pode ser
observado nas mudanças de pontuação do Questionário de
SexualidadeFeminina de McCoyedaEscala Climatérica de
Greene (tambémemsuassub-escalas) e tambémnosresultadosdecitologia hormonal vaginal. Arápida melhoradossin-
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tomas (durante as 04 primeiras semanas) tambémficou evidente ao longo do estudo.
Ocomportamento sexual global (avaliado pela escala
deMcCoy)melhoroudemenosdoqueadequadopara a pontuaçãomais próximadamáximapossíveldaescala.Essamelhora tambémestevepresenteapósas4semanasdetratamento. Todos os aspectos diferentes de sintomas climatéricos
estudadospelaEscalaClimatérica de Greene (ansiedade, depressão, sintomas somáticos, sintomas vasomotores e
disfunçãosexual)mostrarammelhoras clínicas significativas
doiníciodoestudoatéasemana24.Novamente esta melhora
foi anterior à semana4.
O uso de androgênios foi associado ao aumento na
libido e no nível de energia de mulheres na pós-menopausa
(Sherwin et al, 1985). Nãoésurpresa que a tibolona produza
os mesmos benefícios devido a sua atividade androgênica.
Oestudoduplo-cegoerandomizadodeNathrorst-Böös
eHammar publicado em1997,comparou o uso da tibolona e
de um esquema combinado contínuo de TRH contendo
estradiol e acetato de noretisterona na vida sexual de pacientes na pós-menopausa, que foi avaliada pelo Questionário de
SexualidadeFeminina de McCoy.Observou-sequeaspacientescomtibolonaalcançarampontuaçõesmais altas no itemde
avaliação de freqüência, satisfação e prazer.
Palacioset. al,1995reportaramemestudorandomizado,
controladocomplacebo que a tibolona é eficaz e atua na libido aumentando o desejo sexual em mulheres na pós-menopausa e que esta melhora na sexualidade ocorre depois do
terceiromêsdetratamentoepermaneceaté o terminodele. De
fato, maisdametadedoefeitototal,clinicamenterelevante,foi
alcançado nas primeiras quatro semanasdeadministração da
tibolona. Os resultados deste estudo são confirmados por
outrosestudosquereportamresultadossemelhantes ou quando comparados com placebo ou com combinações de
estrogênios/progestogênios(Rymer,1998;Hammar et al,1998).
Os dois resultados de questionários foram consistentescomamedida objetiva de citologia hormonal vaginal, que
mostrou franca redução das células parabasais nas amostras
doiníciodoestudoatéasemana22, caracterizando umaação
dotipoestrogênica. Essa mudançaéconsistente comoefeito
esperado produzido pela terapia de reposição hormonal em
mulheres na pós-menopausa e na perimenopausa. Rymer et
al,1994,avaliaram100mulheresnapós-menopausa,mostrandoaumentosignificativo no Índice CariopicnóticoenoValor
de Maturação na avaliação citológica do grupo tratado com
tibolona,considerandoquenenhumamudançafoiobservada
no grupo controle que usou placebo. Os autores concluíram
que a tibolona apresentou efeito estrogênico significativo na
vagina.
Quanto à segurança e tolerabilidade, a tibolona apresentou ótimo perfil neste estudo. Nenhuma paciente foi
descontinuada devido a evento adverso durante o período de
estudo.Oevento adverso maiscomumfoi sangramento vaginal,presenteem7pacientes(23,3%). Cincodelasforamclassificadas como apresentando sangramento vaginal leve e outras duas como moderado. De acordo com vários autores, o
sangramento vaginal ocorre em10-20%dasmulheres trata-
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dascomtibolona, sendo o efeito colateral maiscomumeprovavelmente dependendo da idade, tempodesdeamenopausa
e a ocorrência de manifestações espontâneas de atividade
ovariana.Osangramentovaginalocorremaisfreqüentemente
durante os primeiros seis mesesdetratamentocomtibolonae
nãoprecisa geralmente de investigação adicional a menosque
haja riscos de fatores para carcinomaendometrial ouaavaliaçãoendometrial prévia não tenha sido feita. Apóseste período, a investigação do sangramento vaginal é obrigatória
(Ginsburg et al, 1995). Em nosso estudo, todos as pacientes
foramsubmetidas à ultra-sonografia transvaginal, cujos resultadosforamnormais.
Oaumentomédiode0,85kgnopesodoiníciodoestudoaté a semana 24 não foi clinicamente significativo e foi de
significado incerto. As informações adicionais sobre ganho
de peso em tratamento de longo e curto prazos (além de 24
semanas) necessita de estudos clínicos mais a longo prazo,
comparativos,duplo-cegos, preferencialmenterandomizados.
Concluindo,adosagemde2,5 mgdetibolona,umavez
aodia foi segura e bemtolerada e demonstrouevidentebenefício na sexualidade e no controle dos sintomas climatéricos
demulheres na pós-menopausa.

ABSTRACT
OBJECTIVE: Toevaluate the effect of tibolone on sexuality
and climacteric symptomsonpostmenopausalwoman.
TYPE OF STUDY: Prospective,open,non-comparativeand
multicentre study.
MATERIAL AND METHOD: 30postmenopausal womenwere
treated with tibolone at a daily oral dose of 2.5mg during a
periodof24weeks.Theparameters used for the analysis were
basedontheMcCoyFemaleSexualityQuestionnaire and the
GreeneClimactericScale.Assessmentswereperformedbefore
treatment started and after 4, 12 and 24 weeks of treatment.
Thevaginal hormonal cytology was also performed.
RESULTS: There was a significant increase in the McCoy
Female Sexuality QuestionnairescorefromBaseline to week
24.ThedecreaseintheGreeneClimactericScalewasrelevant
andshown fromthe Baselinetoweek24.Theoverall changes
in the vaginal hormonal cytology were characterized as an
increase in the percentage of superficial type cells. The most
frequently reported adverse event was vaginal bleeding. No
patient was discontinued from the study due to adverse
events.
CONCLUSION: Tibolone was safe and well tolerated and
demonstrated markedbenefitinthesexualityaswell as in the
treatment of climactericsymptomsofpostmenopausalwomen.
UNITERMS: Sexuality;ClimactericSymptoms;Tibolone.
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Avaliação da adesão ao tratamento de mulheres climatéricas em hospital universitário
Evaluation of the adherence to the treatment of climacteric women at an university hospital
Marco Fábio Prata Lima(1), Eddie Fernando Cândido Murta(1), Elisabete Lilian Dair(2)
Alessandro Naldi Ruiz(2), Alexandre Gonçalves De Ângelo(2)

RESUMO
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS:Aterapiadereposiçãohormonalvemsendoaplicadademaneira universalporém
pouco uniforme nos últimos 15 anos e muitas são as dificuldades para alcançar um grau de adesão aceitável.
Destacam-se como fatores influentes os sócio-econômico-demográficos, a relação médico-paciente e os efeitos
colaterais. Tendo em vista os poucos dados existentes em nosso meio, este estudo objetivou avaliar a adesão à
terapia de reposição hormonal e ao seguimento climatérico emumgrupodemulheres na pós menopausa.
CASUÍSTICA E MÉTODOS:323pacientesnapósmenopausaforamestudadas,sendoque237receberamalgum
tipodereposiçãohormonal(esquemasseqüenciais e contínuos: oral, transdérmicoouvaginal)e86pacientesforam
oferecidas medidasdesuporte.Avaliaram-se os principais sintomas,ataxadeadesãoeosefeitoscolateraisaolongo
de 5 anos de seguimento. Comparou-se a adesão ao tratamento entre os grupos estudados e naquele que utilizou
reposição hormonal comparou-se os diferentes tipos de esquemas entre si.
RESULTADOS: Houvequedaprogressivaecontinuadadataxadeadesãoaotratamentoproposto,sendoobservado
que apenas 6% das pacientes continuaram o seguimento após o período de estudo. Não houve diferenças entre os
grupos que utilizaramreposiçãohormonalcomoquenãoutilizou.
CONCLUSÕES: O seguimento a pacientes climatéricas sofre inúmeras influências que geralmente conduzemao
abandonodotratamento,sobressaindonesteestudoasdificuldadessócio-econômicas. Várias medidas e estratégias
clínicas podemconduzir aoaumento da adesão e menores índices de abandono.
UNITERMOS: TerapiadeReposiçãoHormonal; Climatério;Estrogênio;AdesãoaoTratamento.

Introdução
Muito se temestudado os efeitos benéficos da terapia
dereposição hormonal (TRH) emmulheres climatéricas. Os
estudosepidemiológicosmostraminúmerasnuancesclínicas
queelevamemlongoprazoaexpectativaeaqualidadedevida
daquelasmulheres que utilizamaTRH. Destaca-se o desaparecimentodossintomasvasomotores, a melhoraconsiderável
dos agravos neuropsíquicos, a estabilização e o ganho de
massaóssea, o tratamentoeprevençãodadoençacoronariana,
a prevenção da doença de Alzheimer e da aterosclerose, a
manutenção dos trofismosvaginaiseuro-genital,ahidratação
da pele e das mucosas, entre outros vários outros benefícios
(Christiansen &Riis, 1990; Falkebornet al, 1992; Finucaneet
al,1993;Nielsenet al,1994).
Entretanto, apesar da demonstração destes efeitos
(1)
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positivos,asmulheres,emgeral, se mantêmrelutantesemaceitaraTRHeaderirfirmementeaotratamento.NaAlemanha,em
torno de 25%dasmulheres pós-menopausadas já utilizaram
algum esquema de TRH pelo menos uma vez no climatério
(Oddenset al, 1992). UmestudoespanholmostrouqueamotivaçãodasmulheresemrelaçãoaTRHdiminuíade80%após
1anopara14%após5anosdeacompanhamento (Cano,1995).
Em nosso meio, poucos dados estão disponíveis, mas
tudo indica que as dificuldades parecemser ainda maiores.
Baseados nestas ponderações motivamo-nos a avaliar a adesão ao tratamentoeaoseguimento emumgrupodemulheres
climatéricasatendidasem um hospital universitário.

