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EDITORIAL
Conflitos de interesse
Há pelo menos dois anos, Reprodução & Climatério adota uma política de revelar os conflitos de
interesse que possa haver nos diversos artigos publicados. Esta medida, que visa exclusivamente o direito do
leitor em saber os vínculos de determinado autor, não
minimiza em hipótese alguma o conteúdo de eventuais
informações científicas. Tão importante é este fato, que
o N Engl J Med, um dos maiores jornais científicos do
mundo, admitiu recentemente ter omitido esta informação. A editora principal, Márcia Angell, admitiu que o
jornal violou sua política de conflito de interesses por 18
vezesaolongodosúltimos três anos, ao publicar artigos
cujos autores receberam suporte econômico relevante
de companhias farmacêuticas.
No Brasil, esta política não é muito clara, mas
felizmente o Conselho Federal de Medicina adotou
comoregra que todos os artigos publicados emperiódicos nacionais contenhammenção se há algumconflito
de interesse, de encontro ao procedimento adotado em
Reprod Climat. Alémdisso, o CFMrecomenda que durante os eventos científicos seja tambémmencionado se
determinado palestrante recebeu patrocínio de companhias farmacêuticas. Esta medida é muito comum nos
eventos internacionais, onde no próprio programa do
congresso há menção de eventuais conflitos de interesse. Tais medidas são saudáveis, merecem o apoio de
toda a comunidade e precisamser respeitadas. Aofazelo, nossas sociedades médicas estão colaborando para
uma formação sólida dos nossos médicos, dando-lhes o
direitodoconhecimento. É mister assinalar, por força de
justiça, que a indústria farmacêutica participa hoje de
uma maneira marcante nos processos de educação continuada dos médicos espalhados pelo Brasil. Basta ver o
número de eventos científicos que hoje se temoportunidade de freqüentar, e grande parte, se não a totalidade
deles, tem um patrocínio comercial. A ausência deste
patrocínio diminuiria a oportunidade de aprendizado.
Portanto, a parceria é válida, necessitando ser apenas
regulamentada e transparente.
A programação científica de umcongresso precisa ir de encontro aos interesses das sociedades patrocinadoras, e é de responsabilidade exclusiva da Comissão Científica do evento. Eventuais informações de interesse da indústria precisam ser explicitadas. Lamen-
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tavelmente, ainda vemos alguns colegas fazendo encontros onde o único compromisso é atender aos interesses
comerciais. Isto não é bom, e deve ser combatido! Mas
alijar a indústria de participação no evento seria atirar
contra o próprio pé! Delimitar espaços destinados aos
patrocinadores, como os simpósios patrocinados com
clara referência ao fato e palestras com professores
patrocinados, cuidar da isenção da programação científica e tornar tudo transparente temtripla conseqüência:
o público temcondições de ter acesso aos mais modernos avanços médicos, a indústria temespaçopara poder
trabalhar e a sociedade promotora consegue fazer o seu
evento. Isto é parceria saudável!

Interesses em conflito (em quais estudos acreditar?)
Tenho sido questionado algumas vezes sobre a
dificuldade emse determinar o que é verdade emmedicina, pelo fato de que os estudos são muitas vezes
conflitantes e as conclusões têmmudado freqüentemente. Afinal, para se fazer a medicina do consultório, é
preciso conhecer o que é uma meta-análise, como é
conduzido um estudo observacional, comofoi a análise
estatística, etc etc??? Ou o médico pode ficar quieto,
recebendo passivamente as informações que lhe chegamàs mãos? Quemtemacompanhado nossos editoriais temvistoquenossalinhamestreésemprefazerquestionamentos críticos, à luz dos fatos, reconhecendo limitações e colocando às vezes mais dúvidas do que soluções.
Sei que o médico quer ter uma resposta rápida a
um diagnóstico e tratamento. Isto é evidente, pois
elucubrações não fazemparte dos desejos de uma paciente que procura ajuda médica. Ela também quer uma
resposta rápida e definitiva de seu problema É nossa
função tentar dar esta resposta! Isto fica fácil quando a
resposta é clara, sem dúvidas, baseada em fortes evidências clínicas, em estudos bemclássicos, e que a experiência clínica concorda plenamente. Acontece que
nemtudo é assim na medicina!
Exatamenteporhaverquestõescontroversas(provavelmente a maioria delas!) é que surgemas conclusões divergentes e os conflitos. E como não há respos61
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tas definitivas para a questão clínica, o médico temque
formar seu próprio juízo, e assimofará aquele que estiver mais bem preparado para analisar criticamente as
informações recebidas, sejam elas através de artigos
científicos, sejamelas através de conferências emeventos científicos. Porque nem tudo que se fala ou se escreve é verdade absoluta e sem viés!
Vamos trazer mais conflitos para aqueles que quiserem continuar esta leitura. Todos devem ter ouvido
falar das famosas meta-análises, quais sejam, estudos
quereúnemdadosdediversos trabalhos comcasuísticas
menores, a fim de ter maior confiabilidade nas conclusões. Temsido a moda! O que ali se conclui é uma verdade! Certo? Nem sempre. Em uma avaliação de 50
revisões ou meta-análises do tratamento da asma, Jadad
et al concluíram que em 40 delas havia erros sérios (Br
MedJ, 2000;320:532). Todas as seis revisões patrocinadas pela indústria farmacêutica continhamerros. Amaioria dos erros poderiamter sido evitados facilmente. O
interessante é que várias das revisões que continham
erros tinhamsido publicadas emjornais comforte conselho editorial. Sete das 10 revisões sem erros eram
publicadas na Cochrane Library. Para quem não sabe,
estas revisões são feitas sob auspícios da Fundação
Cochrane, por assessores convidados, e estão disponíveis na internet, sendo consideradas como padrão ouro
de levantamentos bibliográficos. Mas algums semanas
depois, Sutton et al, utilizando umnovométodo de análise, encontraramviés de publicação emcerca de metade de 48 meta-análises examinadas pela Cochrane (Br
Med J, 2000;320:1574). Eles estimam que 54% das revisões tinham deixado de incluir estudos necessários, e
em 10 delas este erro tinha umimpacto importante nas
conclusões da revisão.
Outro tipo de estudo que se temfalado é o chamado clinical trial, randomizado com placebo. Este é
ummodeloconsideradopadrãoouro,poisseescolhealeatoriamente quem vai tomar ou não determinada medicação ou fazer determinado procedimento, sempre comparado a placebo.Na maioria das vezes são duplo-cego,
ou seja, nem o investigador e nem a paciente sabem
qual o procedimento escolhido. Este modelo, bemcaro,
veio se contrapor ao clássico estudo chamado
observacional, onde, por exemplo, analisa-se umgrupo
de pacientes que usou determinada medicação e com-
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para-se a umgrupo controle que não usou a medicação
no passado. O problema destes estudos é que foi a própria paciente quemdecidiu usar a medicação, e por isto
constitui-se um viés, pois se sabe que quemadere mais
a tratamento temumperfil diferente, perfil este que pode
por si ser umfator de proteção para algumas doenças.
Em diversas situações, temos usado os estudos
observacionais para orientar possíveis trials, que vemou
não confirmar os dados anteriores. Recentemente, duas
publicações analisaramdiversos estudos observacionais
e os compararama estudos randomizados, e concluíram
que os estudos observacionais dão resultados similares
aos estudos randomizados (Concato et al, Benson et al,
NEngl J Med2000;25:1878, 1887). Entretanto, no mesmo número do NEJM, em editorial, Pocock et al vêem
com preocupação estas conclusões. Em extensa argumentação, utilizaminclusiveumexemploemnossaárea,
que diz respeito ao uso da TRHeproteção cardiovascular. Amaioria dos estudos observacionais mostrava um
efeito protetor da TRHsobre a morbidade cardiovascular, mas o estudo HERS (padrão ouro) não demonstrou
este fato. Outras conclusões que não foram demonstradas pelos estudos randomizados foram que o uso de vitamina E previne doença cardiovascular e beta caroteno
diminui o risco de câncer de pulmão.
Em nossa área, há fortes conflitos entre metaanálises publicadas. Alguns exemplos: o screening de
mama previne o câncer de mama? A episiotomia é sempre necessária? A TRH previne doença cardiovascular? Otratamento da endometriose aumenta a fertilidade?
Por que falarmos sobre isto? Apenas para alertar
o médico, distante muitas vezes das informações das
diversas publicações, que as verdades podem ser passageiras, e precisamser sempre questionadas. Aqueles
que menosprezampublicações bemconduzidas, baseados apenas em experiência pessoal, têm uma visão curta, e merecem desconfiança. A experiência pessoal é
sim de suma importância, mais para bemcompreender
o que se tempublicado e traduzi-lo para a paciente, que
tem o direito de ser informada sobre as dúvidas que a
ciência hoje tem.

Rui Alberto Ferriani
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Tratamento hormonal da osteoporose
Hormonal treatment of osteoporosis

Laura Olinda Bregieiro Fernandes Costa, Hélio De Lima Ferreira Fernandes Costa

RESUMO
As pacientes que necessitam submeter-se a prevenção ou tratamento da osteoporose devem ser identificadas
através dos fatores de risco e, sempre que possível, pela medida da massa óssea obtida através da densitometria
óssea.Ousodaultra-sonometria ósseaaindanãoéummétodoempregadoderotina.Paraotratamentodaosteoporose
pós-menopausa, condição de alto turnover ósseo, o tratamento hormonal inclui drogas antireabsortivas como a
terapêutica com estrogênios e/ou progestágenos, tibolona, calcitonina, ou moduladores seletivos dos receptores
estrogênicos.Estratégiasparaaumentaraadesãoaotratamento,mantendosuaefetividadetemsido utilizadas, como
estrógenos em baixas doses, podendo ser utilizados mesmo em idades mais avançadas, progestágenos em dias
alternados, e tem-se estudado também os fitoestrogênios ou isoflavonóides sintéticos. Para a monitorização do
tratamento, segundo alguns autores, se for observada uma queda dos marcadores ósseos superior a 25%, ou um
aumento de no mínino 4,5%na densidade mineral óssea, o tratamento pode ser considerado efetivo. Aduração do
tratamento é controversa, embora umperíodo de 7 a 10 anos seja preconizado, para umaredução da incidência de
fraturas. Alguns estudos sugerem que a retirada da TRHnão resulta emimediata instalação do processo de perda
óssea.
UNITERMOS: Osteoporose;TerapêuticadeReposição Hormonal;Pós-menopausa.

Segundoogrupo de estudos da Organização Mundial
daSaúde(Kanis et al, 1994),aosteoporosepodeserdefinida
deacordocomadensidademineralóssea(DMO), medidapela
densitometria óssea. Dessa forma, temos: osteopenia, quandoaDMOsitua-seentre-1e-2,5desviospadrões(DP)abaixo
da média do pico de massa óssea de um adulto jovem;
osteoporose, quando a DMOsituar-se abaixo de -2,5 DP da
médiadopicodemassaósseadoadultojovem,semfraturase,
finalmente, osteoporose estabelecida quando, nas mesmas
condições da osteoporose existiremumaoumais fraturas.
Quem deve submeter-se à prevenção e tratamento da
osteoporose?
É importante identificar as pacientes que necessitam
submeter-se à prevenção e tratamento da osteoporose. Os
fatores de risco para a osteoporose incluemmulheres, emgeral, brancas,comhistória familiar de osteoporose, baixa estatura, magras e pós-menopausadas, conhecidos comofatores
de risco inevitáveis. Outros podem acelerar a perda óssea,
como os fatores nutricionais; os hábitos de vida, comoinatividade física, tabagismoeetilismo;afecçõesmédicas, comoa
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doscomalumínio,anticonvulsivantes.
Se a decisão de iniciarmosaterapêutica de reposição
hormonal(TRH)basear-seapenasnapresençadosfatoresde
risco, certamente haverá espaço para equívocos, tanto em
subestimarcomoemsuperestimar as indicações terapêuticas.
Portanto, nessas pacientes, seria altamente interessante a
medição objetiva da densidade mineral óssea (DMO), que
poderia estimar o risco de fraturas, e contribuir commais precisão, na decisão terapêutica. Obviamente, empacientes muito idosas, comfatores de risco adicionais severos como deficiência visual, distúrbios do equilíbrio, defeitos físicos, ou
usodedrogas psicotrópicas, a medidadaDMOprovavelmente se torne menoscrucial na decisão terapêutica. Para a medidadaDMO,aabsorciometria por energia dupla por raios-X, a
densitometria óssea, detecta diminuição da massa óssea e
correlaciona essa diminuiçãocomoaumento do risco de fraturas osteoporóticas. Especificamente, uma diminuição de 1
desvio padrão (DP) abaixo da média do pico de massa óssea
deumadultojovem, implicanumaumentode2vezesorisco
defraturasdofêmur, vértebraseantebraço(Eastell,1998).No
entanto, é importante ressaltar a necessidade de distinguir o
usodiagnóstico e prognóstico da Densitometria óssea.Como
ferramenta diagnóstica, ela fornece informaçõessobre a presença ou ausência da doença osteoporose, a partir dos valores de corte definidos para umapopulação. Comoferramenta
prognóstica, estabelece a probabilidade de ocorrência de fraturas,sem, no entanto, ser o único indicador do risco de fraturas.
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Alguns critérios objetivos têm sido propostos para
orientaromomento de instituirmosaterapêuticanamulherna
pós-menopausa, baseados no T “score”, que é o DP que representa a diferença da DMO entre o indivíduo e o adulto
jovem,eoZ“score”queéoDPquerepresenta a diferença da
DMOentre o indivíduo e o adulto do mesmo sexo e idade.
Assim, T “score”até -1 é considerado normalenãonecessita
de esquemas de prevenção e tratamento neste momento; T
“score”menor que -1 nos 5 primeiros‘anosapósamenopausa ou Z “score”menor que -1 em qualquer idade, sugere a
necessidade de esquemasdeprevenção de perda óssea adicional; T “score”menor que -2,5 ou Z “score”menor que -2,
implica na necessidade de tratamento para prevenir fraturas
ósseas(Eastell,1998).Noentanto,recentemente, tem-sequestionado o valor da medida da DMOcomo valor preditivo do
riscodefraturas ósseas (Wilkin, 1999).
A ultra-sonometria óssea do calcâneo é uma técnica
emfranco desenvolvimento, porémpela limitada experiência
comométodonãotemsido utilizada rotineiramente. Umconsenso sobre a ultra-sonometria, recentemente publicado, recomendaquedevidoadificuldadeemse avaliar a acurácia do
método e da fraca correlação entre os seus resultados comos
parâmetros da densitometria óssea, o diagnóstico da
osteoporosenãopodeserfeitopelaultra-sonometria (Glüer et
al , 1997). Parece prestar-se, no entanto, para a predição de
fraturas, principalmente do colo do fêmur, empacientes idosas,jáqueosresultadosdaultra-sonometria ósseaforamcomparáveisaosdadensitometrianaspacientesdaquelafaixaetária
(Glüeret al, 1997).