Casuística e Métodos
Estudaram-se 323 pacientes, atendidas no setor de
ClimatérioeGinecologiaEndócrinadaDisciplinadeGinecologia e ObstetríciadaFaculdadedeMedicina do Triângulo MineiroemUberaba-MG. Aspacienteseramtriadas do ambulatório geral de ginecologia e os critérios de inclusão utilizados
foramapresençadeamenorréia há mais de umanoouníveis
dehormônio folículo-estimulante(FSH)acimade40mUI/ml,
associado a alterações menstruais do tipo poli-proio ou opsoespaniomenorréia. Oestudo foi conduzido entre fevereiro de
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1992adezembrode1997eforamseguidas integralmenteno
período de observação. Aquelas pacientes que abandonaram
o seguimento ao longo do estudo, foram posteriormente
contatadas e entrevistadas. Todas as pacientes foramatendidasporumgrupo de residentes orientados por umúnico professor. As pacientes foramsubmetidas à anamnese e exame
clínico-ginecológico e a seguir foramsolicitadososseguintes
exameslaboratoriais: 1. Colpocitologiaoncótica;2.Dosagens
hormonais:FSHeLH; 3. Dosagensbioquímicas:cálcio,fósforo, fosfatase alcalina, albumina, colesterol total e suas frações, triglicérides, glicemia e calciúria de 24 horas; 4. Ultrasonografia pélvica; 5. Mamografia; 6. Rx de coluna lombosacra ou densitometria óssea; 7. Eletrocardiograma. Todasas
pacientescommais de umanodeamenorréia foramsubmetidas ao teste de desafio à progesterona (acetato de
medroxiprogesterona-10mgaodiapor10dias),sendoaquelas pacientes comtestepositivoencaminhadasparaavaliação
semióticadacavidadeendometrial.
Oscritériosutilizadosparaousodemedicaçãohormonalforam
embasadosemparâmetrosuniversalmenteaceitos.Utilizaram-se
estrogêniospelasviasoral,transdérmicaevaginal.Deu-sepreferência aos estrogênios por via transdérmica nas seguintes situaçõesclínicas:pacientesfumantes,cardiopatas,hipertensas,diabéticas, intolerantes gastro-intestinais ou com passado de
tromboembolismohámaisdecincoanoserespeitadasasindicaçõesclínicaseodesejodapacienteemcontinuarmenstruandoou
não. Osesquemas utilizados foramosseguintes:
1. Contínuo(oraloutransdérmico):estrogênio(estrogênios
conjugados-EC-0.625a1.25mg; valeranatodeestradiol-VE
-1a2mgou17? estradiol transdérmico-TTS-50? g)associado a progestágeno (acetato de medroxiprogesterona - AMP
-2.5a5mgounorestisterona-NET-0.35mg);
2. Seqüencial (oral e transdérmico):estrogênio(EC0.625a
1.25 mg;VE1a2mgouTTS50? g)do1ºao25ºdiadociclo
associadoa progestágeno(AMP5a10mgouNET0.35a0.70
mg)do13ºao25ºdiadociclo.
3. Estrogênio isolado (oral ou transdérmico): EC0.625 a
1.25 mg;VE1a2mgouTTS50? g(esquemaendereçadoàs
pacientes histerectomizadas).
4. Estrogênio isolado por via vaginal (estriol, sulfato de
estrona ou promestriene).
As pacientes foram divididas em dois grupos: com e
semTRH. AoprimeirogrupofoiprescritoTRHpara 237 pacientes, enquanto que para o segundo grupo composto de 86
pacientes que tinhamcontra-indicações ou restrições à TRH,
outras medidas clínicas, comodietas, exercícios, medicamentos para alívio de sintomas vaso-motores ou neuropsíquicos
e/ou anti-oxidantes, foramprescritos. Para as 237 pacientes
quereceberamalgumtipodeTRH, 192 pacientes receberam
medicaçãoexclusivamenteporviaoral,44porviatransdérmica
e 01 por via vaginal (Tabela I). Os principais sintomas préTRHestãosumarizados na tabela II e as intercorrências clínicasmaisfreqüentespodemser vistas na tabela III. Aofinal do
períododeestudoaspacientesqueabandonaramoprograma
foram contatadas sendo os motivos inquiridos e discutidos
individualmente.Vinteeseispacientesnãoforamlocalizadas.
Atabela IVlista estes motivos.
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Tabela I - Esquemas terapêuticos utilizados no grupo de mulheres
climatéricas atendidas em hospital universitário.

ORAL
Contínuo
Seqüencial
Estrogênio isolado
Total

Esquema Proposto
Total
TRANSDÉRMICO VAGINAL

133
44
15
192

01

26
10
08
44

160
54
23
237

01

Tabela II - Principais sintomas referidos pelas pacientes estudadas
antes do início do acompanhamento.

Sintoma

Nº de pacientes
163
45
157
186
260

Dores osteomusculares
Sintomas urinários
Sintomas genito-sexuais
Sintomas neuro-psíquicos
Sintomas vasomotores

Tabela III - Principais patologias clínicas atuais ou pregressas, nas
pacientes estudadas antes do início do seguimento clínico.

Patologias Clínicas

Nº de pacientes
n=323

Hipertensão arterial crônica
Câncer genital
Câncer extra-genital
Doença cardio-vascular
Doença hepática
Doenças tireoidianas
Passado de tromboembolismo
TOTAL

69 (21,3%)
03 (0,9%)
04 (1,2%)
42 (13%)
03 (0,9%)
13 (4,0%)
05 (1,5%)
147 (45,5%)

Tabela IV - Motivos individuais da não-adesão ao tratamento ou ao
seguimento clínico das pacientes dos grupos estudados.

Motivos de abandono
Dificuldades na aquisição dos
medicamentos
Dificuldades de acesso às consultas
clínicas ou aos médicos
Efeitos colaterais
. Sangramento irregular
. Mastalgia
. Edema
. Ganho de peso
. Alergia ao adesivo
Outros
Não contactadas
Total

TRH
100 (44,85)

sem-TRH
17 (7,6%)

33 (14,7%) 20 (30,7%)

36 (16,1%)
16 (7,1%)
6 (2,6%)
4 (1,7%)
4 (1,7%)
4 (1,7%)
20 (8,9%)
223

10 (5,3%)
18 (27,6%)
65
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Otempo médio de menopausa no grupo estudado foi
de2,91anos.Das237mulheresqueutilizaramTRH90%apresentaram melhora subjetiva e objetiva dos sintomas inicialmenterelatados.
Observa-se na tabela V o número de pacientes que
aderiramaotratamentoeaoseguimentoclínicoaos3,6,12,18,
24,36e60mesesdeacompanhamento. Naanálisecomparativaentreosgruposnãoseobservaramdiferenças significantes

entre os dois grupos estudados. Na tabela VI encontram-se
relacionados os principais efeitos colaterais observados pelas pacientes. Atabela VII compara a adesão entre as pacientes que utilizaramTRHnosesquemasterapêuticos utilizados.
Observou-se diferença estatisticamente significante entre os
trêsesquemasutilizados a partir de 18 mesesdeacompanhamento, sendo que os grupos que usaram os esquemas
seqüencial e estrogênio isolado tenderam a se manter constantes, enquanto que o grupo utilizando esquema contínuo
mantevetendênciadequedaemrelaçãoàadesãoaotratamento e seguimento.

Tabela V - Número de pacientes que aderiram ao tratamento e ao
seguimento clínico durante o tempo de estudo (meses).

Tabela VI - Efeitos colaterais referidos pelas 237 pacientes em uso
de TRH

Resultados

Nº de pacientes

Tempo
3
6
12
18
24
36
> 60

Nº de pacientes

Efeito Colateral

TRH

sem TRH

230 (97%)
165 (69,6%)
133 (56,1%)
107 (45,1%)
71 (29,9%)
14 (5,9%)
14 (5,9%)

70 (81,3%)
55 (63,9%)
39 (45,3%)
26 (30,2%)
18 (20,9%)
8 (9,3%)
5 (5,8%)

150 (63,2%)
54 (22,75%)
126 (53,1%)
28 (11,8%)
15 (6,3%)
73 (30,8%)

Mastalgia
Retenção hídrica
Sangramento vaginal irregular
Depressão
Alergia ao adesivo
Ganho de peso

p não significante

Tabela VII - Taxa de adesão no grupo de pacientes que usaram TRH sob diversos regimes de TRH.

Esquema

Tempo (meses)

Contínuo n=160
Seqüencial n=54
Estrogênio isolado n=23
Total

3

6

12

Adesão
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153
54
23
230

120
33
12
165

101
24
8
133

100
21
6
107

24

36 *

> 60 *

48
18
5
71

7
4
5
14

7
4
5
14

* p<0,05 (teste X2 )

Discussão
A adesão à terapia de reposição hormonal deve ser
vista comoumaatividade conjunta onde a paciente não apenas obedece a prescrição médica, mas entende, concorda e
segue aquelas orientações, sendo o objetivo a existência de
uma“aliançaterapêutica”entreomédicoeapaciente.Acapacidade de adesão à TRH mostra que os aspectos sócio-econômicos e sócio-demográficos não são geralmente fatores
preditivosdeadesão(Blackwell, 1992). Apesardisto, é provável que, neste estudo, as condições culturais e sócio-econômicaspossamter influenciado a avaliação clínica permitindo
umaquedavertiginosa da adesão ao tratamentoeaoacompanhamentodemulheres climatéricas, haja visto as dificuldades
inerentesaoserviçopúblicoprincipalmente na dificuldade de
aquisição de medicamentos hormonais. Tal denotação reafir-
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ma a necessidade de uma política de saúde séria e
compromissadacomarealidadedenossomeio.
Sabe-seaindaqueoprópriomédico tembaixa capacidade de predizer se uma paciente terá ou não boa adesão e
que isto geralmente é menor se a comunicação e a interação
entre o binômio “médico/paciente”for deficiente (Doren &
Schneider 1996). Emgeral osclínicos sentemqueexplicar o
tratamento às suas pacientes é demorado e complicado; ao
mesmo tempo a maioria das mulheres sente que tomar
hormônios não é “natural”. Acreditamos que este acontecimentopossatertidobaixainferênciasobreosresultados,uma
vez que apenas um único profissional orientou a condução
clínica e postural diante das pacientes.
Observa-setambém,quecomoemqualquerseguimento clínico emlongo prazo, que a adesão segue uma curva de
distribuição, onde aproximadamente, 50% das pacientes tomamamedicaçãocorretamenteem80%dotempo, outras20%
37
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tomam a medicação entre 50 e 80%dotempo e as restantes
30%daspacientes utilizamemmenosde50%dotempototal
de tratamento. Tal observação sofre fortes influências do esquema de tratamento (número de drogas e doses ao dia) se o
regimeinterferenasatividadesdiáriaseestilodevidadapaciente, se há uma atitude pessimista emrelação à doença, demonstrandoumcomportamentodepressivoe,principalmente
da presença dos efeitos colaterais (Nachtigall, 1990). Neste
estudo, utilizaram-seesquemasterapêuticosatualmenterecomendados,comumbaixograudecomplexidade,porémpreconizados por tempoindeterminado, o que provavelmente dificultou a adesão terapêutica a longo prazo.
Além disso, vários sintomas interferem no estilo de
vida das pacientes, sobressaindo as perdas sangüíneas irregulares, a mastalgia, o relativo ganho de peso, e a retenção
hídrica, além obviamente do freqüente encontro de atitudes
negativistasdasmulheresdiantesuaprópriaimageme principalmente diante suas realidades (Fergunsonet al,1989).Entre
estes efeitos colaterais o que mais apavora as pacientes é o
sangramento genital inesperado. Apenas 16% das mulheres
pós-menopausadas aceitam o retorno às menstruações após
umanodeamenorréia(Staland,1985).Aparadadamenstruaçãodevesercompreendidacomoumevento específico e íntimodecadapacienteemuitasdelasacreditamquesangramentos
menstruais após a menopausa seja umfato “anti-natural”ou
“anormal”. Umadiscussãoacalorada,cuidadosaeindividualizada sobre os benefícios potenciais, é o único caminho para
capacitar as mulheres à tomadadedecisões. Todosestes fatores estiveram presentes em todas as fases do processo de
acompanhamento e eram constantemente debatidos com as
pacientes.Natabela IVpodemosobservarqueosfatoressocioeconômicosinterferiramfortementenoabandonoaotratamento, sendo estes os principais motivos da não-adesão ao seguimentoclínico.Jáosefeitoscolateraisresponderamemconjunto comofatores de abandono por menos de um quarto do
total. Este fato ilustra o quão se torna difícil o seguimento à
TRHquandoosfatoressocio-econômicos predominamsobre
os interesses sanitários de uma população.
Observamos ainda que a taxa de adesão em ambos os
gruposfoicaindouniformemente,nãohavendodiferençasentre os mesmos, denotando mais uma vez que o abandono à
TRHteve como causa principal as dificuldades em aquisição
dosmedicamentos ou o acesso das pacientes à rede pública de
saúde, tendo pouco peso os efeitos indesejáveis das drogas
utilizadas. Já quando se compararam as pacientes sob esquemas terapêuticos diferentes observou-se que os grupos sob
TRHemesquemasseqüencial ou comestrogênioisolado aderirammais firmementequeaquelasemesquemacontínuo.Supomosqueeste comportamentodeva-seàpresença de sangramentouterinoindesejável,umavezqueesteefeitocolateraléo
principaldiferencialentreosesquemasutilizados.
Tendoemvistaqueapacientesejaoprincipalfocodas
intervenções no aumento à adesão ao tratamento seria útil a
adoçãodealgumasestratégiasparaaumentaraadesãoaTRH.
Inicialmenteumregimeterapêuticosimplesépreconizável. Ilações quanto às restrições e efeitos colaterais devem ser
enfatizados. O uso de doses prefencialmente baixas de progesteronaparaminimizarefeitosTPM-símiledevemserpres38
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critas. Necessário se faz também a utilização de estratégias
visandosupressãocompleta do fluxo menstrual e a investigação se a paciente tomaamedicação corretamente e, no caso
damedicação transdérmica,seautilizademaneiracorretaese
compreende os benefícios da adesão para o sucesso de seu
tratamento. Outra estratégia é manter a paciente semprebem
informada acerca dos progressos de seu tratamento, assim
como de novos medicamentos e esquemas terapêuticos.
Torna-se imprescindívelummaior investimentonestas
estratégias para a boa adesão ao tratamento principalmente
nosprimeirosmesesapósseuiníciojáqueumataxadeadesão
precoce é importante fator preditivo de uma boa adesão em
longoprazo(Doren&Schneider, 1996). Importante, ressaltar
asmedidas adicionais tentando motivareenvolverapaciente
noseupróprio tratamento, utilizando-se de medidas práticas,
de baixo custo e de fácil execução, ajustando-os conforme as
necessidades individuais emlongo prazo, ressaltando-se aí
as atividades físicas aeróbicas, a alimentação adequada e sobretudoumgrande impulsorumoaauto estima.Destamaneira, utilizando métodos persuasivos e encorajadores estará o
clínico capacitado, tendo condições assim para impulsionar
suas pacientes rumoamaiores taxas de adesão à TRH.

ABSTRACT
INTRODUCTION AND OBJECTIVES: The hormonal
replacement therapy has been used in universal but not
uniformwayinthelast15yearsandtherearelotsofdifficulties
to reach an acceptable degree of compliance. The social,
economic and demographic factors, the medical-patient
relationship and the side effects are the most influent factors.
Because of the lack of data among us, this study objected to
evaluatethecompliance to the hormonal replacement therapy
and to the follow-up in a group of climacteric women.
MATERIAL AND METHODS: 323climactericpatientswere
studied. 237 took sequential or continuous schedule: oral,
transdermic or vaginal, and 86 patients were offered other
treatments. It was evaluated the major symptoms, the
compliance rate and the side effects in a five-year follow-up.
The compliance between the groups was studied comparing
both groups, and in that one which hormone replacement
therapy was used the schedules were marched.
RESULTS:Therewas a progressive and sustained fall in the
compliance rate to the treatment; it was observed that only
6% of the patients continued the follow-up after the 5-year
period.
CONCLUSIONS: Several factors influence the follow-upon
climacteric womenwhat usually conducts to the abandon of
the treatment. Several measures and clinical approaches can
enhance the compliance and drop these levels of abandon.
UNITERMS: HormonalReplacementTherapy;Menopause;
Estrogen; CompliancetoTreatment.

Reprodução & Climatério - v. 15, nº 1, 2000

Lima et al

Bibliografia
Blackwell B. Compliance. Phychother Psychosom1992; 58:
161.
Cano A. Compliance to hormone replacement therapy in
menopausal womencontrolledinathirdlevelacademic
centre.Maturitas1995;20:91.
Christiansen C, Riis BJ. Fiveyear withcontinuouscombined
oestrogen/progestogen herapy. Effects on calcium
metabolism, lipoproteins, and bleeding pattern. Br J
Obstet Gynaecol1990;97:1087.
Doren M & Scheneider HPG. The impact of different HRT
regimensoncompliance.IntJFertil1996;41:29.
Falkeborn M, Persson I, Adami HO. Riskofacutemyocardio
infarction after estrogen and oestrogen-progestogen
replacement. Br J Obstet Gynaecol1992;99:821.
Fergunson KJ, Hoegh C, Johnson S. Estrogenreplacement
therapy. Asurveyofwomen’
sknowledgeandattitudes.
ArchInternMed1989;149:133.
Finucane FF, Madans JH, Bush TL. Decreasedriskofstroke
amongpostrmenopausalhormoneusers. Arch Int Med
1993;153:73.

Adesão a TRH

Nachtigall LE. Enhancingpatientcompliancewith hormonal
replacement therapy at menopause. Obstet Gynecol
1990;75:577.
Nielsen SP, Barenholdt O, Hermansen F. Magnitude and
pattern of skeletal response to long term continuous
and cyclic sequential oestrogen/progestin treatment.
Br J ObstetGynaecol1994;101:319.
Oddens BJ, Boulet MJ, Lehert P. Has the climacteric been
medicalized? A study on the use of medication for
climactericcomplainsinfourcountries.Maturitas1992;
15:171.
Staland B. Continuous treatment with natural estrogens and
progestogens. A method to avoid endometrial
stimulation.Maturitas1985;3:145.

Agradecimentos
Os autores agradecem os residentes da Disciplina de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro, que sem o fruto de
seus esforços, este trabalho seria impossível de ser
realizado.

Recebido em: 13/07/1999
Aceitodefinitivamente: 10/01/2000

Reprodução & Climatério - v. 15, nº 1, 2000

39

Reprod Clim 15 (1): 40-46, 2000
Artigos Originais

Avaliação dos efeitos vasculares do 17? -estradiol sobre as artérias uterinas de mulheres na pósmenopausa através da Dopplervelocimetria transvaginal colorida.
Transvaginal color Dopplerflow assessment of vascular effects of 17? -estradiol in the uterine arteries in postmenopausal women.
João Pedro Junqueira Caetano(1, 2), João Oscar A. Falcão Jr(1), Erika Surerus P. Marques(1)
Paulo Augusto C. A. Reis(1), Paula F. Távora(1), Aroldo F. Camargos(2)

RESUMO
OBJETIVOS: Desenvolver umestudo controlado, triplo cego, randomizado para avaliar os efeitos do estradiol (E2)
sobre a resistência vascular sobre as artérias uterinas emmulheres na pós-menopausa.
PACIENTES E MÉTODOS: Sessentaequatropacientesmenopausadasforamincluídasemumestudorandomizado,
triplo cego e divididos em2grupos: Grupo estudo, 32 pacientes que receberamestradiol transdérmico(E2), e Grupo
controle,32pacientesquereceberamadesivos transdérmicoscomplacebo. ODoppler colorido foi usado para avaliar
a resistência vascular das artérias uterinas, utilizando-se o Índice de Pulsatilidade (IP) comobasepara a análise. A
primeiraavaliaçãoaoDopplerfoirealizadaantesdoiníciodaterapiaestrogênicaeasegundaavaliaçãono12ºdiado
primeirociclo de E2. Análise estatística foi feita através do teste det de Student.
RESULTADOS: Os valores de IP pré-tratamento foram3,41 +0,81 para o grupo estudo e 3,41+0,66 para o grupo
controle; após a administração de E2,osvaloresmédiosdeIPencontradosforam2,37 +0,82nogrupocomreposição
deestradiol(p<0,0001),enquantoquenogrupocontroleestadiferençanãofoisignificativa(p=0,9439).
CONCLUSÃO: Os resultados demonstramqueaestrogenioterapia possui efeito vasodilatador nas artérias uterinas
promovendoumadiminuição na resistência vascular local. Este efeito pode ser demonstrado já emumcurtoperíodo
detempoeprovavelmente temumimportantepapelnosmecanismosdeproteção cardiovascular após a menopausa.
UNITERMOS: Estradiol, Climatério, Artéria Uterina, Resistência vascular, Dopplervelocimetria, Ultrasonografia
Transvaginal.