Como Prevenir ou Tratar a Osteoporose?
Genericamente, na prevenção e tratamento da
osteoporose, deve-se levar em conta o estado do turnover
ósseo. Para as condições de alto turnover ósseo, onde a
reabsorção pelos osteoclastos está incrementada, representada principalmente pela osteoporose pós-menopausa, o tratamentoeficaz inclui drogas antireabsortivas comoaterapêutica estrogênica, os progestágenos, a calcitonina, e os
bifosfonados (Lane, 1997). Já a osteoporose com baixo
turnover ósseo, que resulta na formação óssea deficiente pelos osteoblastos, respondemmelhor aos programas de tratamento com drogas formadoras de osso, com os fluoretos, o
paratormônioepeptídeosanálogos(Lane,1997).
I. Estrogenioterapia
A estrogenioterapia é a 1a linha de tratamento
farmacológico. Outras opções terapêuticas, como os
bifosfonados e a calcitonina, embora tambémofereçambons
resultados na preservação da massa óssea devem ser utilizadossomentenapresençadecontra-indicaçõesaosestrógenos
ouseapacientenãodesejarusaraestrogenioterapia.As principais razões para isso são o alívio dos sintomas imediatos
decorrentes do hipoestrogenismo, os efeitos benéficos de reduzir a reabsorção óssea e consequentemente do importante
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impacto na redução das fraturas osteoporóticas (Ribot &
Trémollieres,1997),eoscomprovadosbenefíciosnosistema
cardiovascular comredução de até 50% da mortalidade por
coronariopatias (Stampfer, et al, 1991),embora o primeiroestudo prospectivo, randomizado e duplo cego sobre os efeitos
cardiovascularesdaTRH(estudoHERS), tenha mostradoque
asmulheres menopausadascomdoençacardiovascular instalada não temumrisco menor de desenvolver umnovoepisódio de acidente coronariano (Hulleyet al,1998).Questão ainda controversa é a possível associação da terapêutica de reposição hormonal e o aumento na incidência do câncer de
mama, quando aquela terapêutica é usada por longo tempo
(Beral, 1997). Embora a decisão final para o uso da
estrogenioterapia pela mulher na pós-menopausa, principalmente se associada a fatores de risco para o câncer de mama,
deva ser tomada depois de ponderada avaliação dos riscos e
benefícios, as evidências atuais sugeremclaras vantagens do
usodaTRH(Ribot&Trémollieres,1997).
Os principais tipos de estrógenos utilizados na prática
diária podemser administrados pela via oral, a exemplo dos
estrógenos conjugados (EC), do valerato de estradiol (VE) e
do estradiol, pela via transdérmica por adesivos ou gel
percutâneo a base de 17? estradiol e, mais recentemente, pelos implantes subcutâneos, também a base de 17? estradiol.
As doses utilizadas são as que habitualmente determinamníveis plasmáticos de estradiol entre 40 a 60 pg/ml, o que se
obtém com 0,625mg de estrógenos conjugados, 2mg de
valerato de estradiol ou 2mgdeestradiol por dia; 50? gde17
? estradiol transdérmico,2vezesporsemana;1a1,5mgde17
? estradiolgelpercutâneodiariamentee,25mgde17? estradiol
a cada 6 meses, emmédia, através dos implantes subcutâneos. Os esquemas mais utilizados são os contínuos com
estrógenos isolados (para pacientes histerectomizadas), ou
associados aos progestágenos, e os cíclicos sequenciais
(estrógenos por 21 dias ou continuamente associados aos
progestágenospornomínimo12dias por mês).
II. Progestágenos
Os progestágenos, a princípio, são utilizados na terapêutica de reposição hormonal, associados aos estrógenos
comomedida preventiva da hiperplasia endometrial. Poucos
estudos têm sido publicados sobre o efeito individual dos
diferentes tipos de progestágenos no metabolismo ósseo.
Aparentemente, a noretisterona pode prevenir a perda óssea,
mesmoquandoempregadaisoladamente, enquanto o acetato
de medroxiprogesterona (AMP) parece não ter esse efeito
(Abdalla et al, 1985). Enquanto os estrógenos parecem ter
umaaçãopredominantemente anti-osteoclástica, diminuindo
a reabsorção óssea, os progestágenos parecemter uma ação
estimuladora sobre os osteoblastos, favorecendo a formação
óssea(McNeeleyet al, 1991). Osprogestágenosmais utilizados são o AMP, nas doses de 5 a 10 mg/dia, por 12 dias em
esquemascíclicos, ou 2,5 a 5 mg/dia emesquemascontínuos
ou acetato de noretisterona em doses de 0,7 a 1,0 mg/dia por
12 dias em esquemas cíclicos, ou 0,35 mg/dia em esquema
continuo.
Obenefício da terapêutica estroprogestativa no meta-
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bolismo ósseo, ou seja, o impacto desse tratamento na redução da incidência de fraturas depende dentre outros fatores
da adesão ao tratamento e, basicamente, dois fatores podem
contribuir para a dificuldade de aceitação dos esquemas de
reposiçãohormonal, quesegundoalgunsautorespodemchegara70%,apesardaprescriçãomédica (Hammond,1995).São
eles, o sangramento durante a TRHeotemor ao desenvolvimento de câncer de mama. Por isso, algumas opções de esquemasterapêuticos temsidorecentementeempregadas, com
oobjetivo de diminuir a ocorrência de sangramentodurante a
TRH, atenuar os efeitos de estimulação mamária, mantendo,
noentanto,amesmaefetividade na profilaxia e tratamentoda
osteoporose. São elas:
Estrogênios em baixas doses: Estudo recente avaliou a
mínima dose efetiva de estrógenos conjugados associados
ao acetato de medroxiprogesterona na prevenção da perda
óssea pós-menopausa. Foram utilizados, em mulheres pósmenopausadas, três esquemas distintos de reposição
hormonal, quais sejam0,625mg/dia de EC, 0,625mgdeEC
associadosa2,5mgdeAMP/diae0,3mgdeECmais2,5mgde
AMP/dia, todos comparados a umgrupo controle, semTRH.
Foiobservadoaumento,estatisticamentesignificantedaDMO
de 8.5%, 7.4%, 3,2%, respectivamente, nos grupos citados,
quandocomparados ao grupo controle, que mostrouredução
daDMO. Os autores sugeremqueoesquemadebaixasdoses
deEC(0,3mg/dia) parece ser umaopçãopara a profilaxia da
perda óssea da pós-menopausa, podendo ser usada em pacientescomsangramento uterino indesejado e persistente, com
perfil lipídico normal, e poucos fatores de risco para a
osteoporose (Mizunumaet al, 1997). Já comotratamento da
osteoporose, esse ganho de massa óssea parece não ser suficiente(Blake&Folgeman,1997).
Progestágenos em dias alternados: Osangramentouterino
queocorredurante os esquemascíclicos, embora geralmente
regulares e previsíveis, tendemasermenosfrequentescomo
empregodosesquemascontínuos. Entretanto, habitualmente
seobservaalgumgraudesangramento irregular e imprevisível
nos primeiros meses de uso do esquema contínuo, que em
nossaexperiênciachegaaquase50%(dadosaserempublicados). A causa desse sangramento permanece pouco clara.
Sabe-se que a progesterona dada continuamente causa uma
down regulation dos receptores de estrógeno e progesterona, atrofia endometrial que leva a rotura do suporte estromal
comdilatação,exposiçãodemasiadaeroturadosvasosendometriais , neovascularização, possivelmente por estimulação
de fatores de crescimento endotelial e, finalmente a morte celulareapoptoseparecemocorrernoestromaendometrial após
exposiçãoprolongadaaprogesteronaoque,damesmaforma,
podecontribuir para o sangramentoderotura(Casper,1996).
Temsido sugerido umesquemacontínuocomprogestágenos
em dias alternados, 3 dias sim, 3 dias não, comointuito de
prevenir a down regulation dos receptores de estrogênios e
progesterona,jáquetaisreceptorespoderiamser readquiridos
noperíodosemprogesterona(Casper,1996).Emnossoserviço, de fato observamos que a progesterona em dias alternados (dia sim, dia não), foi o esquemaquelevouamenor inci-
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dência de sangramento durante a TRH, com controle
histeroscópico revelando atrofia endometrial (dados a serem
publicados).
Raloxifeno: Os Moduladores Seletivos do Receptor
Estrogênico (SERM do inglês selective estrogen receptor
modulator) são compostos que se ligam especificamente aos
receptores estrogênicos comefeito tanto agonista, como antagonista , de acordo comoórgão emqueestiver atuando. O
raloxifeno tem ação agonista sobre osso e lípides (Sato et al,
1996)eaçãoantagonistasobremamaseútero (Delmaset al ,
1997). Estudos clínicos comparativosrecentes, realizados em
mulheres na pós-menopausa,mostrouqueraloxifenonadose
de60mg/dia, por dois anos, aumentoudemodosignificante a
densidade mineral óssea (DMO), quando comparada ao
placebo, tendo, no entanto, efeitos mais modestos, quando
comparado aos estrógenos conjugados na dose de 0,625mg/
dia, tambémpordoisanos(Balfour &Goa, 1998). Estes estudos sobre o efeito dos moduladores seletivos sobre a DMO
precisam de suporte científico adicional, principalmente no
que diz respeito ao impacto do tratamento na incidência de
fraturas, emborapareçamserumaalternativaviávelàterapêuticadereposiçãoestrogênica(Eastell,1998).Osprincipaisefeitosadversossãoasondasdecalorecâimbras, estando limitadooseuusoemmulheres sintomáticasecomrisco aumentadodetromboembolismovenoso(Balfour &Goa, 1998).
Tibolona: Esteróide sintético com ação estrogênica,
progestagênica e androgênica, empregadanadosede2,5mg/
dia continuamente, tem-se mostrado efetiva na conservação
da massaósseaemmulheres na pós-menopausa, na melhora
dos sinais e sintomas do hipoestrogenismo com pouco ou
nenhumefeito estimulatórioanívelendometrial (Lippuneret
al ,1997).
Fitoestrogênios: Fitoestrogênios são compostos identificados em frutas, vegetais e grãos comumente consumidos
por humanos dotados de ação estrogênica. Estudos em humanos, animais e cultura de células sugerem que os
fitoestrogênicos da dieta (isoflavonóides) desempenham importante papel na prevenção dos sintomas do
hipoestrogenismo, osteoporose, câncer e doenças cardíacas,
embora pareçam ser insuficientes para completa proteção
(Kurzer&Xu,1997).
Os mecanismos de ação propostos incluem efeitos
estrogênicos e anti-estrogênicos, inibição da atividade da
enzima tirosina-kinase, supressão da angiogênese e efeitos
antioxidantes(Kurzer &Xu,1997).Emboraaindanãohajarecomendações dietéticas específicas visando o consumo dos
fitoestrogênios, acredita-se que a inclusão na dieta de vegetaisecereaisvariados,sejamedidaaltamentebenéficaparaas
mulheresnoperíododoclimatério.
Os isoflavonóides sintéticos, o ipriflavone, parece ser
uma opção terapêutica promissora. São compostos capazes
dereduziraperdaósseaemváriosmodelos animaiseemmulheres pós-menopausadasosteoporóticas. Possivelmente tornar-se-ão outra opção terapêutica já que podem aumentar a
DMOeprevenirfraturasemmulheresidosascomosteoporose
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estabelecida (Murkies et al, 1998). Entretanto, mais estudos
sefazemnecessáriosparamelhorconhecimentodomecanismo de ação e comprovação da eficácia terapêutica do
ipriflavone.
III. Calcitonina
Hormônio peptídeo de cadeia longa produzida pelas
célulasparafolicularesdaglândulatireóide.Inibeareabsorção
óssea por ação inibitória direta sobre a atividade dos
osteoclastos, onde existeminúmeros receptores na superfície
destas células (Eastell, 1998). Acalcitonina é especialmente
efetiva emmulheres com alto turnover ósseo e baixa massa
óssea,ondedosesde200UI / dia de calcitonina de salmão, em
spray nasal, emesquemadescontínuo,ouseja2semanassim
e 2 semanas não, induzem a significante aumento da DMO
(Reginster, 1997). Existem evidências que 100 UI/dia de
calcitoninanasalpodempreveniraperdadeossotrabecular,o
que não temparecido ser uma alternativa efetiva na prevençãodaperda óssea cortical (Reginster, 1997). Outrosestudos
sugeremqueacalcitonina não parece ser eficaz na profilaxia
daperdaósseanaperimenopausa(Arnala et al,1996,).Possui
potente efeito analgésico, o que diminui o tempo de
confinamentonoleito(Reginster,1997).Algunspacientestornam-se resistentes após longo tempo de uso, possivelmente
como resultado do desenvolvimento de anticorpos
neutralizantes (Muffet al,1991).
IV. DHEA
Adehidroepiandrosterona(DHEA), temsidoconsideradacomoumaopçãoterapêutica, no capítulo da TRH. Estudosiniciais mostramqueaDHEA,porsuaaçãoandrogênica,
podeestimularaformaçãoóssea(Labreet al,1997).Entretanto, se faz necessário, o desenvolvimento de estudos para confirmarseaDHEA,emborasejaandrogêniodemenor atividade
biológica, quando comparado à testosterona, temalgumefeito negativo no perfil lipídico.

Quando Iniciar a TRH?
Oaumento da remodelaçãoósseaparecesermaispronunciado nos primeiros anos do período da pós-menopausa
(Christiansen, 1994). Com o avançar da idade, parece haver
umatendência à redução do turnover ósseo e, portanto, uma
redução da taxa de perda óssea. Dessa forma, alguns autores
sugeriramqueomaior benefício seria obtido se a TRHfosse
instituída logo após o declínio da função ovariana (Lindsayet
al, 1976). Entretanto, alguns estudos recentes têmavaliadoo
usodaTRHemmulheres comidade superior a 65 anos. Tais
estudos mostram que após 2 anos de tratamento, o grupo
usuário dessa terapêutica mostravaumamassaósseacortical
7 a 10%maior que no grupo controle, e no osso trabecular
esseacréscimoerade16%(Christiansen & Riggs, 1990). Outrosestudos encontraramumadiminuição significativa na incidênciadefraturas(Roux,1997).
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ComoAvaliar a Eficácia Terapêutica?
Oresultado terapêutico da reposição hormonal pode
seravaliadoatravésdadosagemdosmarcadoresbioquímicos
da remodelação óssea e da medida da densidade mineral óssea, a densitometria óssea. Segundo dados da literatura, a
eficácia da TRHpodeserobservada2a6mesesapósoinício
do tratamento, quando se utilizamosmarcadores ósseos, ou
seja,osmarcadoresdaformaçãoedareabsorçãoóssea(Eastell,
1998). Umaquedanosníveisdosmarcadores de, pelo menos
25%sugeremumresultado positivo da terapêutica (Holick,
1997).
Poroutrolado,autilizaçãodadensitometria ósseapara
o acompanhamento commaior segurança da resposta terapêutica requer pelo menos 2 anos de uso da TRH(Stepan et
al, 1997). Recentesestudosconfirmamqueaavaliaçãodacoluna lombar é o local do esqueleto ideal para monitorizar a
resposta ao tratamento e, que apenas acréscimos iguais ou
acimade4,5%naDMOsãoconsideradoscomoumganhode
massaósseaestatisticamentesignificante(Blake&Fogelman,
1997).

Por Quanto Tempo Tratar ?
Otempodetratamento para a osteoporose precisa ser
definido e parece diferir entre os agentes terapêuticos. Em
relação a TRH, vários estudos observaramque, umdecréscimo estatisticamente significante na incidência de fraturas
osteoporóticas foi obtido somente quando a duração da TRH
foi superior a 7 anos, iniciada logo após a menopausa(Roux,
1997). Lindsay et al (1976), referiramquecom5a10anosde
uso,reduz-seem50%orisco de fraturas osteoporóticas, mesmoiniciando a TRHemidade maisavançada,após65anosde
idade. Entretanto, quando a TRHéinterrompidaparecequea
perdaósseainicia-senovamente, emritmoacelerado,comparável aquele observado na pós-menopausa. Estudos
prospectivos sugerem que a retirada da TRHnão resulta em
imediata instalação do processo da perda óssea, sendo necessário no mínimo 7 anos sem a terapia para que a mulher,
agorasemTRH,apresentasseomesmoriscodefraturaqueas
nunca usuárias (Felsonet al,1993).Essesdadossugeremque
após a suspensão da TRH, mesmo que a perda óssea não
ocorra numritmoacelerado, a DMOpodealcançar umnível
quedetermina o mesmorisco de fraturas das nunca usuárias,
eprincipalmentenumaépocaemqueaincidênciadasfraturas
demaior morbidade aumenta de fato. Devemosentão prolongar o tempodeduraçãodaTRH?Cairemos, agora, numadas
questões mais polêmicas da TRH, umavezqueexistemestudosmostrandoumaumentodaincidênciadecâncerdemama
relacionado ao tempodeusodessetratamento, sendo umaumento de 2,3%no risco para cada ano de uso (Beral, 1997).
Portanto, se o efeito protetor da TRHaolongodosanosmostra uma atenuação, principalmente às custas do aumento da
incidência do câncer de mama, a duração ideal da TRH deve
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ser reconsiderada? Se o benefício da TRHna massa óssea se
faz até emidadesmais avançadas, seria sensato iniciar a TRH
mais tardiamente, para que as pacientes usufruíssem dos benefícios da TRHnaépocademaior risco de fraturas? E como
ficaria a proteção cardiovascular nessa últimahipótese?Certamente as novas drogas que vem surgindo, como os
moduladores seletivos dos receptores estrogênios, parecem
representar uma alternativa terapêutica. Dessa forma, essas
novas opções de tratamento associadas a uma consciente
ponderaçãodosriscosebenefíciosdaTRHpara cada paciente, e emcomumacordocomoseudesejo, seguramenteencontraremos uma saída. Aresposta a estas indagações só o tempo e novos estudos nos trarão.

Abstract
Patients who need prevention or treatment of osteoporosis
should be identified by risk factors and, if possible, by
measurementofbonemineral density.Thehormonal treatment
ofpostmenopausal osteoporosis (high bone turnover) is done
with estrogens and / or progestagens, tibolone, calcitonine,
or selective estrogen receptor modulator. In order to improve
compliance, lowdosesofestrogens,progestagensinalternated
days have been used, and the phytoestrogens or synthetic
isoflavones have been studied. For treatment monitoring, a
reductionof25%inbiochemical markers of bone turnover or
an increment of, at least, 4,5%in bone density can indicate
successful therapy. The duration of the treatment is
controversial,but7to10yearsseems tobenecessarytoreduce
the fracture incidence. Somestudies suggest that withdrawal
ofhormonal treatment does not result in an immediate loss of
bone.
UNITERMS: Osteoporosis;HormonalReplacementTherapy;
Postmenopausal.
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A mama e o climatério
The breast and menopause
Carlos Henrique Menke, Jorge Villanova Biazús, José Antônio Cavalheiro, Nilton Leite Xavier
Ana Cristina Bittelbrun, Eliane Goldberg Rabin, Rodrigo Cericatto

RESUMO
Amama sofre importantes transformações involutivas no climatério acompanhadas de um pico de incidência de
câncer de mama. Aampla disseminaçãodousodaterapêuticadereposiçãohormonal (TRH) nos últimosanoscriou
umproblemaclíniconoqualseprocuraavaliarasinfluênciaspositivase/ounegativassobreesseprocessoinvolutivo
e, sobretudo, sobre o risco de câncer de mama. Com o emprego da TRH, vem se notando a permanência ou o
surgimentodemicroemacrocistosmamáriosnapós-menopausa. Observa-se, também, umaumentonadensidadedo
parênquima à radiologia, diminuindo a sensibilidade e a especificidade da mamografia. Os estudos existentes a
respeitodaconexãoTRHecâncerdemamasãoinconclusivos,masapontampara umriscoaumentadonasusuárias
de mais 5 anos e do esquema combinado-contínuo. A história familiar e o diagnóstico histológico de hiperplasia
atípicanãoconstituemcontra-indicaçãoabsolutaparaaTRH.ParecehaverumconsensodequeaTRHsintomática,
decurtoprazo (1 a 2 anos), não influi na probabilidade de contrair a doença, nemnoaumentoderecidivasnaquelas
que tiveram câncer de mama prévio. Muitas das nossas atuais incertezas suscitadas pelos pequenos estudos
retrospectivos das décadas de 70 e 80, continuadas nas meta-análises dos anos 90, serão resolvidas (ou adiadas?)
comosresultadosdaEradosMega-Trials, recém-iniciada,oquedeveráacontecerentre2005e2007.
UNITERMOS: CâncerdeMama,Climatério,TerapêuticadeReposiçãoHormonal

Introdução

As Transformações da Mama no Climatério

Oaumento da expectativa de vida na segunda metade
do século XXestá fazendo com que a maioria das mulheres
passe umterço de suas vidas na pós-menopausa. Em 1900, a
proporçãodemulheresnessafaseeradeapenas6%, em1990
era de 40% e em 2030, nos países desenvolvidos, estima-se
quesejade76%(Gradyet al). Atualmente,noBrasil,existem
cercade10milhõesdemenopáusicas,oquedemonstra a importânciadoestudodessafasedavidadamulher. Essa importância se traduziu, nos últimosanos, numaverdadeira explosão da terapia de reposição hormonal (TRH), calculando-se
que,nonossopaís,8%dapopulação climatérica seja usuária,
oquerepresenta800mil mulheres.Poroutrolado,ocâncerde
mamavemaumentandoasuaincidência,atingindooseupico
justamente nessa fase da vida feminina. Amédia de idade do
carcinomademama,nasériehistóricadoServiçodeMastologia
doHCPA,éde53,3anos(Menkeet al). Ocruzamentodesses
fatores, ou seja, a importância do climatério, a explosão da
TRHeafreqüência do câncer mamáriotrouxeramàclínica,
neste final de século, umnovoproblema: a hormonioterapia
de substituição versus câncer de mama.

Apartir dos 30–35anos, a mamacomeçaasofrer, em
grauevelocidadevariáveisparacadamulher, o processo fisiológico da lipossubstituição. Inverte-se, progressivamente, a
proporçãoparênquima/gorduraatéque,nasenectude,háuma
adiposidadequasetotaldamama. Olóbulo mamárioentraem
involução crescente, o revestimento cutâneo se torna flácido,
havendo a natural ptose das mamas. Esses fenômenos
involutivos do lóbulo são, tipicamente, representados pelo
aparecimentodosmicroemacro-cistos,quecostumamregredir
espontaneamente na pós-menopausa. Esses cistos, além da
ansiedade gerada pela formaçãodeumnódulo, podemocasionarmastalgia de significado clínico. Mesmosemapresença
demacro-cistos, a mastalgiapodeacontecernapré-menopausa (cerca de 4 anos antes da menopausa)devidoàrespostada
glândulaàvariaçãonasconcentraçõesdoshormôniosfolículoestimulante, luteinizante, estradiol e estrona. Outras alterações aparecem nesta fase: a involução ductal, que determina
retraçõesmamilares; a fibrose estromal;adilataçãodosductos
ouectasiaductal,quepodevirainfectar;ashiperplasiasductal
elobularsimples,cujograumáximosãoashiperplasiasatípicas,
lesõespré-malignas (Hugheset al). Tambémsãomaiscomuns
noclimatério o papilomaintra-ductal,anecrosegordurosaeo
tumor filodes. Apardisso,asmodificaçõesestéticasdamama,
combinadas com outras mudanças corporais, psicológicas e
sociais do climatério, levamamulher a maiorprocurapelacirurgia plástica, visando melhorar a sua auto-estima, muito
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agredida nessa quadra da vida. Alémdopossível aumentode
risco para câncer de mama, outras duas questões se levantam
no tema da TRH. Até que ponto ela interfere na involução
natural da mamae1)aumentaadensidadeglandular,prejudicando a acuidade da mamografia? 2) favorece a manutenção
doscistos mamários?Qual a repercussão disto na pós-menopausa?

A TRH e Risco para Câncer de Mama
Analisando-se a literatura sobre o assunto, podemos
dividi-la,didaticamente,emtrêsfases:
FASE I –(1974a1990):Fasedospequenosestudosde
coorte e caso controle
FASE II –(1988 –1997): Fasedasmeta-análises
FASE III –(1995-2000):FasedosMega-trials
FASE I: Uma série de estudos pequenos, retrospectivos,
caso controle ecoorte, forampublicadosnasdécadasde70e
de 80, com resultados pouco consistentes e, não raro, com
falhas metodológicas. Alguns deles podemser apreciados na
Tabela I (Hammond 1998). Salvo poucas exceções esses trabalhos históricos não apontam excesso de risco nas usuárias
deTRH.
FASE II: No final dos anos 80, começou a era das
metanálises, as mais importantes listadas na Tabela II . Seguramente, a maiordelaséadeBeral e col., publicada em1997:
trata-se de umareanálise dos dados de 51 mil mulheres com
câncer de mama e 108 mil controles, feita sobre 51 estudos
internacionais.Encontraram14%deaumentonoriscorelativo
(RR) nas usuárias de TRH, principalmente nas usuárias correntes e recentes, nas quais o RRsobe 2 a 3%a cada ano de
utilização. Este aumentoeqüivaleaorelacionadoaumanode
retardonamenopausa. Globalmente,oempregodeTRHpor12 anos não demonstrou risco apreciável. Interessante notar
que,depoisde5anosdecessadaaTRH, o efeito sobre o risco
de câncer desaparece. Outro estudo caso-controle realizado
na Suécia, com3000mulheres, mostroutambémumRRaumentado de 1.65 para as usuárias de preparados estroprogestogênicos, risco que se incrementa com a duração do
uso (Magnusson et al, 1999). Recente estudo de Schairer et
al. (janeiro de 2000), causou impactoporque,especificamente, sugere que os regimes estrógenos-progesterona contínuosaumentamosrisco para câncer de mamabemmaisdoque
aquele associado ao uso do estrógeno isolado. Trata-se de
um coorte de 46.355 mulheres pós-menopáusicas, mas que
apresenta várias limitações,entreelasadesebasearemquestionário retrospectivo sobre o uso da TRH, fator que, certamente, diminuiaconfiabilidadedosdados(Willet etal, 2000).
FASE III: Nadécadade90, começaramoschamadosMEGATRIALS, grandes estudos prospectivos, multicêntricos, alguns randomizados, comoobjetivo não só de avaliar o risco
para câncer de mama, mas também outros aspectos da TRH
intimamente relacionados (cardioproteção, osteoporose, por
exemplo). São conhecidos através de siglas e os mais importantesestãonaTabela III (Wren, 1998). Importantesrespostas
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a essa questão, provavelmente, virão de um grande estudo,
em andamento, chamado Women’s Health Initiative (WHI).
Trata-se de um estudo duplo-cego, randomizado, rigorosamente controlado, com275mil mulheres entre 50 e 79 anos,
projetado para ter umpoder estatístico de 79%para detectar
umRR=1.22decâncerdemamanogrupoTRHversusplacebo.
Seus resultados são esperados entre os anos de 2005 e 2007
(WHI Design 1998). Dois aspectos relevantes, todavia, não
estão contemplados nessa pesquisa: a adição de progesterona ao estrógeno não vai ser testada emformarandomizada e,
também,ousodaTRHpor maisdedezanos, justamenteaque
causa maior preocupação.

Tabela I – Fase I dos Estudos de TRH e Risco de Câncer de Mama
(Coorte e Caso Controle)

Autor

Ano

Tipo de Estudo

Risco Relativo

Burch
Mark
Casagrande
Hoover
Byrd
Winder
Ross
Jick
Hoover
Kelsey
Hulka
Thomas
Gambrell
Sherman
Horwitz
Hiatt
Gambrell
Nomura
Wingo
Buring
Hunt
Ewertz
Rohan
Mills
Bergvist
Dupont
Kaufman
Palmer
Colditz
Rishe Howe
Schairer
Colditz
Schumann
La Vecchia
Stanford
Newcomb
Magnusson

1974
1975
1976
1976
1977
1978
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1985
1986
1987
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989
1991
1991
1991
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1999

coorte
caso-controle
coorte
coorte
coorte
coorte
caso-controle
caso-controle
caso-controle
caso-controle
caso-controle
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
caso-controle
coorte
coorte
coorte
coorte
caso-controle
caso-controle
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
coorte
caso-controle

1.1
1.6
1.2
1.3
1.4
1.1
1.1
1.1
1.4
0.8
1.2
1.8
0.3 a 0.7
0.7
0.9
0.8
< 1.0
1.0
1.0
1.1
1.5
1.2
1.1
1.6
1.1
0.9
1.2
0.8
0.9 a 1.4
1.1
1.3
1.4
1.1
1.3
0.8
1.1
1.6
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Tabela II - Fase II dos Estudos de TRH e Risco de Câncer de Mama
(Meta-análises)

Autor

Ano

Armstrong
Dupont e Page
Steinberg
Grady
Sillero-Arenas
Colditz
Beral

1988
1991
1991
1992
1992
1993
1997

Pacientes com Câncer de Mama Prévio podem Receber TRH?

Número de Estudos Risco Relativo
15
28
16
10
37
31
51

1.01
1.07
1.0
1.0
1.06
1.23
1.35

Tabela III – Fase III dos Estudos de TRH e Risco de Câncer de Mama e
Correlatos
(Mega Trials)

WHI
WISDOM

Women’s Health Initiative
Women’s International Study of long Duration Oestrogen
after Menopause
MWS
Million Women Study
HABITS Hormonal replacement therapy After Breast cancer: is IT Safe?
MORE
Multiple Outcomes of Raloxifen Evaluation
STAR
Study of Tamoxifen and Raloxifen
PEPI
Postmenopausal Estrogen-Progestin Intervention
HERS
Heart and Estrogen-progestin Replacement Study
RUTH
Raloxifene Use for The Heart

A TRH pode Retardar o Diagnóstico do Câncer de Mama?
AinterferênciadaTRHnoprocessodelipossubstituição,
produzindo aumento de densidade do parênquima e prejudicandooexameradiológicoéumaquestãoquetemsidoabordadacomfreqüêncianaúltimadécada. Stomper, em1990, encontrou24%deaumentodedensidaderadiológica,àsvezesfocale
unilateral,quecostumaregredirtotalmentede2a3mesesapós
a suspensão da TRH. Não verificou evidências de que esse
aumento de densidade aumentasse o risco para câncer, nem
que retardasse o diagnóstico na série estudada. Outro autor
(Laya, 1996) verificou uma diminuição da sensibilidade da
mamografia de 94%(não usuárias) para 69%(usuárias) e da
especificidade,de86%para82%,oquelevariaaaumentodos
falsospositivos,commaiornúmerodeexamesebiópsias,bem
comoaumaredução da eficácia doscreening mamográfico: a
diminuiçãodamortalidadebaixariade33%para24%. Santoset
al (1998),numestudocoorte de81usuáriasdeTRHencontrou
12,4% de aumento de densidade mamográfica, não havendo
correlaçãocomotipo,oesquemaeadoseprogesteronautilizados.Atibolona interfere menosnadensidaderadiológica,produzindoalteraçõesemapenas8%doscasos,segundoumestudo de 1998, de Erel. Esse efeito secundário da TRHdeve ser
levado em conta na avaliação mamográfica das pacientes
climatéricas, fazendo-se comparações com exames anteriores
aousodoshormôniosecomplementando-secomoutrosmétodos diagnósticos a fim de não passar desapercebida uma
neoplasiamaligna.
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Existem milhões de mulheres tratadas de câncer de
mama no mundo que querem não só quantidade, mas, também, qualidade de sobrevida. NosEstados Unidos estima-se
quehaja,anualmente,97.000sobreviventesaocâncerdemama
(ProceedingsOncology1999).NoBrasilessacifrasesituaem
torno de 17.000 pacientes. Esses números tendemasetornar
mais importantes ainda se tomarmos em conta os seguintes
fatores: o aumento da incidência da doença, a melhoria da
sobrevida resultante de tratamentos mais precoces e bemsucedidos, o incremento na expectativa de vida da população
emgeral e o contigente, cada vez maior, de mulheres que entram em menopausa pelo tratamento oncológico instituído.
Classicamente,oantecedentepessoaldecâncerdemamasempre se constituiu numa contra-indicação absoluta ao uso da
TRH. Esse enfoque vem, gradativamente, mudandonosúltimos cinco anos, baseado em alguns argumentos naturais a
favordaTRH:asobrevidadocâncerdemamanasgrávidas e
não grávidas, da mesmaidade e estadiamento, é a mesma; o
abortamento não melhoraasobrevida;agestaçãosubsequenteaocâncerdemamanãoaumenta a recorrência. Paradoxalmente,sabe-sequeacastraçãonapré-menopáusicamelhora a
sobrevida(Wileet al 1993). Averdadeéqueaindanãodispomos de dados suficientes para responder à questão. Emseis
estudos retrospectivos (total de 490 mulheres), o índice de
recidivadecâncernasusuáriasdeTRHfoide0–9%, com0a
6%demortes. Emquatroestudos observacionais (seiscentas
pacientes), a recorrência e a mortalidade foramsemelhantes
nas usuárias e não usuárias, Tabela IV(European Inst Oncol
1999).Fentiman(1990)propôsumfluxogramadeusodaTRH
baseado no estado da axila e no conhecimento do receptor
hormonal(18),modificadoem1995porFreitaseMenke,Figura 1. Face aos resultados não contrários desses estudos iniciais, face ao pequeno aumento de risco nas usuárias a longo
prazo da TRHe face aos benefícios no tratamento dos sintomas menopáusicos, alguns autores sugeremqueaTRHésegura na paciente que teve câncer (Cobleighet al 1994). Nossa
conduta é não prescrever TRHdelongo prazo, preventiva de
cardiopatia e de osteoporose. A TRH de curto prazo, é uma
opçãoemmulheres fortemente sintomáticas, após suficiente
esclarecimento sobre os riscos e a ausência de estudos conclusivos.Váriosensaiosclínicosprospectivoserandomizados
estão em andamento, sendo o maior deles o HABITS
(Hormonal Replacement Therapy After Breast Cancer
Diagnosis. Is IT Safe?), doInternational Breast Cancer Study
Group (Holmberg,1999).

A TRH está Indicada em Pacientes de Alto Risco para Câncer de
Mama?
As alterações benignas da mama, de ummodogeral,
não representamrisco para o uso da TRH. Como foi referido
anteriormente,asubstituiçãohormonal interfere, emparte,na
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involuçãofisiológicadaglândulaepodemanteroufazersurgir
osmicroemacrocistosque,normalmente,desaparecemnapósmenopausa.PeckeLowman(1978)foramosprimeirosarelatar
oaparecimentodecistosàmamografiaemmulheresnavigência
de TRHe que a parada do tratamento levava à regressão do
fenômeno. Não existem estudos conclusivos, até o presente,
que avaliemeste problema, mas é de se supor que os cistos se
comportemcomonapré-menopausaedevemsermanejadosda

mesmaforma.Comexceçãodaansiedadecausadapeloaparecimentosúbitodeumnódulopalpávelousuadescobertaemum
examedeimagem,oscistosnãocostumamtersignificadoclínico-patológicomaioreaspacientes,suficientementeesclarecidas,
convivembemcomeles. Três situações específicas, no entanto,despertampreocupaçãoaoseutilizaraTRH:1)históriafamiliardecâncerdemama,2)portadorasdoBRCA1e2,e3)mulherescombiópsia prévia de hiperplasia atípica.

Tabela IV – Estudos de TRH em Pacientes com Câncer de Mama Prévio

Referência
Stoll (1989)
Wile (1993)
Di Saia(1993)
Powles (1993)
Bluming (1994)
Eden (1995)
Decker (1996)
Ursic (1999)
Vassilopoulou
Selin (1999)

n
?
25
77
35
70
90
77
21
319

Estágio
I–II
I–IV
I–IV
I–IV
I–II
I–II
I–II
I–II
I–II

Tipo de TRH

Resultados

contínua/combinada
estrógeno p/ 36 meses
combinado p/ 27 meses
combinado por 14.6 meses
desconhecida, 8 meses
combinada p/18 meses
combinada p/30 meses
combinada p/24 meses
combinada p/ 24 meses

sem recidiva 3 a 6 meses em 2 anos
3 recidivas
1 morte
3 recidivas
3 mortes
2 recidivas
2 recidivas
diminuição das recidivas (RR=0.4)
sem recidivas
sem recidivas
1 recidiva

Status Axilar Conhecido
Axila negativa
|
|
RE negativo
RE positivo
|
|
|
|
|
|
TRH, se necessário
Sem TRH

Axila positiva|
|
|
RE negativo
RE positivo
|
|
|
|
|
|
TRH, se necessário
Sem TRH

Figura 1 – Fluxograma Do Uso De Trh Em Pacientes Com Câncer De Mama Prévio (segundo
Fentiman, 1990, modificado por Freitas e Menke, 1995)

1. Históriafamiliardecâncerdemama:ostrabalhosdisponíveis são inconclusivos, revelando umRRinalterado ou pouco
aumentado. Sellers et al (1997) emumestudo prospectivo de
coorte de41837mulheresmostrouqueoempregodeTRH,por
mais de 5 anos, emindivíduos com antecedente familiar de1o
grau redundava numRR=1.1, ou seja, muito discreto, porém
comumasignificativareduçãodoíndicedemortalidadeglobal.
2.PortadorasdoBRCA1e2: não existe nenhumaevidência,afavoroucontra,dousodeTRHemmulheres commutação nos genes BRCA1e2.
3. Biópsiapréviadehiperplasiaatípica:DupontePage,em
recentepublicação(1999),analisaramretrospectivamente9500
mulherescomdiagnósticodedoençabenigna(fibroadenoma,
doençanãoproliferativaehiperplasia atípica) e não encontraram diferença estatística significativa entre as usuárias e as
74

nãousuáriasdeTRH. Especificamente, na hiperplasia atípica
os riscos relativos de desenvolver câncer de mama invasor
foramde2,87e2,53,entreasqueforamsubmetidasàTRHeas
quenãoforam.
Diante das incertezas a respeito desses três tópicos, a
prescrição de TRHfica sujeita a uma adequada avaliação da
equaçãoriscoxbenefícioentreapacienteeoseumédico.Em
princípio, a tendência atual é não contra-indicar a TRHde
curto prazo, sintomática, nessas situações de risco.