Introdução
Aterapia de reposição estrogênica na mulher apresenta incontestáveis benefícios (Colditz et al., 1987) sendo que
um dos mais importantes seria o de levar a uma diminuição
significativanoriscodedoençascardiovasculares.(Colditz et
al., 1987; Harlap, 1992; Cheang et al., 1994; Lobo, 1995;
Stampfer &Colditz, 1991; Falkebornet al,. 1992; Manolioet
al., 1993;Finucaneet al.,1993;O’keefeet al., 1997).Osdados
epidemiológicos disponíveis atualmente mostramqueautilização da TRHnas pacientes na pós menopausa reduz o risco
de doenças coronarianas em até 50%(Stampfer & Colditz,
1991), e os acidentes cerebrovasculares em mais de 50%
(Hendersonet al., 1991).
Inicialmente,ahipóteseacercadealteraçõesbenéficas
dos estrogênios sobre o perfil lipídico recebia a maior parte
doscréditos na redução do risco cardiovascular, masevidên1. Clínica Pró-Criar / Mater Dei - Belo Horizonte
2. Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de Medicina,
Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte
Endereço para correspondência:
Clínica Pró-Criar / Mater Dei
João Pedro Junqueira Caetano
Rua: Alvarenga Peixoto, 1365
CEP: 30.180-121 - Belo Horizonte, MG
Tel: (31) 292-5299
E-mail: jpjc@fiv.com.br
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cias atuais demonstraramqueasalterações no perfil lipídico
representamsomente uma parte do efeito cardioprotetor da
TRH(Beaglehole et al., 1980; Bush, 1996; Barrett-Connor&
Bush, 1991; Shewmon, 1994). Desta forma, outros mecanismos estariam envolvidos e hipóteses forampropostas
Os efeitos dos estrogênios sobre a parede arterial dos
vasos sangüíneos representam papel importante na compreensão dos processos de desenvolvimento da arteriosclerose
e na regulação do fluxo sangüíneo arterial. Váriosestudosem
animaiseemhumanosdemonstraramqueosestrogêniosparticipam da maioria dos processos de formação e desenvolvimentodaarteriosclerose(Williamset al.,1990;Clarkson,1994;
Espelandet al.,1995;Holmet al.,1995;Punnomenet al.,1995;
Clarkson et al., 1996). Os estrogênios apresentamumasérie
de efeitos sobre as artérias. Inibemaagregação plaquetária e
aumentamaproduçãodeprostaciclinapelascélulasendoteliais
das artérias promovendoumaaçãoantiagregante plaquetária
evasodilatadora (Fogelberget al., 1990; Mikkolaet al.,1996).
A administração aguda de 17b-estradiol nas mulheres pós
menopausareduzaresistênciavascularperiféricaeaumentao
fluxo sangüíneo periférico sugerindo, também, umefeitodos
estrogênios sobre o sistemavascular (Volterrani et al., 1995),
provavelmente resultado direto exercido por intermédio dos
receptores de estrogênio existentes na parede vascular
(Colburn & Buonassisi, 1978; Lantta et al., 1983; PerrotApplanat et al.,1988).Estudosrecentes(Collins et al., 1993;
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Collins et al.,1996)demonstraramqueosestrogêniospossuemacapacidadedevasodilataçãodamusculatura arterial lisa,
atuando como bloqueador dos canais de cálcio. O endotélio
vascular participa do controle do tônus vascular produzindo
uma substância vasodilatadora denominada fator dilatador
derivado do endotélio (EDRF- endothelial-derived relaxing
factor)eque,provavelmente, se trata do óxido nítrico (Jianget
al., 1992). Existem evidências de que a utilização do 17? estradiol estimule a liberação da EDRFesuprimaaliberação
da endotelina-1, potente vasoconstritor, promovendo uma
vasodilatação (Jianget al.,1992).
Estudosemdiferentesanimaismostraramumaumento
do fluxo sangüíneo uterino após a administração de
estrogênios. (Rosenfeld et al., 1973; Killiam et al., 1973;
Anderson&Hackshaw,1974;Sarrel,1994).
Os estudos realizados emmulheres na pós menopausa,quesesubmeteramaterapiadereposiçãohormonal(TRH),
mostraramqueosestrogêniosproduzemumadiminuiçãosignificativa da resistência vascular com conseqüente aumento
dofluxosangüíneoemtodooorganismo(Bourneet al., 1990;
DeZiegler et al., 1991;Gangaret al., 1991; Pineset al., 1991;
Hillard et al., 1992; Penottiet al., 1993; Battaglia et al., 1995;
Guis et al., 1995; Penottiet al.,1996).
O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo
randomizado para avaliar os efeitos do estradiol (E2) na resistência das artérias uterinas empacientes na pós-menopausa.

Materiais e Métodos
Um estudo experimental do tipo triplo-cego
randomizado foi realizado no período de fevereiro a julho de
1997com64pacientes pós-menopausadas. Todos as pacientes deram consentimento pós-informado. Todas as pacientes
tinhampelo menos 1 ano de menopausa natural ou, então, 1
ano do início da sintomatologia climatérica e apresentavam
umadosagemsangüíneadeFSH>que30IU/L.Dototalde64
pacientes, 49 nunca tinhamutilizado nenhumtipodereposição hormonal e 15 já o tinham utilizado, mas há mais de 6
meses. As pacientes apresentavam úteros e ovários sem
afecções e não estavam usando nenhum medicamento com
potencial efeito vascular.
As pacientes foramrandomizadas em dois grupos de
32 pacientes cada. OGrupo I recebeu estradiol através da via
transdérmicanadosede50mg/dia (EstradermTTS50,CibaGeigy) sob a forma de adesivos colados às nádegas ou na
paredeabdominal, trocadosduasvezespor semana. OGrupo
IIrecebeuumsistematransdérmicoidênticocontendoplacebo.
As pacientes incluídas no estudo realizaramentão duas
visitasaoHospital MaterDei, BeloHorizonte. Aprimeira visita
foirealizadapré-tratamento.Aspacientessesubmeteramaavaliaçãoinicial:anamneseeexamefísico,medidadapressãosistólica/
diastólica,dafreqüência cardíacaedopeso;realizaçãodeultrasomtransvaginal, do Doppler transvaginal colorido, medidada
espessuradoendométrio; realizaçãodedosagenssangüíneasde
FSH e estradiol. Nesta visita as pacientes recebiamtambém a
medicaçãoeeramorientadasquantoaformadeutilizaçãoedata
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de inicio do esquema terapêutico proposto. A 2ª medida do
Dopplerfoi realizadanodécimosegundo(12º)diademedicação.
Nasegundavisitarealizou-se:anamneseeexamefísico;medida
dapressãosistólica/diastólica,dafreqüênciacardíacaedopeso;
ultra-somtransvaginal, Doppler transvaginal colorido, medida
doIPdasartériasuterinasdireitaeesquerda,medidadaespessura do endométrio e medida do volume uterino; dosagens
sangüíneasdeFSH,estradiol.Foramrealizadasdosagensde17estradiol e medida da espessura endometrial para avaliação de
aderênciaaoesquematerapêutico.
Todos os exames de ultra-somforamrealizados utilizando-sesondatransvaginalde5,0MHzcomDopplercoloridopulsátil e modo-Bemtemporeal(SSA-270A;Toshiba,Tóquio, Japão). Todos os exames foramrealizados pelo mesmo
examinador.AjaneladeinsonaçãodopulsoDoppler foi aplicada a cada vaso sangüíneo estudado de forma que o ângulo
entreafreqüênciaDopplereovasofossepróximode0º (Zaidi
et al., 1995). Oângulodotransdutor foi movido para se obter
aamplitude máximadacurvaanalógicaedaformamaisclara
(Steer et al., 1995). Para avaliação Dopplervelocimétrica da
resistência vascular das artérias uterinas foi utilizado o Índice
dePulsatilidadeouÍndicedeMacCallum.(IP=S-D/M,onde
S=velocidademáximaduranteasístole;D=velocidademínima durante a diástole; e M = velocidade média do fluxo
sangüíneo). Com o objetivo de se evitar os possíveis efeitos
que o ciclo circadiano pudesse ter sobre o fluxo sangüíneo
(Zaidi et al., 1995), todos os registros Dopplerfluxométricos
foramrealizadosnomesmoperíodo, istoé, entre11:00e13:00
horas. A análise dos dados foi baseada na média dos valores
deIPentreasartériasuterinasdireitaeesquerda(Hillard et al.,
1992; Caetanoet al., 1994; Penottiet al.,1996).
As dosagens sangüíneas do hormônio folículo estimulante(FSH)foramrealizadasutilizando-seatécnicadequimioluminescência através do ‘kit”ACS:180 Chiron? FSH
(Chiron | Diagnostics Corporation, MA, USA) apresentando
umavariaçãodedetecçãode0,3a200mIU/MLcomumcoeficientedevariação(CV)de3,59%.
As dosagens sangüíneas de estradiol foramrealizadas
utilizando-seatécnicadedeterminação imunoenzimáticapor
fluorescênciapolarizada(EnzymeLinkedFluorescentAssay)
atravésdo“kit”VIDASEstradiol II (E2II)? (LaboratoireBioMerieux, Lyon, France) apresentando uma variação de
detecçãode9a3.000pg/ml. Oscoeficientesdevariação(CV)
intra-ensaio e inter-ensaio foram7,8e9,5%.
Aanáliseestatísticafoirealizadacomotestet de Student.
Significância estatística foi definida quandoP foi<0,05.