Alternativas à TRH
Naquelas pacientes que não podem ou não querem a
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TRH convencional com o binômio estrógeno-progesterona,
temosdelançar mãodealternativas terapêuticas para combater os sintomas climatéricos, nunca esquecendo das indispensáveisrecomendaçõesdeevitar ofumo, praticar exercícios e alimentar-se adequadamente. Eis algumas opções acessórias:
1) Acetato de Megestrol (Megestat –comp. 40mg): na dose
de20mgduasvezesaodia, mostrouumarespostade85%
no tratamento dos fogachos, em estudo duplo-cego
randomizadodeQuellaeLoprinzi(1998).Podesermantido, comboatolerância, por períodos prolongados, 3 anos
oumais.
2) Tibolona (Livial –comp. 2,5mg): emboranãohajaestudos
clínicos que comprovemsua segurança, pesquisas de laboratório recentes (Chetrite et al, 1999) revelam que a
tibolonaexerceaçãoprotetoradotecidomamárioemmulheres pós-menopáusicas. Alémdisso, provoca menosalteraçõesnadensidadedoparênquimapara fins radiológicos.
3) Sulpirida (Equilid –cáps. 50mg): é umanti-psicótico com
açãocontraosfogachos,nadose50mgduasvezesaodia,
por3meses. É umagonistadopaminérgico, podendo causargalactorréia.
4)Veraliprida(Agreal –cáps.100mg): tratamentosintomático
dos fogachos e dos distúrbios psicofuncionais do climatério. Dosede100mgaodia durante 20 dias, comintervalosde10dias.Tambéméagonistadopaminérgico.
5) Cinarizina (Stugeron - comp. de 75mg): vasodilatador e
antivertiginoso,utilizadonadosede75mgdiários, a longo
prazo, masdeeficácia limitada nos fogachos.
6) Ciclofenil (comp.de200mg):droganãoesteróidequeatua
no eixo hipotálamo-hipofisário, dando boa resposta no
controle dos fogachos. Dose: 200mg duas vezes ao dia,
por 20 dias, comintervalosdeumasemana.
7) Promestriene(Colpotrofinecremevaginalouóvulos):tratamento da secura vaginal e dispareunia. É umesteróide de
ação exclusivamente local, não passando para a circulação sangüínea. Uso tópico diário.
8) Estatinas: nome genérico de substâncias destinadas a melhorar o perfil lipídico e que constituemopçãopara aquelas menopáusicas comproblemas nessa área.
9) Cálcio e Alendronatos: existem, no mercado, numerosos
suplementos de cálcio e os alendronatos (inibidores da
reabsorção óssea) que podemser usados na prevenção e
tratamento da osteoporose.
10) Raloxifeno(Evista–comp.60mg):éumSERM(modulador
seletivo do receptor de estrógeno) de segunda geração,
destinado à prevenção e tratamento da osteoporose na
pós-menopausa. Possui ação anti-estrogênica na mama,
masnãoestimulaoendométriocomootamoxifeno.Resultados recentes do estudo MORE (Multiple Outcomes of
Raloxifen Evaluation) demonstramumareduçãode76%
noriscoparacâncerdemama(Cummingset al, 1999). Dose:
60mg diários. Constitui notável avanço rumo ao SERM
ideal: ser agonista no cérebro, no osso, na pele e no cora-
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çãoeantagonista na mamaenoendométrio(Spenceret al,
1999).
11) Fito-estrógenos:seriamSERMsnaturais,encontráveisnos
alimentosricosemsoja, masqueaindanãotemsuficiente
embasamentoclínico(Quellaet al, 1999). Umdosprincipais fito-estrógenos é a genisteína, derivado da soja, que
seligaaoreceptorhormonale,inclusive,teriaefeitoprotetor contra o câncer de mama (Barnes, 1998). Umproduto
natural,derivadodaplantaCimicifugaracemosa(Menofen),
vem sendo usado, emalguns países, combonsresultados
no manejo dos fogachos.

Conclusões
1. Atéopresentemomento, não existe comprovaçãodefinitivadequeaTRHaumente o risco para câncer de mama.
2. Há indícios de que as usuárias de longo prazo (mais de
cinco anos) tem esse risco aumentado.
3. O uso da TRHapós esse prazo deve ser discutido com
a paciente na base da equação risco x benefício.
4. Pacientes de alto risco (história familiar, hiperplasias
atípicas) não constituemcontra-indicação absoluta ao uso da
TRH.
5. ATRHpodeaumentaradensidadedoparênquimamamário e interferir na sensibilidade e especificidade da
mamografia.
6. Micro e macro-cistos podem permanecer ou surgir na
pós-menopausadevido à utilização da TRH.
7. ATRHprofilática, de longo prazo, está contra-indicada
nas pacientes com câncer de mama prévio, devendo-se empregar os tratamentos alternativos.
8. OdesenvolvimentodenovosSERMsrepresentaagrande esperança na busca da TRHideal.

Abstract
Important involutive breast changes and a peak of breast
cancerincidenceoccurduringthemenopause.Thewidespread
use of hormonal replacement therapy combined with those
factors has created a worrisomeclinical problemin which we
haveto deal with hormonal replacementtherapypositiveand/
or negative influences on the normal involutive process and
aboveall, the BCrisk. Dueto hormonal replacement nowwe
are seeing macro and microcysts appearing or maintained in
the postmenopausal period. An increased parenchymal
density is also observed with consequences in the sensibility
andspecificityofmammography. Studiesthatareavailableon
BCriskareinconclusive,howeverthereisatrendofexcessive
risk in the long-termusers (more than 5 years), mostlythose
whotake progestin-added regimens. Familyhistoryofbreast
cancer and the histologic diagnosis of atypical hiperplasia are
not an absolute contraindication for hormonal replacement
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therapy. There is almost a consensus that short-term
symptomatic hormonal replacement therapy (1-2 years) has
no influence on breast cancer risk, even on breast cancer
survivors. Most of today’s uncertainties about hormonal
replacement therapybroughtupbysmall retrospectivestudies
fromtheseventiesandsustainedbytheninetiesmeta-analysis,
will be solved – or delayed? – with the results of the new
Megatrials Age, probably between2005and2007.
UNITERMS: Breast Cancer, Menopause, Hormonal
ReplacementTherapy
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Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da menorragia na adolescência
Menorrhagia in adolescence: phisiopathology, diagnosis and treatment
Solange Garcia Accetta, Edison Capp, Daniela Vanessa Vettori, Daniel Melecchi de Oliveira Freitas

RESUMO
Amenorragiaéumproblemaginecológicocomumemadolescentes.Osdois primeirosanospós-menarcageralmente
são anovulatórios e a maioria dos casos de sangramento excessiva resulta da imaturidade do eixo hipotálamohipófise-ovário.Entretanto,odiagnósticodiferencialdeveincluircoagulopatias,tireoidopatiaseSíndromedeOvários
Policísticos, entre outros. Afisiopatologia do sangramento excessivo ainda não está bem definida mas acredita-se
que alterações hemostáticas e hormonais estejam envolvidas. Para o diagnóstico da etiologia da menorragia, a
história menstrual e a idade ginecológica (tempodecorridodesdeamenarca) são fundamentais. Umhemogramae
uma ecografia transvaginal podem auxiliar bastante. O tratamento pode variar desde a tranqüilização e
acompanhamentodaadolescente,atéaterapiamedicamentosaagressiva. Otratamentocirúrgico é incomum.
UNITERMOS:Menorragia,Adolescência,SangramentoUterinoDisfuncional.

Introdução
Amenorragiaédefinidacomoumaperdasangüíneamenstrualmaiorque80mlporciclo,queocorreemintervalosregulares
ou irregulares e que pode levar a paciente à anemia (Martins,
1996).Numciclonormal,aperdasangüíneamédiaé,aproximadamente,40ml. Fluxosmenstruaismaioresque80mlocorremem
10%dasmulheres.Somente38%dasmulherescomqueixasubjetiva de sangramento aumentado têmperdas sangüíneas verdadeiramenteexcessivas(Fraseret al,1984;Stirrat,1999).
Emadolescentes, a causa maiscomumdefluxomenstrual excessivo é a anovulação. Entretanto, condições patológicas subjacentes, principalmente coagulopatias, devemser
consideradas. Amenorragia, alémdeinterferir na vida social
da adolescente, é uma causa importante de morbidade, pois
constitui um grupo de risco para anemia por deficiência de
ferro, transfusões, realização de cirurgias, abortos espontâneos,infertilidadeehiperplasiaendometrial adenomatosa.
Estima-se que a taxa de consultas médicas anuais por
fluxo menstrual excessivo seja aproximadamente 20,4/1000
mulheres (Rees, 1987). Detodasasmulheres que se apresentamaoginecologistaporsangramentouterinoaumentado,20%
sãoadolescentes(Galle,1993). SegundoClaessens(1981),74%
das adolescentes commenorragia têm anovulação, 19%têm
coagulopatias e 7%têmoutras patologias subjacentes (incluindo pólipos e tumores raros na adolescência). Aproximadamente a metade das adolescentes com menorragia desde a
Instituição: Ambulatório de Ginecologia Infanto-Puberal do Serviço de
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menarcaapresentamcoagulopatias (Claessens,1981).
Osangramentoexcessivoagudo,querequerhospitalizaçãoetratamentourgente,apesardeserumproblemaclínicomenosfreqüente,nãodevesersubestimadoemrelaçãoàgravidade
com que essas pacientes se apresentam. Assim, diagnóstico e
terapiaapropriadossãoessenciaisemtodasasadolescentescom
menorragia.Nesteartigosãoabordadosafisiopatologia,odiagnósticoeotratamentodamenorragianaadolescência.

Fisiopatologia do Sangramento
A compreensão da fisiopatologia do fluxo menstrual
excessivo, ajuda o médico no diagnóstico e tratamento dessa
condição(Davis,1997;Dealy,1998).Entretanto,aindahámuitas controvérsias a respeito desses eventos. No período pósmenarca, o feedback positivo do estradiol é quase sempre a
últimamudançaneuroendócrinaqueacontecenapuberdade.
Até que isso ocorra, os ciclos menstruais são anovulatórios e
sem oposição progestogênica.
A cessação do sangramento menstrual depende da
coagulação das artérias endometriais espiraladas rompidas,
da vasoconstrição prolongada, e da proliferação e regeneração do endométrio. A vasoconstrição intensa e o início da
regeneração endometrial estão relacionados à elevação
gradativa dos níveis de estrogênio. Aplasmina e a atividade
do ativador do plasminogênio estão aumentadas no fluido
menstrualdemulherescommenorragiaessencialquandocomparadascommulheres normais, e este aumento na fibrinólise
é, provavelmente, o principal fator contribuinte para o fluxo
menstrualexcessivo(Bonnaret al,1983).
Estudos de pacientes com menorragia têm mostrado
uma concentração endometrial maior da prostaglandina
vasodilatora E (PGE) e umarelação entre a concentração de
77
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prostaglandinatotal(PGE, PGI2ePGF2a)eaperdasangüínea
média(Cameronet al,1987).
As alterações na quantidade ou na distribuição de receptores endometriais estrogênicos (RE) e progestogênicos
(RP)podemserumadascausasdofluxomenstrualaumentado(Nardulli et al,1988).Estahipótesebaseia-senoachadode
imunoensaios de extratos endometriais nucleares e
citoplasmáticosquedemonstraramREeRPcomatividadesignificativamente elevada na fase secretória final emmulheres
commenorragia, quandocomparadascomcontroles normais
(Critchley et al,1994;Rogers et al,1996).
Evidênciasrecentesindicamqueoóxido nítrico (NO)é
encontrado no útero humano. Umdos papéis especulativos
paraoNOéainibiçãodaativaçãoplaquetáriaduranteamenstruação. Assim, a sua produção excessiva pelo útero durante
a menstruação poderia levar ao fluxo menstrual aumentado
(Norman,1996).
Das adolescentes que vêm ao ginecologista por sangramentomenstrualexcessivo,95%têmsangramentouterino
disfuncional (Norman, 1996). Osoutros5%apresentamcondições patológicas secundárias responsáveis pelo quadro clínico. Se a adolescente, além da atenção médica, requer
internaçãohospitalarporcomprometimentohemodinâmico, a
probabilidade de descobrir-se uma causa secundária para o
sangramentoéaindamaior.
Umacausaespecíficaparaamenorragia é identificada
emmenosde50%dasmulheresafetadas(Rees,1987;Kadir et
al, 1998). A menorragia pode ocorrer devido a distúrbios
sistêmicos, locais ou iatrogênicos (Tabela I).
Tabela I - Diagnóstico Diferencial da Menorragia

Desordens Sistêmicas

Hipotireoidismo
Anovulação
Síndrome de ovários policísticos
Tumores ovarianos produtores de estrogênio
Doença de Von Willebrand
Leucemia
Hemofilia

Desordens Locais

Hiperplasia endometrial
Endometriose
Doença inflamatória pélvica
Leiomiomas, pólipos malígnos
Tumores endometriais e cervicais

Desordens Iatrogênicas DIU
Tratamento anticoagulante
Outras Causas

Obesidade (associada com níveis
estrogênicos aumentados)
Fatores psicossociais (fumo, etilismo)
Complicações da gravidez (aborto, ameaça
de aborto, gravidez ectópica)
Trauma coital
Uso incorreto de anticoncepcionais
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Nas adolescentes, os fatores de risco mais comuns
para a menorragia comseveridade suficiente para necessitar
deadmissão hospitalar são: umeixohipotálamo-hipófise-ovárioimaturo (74%) e doença hematológica não diagnosticada
(19%) (Claessens, 1981; Smith et al,1998).
Anovulação
A anovulação pode estar associada à menorragia que
ocorre próximo à menarca e à menopausa. Nas adolescentes,
geralmente, falta o feedback positivo necessário para iniciar
umaondadehormônioluteinizante (LH)esubsequenteovulação(Marchet al,1986). Alentamaturaçãodoeixoécompletamente vulnerável às influências de processos fisiológicos e
patológicos.Aanovulaçãopoderepresentarumeixohipotálamohipófise-ovárioimaturo,síndromedeováriospolicísticos(SOP),
ouumdosfatoresquepodemafetaroeixo,comostress,anorexia,
exercíciofísicointenso,oudisfunçãotireoidiana.
Sangramentouterinodisfuncional(SUD)écomumdurante os 2 primeirosanosapósamenarca. Aproximadamente
50%dosciclos são anovulatórios no primeiro ano seguinte à
menarca (Apter et al, 1978), e 20%dasadolescentes relatam
menstruações irregulares mesmo 5 anos após a menarca
(Widholm, 1971). Embora os ciclos anovulatórios sejamcomuns nas adolescentes, a maioria desses ciclos não são associadoscomsangramento ou duração significativamente diferentes dos ciclos ovulatórios. Arazão para essa falta de sangramento anormal na maioria das adolescentes é que o sistemadefeedback negativodoestrógenosobreoLHeohormônio
folículo-estimulante(FSH) permitealgumaciclicidade. Osangramentoanovulatório emcurtoprazo resulta emsangramentouterinoexcessivodoendométrioproliferadoouhiperplásico.
Semocomplementodaprogesterona,apacientesofreosefeitos da falta de oposição aos estrógenos e hiperandrogenismo.
Ciclosanovulatóriosemlongoprazopodemresultar em(SOP)
eeminfertilidade.
Tanto a produção estrogênica acíclica, comoadeficiência de progesterona contribuem para o mecanismo de
hipersecreção de hormônio luteinizante (Kiddy et al, 1989).
Os efeitos estrogênicos sem oposição sobre o endométrio
incluem episódios de sangramento uterino excessivo e não
programadoseumriscoaumentado,emlongoprazo,decarcinomaendometrial (Sherman, 1979)e,possivelmente, de câncerdemama(Wild,1996).
Coagulopatias
Umdistúrbio subjacente da coagulação pode ser encontrado em20%dasadolescentes que necessitamdehospitalização,em25%commenorragiaseveraehemoglobinamenorque10mg/100ml, em33%necessitandotransfusão,eem
50%comapresentaçãodemenorragianamenarca(Claessens,
1981).Oprocessohemostáticonormalpodeserdivididoem3
fases:hemostasia primária, secundária e fibrinólise. Asprincipaisalteraçõesdahemostasia primária quepodemlevaraum
sangramento excessivo são: doença de von Willebrand, Púrpura Trombocitopênica Idiopática, Doença de Glanzmann e
Leucemia. Essas condições caracterizam-se clinicamentepor
epistaxe,petéquias,equimose, hemorragiasapósprocedimen-

Reprodução & Climatério - v. 15, nº 2, 2000

Accetta et al

Menorragia na Adolescência

toscirúrgicosemenorragia. Durante a hemostasia secundária
os fatores de coagulação são seqüencialmente ativados, levando à formação de fibrina. Os distúrbios mais freqüentes
são:deficiênciadofatorII(protrombina)edosfatoresV,VII,X
eXI. Manifesta-seclinicamentecomosangramentoemarticulaçõesetecidosmolesesangramentouterinoanormal. Alteraçõesnafibrinólise(degradaçãodocoágulodefibrina)podem
dever-se a deficiências nos inibidores normais da fibrinólise
(a2-antiplasminaouinibidor-1doativadordoplasminogênio).
Podemanifestar-se comosangramento uterino prolongado.
Amenorragiapodeseraúnicamanifestaçãoclínicade
uma coagulopatia hereditária e todas as pacientes deveriam
ser investigadas para essas desordens –especialmente doençadevonWillebrand e trombocitopenia –antes que procedimentosinvasivosfossemrealizados (Kadir et al,1998).

von Willebrand). Caso o sangramento seja recorrente ou severo, ainda pode-se testar a função tireoidea (T4 total sérico e
concentraçãodeT4 livre constituematriageminicial; a dosagem do TSHsérico é o melhor teste isolado para se detectar
umainsuficiência primária da tireóide; e resposta do TSHao
TRH,queaindaéumteste muito útil). Se anovulação crônica
oumenstruações irregulares estão presentes, LH, FSH, testes
da tireóide e umaprolactina sérica devemser considerados.
Osprincipais procedimentosdiagnósticos para avaliar
a cavidade uterina incluem: ecografia transvaginal (ECT),
biópsia endometrial ambulatorial, histeroscopia, dilatação e
curetagem (Wood, 1996). A verificação da histologia
endometrial pode ser adiada emadolescentes, a menosqueo
sangramento seja severo, não responda ao tratamento, ou
estejaassociadocomsangramento intermenstrual.

Diagnóstico

Tratamento

Paraodiagnósticodacausadaperdamenstrualexcessiva deve-se investigar: a história menstrualcompleta, o tempo decorrido desde a menarca, a duração e a quantidade dos
períodos, sinais e sintomas associados (como dor, náusea,
hipovolemia, hematoma,oupetéquias),atividadesexual,método contraceptivo, trauma genital e possibilidade de gravidez. Tambémsedeveverificar se há história de sangramento
excessivo após procedimentos cirúrgicos ou dentários e de
doença sistêmica, bemcomoahistória familiar da paciente.
Finalmente, uma revisão de sistemas deve focar o sistema
endocrinológicoemparticular e o uso recente de medicamentos (incluindo anticoagulantes e inibidores plaquetários).
O exame físico deve incluir sinais vitais ortostáticos,
exame físico geral (dando atenção particular a sinais como
palidez, petéquias e púrpura), abdominal e pélvico (incluindo
exame especular e de toque quando as pacientes não forem
virgens).Muitosautoresrecomendamarealizaçãodeumexame retal quando a paciente não tolera o exame vaginal. No
entanto, esse exame pode ser traumático para as adolescentes, preferindo-se a ecografia pélvica. Culturas para organismos transmitidos sexualmente (principalmente gonorréia e
clamídia)devemserobtidas,foradoquadrohemorrágico, em
todas as adolescentes sexualmente ativas.
Osexameslaboratoriais devemincluir: teste de gravidez (para distinguir SUDdepatologiasdoiníciodagravidez),
hemogramacompleto e contagemdereticulócitos. Ovolume
corpuscular médio (VCM) ajuda a determinar se há anemia
ferropriva (sugerindo perda sangüínea a longo prazo). Ferro
sérico ou ferritina também podem ser solicitados. Um
screening da coagulação – contagem plaquetária, tempo de
protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada
(TTPA) e tempodesangramento - deve ser feito empacientes
queapresentammenorragiadesdeamenarca,ouquenecessitamdeinternaçãohospitalarporfluxomenstrualexcessivo.Se
o tempo de sangramento for anormal, pode-se realizar um
screening paravonWillebrand(queincluitestesdofatorVIII,
antígeno do fator de von Willebrand e atividade do fator de

Otratamento do sangramento uterino disfuncional na
adolescenteéquaseexclusivamente medicamentoso e individualizadodeacordocomaapresentação clínica. Pode-se simplificar o manejousandoaclassificação de sangramento leve,
moderadoegrave(Tabela II) (Coupey, 1989; Bayer,1993).
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Tabela II – Tratamento medicamentoso das amenorréias

Sangramento
1. Leve
(Ht > 35 % ou Hb > 10 mg/dL

Conduta
Conduta expectante
- tranqüilização da paciente
- ferro oral se necessário

2. Moderado
Sem manifestações hemodinâmicas
(Ht 25-35 %ou Ht 9-10 mg/dL) - acetato de medroxiprogesterona 10
mg/dia, VO por 12 a 14 dias ou ACO
combinado e ferro oral. Com
manifestações
hemodinâmicas
(lipotímia, cansaço)
- ACO combinado 2-4 comprimido (cp)/dia
até diminuir o sangramento, depois
diminuir progressivamente até 1 cp/dia.
Usar por 3 meses. Associar ferro via oral.
3. Grave
(Ht < 25 % ou Hb < 8 mg/dL)

- hospitalização
- reposição de volume
- transfusão sangüínea se necessário
- estrógenos eqüinos conjugados 20-40
mg, EV até de 4/4 h por 24 h.*
- a partir do 2 o. dia iniciar com ACO
progestacional dominante 1cp 4X/dia=
4 dias, 1 cp 3X/dia=3 dias, 2cp 2X/dia=2
dias, 1 cp/dia até completar 21 dias.
- manutenção com ACO por pelo menos
3 meses.

? esta terapia deverá parar o sangramento, se não parar aconselha-se
dilatação e curetagem.
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Outras medicaçõespodemserutilizadasparacontrolar
ou diminuir o sangramento uterino aumentado.
Antiinflamatóriosnãoesteróides(AINEs)sãodescritoscomo
agentes capazes de reduzir o fluxo menstrual em 30 a 50%
(Thorneycroft, 1993). Eles têm a vantagem de reduzir a
dismenorréia, e podemser usados emcombinação com anticoncepcionais orais (ACO). Ácido mefenâmico (500 mgVO
2x/diapor3dias)enaproxeno(750mg/diaemdosesdivididas
por 3 dias) são eficazes. Danazol tem efeitos colaterais
androgênicos indesejáveis, mas é bem sucedido na redução
dofluxomenstrualemalgumaspacientes(Thorneycroft,1993).
No entanto, seu uso para esse propósito é limitado, sendo
substituído pelos análogos do GnRH. Estes últimos, têm o
efeito colateral indesejável de produzir umestadosemelhante
àmenopausaemmulheres de idade reprodutiva, o que não é
bem tolerado. Análogos do GnRH são eficazes em aliviar
menorragia anovulatória, masnãodevemser a terapia de primeira linha porque pílulas contraceptivas orais e
progestágenos são mais baratos e são igualmente eficazes na
maioria das pacientes, além de não possuíremtantos efeitos
colaterais importantes (comoaosteoporose,porexemplo). Os
análogos do GnRH devem ser reservados para situações específicas, comoahepatopatia e a nefropatia.
O uso de agentes antifibrinolíticos (como o ácido
tranexâmico,porexemplo)nomanejodamenorragiaélimitado
peloriscodetrombose,emboraumestudoescandinavo(Rybo,
1991), que analisou 238.000 tratamentoscomesta droga, não
mostrou aumento de eventos trombóticos comparando as
usuárias com a população geral da mesma idade. O ácido
tranexâmicoémaiseficazemcurtoprazo,esuasegurançaem
longoprazonãoébemestabelecida,tornando-oumtratamento de segunda linha.
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hirsutismo está presente, deve-se avaliar a possibilidade de
Síndrome de Ovários Policísticos. Nos casos de doença
hematológica instável é válido induzir períodos prolongados
de amenorréia. Devido às conseqüências graves dos
sangramentos e implicações dos tratamentos, o clínico deve
estar seguro do diagnóstico antes de iniciar a terapia. Muitas
pacientes terão problemas de sangramento por toda vida. O
piorprognósticocaberáàquelasquetiverammenorragia já na
menarca.

Abstract
Menorrhagia is a common gynecological problem in
adolescents. The first two postmenarchal years are usually
anovulatory and the most of excessive bleeding cases result
fromhypothalamic-pituitary-ovarianaxisimmaturity. However,
differentialdiagnosisshouldespeciallyincludecoagulopathy,
disorders of the thyroid and polycystic ovarian syndrome.
Thepathophysiologyofexcessivebleedinghasnotbeenwell
definedyet,buthemostatic and hormonaleventsarebelieved
to be involved. History of menstrual patterns and
gynecological age (time since the first menstruation) are
fundamental to the etiological diagnosis of menorrhagia. A
total bloodcountandatransvaginalultrasonographycanalso
be helpful. The treatment can vary since tranquilization and
follow-up of adolescent, till heavy drug therapy. Surgical
treatmentisuncommon.
UNITERMS: Menorrhagia, Adolescence, Abnormal Uterine
Bleeding

Conclusão
A menorragia é uma queixa ginecológica prevalente
emadolescentes. Geralmente não se identifica umacausaespecífica. Amaioria dasadolescentes perimenárquicasexperimentaciclosanovulatóriosque,eventualmente,podemresultaremmenorragiadevidoàquedairregulardeumendométrio
superproliferado. Entretanto, causas patológicas devem ser
consideradas. Aadolescentemenorrágica comidade ginecológica maiorouiguala3anosouaquelacomidadeginecológica menor que 3 anos mas com achados clínicos anormais,
deveser investigadaminuciosamente (Accetta et al, 1997). A
ecografia transvaginal é um método eficaz de rastreamento
paracausasdemenorragia.Pacientescommenorragia desde a
menarcaouquenecessitamdeinternação hospitalar por sangramento excessivo, devemser investigadas quanto à possibilidade de umadesordemsubjacente da coagulação -principalmente doença de von Willebrand e trombocitopenia. Se o
sangramento é recorrente ou severo, pode-se ainda testar a
função tireóidea. Se a anovulação crônica ou menstruações
irregularesestãopresentes,entãoarelaçãoLH/FSH, testesda
tireóide e uma prolactina sérica devemser solicitados. Se o
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Tratamento clínico e por reprodução assistida na síndrome dos ovários
policísticos associada à infertilidade
Clinical treatment and assisted reproduction in infertility associated to polycystic ovaries
Marco Antônio Barreto de Melo, Selmo Geber, Sandro Magnavita Sabino, Marcos Sampaio

RESUMO
A Síndrome dos Ovários Policísticos é considerada a forma mais comum de infertilidade por anovulação e de
irregularidade menstrual que acomete a mulhernoperíododomenacme. Apresentaformasvariadas de tratamento,
sendo que a FIVtemsido empregada comgrande sucesso na última década. Oobjetivo do presente estudo foi de
apresentar uma revisão sistemática da literatura médica abordando o tratamento clínico e por FIV, em pacientes
anovulatórias portadoras da síndrome dos ovários policísticos.
UNITERMOS:SíndromedosOvários Policísticos, Infertilidade, ReproduçãoAssistida.

Síndrome dos Ovários Policísticos e Infertilidade
ASíndromedosOváriosPolicísticos(SOP) é consideradaacausamaiscomumdeinfertilidadeporanovulaçãoede
irregularidade menstrual emmulheres no menacme(Franks,
1995;Shohamet al, 1998). Caracteriza-se por ser umadesordemendócrinaquesemanifestaclinicamente por hirsutismo,
alteraçõesdociclomenstrualeanovulação(Galtier-dereure et
al, 1997). Entre as mulheres que apresentamoligomenorréia
ouirregularidademenstrualassociadaahirsutismo,87%e92%,
respectivamente, são portadoras desta afecção, que tambémé
encontrada em 50% das pacientes com aborto espontâneo
recorrente (Kousta et al, 1999).
Nas pacientes com anovulação persistente, a produçãodiária média de estrogênio e androgenios está aumentada
e é dependente da estimulação pelo LH. Isto é refletido nas
altas concentrações de testosterona, androstenediona,
dehidroepi-androsterona, sulfato de dehidroepiandrosterona,
17 hidroxiprogesterona e estrona. Freqüentemente, masnem
sempre, a razão LH:FSHestá elevada e, geralmente, ocorrem
alterações ovarianas císticas, mas estas não são essenciais
para o diagnóstico, já que o achado ultra-sonográfico de ováriospolimicrocísticosécomumemmulherescomciclosmenstruais normais,comumaprevalênciadeaproximadamentede
23%(Polson et al,1988;Claytonet al, 1992).
Oaumentodaproduçãoovarianadeandrogênios,principalmente da testosterona, é a alteração fundamental desta
síndrome, sendo considerado o substrato para a anovulação,
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umavezqueasconcentraçõeselevadasdeandrogêniosintraovarianosinibemamaturaçãofoliculareestimulamoseuprocessodeatresia.TemsidosugeridoqueaSOPseja umaforma
de hiperandrogenismo ovariano funcional, devido a uma
desregulação do complexo enzimáticocitocromoP450c17? .
Esta enzima converte a progesterona em 17hidroxiprogesterona(17-OHP),atravésda17? -hidroxilase.Em
seguida, a 17- OHPorigina a androstenediona, pela ação da
17-20liase.EstadisfunçãonaatividadedocitocromoemmulherescomSOPpodesurgirpelaestimulaçãoexcessivaexercida
pelohormônioluteinizante(LH)oupela hiperinsulinemia, características da síndrome(Suikkasket al,1995;Nestler et al,
1997).