Resultados
Do total de 64 pacientes que iniciaram o estudo, 61
completaramoestudo. As 3 pacientes restantes foramexcluídas por não terem completado o protocolo. Após a abertura
do código de randomização, no final do período do estudo,
ficaram assim constituídos os grupos: Grupo I, contendo 30
pacientes que receberam estrogênio (17? -estradiol) através
davia transdérmica; e Grupo II, contendo 31 pacientes, que
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receberamplacebo através da via transdérmica.
Amédia de idade no Grupo I (casos) foi de 52,4 ± 5,1
anos (média ± dp), variando de 43 a 63 anos; e no Grupo II
(controle)de54,2±6,6anos(média±dp),variandode46a69
anos; OtempodemenopausanoGrupo I (casos) foi de 5,5 ±
4,1 anos (média ± dp), variando de 1 a 16 anos e no grupo II
(controle) de 5,8 ± 5,3 anos (média ± dp), variando de 1 a 19
anos;Aidadedapacientequandodoiníciodamenopausano
GrupoI(casos)foide46,9±4,8anos(média±dp),variandode
40a55anosenogrupoII(controle)de48,4±3,6anos,(média
±dp),variandode42a58anos.
ATabelaImostracomparaçãoentreasamostraspareadas
dadosagemmédiadeestradiolantesdotratamentonoGrupo I
- casos foide26,5±11,1pg/ml (média±d.p.)edepoisdotratamentofoide58,3±27.0pg/ml (média±d.p.);aanáliseestatística

mostrouumavariaçãoestatisticamentesignificante(p < 0,0001).
NoGrupo II - controle foide22,2±10,4pg/ml (média±d.p.)
antese20,2±7.6pg/ml (média±d.p.)depois;nãohouvediferençaestatísticanogrupocontrole(p = 0,2544). Acomparação
entreasamostrasindependentes(casoxcontrole)mostrouque
adosagemmédiadeestradiolantesdotratamento noGrupo I casos eGrupo II - controle nãoapresentoudiferençaestatística
entre os dois grupos antes do tratamento (p = 0,1139). Por sua
vez,quandosecomparouadosagemmédiadeestradioldepois
dotratamento, a diferença entre os dois grupos apresentou um
valor dep estatisticamente significativo (p < 0,0001). Asdosagens plasmáticas de estradiol mostraram que a aderência das
pacientes ao tratamento e a absorção do 17? -estradiol foram
satisfatórias nas pacientes do estudo.

Tabela I - Comparação do Estradiol (pg/ml) entre Grupo I - Casos e Grupo II - Controle antes do início do tratamento e depois de 2 semanas de
acompanhamento

Grupo

Casos
Controles
Comparação
antes / antes e
depois / depois

Estradiol (*)
Antes
(média ± d.p.)

Estradiol (*)
Depois
(média ± d.p.)

Diferença
antes / depois
(média ± d.p.)

Comparação
antes / depois

26,5 ± 11,1
22,2 ± 10,4
t = 1,58
p = 0,1139

58,3 ± 27.0
20,2 ± 7.6
t = 8,37 (**)
p < 0,0001

31,7 ± 25,6
-1,9 ± 9,3
_

t pareado = 6,79 p < 0,0001
t pareado = 1,16 p = 0,2544
_

d.p. : desvio padrão
t = t Student
(*): Estradiol em pg/ml
(**) : Devido à heterogeneidade das variâncias foi necessária a transformação logarítmica dos dados para a comparação entre as médias

ATabela II. mostra a comparação entre as amostras
pareadasdamedidadaespessuramédiaendometrial noGrupo I - casos foide2,4±1,0mm(média±d.p.)antesdotratamentoede5,0±1,9mm(média±d.p.)depois,comumvalorparao
p estatisticamentesignificativo(p < 0,0001). Já noGrupo II –
controle, amédia da espessura foi de 2,8±0,9 (média ± d.p.)
antes do tratamentoede2,8 ±1,1 (média ± d.p.) depois, sem
significado estatístico (p = 0,5594). Quandosefezacompara-

ção entre as amostras independentes (caso x controle), a espessuramédia endometrial antes do tratamento noGrupo I casos enoGrupo II - controle, observou-se umvalor dep não
significativo(p = 0,1805), mostrandonãohaverdiferençaestatística entre os dois grupos antes do tratamento. Depois do
tratamento,adiferençaentreaespessuramédiadoendométrio
noGrupo I - caso enoGrupo II - controle mostrouumadiferença estatisticamente significante (p < 0,0001).

Tabela II - Comparação da espessura do Endométrio (mm) entre Grupo I - Casos e Grupo II - Controle antes do início do tratamento e depois de
2 semanas de acompanhamento.

Grupo

Casos
Controles
Comparação
antes / antes e
depois / depois

Endométrio (*)
antes
(média ± d.p.)

Endométrio (*)
depois
(média ± d.p.)

Diferença
antes / depois
(média ± d.p.)

Comparação
antes / depois

2,4 ± 1,0
2,8 ± 0,9
t = 1,34
p = 0,1805

5,0 ± 1,9
2,8 ± 1,1
t = 5,15 (**)
p < 0,0001

2,6 ± 1,7
0,1 ± 0,5
_

t pareado = 8,21 p < 0,0001
t pareado = 0,60 p = 0,5594
_

d.p. : desvio padrão
t = t Student
(*): Espessura endometrial em milímetros.
(**) :Devido à heterogeneidade das variâncias foi necessária a transformação logarítmica dos dados para a comparação entre as médias.
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AanálisedatabelaIImostra que, antes do tratamento,
os grupos caso e controle eram homogêneos quanto à espessura do endométrio e que o aumento médio desta espessura,
que ocorreu no grupo que fez uso da medicação, não se deu
aoacaso.Amedidadaespessuraendometrial, também, permitiuademonstração de que a aderência das pacientes ao tratamento e a absorção do 17? - estradiol foramsatisfatórias nas
pacientes do estudo.
As médias e os desvios padrão dos IP dos Grupo I CasoseGrupo II - Controle antes e 12 dias depois do início da
TRHsão apresentados na tabela III, que mostra a comparação
entreamostrasdoIPdasartériasuterinasem30pacientescom
terapiadereposiçãohormonal(casos)e31pacientescontroles,
antes do início do tratamentoedepoisde2semanas de acom-

panhamento.Quandoserealizouacomparaçãoentreamostras
pareadas,amédia do IP noGrupo I - casos, ANTESdotratamento,foide3,41±0,81(média ± d.p.) eDEPOISfoide2,37±
0,66 (média ± d.p.), apresentando umadiferençamédia antes/
depoisde1,04±0,82(média±d.p.)erepresentandoumaqueda
de 30,5 %nos valores médios do IP antes do tratamento; a
análise estatística revelou uma diferença importante, comum
valor de p estatisticamente significante (p< 0,0001) para os
valoresantesedepoisnogrupoquefezusodamedicação(17? estradiol). NoGrupo II - controle a média do IP ANTESdo
tratamentofoide3,46±0,66(média±d.p.)eDEPOISfoide3,46
±0,50(média±d.p.),comumadiferençaantesedepoisde-0,01
±0,50(média±d.p.);aanáliseestatísticarevelouumvalor dep
estatisticamentenãosignificante(p=0,9439).

Tabela III - Comparação do Índice de Pulsatilidade das artérias uterinas entre Grupo I - Casos eGrupo II - Controle, antes do início do tratamento
e depois de 2 semanas de acompanhamento

Grupo
Casos
Controles
Comparação IP
antes / antes e
depois / depois

IP Antes
(média ± d.p.)

IP Depois
(média ± d.p.)

Diferença IP antes / depois
(média ± d.p.)

Comparação IP
antes / depois

3,41 ± 0,81
3,46 ± 0,66
t = 0,26
p = 0,7915

2,37 ± 0,66
3,46 ± 0,82
t = 5,74
p < 0,0001

1,04 ± 0,82
-0,01 ± 0,50
_

t pareado = 6,94 p < 0,0001
t pareado = 0,07 p = 0,9439
_

IP: Índice de Pulsatilidade
d.p. : desvio padrão
t = t Student

Acomparação entre as amostras independentes (caso
Xcontrole) mostrouqueoIPmédio, antes do tratamento, no
GrupoI-casosfoide3,41±0,81(média±d.p.)enoGrupoIIcontrolefoide3,46±0,66(média±d.p.)comumvalor dep não
significativo (p = 0,7915), indicando não haver diferença estatística entre os dois grupos antes do tratamento, no que se
refere ao IP. Depois do tratamento, a média do IP(IP) foi de
2,37±0,66(média±d.p.)noGrupo I - casos e3,46±0,82(média
±d.p.) noGrupo II - controle, comumvalor dep significativo
(p < 0,0001),indicandoaexistênciadeumadiferença estatística entre o grupo que usou a medicação e o grupo que usou
o placebo.
Os dados obtidos mostram uma diminuição do IP no
grupo submetidoàTRHequeesta diminuição não se deu ao
acaso.

Discussão
Os resultados obtidos mostram, inicialmente, que as
pacientes recrutadas para o estudo formavamumgrupo bastante homogêneo(n=64) e que não havia diferenças estatísticas entre os dois grupos no que diz respeito à idade, ao tempo
demenopausaeàidade ao início da mesma.
As dosagens plasmáticas de estradiol e a medida da
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espessura médiaendometrial mostraramqueaaderência das
pacientes ao tratamento e que a absorção do 17? - estradiol
foramsatisfatórias nas pacientes do estudo.
Opresente estudo demonstrou uma redução na resistência vascular das artérias uterinas após a administração de
estrogênio(17? -estradiol)parareposiçãohormonalempacientes na pós-menopausa, evidenciando um efeito
vasodilatador dos estrogênios. Aredução nos valores do IP
das pacientes que utilizaram a medicação foi da ordem de
30%. Bourne et al. (1990) encontraram uma redução de até
50%nos valores de IP quando estudaramosefeitos da administração de estrogênio exógeno (estradiol transdérmico) em
10mulheres na pós menopausa.
Os atuais resultados confirmam nossas observações
anteriores (Caetano et al., 1994),easdeoutros(Bourne et al.,
1990;DeZiegleret al.,1991;Hillard et al.,1992;Marshet al.,
1994; Guis et al., 1995) de que a utilização de estrogênios
reduz o IP das artérias uterinas, refletindo umadiminuiçãona
resistência vascular local e consequentemente, umamelhora
dofluxosangüíneolocale,ainda,dequeesteefeitoéaplicado
aoutros sítios arteriais.
UmaconstataçãoimportantefoiofatodeaquedaapresentadanosvaloresdoIPtersidoobservadaem12dias, mostrando que o efeito dos estrogênios sobre a resistência
vascular das artérias uterinas é evidenciado emumcurto espaçodetempo. Aliteratura tambémaponta nesta direção. De
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Ziegler et al. (1991) encontraramumadiminuição marcante
nos valores de IP após 13 a 14 dias de reposição hormonal
comestradiolporviatransdérmicaem6mulherescomfalência
ovarianaprecoce.Hillard et al. (1992)quandoinvestigaramos
efeitos da administração de estradiol transdérmico e progesterona oral sobre a impedância do fluxo sangüíneo das artériasuterinas, encontraramumadiminuiçãode53%noIPmédio,
jácom12diasdeadministração de estradiol (p < 0,0001).
Penotti et al. (1996) realizaramumestudoinversoaos
anteriores para investigar os efeitos da suspensão da TRH
sobre o fluxo sangüíneo, só que, neste estudo, utilizaram as
artérias carótida interna e cerebral média. As pacientes que
pararamamedicação apresentaram um aumento rápido nos
valores do IP e aquelas que continuaram utilizando a TRH
apresentaramíndices estáveis, evidenciando a forma aguda
das alterações vasculares induzidas pelos estrogênios.
Pode ser questionado se os efeitos vasodilatadores
dos estrogênios se restringiriamàvasculatura pélvica, masa
literatura mostraquenão. Gangaret al. (1991)realizaramum
estudocomoobjetivo de investigar os efeitos dos estrogênios
sobre o tônus vascular e utilizaram a artéria carótida para a
realização da Dopplervelocimetria. Pines et al. (1991)utilizaramaartériaaortadepacientesnapós-menopausapara realização da Dopplervelocimetria e avaliação dos efeitos
vasculares da estrogenioterapia.
Outrofatorimportante é o tamanhodaamostraque,no
presente estudo, foi de 61 pacientes. Amaioria dos trabalhos
da literatura relacionados ao assunto utilizou estudos não
randomizadosecomamostras pequenas. Bourne et al. (1990)
estudaramosefeitosdaadministraçãodeestrogênioexógeno
(estradiol transdérmico) sobre as artérias uterinas de 10 mulheres menopausadas utilizando a Dopplervelocimetria. De
Ziegler et al. (1991)estudaramosefeitosdo17? estradioleda
progesterona sobre a resistência vascular das artérias uterinas
de6pacientescominsuficiênciaovariana.Gangar et al. (1991)
realizaram um estudo com 12 pacientes na pós-menopausa
para investigar os efeitos dos estrogênios sobre o tônus
vascular. Hillard et al. (1992) realizaramumestudo com12
pacientes para avaliar os efeitos da TRHsobre a resistência
vascular das artérias uterinas.
Autilização da Dopplervelocimetria TransvaginalColorida (DTC) no estudo da vascularização uterina sugere que
aresistênciavascularuterinaéinfluenciadadiretamentepelos
estrogênios, comomostrado no presente estudo e na literatura. Dessaforma,asartériasuterinasparecemoferecerumreflexoamplificado e facilmente mensuráveldaaçãosistêmicados
estrogênios,umavezqueaDopplervelocimetria medearesistênciadofluxoabaixodolocalondeosinalDoppler é captado,
refletindo, dessa forma,otônusvasculardoórgãoemestudo.
Os resultados apresentados parecemvalidar as avaliações clínicas dos efeitos vasculares do tratamento de reposição estrogênica sobre a resistência nas artérias uterinas, sugerindo que as doses estrogênicas utilizadas nesta investigação levam a um efeito vasodilatador importante e em curto
espaçodetempo. Desta forma, os efeitos vasodilatadores dos
estrogênios sobre as artérias uterinas e demais sistemas
vasculares do organismoprovavelmente têmumimportante
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papel nos mecanismos de proteção cardiovascular após a
menopausa.

ABSTRACT
OBJECTIVE: Theaimofthisstudywastomakearandomized
study to evaluate the estrogen effects of estradiol (E2) on
vascular resistance of the uterine arteries in postmenopausal
women.
SUBJECTS: Sixty-four patients diagnosed with menopause
joinedarandomized, controlled, triple-blind study.Theywere
divided into two groups: 32 patients received transdermal
estradiol (E2)(studygroup)andtheother32patientsreceived
thesametransdermalpatchcontainingplacebo(controlgroup).
The Color Doppler (transvaginal scanning) was used to
evaluate the vascular resistance of the uterine arteries. The
basis for the Doppler flowstudy was the PulsatilityIndex(PI).
The first Doppler evaluation washeldbeforethebeginningof
the estrogen therapy and second evaluation took place on the
12th day of the first cycle of transdermal E2 admnistration.
Statistical analyseswere performedusing paired Student’
s ttest.
RESULTS: ThemeanvalueforthePIpretreatmentwas3.41±
0.81forthestudygroupand3.46±0.66forthecontrolgroup;
after E2 administration, the meanpulsatilityindexfoundwas
2.37 ± 0.66 in the study group and 3.46 ± 0.82 in the control
group. The statistical analysis showedasignificantdifference
betweenIP before and after in the estradiol replacement group
(p<0.0001), while in the control group, was not statistically
significant(p=0.9439).
CONCLUSION: The results reveal that estrogen therapy
affects uterine arteries working as a vasodilator promoting a
decrease in the local vascular resistance. This effect can be
noticed in a short period of time and probably plays an
important hole in the protective mechanisms of estradiol in
preventing cardiovascular diseases after menopause.
UNITERMS: Estradiol, Postmenopausal, Uterine Artery,
Vascular Resistance, Doppler, Transvaginal Ultrasound.
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Avaliação de testes imunológicos em pacientes com aborto recorrente
Evaluation of immunologic tests in recurrent abortion
Sulani Silva de Souza(1), Rui Alberto Ferriani(1), Júlio César Voltarelli(2),
Cássia Maria Paula Santos(2)

RESUMO
INTRODUÇÃO: O aborto recorrente é umgrande enigma, pois apesar das várias causas que lhe são atribuídas
poucastemumreal valor. Opapel do fator imunológicotemsidopesquisadoamplamente.
OBJETIVO: Avaliar alguns testes imunológicos empacientescomabortorecorrente.
TIPO DE ESTUDO: prospectivo
LOCAL: SetordeReproduçãoHumanadoDepartamentodeGinecologiaeObstetríciadaFaculdadedeMedicinade
RibeirãoPreto
PARTICIPANTES: Numestudo piloto foramselecionados nove casais comduasperdas fetais ou mais semcausa
aparenteenovecasaisvoluntárioscompelo menosdois filhos, semhistóriadeabortoecomidadeinferiora40anos
VARIÁVEIS ESTUDADAS: AfreqüênciadecompartilhamentodeantígenosHLAedeanticorposlinfocitotóxicos
contra antígenos paternos foramavaliados por métodos sorológicos, a variação de fenótipos celulares (CD4, CD8,
CD19,CD16,CD56eHLA-DR)porcitometriadefluxo,aatividade“natural killer”(NK) pela liberação de51Crea
dosagemdeprogesterona por radioimunoensaio.
RESULTADOS: Nãohouvediferença de compartilhamento entre casais comabortorecorrente tanto emrelação à
classe I quanto II e não se detectou o aparecimento de anticorpos citotóxicos no grupo investigado. Houve um
númeroabsolutomaiordecélulasCD8+(587vs448linfócitos/mm3,p=0,01)edasCD19+(215vs182linfócitos/mm3,
p= 0,05) nas pacientes. A atividade NKnão foi estatisticamente diferente entre os dois grupos estudados, mas
houveumatendência à redução da atividade NKentre as pacientes comabortorecorrente. Nãohouvecorrelaçãoda
atividade NK com o número de células CD16+ e CD56+ nem com a dosagem de progesterona nos dois grupos
estudados.
CONCLUSÃO: Estes dados sugerem que o compartilhamento de antígenos HLA, o aparecimento de anticorpos
linfocitotóxicos e elevação da atividade NKpodem não ser importantes para a ocorrência de abortos repetidos. O
aumentodecélulasCD8+eCD19+circulantespodeocorrerindependentedequalquerterapêuticaeacitotoxicidade
contra antígenos fetais pode ser mediada por células T e não por células NK.
UNITERMOS: abortorecorrente, NK, linfócitos, histocompatibilidade,progesterona.
ABREVIATURAS: HLA: antígenos principais de histocompatibilidade; NK: “natural killer”; CE: citotoxicidade
específica;UL40%/ 107:unidadelíticaa40%em10milhõesdecélulas.

Introdução:
O aborto recorrente classicamente definido como três
ou mais perdas conceptuais espontâneas e consecutivas antes
de20semanasdegestaçãooudopesofetalatingira500g(Stirrat,
1992;Edmondset al,1982)éumacomplicaçãodagestaçãoque
pode afetar até 2%.dos casais que tentam ter filhos (The
recurrent miscarriage...,1994).Podemosdenominá-loprimário
ou secundário, respectivamente na ausência ou na presença de
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um feto vivo viável precedendo a seqüência de abortos
(Stirrat, 1990). Dasgestaçõesclinicamentereconhecidas,15
a20%sofremperda conceptual, na grande maioria antes de
20-22 semanas de gestação (Mishell, 1993; Zinaman et al,
1996).
Existemestudosnaliteratura(Komloset al,1977;Beer
et al, 1981) sugerindo que o sucesso reprodutivo seria devido a uma disparidade de antígenos principais de
histocompatibilidade (HLA) entre os casais, embora este
conceito não seja aceito por todos os autores (Smith &
Cowchock, 1988). Apesardodesconhecimento da fisiopatologia do aborto recorrente, moléculas de HLA alogênicas
provenientes do esposo têm sido utilizadas na vacinação
destas pacientes desde 1981 (Mowbray et al, 1985), com
resultados questionáveis. Comoemprego da imunoterapia
algumasalterações imunológicasforamobservadas, comoo
aparecimentodeanticorposlinfocitotóxicoscontraantígenos
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paternos, a mudança na subpopulação de linfócitos e a atividade “natural killer”(NK) (Virag et al, 1986; Makida et al,
1991). Entretanto, a contribuição definitiva destes e de outros
fatores imunológicos na patogênese dos abortos repetidos é
pouco conhecida.
No presente trabalho, avaliou-se o papel do
compartilhamento dos antígenos HLA, dos anticorpos
linfocitotóxicos contra antígenos paternos, de subpopulações
linfocitárias (B,TeNK)edaatividadeNKesuasmodificações
associadaaoambienteprogestogênicoempacientes comaborto recorrente comparando comumgrupo controle de mulheres férteis.