Tratamento
1. Indutores de ovulação
1.1 Citrato de clomifeno
O citrato de clomifeno é um derivado sintético do
trifeniletileno que temsido usado para indução da ovulação
nos últimostrintaanos,sendoamplamenteaceitocomoadroga de primeira escolha nas portadoras de SOP. Oclomifeno
por ser um antiestrógeno se liga aos receptores do estrogênio, modificandoaatividadehipotalâmica.Desta forma,ocorreativaçãodomecanismoneuroendócrinoparaasecreçãodo
GnRH, acarretando emaumento da amplitude dos pulsos de
FSHeLH.
Alémdoseuefeitohipotalâmico, ele exerce umefeito
sobre o ovário. Curiosamente, na ausência do estrogênio, o
citratodeclomifenoéumagonistaestrogênico,potencializando
o estímulo do FSHsobre os receptores de LH das células da
granulosa. Noentanto, comoesperado, sua ação sobre o úte-
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ro,cérvixevaginaéprincipalmente anti-estrogênica. Assim,
diminuiaproliferaçãodoepitéliovaginaleosefeitosdoestrogêniosobreomucocervicaleoendométriosãoantagonizados,
estas ações, apresentamimplicações potencialmente negativassobre a implantaçãoeodesenvolvimentoenbrionárioinicial. Clinicamenteosresultadosrelatadosapresentamumataxa
deovulação de 40 a 80%, e umataxa de gravidez 40 a 50%,
quando se utiliza o citrato de clomifeno emdosesquevariam
entre50a200mg/dia,porcincodiasporumperíododeaté12
meses(Mitwally et al 1999).
Classicamentepodemosdividiraspacientesnasquais
ocitratodeclomifeno foi ineficaz emdois grupos: (1) pacientes anovulatórias clomifeno-resistentes, ou seja, aquelas que
não ovulam apesar do aumento da dose do indutor, mesmo
acima de 150 mg/ dia, dados nos dias três ao sete do ciclo
menstrual,portrêsciclosconsecutivos;(2)pacientesquesimplesmente não engravidam apesar do aumento da dose da
medicação,mesmoacimade150mg/dia,administradoscomo
nogrupoanterior.Estábemestabelecidoqueoclomifenoapresenta pouco sucesso na indução da ovulação em mulheres
combaixos níveis de estrogênio endógeno. Noqueserefere
aosfatoresquepossampredizer a resistência ao clomifenoem
mulheres normoestrogênicas ainda não existe consenso. Embora alguns autores tenhammostrado altas taxas de falha em
mulheres obesas, laboratorialmente, os níveis séricos de
androgêniosedoLHnãotêmdiferido consistentemente entre
as respondedoras e as não-respondedoras ao clomifeno
(EspinosadelosMonteros et al, 1995). Utilizando-seaultrasonografia, foi descrito ummaior volume ovariano e maior
número de folículos nas pacientes não-respondedoras
(Fiçicioglu et al, 1996), no entanto, este resultado não foi repetido por outros autores.
Esquemas de tratamento para melhorar as falhas de
ovulação, com a administração convencional de citrato de
clomifeno, incluemalteraçõesnadoseeduraçãodotratamento, ou associação com outras drogas.
Oprolongamento da duração da exposição ao citrato
de clomifeno temsido associado a maiores taxas de sucesso
empacientes clomifeno-resistentes (Flukeret al,1996).Lobo
et al (1982-a) estenderamotratamento com 250 mg/ dia de
clomifeno por oito dias administrando hCG(gonadotrofina
coriônica)paradesencadearaovulaçãoatravésdamimetização
do pico de LH. Neste estudo, a ovulação foi observada em
oitodentreasquatorzemulheres que falharamaomesmotratamentoconvencional.
1.2 Citrato de clomifeno associado a outras drogas
DevidoapresençadefatoresassociadosaoSOPcomo
a hiperprolactinemia (em até 25% dos casos),
hiperandrogenismoeresistênciaainsulina,muitasdrogastem
sido usadas sozinhas ou associadas ao citrato de clomifeno.
Dentreaspacientescomhiperandrogenismoumaminoria apresenta elevações dos níveis de sulfato de
dehidroepiandrosterona(DHEAS), umandrogêniodeorigem
adrenal, implicadonoprocessodeatresiafolicular.Asupressãodeproduçãoadrenaldeandrogênios,comumente realizadacomdexametasona0,5mg/ dia, temsidousadaemassocia-
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çãoaoclomifenoemmulheres refratárias à indução (Trottet
al,1996).Numestudoobservacional,dozemulherescomSOP
que não ovularam com citrato de clomifeno na dose de 250
mg/dia,forammedicadascomaassociaçãodedexametasona,
por duas semanas. Neste grupo, oito pacientes ovularam, todas com níveis séricos elevados de DHEAS antes do tratamento(Loboet al,1982-b).Outroestudorealizadoempacientes resistentes ao clomifeno, associando-se clomifeno e
dexametasona (Singh et al, 1992) as taxas de ovulação e de
concepção foramde90%e53%respectivamente, após nove
mesesdetratamento.
Aalta incidência de hiperprolactinemia na SOPlevou
alguns autores à utilização da bromocriptina, um agonista
dopaminérgico, rotineiramente. Noentanto, desde o trabalho
dePepperell et al em1983, ficoudemonstradoqueesta prática
justifica-sesomente para as pacientes portadoras de SOPcom
hiperprolactinemia.
Ainsulino-resistência e a hiperinsulinemiatemumpapel claro na gênese da Síndrome dos Ovários Policísticos
(Burghen et al, 1980; Chang et al, 1983; Espinosa de los
Monteros et al , 1995). Por isto, agentes insulinosensibilizantes,taiscomoametformina e o troglitazone, vem
sendo utilizados no tratamento de mulheres portadoras desta
síndrome(Ehrmanet al,1997-b).
Ametformina é uma biguanida anti-hiperglicemiante
utilizadahámaisde30anosnotratamentododiabetes mellitus
tipo2, que provoca umaredução da glicemia por aumentar o
uso periférico de glicose, inibir a gliconeogênese hepática e
aumentar a sensibilidade insulínica a nível de pós-receptor
(Morin-Papunen et al,1998-a;Morin-Papunenet al, 1998-b).
Alguns autores relataramaocorrência de ovulação em pacientes portadoras de SOPemusodesta medicação (Velázquez
et al,1997;Diamantiet al,1998;Nestler et al,1998).Esteúltimoautor, realizou umestudo prospectivo e randomizado em
61pacientes,sendoquea35foiadministradaametforminaea
26,placebo.Constatou-seovulaçãoem34%dasmulheresque
fizeramusodemetforminaeem4%dasquereceberamplacebo.
Posteriormente,àsmulheres anovulatórias remanescentes, foi
acrescentado o citrato de clomifeno, observando-se umataxa
deovulação de 90%em pacientes que usarammetformina e
citratodeclomifeno e de apenas 8%naquelas que receberam
placebo e citrato de clomifeno.
O troglitazone é um novo agente oral insulinosensibilizantequemelhora a insulino resistência emindivíduos portadores de intolerância à glicose. Recentemente, esta
droga tem mostrado benefícios nas pacientes portadoras de
SOP, aoprovocar aumentodaaçãodainsulinasobreosreceptores periféricos com conseqüente diminuição dos seus níveis séricos levando à normalização da esteroidogênese ovariana e conseqüentemente dos níveis séricos da proteína
carreadoradoshormôniossexuais-SHBG(Dunaifet al,1996;
Ehrman et al,1997-a).Atéomomento,autilidadedestamedicaçãonaspacientesnãorespondedorasaocitratodeclomifeno
é limitada devido a alta incidência de efeitos colaterais e sua
hepatotoxicidade.Utilizandoestadrogasozinhaouassociada
aocitratodeclomifeno, Mitwallyet al (1999)obteveovulação
em83%daspacientes.
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1.3 Gonadotrofinas
Para as portadoras de SOP resistentes ao citrato de
clomifeno, o tratamento com gonadotrofinas injetáveis é a
modalidade usual para a indução da ovulação, a ovulação
ocorre em quase todos os casos e a taxa de gravidez varia de
40a70%noperíododeseis meses(March et al, 1987; Dor et
al, 1990; Flukeret al,1994).
Dispomos hoje de vários tipos de gonadotrofinas no
mercado. OtratamentodeescolhanaSOPconsistenousode
FSHrecombinante, umavezquenãoapresentanenhumacontaminação por LH. A dose usual é de 50 UI por dia, por um
períodomínimodecincodias. Alternativamente,oHMG, uma
combinaçãodeFSH75UIcomLH 75UI, podeseraescolha,a
dosagempreconizadaédeumaampolapordiaporumperíodo
não inferior a cinco dias. Para quaisquer dos esquemas, as
injeçõessãodadasdiariamenteapartir doterceirodiadociclo
eadoseéajustadadeacordocomaresposta ovariana. Tradicionalmente,arespostapodeseravaliadapelaultra-sonografia
associada ou não à dosagemsérica de estradiol. Atingindo o
critérioultra-sonográfico(emgeral, folículoscomumdiâmetro
médioigualousuperiora17mm)elaboratorial(quandoutilizado),ohCGéadministradonadosede5000a10000UI. Utilizando-se este método, a taxa de gravidez obtida emseis meses, é emtorno de 50%. Noentanto, existemaspectos negativosimportantescomestetipodetratamento, comoagravidez
múltipla, que ocorre em 34% das que atingem o sucesso e a
hiperestimulação ovariana que acontece em 5% das pacientes.Provavelmente maisrelacionadoàSíndromedosOvários
Policísticos que ao uso destas drogas, o abortamento espontâneo, ocorre ematé25%dasgestações (Balen et al, 1997).
1.3 Análogos do GnRH
O uso de agonistas dos hormônios liberadores das
gonadotrofinas(GnRHa)naestimulaçãoovarianafoirelatada
pelaprimeira vezem1984.Foisugeridoqueaintroduçãodeste
medicamento no esquema de indução ovariana pudesse melhorar a resposta folicular, as taxas de fertilização e de implantação e portanto, umaelevação da taxa de gravidez por ciclo
de tratamento. O benefício do uso dos GnRHa foi estudado
por Johnsonet al (1990), quando verificaramqueasupressão
pituitária antes da indução da ovulação reduzia significativamenteoriscodeabortoespontâneoderepetiçãoemmulheres
comSOP,quandocomparadocomocitratodeclomifeno. No
entanto devido aos poucos estudos sobre a adição do GnRH
à indução da ovulação nas pacientes portadoras de SOP, os
resultados ainda estão confusos (Antoine et al, 1990, Dor et
al, 1992). Contudo, o significativo aumento do custo
medicamentosonosprotocoloscomanálogo,fazcomqueeste
não seja o método de escolha.
2. Fertilização in vitro
Otratamento da infertilidade relacionada à SOPcom
técnicas de reprodução assistida, emespecial à fertilizaçãoin
vitro etransferênciadeembrião(FIV-TE),vemsendorealizado, nas últimas décadas, comótimosresultados. AFIV proporcionaumalinha adicional de tratamentoparaaspacientes
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que não engravidam após ciclo estimulado com hMG e/ou
FSHrecombinante associado ou não ao análogo do GnRH
(Doldi et al, 1999). Aausência de resposta ovariana após três
ciclosdeinduçãodafoliculogêneseéoutraindicaçãocomum
para a utilização das técnicas de reprodução assistida.
Diferentementedainduçãodaovulação, a administraçãodeGnRHaéumconsensoemFIV,principalmentenaspacientes com SOP. Numa recente meta-análise de estudos
randomizados, Hugheset al (1992)encontrarammenores taxas de cancelamento, aumento do número de oócitos obtidos
e aumento da taxa de gravidez emciclos onde se associou o
GnRH-a ao esquematradicional. Existemvárias explicações
para os resultados observados. Primeiramente, a administraçãodeGnRH-aprevineaelevaçãoprematuradoLHeaovulação, desta forma, reduz a taxa de cancelamento. Alémdisso,
em casos de assincronia do crescimento folicular, em ciclos
semanálogos, a punção dos oócitos temsido realizada quando o maior folículo atinge 18 mm de diâmetro. No entanto,
quando os análogos são utilizados, é seguro continuar coma
estimulaçãogonadotropínicaatéquenúmero suficiente cresçaeadquiraotamanhoideal.
Avaliando os ciclos de FIV em pacientes portadoras
deSOPcomparadascompacientescomováriosnormais, Dor
et al, 1990 e Mac Dougal et al, 1993, demonstraram que as
primeiras apresentammaior número de folículos e oócitos,
porémumataxa reduzida de fertilização, não havendo, entretanto, diferença na taxa de gravidez e de aborto.
Ataxa de fertilização reduzida empacientes comSOP,
descrita por alguns autores, sugere a evidência de que os
oócitos obtidos sejam de pior qualidade. As elevadas concentraçõesdehormônioluteinizante (LH), a maturaçãoprematura do oócito e a possível produção de hormônios esteróides
podem interferir com o desenvolvimento oocitário normal
(Seagle et al,1988;Reganet al,1990;Balenet al,1997).
Noentanto, Wadaet al (1993)contestamapior qualidade oocitária verificada por estudos anteriores nas pacientes com SOP. Estes autores propuseram que o problema se
encontravanãoemumamenortaxadefertilizaçãomais simem
umamaiorquantidadedeoócitosimaturos,devidoàadministraçãoprecocedohCG, umavezque, enquanto eles o faziam
quando os folículos atingiam20mmdediâmetro, os outros,
utilizavamagonadotropinacoriônicaquandoosfolículosapresentavam apenas16mm.
Posteriormente,Hardyet al (1995)estudaramodesenvolvimentodeembriões de pacientes comSOPcomparandoosaosdepacientescominfertilidadedecausatubárea.Verificaramqueosembriõesdasmulheres portadoras da síndrome
eram de qualidade comparável, se não melhor, aos embriões
obtidos das pacientes com doença tubárea. Mais ainda, as
pacientescomSOP, a maioriadasquaiscomLHbasalelevado,
apresentavamembriõescommenosfragmentação, clivagem
maisrápida,cavitaçãomaisprecoceemaior númerodecélulas
no estágio de blastocisto.
Entretanto, devido a sua poligenese e com o objetivo
de definir o perfil das mulheresportadorasdeSOPquepotencialmente dispunhamdeoócitosdebaixa qualidade, Canoet
al (1997), realizaramumestudoretrospectivonoqualfoiava-
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liado o perfil hormonaldepacientescomasíndromesubmetidas à FIV,comparando-as a umgrupo controle, comovários
aparentemente normais, ao ultra-som. Estes autores verificaramaexistência de umsubgrupo de pacientes comSOP, que
apresentavambaixastaxasdefertilizaçãoeembriõesinviáveis
para implantação, constituído por mulheres obesas, nãohiperandrogênicas e comtranstorno na secreção da insulina.
Maisrecentemente, Engmannet al (1999)compararam
o resultado de 97 ciclos de FIV em mulheres portadoras de
SOP evidenciadas ao rastreamento ultra-sográfico com 332
ciclos de mulheres com ovários morfologicamente normais.
Comooutrosautores,perceberamtambémapresençademaior número de folículos, oócitos e embriões nas portadoras de
SOPdoquenasdeováriosnormais. Ajustada para a idade, a
taxadegravidezfoi69%maiornaspacientescomSOP, emtrês
ciclos de tratamento.

Complicações
As pacientes portadoras da Síndrome dos Ovários
Policísticos têmumrisco aumentado de duas das complicaçõesmais sérias dos tratamentos de infertilidade comdrogas
indutorasdaovulação,ahiperestimulação ovariana e a gravidezmúltipla.
Para melhor compreendermos a origem da resposta
multifolicular à estimulação gonadotrofínica nos ovários
polimicrocísticos, Zaidi et al (1995), estudaram o fluxo
sangüíneo no estroma ovariano de pacientes portadoras da
SOPe, quando medido por dopplerfluxometria colorida, encontraramumaumentosignificativocomparadoaováriosnormais.Fisiologicamente,aovulaçãounifolicularrequerodomínio de um folículo sobre todos os outros, sendo que ela é
mediada por fatores endócrinos e parácrinos. Desta forma, na
SOP, o fluxo ovariano estromal aumentado irriga não só o
folículo dominante, mas também os demais. Esses folículos
sãocapazesderesponderàestimulação gonadotrofínica, contribuindoparaarespostaovarianamultifolicular,característicadaSOP,econseqüentemente, à síndromedehiperestímulo
ovarianoeàgravidezmúltipla.
Asíndromedehiperestímulo ovariano é umacomplicação decorrente da super-ovulação. Caracteriza-se pelo aumentodovolumeovarianoedapermeabilidadecapilar,levandoaumaperda de fluido rico emproteínas do compartimento
intra-vascular para o terceiro espaço. Emseus estágios mais
graves, manifesta-se por hipovolemia, oligúria, ascite, derramepleural,hemoconcentração, distúrbios hidroeletrolíticos e,
em alguns casos, fenômenos tromboembólicos relacionados
a distúrbios de coagulação.
Aestratégiaparaprevenirasíndromedehiperestímulo
ovariano na FIV é assunto controverso. Uma das medidas
propostas é alterar a fase de estimulação do ciclo através do
usodemenoresdosesdegonadotrofinas(Formanet al,1990).
Oseuresultadoélimitado,umavezqueamédiadonúmerode
unidades de gonadotrofinas utilizadas em pacientes que
hiperestimulamémenorqueamédiadapacientescomrespos-
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tafolicularnormal, alémdomais, provocaumarespostaovarianainadequadaeuma fase folicular prolongada, acarretando
numaqualidadeoocitária e resultado da FIVruins (Clarke et
al, 1991). Hojeemdia, a tendência está na indução da ovulaçãocomdrogasrecombinantes, que parecemapresentar uma
menor incidência de hiperestímulo.
Alternativamente, sugere-se a criopreservação de todos os embriões, já que o único consenso é que o hCG é o
mais importantefatorparaodesencadeamentodestasíndrome.
Contudo, esta estratégia não elimina por completo o risco do
hiperestímuloovariano(Wadaet al,1993).Citam-se, ainda, na
literatura,ocancelamentodocicloinduzido(Navot et al,1992),
areduçãodadosedehCG(Sher et al,1993),ousodoGnRHa para gerar elevação endógena do LH(Kol et al, 1996) e a
administração de albumina intravenosa após o hCG(Aschet
al,1993).
Aterapia com dose regular de gonadotrofina e FSH
recombinantenaSOPapresentabomíndicedegravidez,mas
uma taxa de “bebês em casa”comprometida por abortos espontâneos e prematuridade causada por gestações múltiplas.
Homburg et al (1993)demonstraramqueaassociação
do análogo às gonadotrofinas na FIV acarretou em menores
taxas de aborto quando comparado ao uso isolado destas.
Acredita-se que isto se deva à redução dos níveis séricos do
LHapósaadministraçãodoGnRH-a, umavezquealtosníveis
deste hormônio provocamareativação prematura da meiose
dofolículoprimordial, podendolevar a alterações cariotípicas
e à mortedosembriões e do feto (Johnsonet al, 1990).
Doyle et al (1996)relatamqueemmuitospaísesdesenvolvidos,aincidênciadegemelaridadetemaumentadodurante os últimosquinzeanos,devendo-se,emsuamaioria, ao uso
da estimulação ovariana e à reprodução assistida. Contudo,
em quase todos estes países ocorria a transferência de mais
decinco embriõespor paciente, ato praticamente impensável
nos dias de hoje.
Ascomplicações obstétricas da gravidez múltipla incluemmaiorriscodepré-eclâmpsia,hemorragiasdagravideze
prematuridade. Problemasneonataisencontradossãoobaixo
peso ao nascer, prematuridade e aumento da prevalência de
malformaçõescongênitas.
Nossa experiência está de acordo com os achados na
literatura, comumanecessidadedeummenor númerodeampolas de gonadotrofinas, obtendo-se um maior número de
folículoseoócitos,igualtaxadefertilizaçãoeclivagem, e formação de blastocistos. As taxas de gestação e abortamento
também não diferem do encontrado pelos demais grupos
inférteis, quando adequado à faixa etária, que continua sendo
nossomaior desafio (Geber et al, 1999;Sampaioet al,1999).
Emresumo, a SOP é uma causa muito prevalente de
anovulação e, conseqüentemente, de infertilidade. A droga
deprimeira opção,ocitratodeclomifeno,restauraaovulação
ematé80%daspacientes, resultando emgravidezemapenas
40%destas. Oempregodedexametasona mostrou-secontroversonaspacientesclomifeno-resistentes hiperandrogênicas,
semcausaadrenal.Jáabromocriptinaencontrasuaindicação
precisa para aquelas mulheres portadoras da síndrome e
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hiperprolactinêmicas. Já o uso de agentes insulinosensibilizantes tem apresentado resultados animadores, obtendo-se ovulação por vários autores. Noentanto, mais estudos são necessários. A FIV vem sendo realizada com bons
resultados, tendo indicações quando ocorre falha emseobter
gestação após várias tentativas de indução de ovulação ou
quandonãohárespostaovarianaaváriosciclosdeestimulação
da foliculogênese. NaSOP, trabalhos atuais têmmostrado a
obtenção de maior número de folículos e de oócitos do que
naspacientescomováriosnormais, não existindo, entretanto,
diferença na taxa de gravidez e aborto. Desta forma, a FIV
constituiumaboatécnicadereproduçãoassistidaempacientes portadoras da SOP.

Abstract
The polycystic ovarian syndromeis the most common cause
of female infertility due to anovulation. The authors showa
reviewof the literature concerning to PCOclinical treatment
and in vitro fertilization. The main objective of the studyis to
comparethemain treatmentsforPCOassociatedtoinfertility.
UNITERMS:PolycysticOvarySyndrome, Infertility,Assisted
Reproduction.
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Avaliação de uma combinação estro-progestativa sequencial contendo valerato de estradiol e
acetato de medroxiprogesterona no controle dos sintomas climatéricos, ciclo menstrual e
efeitos sobre o perfil lipídico em mulheres na peri-menopausa.
Estradiol valerate and medroxiprogesterone acetate treatment in climacteric patients:
effects on symptoms, menstrual cycle and lipidic profile

SalimWehba(1), José Arnaldo de Souza Ferreira(1), César Eduardo Fernandes(1),
Lúcia Helena Azevedo(1), Nilson Roberto de Melo(2),Aarão Mendes Pinto Neto(3),
Edmund Chada Baracat(4) ,Lucas Viana Machado(5)

RESUMO
OBJETIVOS: Avaliaroefeitosobreasintomatologia climatérica,ciclomenstrualeperfil lipídicodeumacombinação
estro-progestativa, emesquemaciclico- sequencial, contendo 2,0 mgdevalerato de estradiol e 10 mgdeacetato de
medroxiprogesterona(Dilena®),emmulheresnaperi-menopausa.
TIPO DE ESTUDO: Estudoprospectivo,aberto,nãocomparativoemulticêntrico.
MATERIAL E MÉTODOS: 67mulheres na perimenopausaforamtratadas comacombinação estro-progestativa
mencionada, por via oral, durante umperíodo de 6 meses. Foram avaliados antes, durante e ao término do uso da
medicação os seguintes parâmetros: Índice de Kupperman, númerodefogachos, características do fluxo menstrual
eperfil lipídico.
RESULTADOS: Aseveridade e a freqüência da sintomatologia climatérica diminuiu significativamente com o
tratamento, bem como o número de fogachos, quando avaliado isoladamente. Osangramento menstrual esteve
presenteem95%dasmulheres,predominantementenaformadeciclosregulares(89,5%)ecomintensidadesemelhante
aosciclosanterioresaousodamedicação, das pacientes. Naavaliaçãodosníveisdecolesteroltotal,HDL-colesterol,
LDL-colesterol, VLDL-colesterol e triglicérides, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes
antes e após o tratamento.
CONCLUSÂO: A associação de valerato de estradiol e medroxiprogesterona, nas doses e esquema utilizados, é
umaboaopçãodetratamentonaperimenopausa,por resultar emaltosíndicesderemissãodossintomasclimatéricos,
promover regularidademenstrual e não alterar o perfil lipídico.
UNITERMOS: Peri-menopausa;SintomasClimatéricos;Estrogênio;Progesterona.