Casuística e Métodos:
O grupo de estudo foi constituído de 9 casais com
abortorecorrente semcausaaparente e comparado a 9 casais
controlescomidademáximade40anos. Todososcasaiscom
aborto recorrente, foram atendidos no Setor de Infertilidade
Conjugal do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da
FMRP-USP, e tinhamhistóriadedoisoumaisabortosprévios,
espontâneos e consecutivos. O grupo controle foi composto
de casais voluntários comhistória de duas ou mais gestações
a termo, semabortamento e semdoençasaparentes. Todasas
mulheres analisadas encontravam-se fora do ciclo grávidopuerperal, semusodemedicamentos. Esta pesquisa foi aprovadapeloComitêdeÉticadoHCRPeumconsentimentoinformadofoi obtido.
Tipagem HLA dos casais- Atipagem dos antígenos HLA
classeI(A, B,C)eclasseII(DReDQ)foirealizadapelométodo de microlinfocitotoxicidade dependente do complemento
utilizando soros anti-HLA habituais (Biotest, AG63303
Dreieich, Germany). O mesmo método de microlinfocitotoxicidade foi utilizado para a detecção de anticorpos
linfocitotóxicos no soro materno dirigidos contra antígenos
paternos.
Subpopulações celulares - A percentagemdecélulas positivasparaosantígenosCD4,CD8,CD19,CD16,CD56eHLADRforamdeterminados por citometria de fluxo utilizando os
respectivos anticorpos monoclonais, o citômetroFACSort e o
programa de análise Lysis II (Becton Dickinson, San Jose,
CA-USA).Osnúmerosabsolutosdecadafenótipoforamobtidosmultiplicando-se as percentagens pelo número total de
linfócitos determinadoemumcontadorhematológico.
Atividade NK - Foi realizada por umteste de liberação de
51
Crutilizandocélulasalvodalinhagemtumoral K562marcadas
com3,7MBqdeNa251CrO4(provenientedoInstitutodeEnergia Atômica de São Paulo com atividade específica de 370
MBq/mldecromo). Previamente, estas células erammantidas
emestufa com5%deCO2emmeioRPMI 1640 (Sigma)com
10%desoro bovino fetal inativado a 56ºC(Cultilab),Tylosin
10mg/l (Sigma),gentamicina40mg/l (Schering), anfotericina
B2,5 mg/l (Bristol-MyersSquibb),HEPES10mM(Sigma) e
bicarbonato de sódio 2 g/L (Sigma). O ensaio citotóxico foi
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montado em placas de cultura de poliestireno de 96 poços
comformatoemUemtriplicatanasseguintesrelaçõesdecélula efetora/célula alvo: 320:1; 80:1; 20:1; 5:1 e 1,25:1. Após4
horas de incubação a liberação de 51Cr era medida emcontadorgama(Cobraauto-gamma,Packard,USA). AatividadeNK
foiexpressapelacitotoxicidadeespecífica(CE=cpmobservada - cpmespontânea / cpmmáxima-cpmespontânea) e pelo
númerodeunidadeslíticas 40%/107 células(UL40%/107).
Dosagem de progesterona - A dosagem de progesterona
foi realizada por radioimunoensaio de fase sólida, semextração prévia utilizando “kits”comerciais da DPC(Diagnostic
Products Corporation, USA)comsensibilidadede0,03ng/ml.
AatividadeNKeonível de progesterona foramavaliados na segunda fase do ciclo menstrual. Nogrupo controle,
foramrealizadas as mesmas investigações, com exceção da
imunofenotipagemnaprimeirafasedociclomenstrual. Todos
ostestes celulares foramrealizados utilizando linfócitos frescos, isolados emgradiente de Ficoll-Hypaque seguido da remoção de monócitos por adesão as placas de vidro.

Análise Estatística:
Para analisar ocompartilhamentodosantígenosHLA
empregamos o teste exato de Fischer. Acomparação entre
grupos relacionados foi realizada comoemprego do teste de
Wilcoxon, enquanto para grupos não relacionados foi utilizadooteste de Mann-Whitney. Ascorrelações foramrealizadas
usandootestedeSpearman.Empregaram-setestesbicaudais
eolimitedesignificânciafoip<0,05.

Resultados:
ComparandoatipagemdosantígenosHLAdeclasse I
eIIdoscasaiscomabortorecorrentecomosdogrupocontrole, observamos que o número de antígenos compartilhados
entre os dois grupos não foi significativamente diferente. Isto
foi verdadeiro considerando todos os antígenos estudados
ou os de classe I e classe II separadamente.
Todas as reações cruzadas realizadas entre o soro da
mulherelinfócitosdocônjugeemcasaiscomabortorecorrente e grupo controle foramnegativas.
As variações dos valores percentuais (%) das células
dosangueperiféricoCD4+,CD8+,CD19+,CD16+,CD56+e
HLA-DR+ observadas na primeira e segunda fase do ciclo
menstrual nas pacientes com aborto recorrente não mostraram diferença estatística significante para quaisquer dos
fenótipos celulares analisados (dados não demonstrados).
Comparandoestaspacientescomogrupo controle, na segundafasedociclo menstrual, tambémnãohouvediferença.Contudo,parecehaverumatendênciadascélulasCD8+circulantes
de seremmais elevadas nas pacientes comabortorecorrente
emrelaçãoaogrupocontrole(p=0.06)(dadosnãodemonstrados).
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Considerandoonúmeroabsolutodelinfócitos(N0/mm3)
de cada subpopulação celular estudada, não houve diferença
estatísticasignificanteparaosfenótiposCD4+,CD16+,CD56+
e HLA DR+. Por outro lado, as células CD8+ estavam
significantementeaumentadaseascélulasCD19+mostraram
umatendênciadeaumentonaspacientesemrelaçãoaogrupo
controle (tabela I).
AvaliandoaCEnarelaçãocélulaefetora/alvode320:1
nos dois grupos, observamos uma tendência para menor atividadeNKnogrupocomabortorecorrente(46vs54%, p=0,06).
QuandoanalisamosaatividadeNKexpressa pelo númerode
UL40%/ 107 encontramosumamediana de 6,3 e 13,7 para as
pacientescomabortorecorrente e grupo controle, respectivamente (p=0,04)(Tabela II).

Tabela I - Valor absoluto (N 0 /mm 3 ) dos fenótipos celulares de
pacientes com aborto recorrente e do grupo controle na segunda
fase do ciclo menstrual.

Fenótipos
celulares
CD4+
CD8+
CD19+
CD16+
CD56+
HLA DR+

Aborto recorrente
n=9

Controle
n=9

1199(980-1567)*
587(502-843)
215(176-264)
142(107-242)
169(122-299)
196(140-247)

1143(1003-1432)
448(229-494)
182(131-190)
192(89-256)
230(104-291)
175(135-211)

p
0,79
0,01
0,05
0,85
0,79
0,66

* % de células positivas - mediana (Q1 - Q3); teste de Mann Whitney.

Tabela II - Atividade NK em pacientes com aborto recorrente e do grupo controle.

Casos
CE*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mediana (Q1-Q3)

Aborto recorrente
UL40%/107 #

46
39
33
60
46
33
25
60
49
46(33-54)

12,5
5,2
5,8
21,3
6,3
5,8
4,4
13,5
9,1
6,3 (5.5-13)

Controle
CE*

UL40%/107 #

56
70
61
47
41
54
51
58
49
54(48-59)

11,3
19,2
21,3
13,0
7,8
18,5
13,7
15,8
9,2
13,7 (10,2-18,8)

CE= citotoxicidade específica que corresponde ao percentual de células alvo lisadas pelas células efetoras; UL40%/ 107= unidade lítica à 40%
representa o número de células efetoras capaz de lisar 40% das células alvo considerando um total de 10 milhões de células; *p= 0,06; #p=0,04
(teste de Mann Whitney).

Nas pacientes com abortorecorrente e no grupo controlenãoencontramoscorrelaçãosignificativaentreaatividadecitotóxica e a proporção de linfócitos CD16+ouCD56+e
nementre a dosagem de progesterona e a atividade NK(dados não demonstrados).