Introdução
Os estrogênios são efetivos no alívio das queixas
climatéricaseprevinemaperdaósseadapós-menopausa, diminuindo a incidência de fraturas osteoporóticas que ocorre
comoavançardaidade.Temefeitosmetabólicosimportantes,
diminuindoasfraçõesaterogênicasdocolesterolemelhorandooHDL-colesterol, proporcionando umperfil lipídico que,
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associado a efeitos diretos do estrogênio sobre a parede
vascular, favorecemadiminuiçãodasdoençascardiovascularesnamulher,índicequepodeatingirumvalorde50%(Lobo
et al,1989).
Por outro lado, estrogênios usados isoladamente por
tempoprolongado,podempredispor às hiperplasias endometriais e aumentar o risco de carcinoma de endométrio, fatos
observados emdiversos estudos que mostraramumaumento
doriscovariandode1,8a12vezes(Smith et al,1975,Antunes,
1979, Hulka,1980).Osdadosdaliteratura mostramqueaincidênciadocâncerendometrial se manteve relativamente estável até 1970 e a partir desta data, registrou-se nítida elevação
em sua freqüência, devido principalmente ao uso
indiscriminado de estrogênio exógeno (Weiss et al, 1976). O
endométrio na pós-menopausa é, portanto, sensível aos estrogênios, exibindo nítidas modificações estruturais decorrentes
damaior atividade mitóticatantonascélulasglandularesquan-
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toestromais (Baracat,1991).
Necessário se faz, portanto, associar à reposição
estrogênica, os progestogênios, substâncias que, como a progesterona,temacapacidadedetransformarendométrioproliferado em endométrio secretor, permitindo uma diminuição do
riscoparaashiperplasiasecâncerdeendométrio(Gambrellet
al, 1978). Progestogênios adicionados por pelo menos10dias
de cada ciclo de tratamento tem demonstrado proteção contra
ashiperplasiasendometriais,eosregimescombinadosdeestroprogestativostornaram-secomunsparaousoemmulheresnão
histerectomizadas(Hammondet al,1979).
Dois grupos principais de progestogênios temsido utilizados para a terapia de reposição hormonal: os derivados da
19-nortestosterona,quepossuemalguma atividadeandrogênica, e os derivados alquilados ou halogenados do
acetoxiprogesterona, que são considerados progestogênios
puros, por serem desprovidos de atividade estrogênica ou androgênica. O acetato de medroxiprogesterona é um dos
progestogêniosqueforammaislargamenteutilizados(Neumann,
1978).
A adição dos progestogênios à terapia de reposição
estrogênica (TRH) não é isenta de efeitos colaterais, tendo vários estudos evidenciado que alguns progestogênios podem
se opor aos efeitos benéficos dos estrogênios no metabolismo
dos lipídeos e das lipoproteínas, a depender da dose, da duraçãoedaviadeadministraçãoutilizadasnotratamento (Loboet
al,1989, Woodruffet al,1994).Nousoprolongado,temcrucial
importânciaousodeumacombinação estro-progestativa, com
umcomponenteprogestogênicoqueafeteomínimopossível o
metabolismolipídicoequeaomesmotempoprotejaoendométrio, condição que pode ser obtida com o acetato de medroxiprogesterona (AMP), substância proposta por alguns autores
comooprogestogênioidealparaaTRHdoclimatério, por provocarmenosefeitoscolaterais(Neumann,1978,Loboet al,1989).
Osangramento de privação, presente quando da administração cíclica de estrogênios isolados ou associados aos
progestogêniosé,quandoirregular,motivofreqüentededesistência do tratamento. Por outro lado, parte das mulheres referemsentir-se bem com o sangramento cíclico, previsível e de
pequena monta, que lhes proporciona sensação de manutençãodafeminilidadeederetardonoenvelhecimento(Deykinet
al,1966,Ballinger,1975).
Aperi-menopausaabrangeumperíodoparcial que antecede a instalação da menopausa até dois anos após, desde
queossinaisousintomasdadeficiênciaestrogênicajáestejam
presentes.Podeterinícioapartirdo40anosetemcomoumdos
primeirossinaisairregularidademenstrual.Adespeitodofato
deneste período ainda persistir alguma produção estrogênica,
estamuitasvezesnãoésuficienteparaimpedir oaparecimento
dasalteraçõesjáreferidas.Torna-se, portanto importante estabelecerumtratamento,respeitando-seointervalomenstrualea
ciclicidadedaproduçãohormonalovariana. Ousodeumacombinação estro-progestativa sequencial tendo como princípios
hormonais o valerato de estradiol (E2V)eoacetatodemedroxiprogesterona(AMP)éumadasopçõesterapêuticas a serem
utilizadas neste período.
Com a finalidade de avaliar o efeito da combinação
destes compostos sobre o controle das queixas climatéricas,
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ciclo menstrual e metabolismolipídico, emmulheres na perimenopausa, realizamosesteestudo,utilizandoumanovapreparação,com21comprimidoscontendo valeratodeestradiol
(2,0 mg) e nos últimos10comprimidos, associativamente, o
acetatodemedroxiprogesterona nadosede10mg(Dilena®).

Pacientes e Métodos
Estefoiumestudomulticêntrico,aberto,nãocomparativoparaavaliarosefeitosdoDilena®naintensidadeefreqüênciadasqueixasclimatéricas,ciclomenstrualemetabolismolipídico,emmulheresnaperi-menopausa.
Foramincluídas no estudo 67 mulheres, seguindo os
seguintescritériosdeinclusão:mulheressaudáveis,comútero,
emboascondições físicas e mentais, na peri-menopausa, com
irregularidademenstrualhápelomenos3ciclosouamenorréia
por um período inferior ou igual a 12 meses e apresentando
sintomasclimatéricos,dentreelesosfogachos.Aidademáxima
permitida foi de 55 anos e todas as mulheres assinaram um
termodeconsentimento informadonaprimeiravisita,antesda
realizaçãodosexameslaboratoriaisiniciais.
Nãopuderamparticipar do estudo mulheres que apresentassem: gestação, colpocitologia oncológica classe III, IV
ouV, sangramentovaginal não diagnosticado, achados sugestivos de doença maligna da mama, conhecimento ou suspeita
de tumores estrógeno-dependentes, miomas ou pólipos endometriais, endom
etriose ou hiperplasia endometrial, obesidade
2
(IMC>30Kg/m),diabetemelito(glicemiadejejum>ou=140mg/
dl), doençasneurológicas(Parkinson,epilepsia,AVC,esclerose
múltipla, neuropatia), alcoolismo, Síndrome de Rotor ou
Dubin_Johnson, doença cardiovascular ou cérebrovascular
(tromboflebite, processo trombo-embólico) ou antecedentes
destas situações, problemas renais ou hepáticos graves, hipertensãoarterialsevera(PAS>180mmHgouPAD>180mmHg),
dislipidemiafamiliarsevera,anemiafalciformeeneoplasiamalignadequalquertipo.Foramtambémconsideradoscomofatoresdeexclusão,ousonomomentoounos30diasanterioresao
estudo,deantidiabéticos,clonidina,digoxina,tranqüilizantes,
antidepressivos, citostáticos, e dopaminérgicos, assimcomoo
usonomomento ou nos 3 mesesqueprecederamoestudo, de
estrogêniose/oudrogascominfluêncianasqueixasclimatéricas
e dispositivointrauterino(DIU).
Operíododetratamentofoide24semanas(6ciclos)eo
acompanhamentosefezcomvisitas a cada 2 meses,nosciclos
1,2,4e6.Aspacientesemamenorréiainiciaramousodomedicamentoimediatamenteàprimeira visita,enquanto
queasque
º
menstruavampassaramautilizá-loapartirdo5 diadamenstruação seguinte. Os comprimidos foramtomados na seqüência
indicada pelos númeroscontidos no verso da cartela, iniciando-se pelos comprimidos brancos e posteriormente os azuis.
Após o término da cartela seguia-se uma pausa de 7 dias,
período em que poderia ocorrer umsangramento por privação. Iniciava-se nova cartela 8 dias após o término da cartela
seguinte, independente do estado menstrual.
Para análise da severidade e freqüência das queixas
climatéricas foi utilizado o Índice Menopausal de Kupperman
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em todas as visitas de controle. Foram considerados leves,
índicesdeKuppermanaté19;moderadosentre20e35eseveroquandoacimade35.OsresultadosdoÍndicedeKupperman
e do número de fogachos foram analisados estatisticamente
pelo teste estatístico paramétrico, Análise de Variância.Tambémfoi utilizada umaEscalaVisualAnalógicade10centímetrosdecomprimento, tendo do lado esquerdo a indicação ausente e do lado direito a indicação muito intenso, onde as
pacientes graduaram a intensidade dos seus sintomas
climatéricos.
Ociclo menstrual foi avaliado através das respostas a
cinco questões:
·apacienteesqueceudetomar algumcomprimido?
· ocorreu sangramento menstrual após o ciclo?
· intensidade do sangramento após o ciclo?
· ocorreu sangramento irregular após o ciclo?
·ocorreudismenorréia durante o ciclo?
Os resultados foramavaliados pelo método estatístico
não paramétrico, teste Q de Cochran. A evolução analógica
de cada um dos sintomas foi testada através do teste não
paramétrico,ProvadeFriedman.
O perfil lipídico, com dosagens antes do tratamento e
após 6 meses foi realizado pelas dosagens de colesterol total,
HDL-colesterol,LDL-colesterol,VLDL-colesteroletriglicérides.
Acomparação estatística foi feita pelo métodot de Student.
Emtodos os testes estatísticos o nível de significância
adotado foi de 5%.

Resultados

Asintomatologia climatérica, avaliada pela média da
somadosíndicesdeKuppermanemcadaciclo,decresceuprogressivamenteapartirdo1ociclo:nopré-tratamentofoi25,5,no
ciclo1foi11,9,nociclo2decresceupara9,2,nociclo4amédia
foi7,9eaotérminodociclo6(pós-tratamento)foi6,3(figura1).
Asintomatologia leve de acordo comoíndice de Kupperman,
evoluide28,4%nopré-tratamentopara85,1%e94,9%respectivamente,nosciclos1e6(tabelaII).Aincidênciadosfogachos
diáriosdiminuiuº de5,9fogachospordianopré-tratamentopara
0,7aofinaldo6 ciclo(figura2).Estesresultadosmostraram-se
º
significantes a partir do 1 ciclodetratamento.AEscalaVisual
Analógica tambémmostrouumamelhora significante a partir
do ciclo 1, para todos os sintomas avaliados: ondas de calor,
vagina seca, palpitações, cansaço e tensão mamária.

30
25
20
15

*

10
5
0
pré-trat.

ciclo 1

ciclo 2

ciclo 4

ciclo 6

* p < 0,001 (a partir do ciclo 1)
Figura 1- Índice Menopausal de Kupperman - Avaliação da soma
total de escores

6

Das67mulheresincluídasnoestudo,58(86,6%)completaram os 6 ciclos de tratamento. Amédia de idade foi de
47,6 anos, com variação de 36 a 55 anos. As características
demográficas encontram-se dispostas na tabela I.

5
4
3

*
2

Tabela I - Características demográficas (n = 67 pacientes)

Idade
(anos)

média ± dp
Amplitude

47.6 ± 4.0
36 - 55

Altura
(cm)

Média ± dp
Amplitude

158.4 ± 6.4
143 - 176

Peso
(kg)

MédIa ± dp
Amplitude

64.2 ± 10.9
36 - 92.4

Menarca
(anos)

média ± dp
amplitude

13.1 ± 1.8
9 - 17

Gestações

média ± dp
amplitude

3.3 ± 1.9
0-8

Partos

média ± dp
amplitude

2.5 ± 1.5
0-6

Fumante

sim
não
total
sem informação

No. (%)
8 (12.1%)
58 (87.9%)
66 (100%)
1

90

1
0
pré-trat.

ciclo 1

ciclo 2

ciclo 4

ciclo 6

p < 0,001(a partir do ciclo 1)
Figura 2 - Número de fogachos por dia – Evolução durante o
tratamento.

Naavaliaçãodosciclosmenstruais, a proporção de pacientesqueesqueceramdetomaralgumcomprimido,emmédia
1ou2,foideaproximadamente10%. Aocorrênciadesangramento menstrual esteve presente em 95% das pacientes, proporção constantemente estável ao longo do estudo. Osangramentovarioude4a6dias,médiade5dias,eaintensidadedo
sangramentotambémnãosealteroudurantetodootratamento,
sendo menor ou igual que os ciclos no pré-tratamento, para a
maioriadaspacientes.Apresençadesangramentoirregulardoº
tipospotting ousangramentointermenstrual
foide17,9%no1
º
ciclodiminuindopara10,5%apóso6 ciclo,diferençaestatisticamentesignificante(tabelaIII).Adismenorréiaestevepresente em 25% das pacientes, na maioria das vezes de grau leve,
sendo esta proporção estável ao longo do estudo.
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Tabela II - Índice Menopausal de Kupperman. Evolução da soma total de escores

Classes:
Leve (até 19)
Moderado (20 - 35)
Severo (acima 35)
Total
s.i.

Ciclo 4
No.
%
59
93,7
4
6,3

Ciclo 2
No.
%
62
95,4
3
4,6

Ciclo 1
No.
%
57
85,1
10
14,9

Pré-trat.
No.
%
19
28,4
41
61,2

Ciclo 6
No.
%
56
94,9
3
5,1

7

10,4

-

-

-

-

-

-

-

-

67
-

100

67

100

65
2

100

63
4

100

59
9

100

Comparação
estatística*
P < 0.001

* Prova de Friedman: significante a partir do ciclo 1
s.i. – sem informação

Tabela III - Avaliação dos ciclos menstruais- Ocorrência de sangramento irregular

Sim
Não

Ciclo 1
No.
%
12
17,9
55
82,1

Ciclo 2
No.
%
6
9,5
57
90,5

Ciclo 3
No.
%
11
17,7
51
82,3

Ciclo 4
No.
%
5
8,2
56
91,8

Ciclo 5
No.
%
4
6,9
54
93,1

Ciclo 6
No.
%
6
10,5
51
89,5

Total
s.i.

67
-

63
4

62
5

61
6

58
9

57
10

100

100

100

100

100

Comparação
estatística*
n.s.

100

* Teste Q de Cochran: não significante
s.i. - sem informação

O perfil lipídico, representado pelas dosagens de
colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, VLDLcolesterol e triglicérides, não apresentou diferença estatisti-

camente quando comparadas as dosagens pré-tratamento e
as dosagens após os 6 ciclos (tabela IV).

Tabela IV- Perfil Lipídico Avaliação antes e após 6 meses de tratamento

Pré-tratam.

Ciclo 6

comparação estatística*

Colesterol
Total

médias ± dp
amplitude

212.7 ± 45.3
101 - 424

214.6 ± 40.6
147 - 343

n.s.

HDL colesterol

médias ± dp
amplitude

46.4 ± 12.2
24 - 80

51.0 ± 144.3
22 - 93.2

n.s.

VLDL colesterol

médias ± dp
amplitude

27.5 ± 14.3
9 - 79

27.9 ± 16.8
1 - 92

n.s.

LDL colesterol

médias ± dp
amplitude

141.2 ± 37.2
63 - 315

136.0 ± 38.1
62 - 247

n.s.

triglicérides

médias ± dp
amplitude

137.0 ± 73.0
35 - 397

138.7 ± 83.8
57 - 464

n.s.