Discussão:
Este estudo visa contribuir para o entendimento dos
mecanismos imunológicos envolvidos no aborto recorrente
emcomparaçãocomogrupo controle.
Não detectamos diferença entre o compartilhamento
de antígenos principais de histocompatibilidade, em nosso
estudo, quando comparamosogrupo de pacientes comaborto recorrente e controle, sugerindo que o aumento de
compartilhamentodestesantígenospodenãoterrelaçãocom
oabortorecorrente. Naliteratura observamosqueexistemresultados conflitantes a este respeito. Assim, alguns autores
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observaram aumento de compartilhamento destes antígenos
(Komloset al,1977;Beer et al,1981),outrosrelatarampresençadedeterminadosantígenosempacientescomabortorecorrentecomooHLA-DR5,HLA-B18,HLA-DR17,HLA-DQ2e
HLA-DQA1(Reznikoffet al,1984; Ober et al,1992;Kilpatrick
&Liston, 1993), enquanto um último grupo não encontrou
qualquer diferença entre pacientes com aborto recorrente e
umgrupo controle de pacientes férteis (Smith &Cowchock,
1988; Erogluet al,1992;Coulam,1992).
Os dois grupos analisados no presente trabalho mostraramausência de anticorpos anti-paternos citotóxicos. Isto,
poderiaserinterpretadodoseguintemodo:naspacientescom
abortorecorrente, não houve tempohábil para a formaçãodos
anticorpos, uma vez que as perdas fetais deste grupo ocorreram no primeiro trimestre de gestação ou, alternativamente
estes anticorpos encontravam-se bloqueados por outros anticorposdenominados anti-idiotípicos, formadostambémdurante a gestação (Suciu-Foca et al, 1983). A ausência dos
anticorpos no grupo controle mostra que eles não são fundamentais para o sucesso da gestação (Regan&Braude, 1987).
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Emmulheresnormais, Laeopez-karpovitchset al.(1993),
referiramnãoterencontradomudançasignificanteaolongodo
ciclomenstrual emsubpopulaçõesdelinfócitos,enquantoChen
et al. (1995)observaramumaelevaçãodecélulasCD8+nosangueperiféricoquandohaviaumaprogressãodafaseproliferativa
para a secretora, o mesmonãosendoobservado para as outras
subpopulações. Neste estudo, em relação às subpopulações
de linfócitos observamosqueociclo menstrualnãomodificou
o seu perfil nas pacientes comaborto recorrente.
Considerando a segunda fase do ciclo menstrual, as
pacientesmostraramumaelevaçãodascélulasCD8+epossivelmente das CD19+ comparado ao controle. Este resultado
sugere que as células CD8+dagestante poderiamter umpapel citotóxico contra tecidos do embrião, ao contrário do papel supressor defendido por outros autores (Takakuwa et al,
1991). Oprocesso de rejeição de transplante de órgãos sólidosémediadoprimariamentepelascélulasTcitotóxicasCD8+
restritas ao MHCclasse I, embora a ativação das células T
auxiliaressejanecessáriaparaproverIL-2necessáriadurante
resposta dependente de MHCclasse I (Wood, 1994; Garoroy
et al, 1994). É possível que durante o processo fisiológico da
“rejeição”fetal ocorra o mesmomecanismo,oqueéreforçado
pelos nossos resultados.
As células NK têm ação citotóxica independente de
sensibilização prévia e de restrição a antígenos do MHC. Em
1987, Fougerolles &Baines, emexperimentos comanimais,
sugeriramqueoabortoespontâneo poderia ser mediado parcialmente pela atividade das células NKaumentada. Posteriormente, Makida et al. (1991) relataram que pacientes com
abortorecorrente e que logravamlevar gestação a termoapós
imunoterapiacomlinfócitosapresentavamumdecréscimona
atividade NKemrelação aos níveis prévios à imunoterapia.
Defato,Aokiet al.(1995)mostraramqueumaelevadaatividadeNKpré-concepção emmulherescomabortorecorrente era
um fator preditivo da evolução gestacional. Entretanto, os
nossos dados mostraram que as pacientes com aborto recorrente tiveramumatendência a umaredução da atividade NK
quando comparado ao grupo controle, o que nos faz questionar o real papel da atividade NKcomofator preditivo de gestação bemsucedida.
Nesteestudo,observamosausênciadecorrelação entre
a atividade NKecélulas CD16+ e CD56+ nas pacientes com
aborto recorrente e nas mulheres do grupo controle. ComoestesúltimossãomarcadoresespecíficosparaascélulasNK, isto
pode indicar a existência de outras subpopulações de células
NK,distintasdaquelescommarcadorescelularesCD16eCD56,
queapresentamumamaioratividadecitotóxicaequenãoforam
pesquisadas, ou o número de mulheres analisadas nos dois
grupos estudados foi pequeno. Esta falta de correlação já foi
observadanaliteratura emrelaçãoàscélulasNK(Whitesideet
al,1990).Emrelaçãoàprogesterona,elanãofoicapazdemodificar o padrão da resposta citotóxica em nossos resultados. Na
literatura, existem relatos que este hormônio teria um papel
moduladordaatividadeNK,entretantoaopiniãoentreelesnão
é coincidente. Hansen et al (1992) e Sorachi et al (1993) não
encontraramalterações,enquantoSzekeres-Barthoet al (1995)
referemumasupressãodaatividadeNKcomaprogesterona.
Em resumo, do ponto de vista clínico, nosso dados
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demonstramquearealizaçãotantodatipagemHLApormétodos sorológicos quanto da reação cruzada podem não ser de
auxílio no diagnóstico das pacientes com aborto recorrente.
Durante o ciclo menstrual,destaspacientes,nãohouvevariação no padrão dos fenótipos celulares estudados, enquanto
as células CD8+ no sangue periférico podem estar elevadas,
comparado ao grupo controle, na segunda fase do ciclo. Assim,dopontodevistaimunológico,parecequeacitotoxicidade
mediada pelas células NKnão constitui umfator preponderanteparaaelevaçãonataxadeabortos.Paraasperdasfetais,
é possível que o processo mais importante envolva a
citotoxicidademediadaporcélulasT(CD8+).

ABSTRACT
BACKGROUND. Recurrentabortionremainsagreatenigma
because the various causes attributed to it, including
immunologicalones,were not proved.
OBJECTIVE: Evaluation of some immunological tests in
patients with recurrent abortion
DESIGN: prospective study
PARTICIPANTS AND METHODS.Inthisstudy,ninecouples
with two or more fetal losses of no apparent cause were
selected,andninevolunteercoupleswith at least twochildren
and without a history of abortion were used as controls. The
frequencyofmajorhistocompatibilitycomplex (HLA) antigen
sharing was determined by serologic methods, the variation
incellphenotype(CD4,CD8,CD19,CD16,CD56andHLADR)byflowcytometry, natural killer (NK) cell activity by51Cr
release, and progesterone levels by radioimmunoassay.
RESULTS. No difference in class I or class II HLAantigen
sharing wasdetectedbetweencoupleswith recurrent abortion.
AhigherabsolutenumberofCD8+cells (p =0.01)andatrend
to increased CD19+cells (p =0.05) wasobservedamongthe
patients. NKactivitydidnotdifferbetweengroupsbuttended
to be reduced amongpatients with recurrent abortion.
CONCLUSION.ThedatasuggestthatHLAantigensharing
and increased NK activity are not be necessary for the
occurrence of repeated abortion. An increase in circulating
CD8+ T cells was observed regardless of any treatment
suggesting that anti-fetal cytotoxicity is mediated by T cells
and not by NKcells.
UNITERMS: recurrent abortion; NK activity; lymphocyte
subsets; histocompatibility; progesterone
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Resumos de Publicações
Poucos benefícios da mamografia de screening após os 69 anos
Foi comparada a eficácia, através de modelo matemático, de 3 métodos de screening das mamas: mamografia
a cada 2 anos entre 65 e 69 anos, mamografia a cada 2 anos entre 65 e 69 anos continuando a mamografia até
os 79 anos somente para mulheres que tinham alta densidade óssea e mamografia a cada 2 anos entre 65 e 79
anos. Os cálculos de custo e benefício do exame revelam que a mamografia tem seu maior benefício entre os 50
e 69 anos, sendo seus benefícios muito discretos após esta idade. Através de estudos como este pode-se chegar
a adotar estratégias de saúde pública bastante custo-efetivas.
JAMA 1999;282:2156-2163.
Tratamento da prenhez ectópica com metrotrexate
Ao estudar 350 mulheres com gestação ectópica que foram tratadas com metrotrexate intra muscular em protocolo
dose única, os autores não encontraram relação do sucesso da terapêutica com a idade, paridade, tamanho do
concepto e a presença de fluido na cavidade. A única medida que tem um fator preditivo sobre o sucesso da
terapêutica é o nível de HCG, sendo a média dos casos tratados com sucesso de 4019 nmol/ml, contra média de
13420 nmol/ml nos casos com insucesso do tratamento.
N Engl J Med 1999;341:1974-8
Clomifeno ainda é uma boa alternativa
Estudo randomizado e prospectivo realizado para determinar se o HMG oferece vantagem sobre o Citrato de
Clomifeno (CC) em casos de inseminação intra-uterina homóloga, com 56 pacientes. Os resultados não mostraram
diferenças entre as duas drogas, concluindo que a alternativa mais barata do CC ainda é uma boa escolha inicial
para tratamento de casos iniciais de infertilidade.
Fertil Steril 2000;73:90.
ICSI de rotina não se justifica em casos de fator tubáreo
Estudo prospectivo e randomizado com 76 pacientes com fator tuboperitonial de infertilidade, randomizadas para
receber ICSI ou FIV. Não houve diferenças significativas em nenhum dos parâmetros de infertilidade. A FIV, método
menos invasivo, tem uma indicação como primeira escolha nestes casos de fator tuboperitonial, não se justificando
a ICSI de rotina nestas pacientes.
Fertil Steril 2000;73:38
FSH recombinante: sem diferença entre as folicotropinas alfa e beta
Estudo randomizado com 45 mulheres inférteis submetidas à indução de ovulação para FIV, com 150 UI de Puregon?
ou Gonal? . Não houve diferenças nas diversas taxas de resposta e gravidez. Comparando-se as mesmas doses, as
folicotropinas alfa e beta têm a mesma eficácia em termos de indução de ovulação e taxas de gravidez.
Fértil Steril 2000;73:114
Gestações após Reprodução Assistida tem maior morbidade
Estudo caso-controle com gestações obtidas pós FIV na Bélgica, de 1992 a 1997. Foram analisadas 3057 gestações
únicas e 1241 gestações gemelares, controladas com casos do registro nacional. As gestações simples obtidas pós
FIV têm uma evolução perinatal pior do que aquelas espontaneamente concebidas, principalmente devido a maior
taxa de prematuridade. A evolução dos gemelares pós FIV é comparável à evolução dos gemelares
espontaneamente concebidos. Para ambas gestações, únicas e gemelares, a taxa de cesárea é maior após FIV.
Am J Obstet Gynecol 1999;181:688
TRH não impede a progressão de Doença de Alzheimer
Estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego com 120 mulheres com Doença de Alzheimer leve ou moderada.
Com esta casuística considerável para este tipo de patologia, as mulheres foram randomizadas para usar 0,625 mg
ou 1,25 mg de estrogênio conjugado ou placebo. Foi avaliado a evolução do Mini Mental State Examination antes
e após 1 ano de tratamento. O uso de estrogênio durante 1 ano não diminuiu a progressão da doença nem
melhorou funções cognitivas.
JAMA 2000;283:1007
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