* Teste t de Student: não significante

Eventos adversos
Ataxa de ocorrência de eventos adversos foi de 9%(6
pacientes),sendooeventomais freqüente a cefaléia. Amaioria dos eventos adversa foi de intensidade leve, apenas uma
paciente interrompeu o estudo por distúrbio gástrico.
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Face à inerente necessidade do tratamento de reposição estrogênica, associado aos progestogênios nas mulheres
napós-menopausaesintomáticas,queapresentamútero, tem
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fundamental importância estabelecer esquemasdetratamento
queproporcionemtodos os benefícios já largamente divulgadosdareposiçãoestrogênica,quesejamdesprovidosdeeventosadversosimportantes e que quando cíclicos permitamum
padrãomenstrual satisfatório.
O período de transição menopausal tem nas suas características principais, a mudança da ocorrência de um padrãodefertilidadenormal, comciclosovulatórios bemcaracterizados, para umperfilhormonalprópriodapós-menopausa,
combaixa produção estrogênica e progestogênica e altos níveis de gonadotrofinas. Aincidência de sangramento uterino
disfuncionalehisterectomiasémáximaduranteesteperíodoe
a incidência de sintomas é semelhante ao período da pósmenopausa(Flowers et al,1983). Destacam-se entre os sintomas, os fogachos, a sudorese, os distúrbios sexuais e os sintomaspsicológicos, que parecematingir sua intensidade máximanestafase,gerandoumaperdadasensaçãodebemestar
eumaquedadaqualidadedevida (Antunes et al, 1979).
Ousodovalerato de estradiol associado ao acetato de
medroxiprogesterona nas doses já anteriormente citadas, em
mulheres no período de transição menopausal, mostrou-se
bastanteeficaznocontroledasqueixasclimatéricas,proporcionandoumamelhoradasintomatologiaem94,9%dasmulheres. A efetividade da terapia estrogênica na remissão dos
fogachos e outros sintomasclimatéricos já foi anteriormente
referidoporváriosautores.AssimCoopeet al.(1975),mostraramumadiminuiçãodosfogachosem94%daspacientesapós
3mesesdetratamentocomestrogêniosconjugados(1,25mg/
dia), enquanto que emusuáriasdeplaceboestefatosedeuem
apenas62%. EmoutroestudoCampbell &Whitehead,(1977)
observarammelhoradasintomatologiaclimatéricaem40-50%
dasmulheres utilizando 1,25 mg/dia de estrogênios conjugadoseapenas10%nasusuáriasdeplacebo.Avia transdérmica
também mostrou-se eficaz no controle dos sintomas
climatéricos, proporcionando declíneo nos índices de avaliação do estado menopausal que variaram de 85% a 91%
(Steingold, 1985, Haaset al, 1988). Aeficácia do valerato de
estradiol no controle das queixas climatéricas já foi anteriormente observada por vários autores, em diferentes associaçõescomprogestogêniosutilizadosdeformacíclica(Marslew
et al,1991,Haenggi et al, 1993, Egarteret al,1996).
O efeito sobre as ondas de calor não é imediato e o
benefício total pode ser atingido apenas após alguns meses
do início do tratamento e podem persistir por algumtempo
mesmo após o término (Kronenberg, 1994). Este padrão de
resposta foi o mesmoobservado neste estudo, a melhora dos
sintomasclimatéricos foi progressiva comoevoluir do tratamento e manteve-se após o término do último ciclo de tratamento.
Osangramentodeprivação,presentefrenteàadministração cíclica de estrogênios isolados ou associados aos
progestogênios, é muitas vezes motivodediminuição das taxas de aderência ao tratamento, principalmente quando irregular (Flowers et al,1983,Archeret al,1994).Poroutrolado,
parte das mulheres refere sentir-se bem com o sangramento
cíclico,previsíveledepequenamonta (Ballinger,1975).Parao
sucessodahormonioterapiadereposiçãonoclimatério e para
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aobtenção máxima dos benefícios é fundamental a continuidade do tratamento. Estudos recentes mostram que 20% das
mulheresqueiniciamaTRH, a interrompemapósnovemeses
e 80%ao final de cinco anos. Um dos fatores motivadores
destainterrupçãoéosangramentoirregular (Gangar,1993).A
dose, o tipo e a duração do uso cíclico dos progestogênios
parecemter influência sobre o padrão menstrual e, portanto
sobreaadesãoaotratamento(Archeret al, 1994, Jamiesonet
al, 1994). Egarteret al, (1996)comparandomulheresutilizando
a associação de E2V/AMP, de forma cíclica seqüencial, com
estrogênios conjugados/medrogestona no mesmo esquema
de tratamento, encontraramfluxosmenstruais mais curtos na
primeira associação. Aregularidade menstrualestevepresente empercentagembastante alta, emoutros estudos utilizandoE2V/AMP. Assim, Byrjalsenet al, (1992)observaramquea
maioria dos sangramentosiniciavaapós9a12diasdaadição
dosprogestogênios;Wehba(1997)obteve95,4%deregularidademenstrual, comsangramentoscomduraçãomédiade3a
4dias, emestudocom354mulheres(Byrjalsen, 1992, Wehba,
1997). A associação usada neste estudo resultou em aproxiº
madamente90%deciclosregularesapartirdo2 ciclodetratamento,fluxodepequenamonta, duração do sangramento semelhanteaopadrãoanterioraousodahormonioterapia e baixaincidênciadedismenorréia, resultados bastante satisfatórios
paraamanutenção da terapia.
A adição dos progestogênios à terapia de reposição
estrogênica não é desprovida de efeitos indesejáveis e dentre
eles está a perda do benefício cardiovascular obtido com a
estrogenioterapia. Os progestogênios podem afetar o metabolismo lipídico de maneira adversa, aumentando a fração
LDL-colesterol e diminuindooHDL-colesterol, sendo, entretanto estes efeitos dependentes do tipo de progestogênio, da
doseutilizada, da via de administração e da duração do tratamento(Loboet al,1989,Woodruff et al,1994). Hirvonenet al.,
em 1981 avaliaram o efeito de diferentes tipos de
progestogênios em três grupos de mulheres na pós-menopausa, tratadas por dois ciclos consecutivos de 3 semanas,
intercaladas com uma semana livre de medicação, usando
valerato de estradiol, 2,0 mg por dia e três diferentes
progestogênios administrados nos últimos 10 dias de cada
ciclo, sendo eles o acetato de nor-etindrone (10 mg/dia), o
acetato de medroxiprogesterona (10 mg/dia) e o norgestrel
(0,5 mg/dia). Seus resultados mostraram um decréscimo no
colesterol total emtodos os grupos, enquanto que a diminuição da fração HDL-colesterol somente ocorreu nos grupos
utilizando o acetato de nor-etindrone e o norgestrel, reafirmando desta forma que os progestogênios derivados da 19nortestosterona, nas doses utilizadas, revertem os benefícios
obtidoscomaestrogenioterapia na pós-menopausa, enquantoqueoacetatodamedroxiprogesterona não acarreta tal efeito (Hirvonen et al, 1981). “TheWriting Group for the PEPI
Trial”(1995)mostrouaumentosdosníveisdeHDL-colesterol,
diminuiçãodoLDL-colesterolenenhumaalteraçãonosníveis
detriglicérides, emesquemadeestrogenioterapia (estrogênios conjugados 0,625 mg/dia) associada ao acetato de medroxiprogesterona durante 12 dias por mês, na dose de 10,0 mg/
dia. Egarter et al, (1996) estudando mulheres utilizando o
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mesmo esquema de tratamento por nós utilizado, durante 6
meses,nãoobservaram ao final do tratamento, alterações nos
níveis de colesterol total e HDL-colesterol, enquanto houve
redução nos níveis de LDL-colesterol. Noesquemautilizado
neste estudo, a associação valerato de estradiol e acetato de
medroxiprogesterona não promoveu efeitos deletérios sobre
ometabolismolipídico, mostrandoseresteesquemadetratamentoadequadoparaareposiçãohormonal do climatério.
Concluímos com este estudo que a associação do
valerato de estradiol e acetato de medroxiprogesterona em
esquemacíclico de reposição hormonal, é uma boa opção de
tratamento na perimenopausa por acarretar altos índices de
remissãodasintomatologia climatérica, promover regularidademenstrualnamaioriadoscasosenãoalterarometabolismo
lipídico.

Conflito de interesses:
Este trabalho teve o patrocinio da Organon do
Brasil

Abstract
OBJECTIVE: Toevaluate the effect of a biphasic sequential
preparation containing estradiol valerate 2mg and
medroxyprogesteroneacetate10mg(Dilena®)onclimacteric
symptoms, cycle control and lipid metabolism on perimenopausal woman.
TYPE OF STUDY: Prospective,open,non-comparativeand
multicentre study.
MATERIAL AND METHOD:67perimenopausal womenwere
treated with the mentioned preparation during a period of 6
months. The following assessments were performed before
and during the treatment: Kupperman Index, number of hot
flushes,VisualAnalogicScale,cyclecontrolandlipidprofile.
RESULTS: There was significant decrease on severity and
frequency of climacteric symptoms as well as the number of
hot flushes during the treatment. 95% of the women had
menstrual bleeding and the majority of cycles were regular.
There were no significant changes in serumtotal cholesterol,
HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol and
triglycerides.
CONCLUSION: The estrogen/progestogen preparation
evaluated is a good option to treat perimenopausal women
not only for resulting in climacteric symptoms remission and
goodcycle control but also for not changing the lipid profile.
UNITERMS: Perimenopause; Climacteric Symptoms;
Estrogen; Progestogen.
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Disgenesias gonadais – estudo de 84 pacientes
Gonadal dysgenesis – study of 84 patients

Adriane de André Cardoso, Anna Lúcia Bignardi de Soares Brisola,
Fernanda Villar Fonseca, Arcélio Carneiro Teixeira, Mauri José Piazza

RESUMO
OBJETIVOS: Este estudo pretende avaliar as pacientes portadoras de disgenesia gonadal atendidas no período de
janeiro de 1970 a maio de 1999 no Serviço de Ginecologia do Departamento de Tocoginecologia do Hospital de
Clínicas da UniversidadeFederaldoParaná.
CASUÍSTICA E MÉTODOS: Realizou-seestudoretrospectivodas84pacientescomdisgenesia gonadal atendidas
noambulatório de Ginecologia Endócrina deste serviço.
RESULTADOS: Das 84 pacientes estudadas, 39 (46,43%) tiveramodiagnóstico de disgenesia gônado-somática
(grupo I); 41 delas (48,81%) tiveramodiagnóstico de disgenesia gonadal pura (grupo II) e em quatro (4,76%), o
diagnóstico foi de disgenesia gonadal mista (grupo III).
CONCLUSÕES:Opresenteestudoanalisoueconcluiuqueconvenienteobservaçãoclínicaelaboratorialéimportante
para a orientação e prognóstico das pacientes portadoras de disgenesias gonadais. Discute-se a orientação
medicamentosa e cirúrgica nesta entidade.
UNITERMOS:Amenorréia;Disgenesiagonadal;Infertilidade

Introdução

sociadas, bemcomootratamento instituído.

Aocorrência das disgenesias gonadais é infreqüente,
mas exige atenção para o seu diagnóstico e conduta terapêutica. Odiagnóstico precoce destas pacientes comamenorréia
primária ou com retardo do desenvolvimento dos caracteres
sexuais secundários é mister nesta entidade, como sejam a
disgenesia gônado-somática, disgenesia gonadal pura e,
infreqüentemente, nas disgenesias gonadais mistas.

Resultados

Materiais e métodos

Das84pacientes estudadas, 39 (46,43%) tiveramodiagnóstico de disgenesia gônado-somática (DGS-grupo I); 41
delas (48,81%) tiveramodiagnóstico de disgenesia gonadal
pura (DGP-grupoII)eemquatro(4,76%), odiagnósticofoide
disgenesiagonadalmista (DGM-grupo III), conformemostradonafigura1.Todas, comexceçãodeumapacientecomdiagnóstico de DGM, apresentavamregistro civil como do sexo
feminino.

Realizou-seestudoretrospectivodas84pacientesatendidas no ambulatório de Ginecologia Endócrina do Hospital
deClínicasdaUniversidadeFederaldoParaná,noperíodode
janeirode1970amaiode1999,comodiagnósticodedisgenesia
gonádica. Aplicou-se a cada paciente, umprotocolo de estudo, onde foramcoletados dados de sua ficha clínica, entre os
quais a idade ao diagnóstico, a queixa inicial, a presença de
cromatinasexualouocariótipo,aexistênciadeanomaliasas-

DGS
DGP

4,76%

DGM

46,43%

48,81%

Serviço de Ginecologia, Departamento de Tocoginecologia, Universidade
Federal do Paraná
Autor de correspondência: Mauri José Piazza
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Figura 1 – Distribuição das pacientes por diagnóstico
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Nostrês grupos, a ausência de mênstruos(amenorréia
primária),queapareceutantoisoladamentecomoemassociação a outras queixas, foi a queixa primordial mais freqüente
(tabela I). Seguindo a amenorréia primária, tem-se a ausência
de caracteres sexuais secundários e a baixa estatura. Nogrupo II, a amenorréia primária foi a única queixa inicial em25
pacientes(60,98%). OutrasqueixasquesurgiramnosgruposI
e II, commenor freqüência, foramaocorrênciadeumaúnica
menstruaçãonaadolescência,aparadadamenstruação(amenorréia secundária), dispareunia, infertilidade e “síndromede
Turner”ou“disgenesia gonadal”empacientesquejáhaviam
procurado outro serviço anteriormente. Em duas pacientes
portadorasdeDGMcomgenitáliaambígua,aqueixainicialfoi
oengrossamentodavozecrescimentodopênisedepêlosem
época de puberdade ou a “impossibilidade de urinar empé”.
Esta últimatinha registro civil comodosexomasculino.

consulta. Amédiadeidadeaodiagnósticofoimenornogrupo
com DGM e o grupo que apresentou as menores médias de
estatura, peso e envergadura foi o grupo das pacientes portadorasdeDGS.
Quanto aos órgãos genitais externos, no grupo I, todasapresentavamgenitália externa feminina no momentodo
diagnóstico.NogrupoII,40(97,56%) apresentavamgenitália
externafeminina e uma(2,44%), genitália ambígua. Nogrupo
III, metade apresentava genitália externa feminina e metade,
ambígua.
Emrelaçãoaoscaracteressexuaissecundáriosfemininos, estavam ausentes em23pacientes (58,97%) do grupo I,
descritoscomopoucodesenvolvidosemnove(23,08%)ecomo
normais à primeira consulta em quatro(10,26%), sendo que
três destas já haviaminiciado hormonioterapia. Sua presença
ou ausência não foi avaliada emtrês pacientes (7,69%). No
grupoII,estescaracteresapresentavam-sehipodesenvolvidos
em22(53,66%),ausentesemnove(21,95%)edescritoscomo
normais em seis pacientes (14,63%), três destas já emusode
hormônios, não havendo registro quanto a este dado emquatro pacientes (9,76%) deste grupo. No grupo III, não foram
avaliadosemumapaciente(25%)eestavamausentesemduas
(50%), sendo que umaapresentou masculinização em época
puberal e, na primeira consulta em nosso serviço, tinha
caracteres sexuais secundários masculinos.
Analisou-setambémapresençadeestigmassomáticos,
sendoabaixaestatura,definidacomoestatura adulta inferior
a 150 cmemmulheres brasileiras, o mais freqüente nos três
grupos, sendo que estes estigmasinexistiamem30pacientes
(73,17%)comodiagnósticodeDGP. Nafigura2observa-sea
incidência dos estigmas apresentados pelas pacientes portadoras de DGS, em que, seguindo a baixa estatura, temos a
existênciadecúbitovalgo,pescoçoemesfinge,baixaimplantação de cabelos na nuca e a presença de múltiplos nevos
pigmentados comoestigmasmais freqüentes.

Tabela I – Queixa inicial das pacientes avaliadas distribuídas por
diagnóstico *

QUEIXA INICIAL
N
Falta de mênstruos
Ausência de CSS
Baixa estatura
Outras

DGS
%

31
12
11
3

N

79,49
30,77
28,20
7,69

DGP
%

34
6
3
6

DGM

82,93
14,63
7,32
14,63

n

%

2
1
1
2

50
25
25
50

*A somatória em cada grupo é superior a 100%, pois muitas pacientes
tinham mais de uma queixa à primeira consulta.
n= número de pacientes; CSS = Caracteres Sexuais Secundários

Aidade média no momento do diagnóstico foi maior
nas pacientes portadoras de DGP, grupo que apresentou tambémmaior médiadeestatura,pesoeenvergaduranaprimeira

Outros

30,77%

Micrognatia

2,56%

Deformidades de orelhas

5,13%
7,69%

Edema de extremidades

7,69%

Tóraxemescudo

10,26%

Geno valgo

10,26%

Hipertelorismo ocular

15,38%

Pregas epicânticas
20,51%

Hipertelorismo papilar

25,64%
25,64%

Quarto metacarpiano curto
Palato emogiva

28,20%

Múltiplos nevos pigmentados

33,33%
35,90%
41,03%

Baixo implante de cabelos
Pescoço emesfinge
87,18%

5,13%

0%

20%

Cúbito valgo
Baixa estatura

40%

60%

80%

100%

Ausentes

Figura 2 - Estigmas somáticos nas pacientes portadoras de disgenesia gônado-somática
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Realizou-se estudo genético em 59 das 84 pacientes,
pesquisando-secromatinasexual;ocariótipofoirealizadoem
34pacientes.NogrupoI,amaioriadaspacientes(51,28%)em
quesepesquisoucromatina sexual teve resultado negativo. O
cariótipopredominante foi 45,X(12,82%),seguidopor46,XX
(10,26%). NogrupoII,apesquisadecromatinasexualfoipositivanamaioriadaspacientes(48,78%)emquefoi realizada;
o cariótipomais freqüente foi 46,XX(31,71%), seguido por
46,XY(7,32%), caracterizando a síndromedeSwyer. Noscasos de DGM(grupo III), a cromatina sexual foi negativa nas
três pacientes em que foi pesquisada. Os resultados completos podemser vistos nas tabelas II e III.
Tabela II – Pesquisa de cromatina sexual nas pacientes distribuídas
por diagnóstico

CROMATINA SEXUAL

DGS
n
%

DGP
n
%

DGM
n
%

Positiva
Baixa positividade
Negativa
Não realizada
TOTAL

8
1
20
10
39

20
2
5
14
41

0
0
3
1
4

20,52
2,56
51,28
25,64
100

48,78
4,88
12,19
34,15
100

75
25
100

Tabela III – Cariótipo nas pacientes distribuídas por diagnóstico

CARIÓ TIPO

DGS
n
%

DGP
n
%

DGM
n
%

46,XX
46,XY
45,X
45,X / 46,XY
45,X / 46,XX
45,X / 46,XX / 47,XXX
Não realizado

4 10,26
0
5 12,82
3 7,69
2 5,13
1 2,56
24 61,54

13
3
0
0
1
0
24

31,71
7,32
2,44
58,53

0
1
0
1
0
0
2

25
25
50

TOTAL

39

41

100

4

100

100

Quanto às malformações associadas, entre as pacientes comdiagnóstico de DGS, observou-se emduasaexistência de coarctação da aorta; emoutra, observou-seaexistência
de estenose pulmonar congênita; uma paciente apresentava
sopro cardíaco sistólico intenso e uma paciente apresentava
displasia renal cística, a qual foi a óbito no período neonatal.
Entre as pacientes portadoras de DGP, observou-se associaçãodadisgenesia gonádica à síndromedeDownecomunicação inter-atrial. Uma paciente apresentou comunicação
interventricular e persistência do canal arterial e, outra,
oligofrenia. Nãoforamobservadas anomalias associadas nas
pacientes portadoras de DGM.
Emrelação ao tratamento instituído (tabela IV), todas
as pacientes do grupo I emquesemenciona o tratamento em
sua ficha clínica, foramsubmetidasàreposiçãohormonal. Em
duas,tambémserealizougonadectomia,sendoqueumaapre-
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sentava cromatina sexual negativa e cariótipo 45,X e outra,
cromatinasexualpositivaecariótipo45,X/ 46,XX.JánogrupoII,28pacientesforamsubmetidasexclusivamente à reposiçãohormonal. Duasreceberamtratamentopuramentecirúrgico, visto que uma apresentava microcalcificações emtopografia das gônadas à ultra-sonografia pélvica e a outra apresentava pesquisa de cromatina sexual negativa. Em quatro,
associou-se a gonadectomia à hormonioterapia, sendo que
duas apresentavam pesquisa de cromatina sexual negativa e
cariótipo46,XY. Nogrupo III, as três pacientes compesquisa
decromatinasexualnegativaforamsubmetidasàcirurgia,sendoqueemumadelas tambémsefezreposição de hormônios.
Umadaspacientesdoúltimogrupo,comcariótipo45,X/46,XY,
foi tratada apenas clinicamente.
Tabela IV – Tratamento das pacientes distribuídas conforme o
diagnóstico

TRATAMENTO

DGS *
n
%

n

DGP **
%

Clínico
Cirúrgico
Clínico + Cirúrgico
Não especificado

33
0
2
3

84,61
5,13
7,69

28
2

68,29

4
6

4,88
9,76
14,63

TOTAL

38

97,43

40

97,56

n

DGM
%

1
2
1
0

25
50
25
-

4

100

* Uma paciente foi a óbito em período neonatal por insuficiência
respiratória aguda.
** Uma paciente foi a óbito em decorrência à doença não relacionada
com a disgenesia gonadal antes de ser iniciado tratamento.

Discussão
Conformedescritonaliteratura,amaioriadaspacientes
denossoestudoapresentou-seàprimeiraconsultacomqueixa
deausênciademênstruos (amenorréia primária). Nogrupo I,
analisou-se o cariótipo de 15 das 39 pacientes portadoras de
DGS.Porém,aocontráriodoquesetemnaliteratura (Cotranet
al, 1991),amaioriadelas(66,67%)nãoapresentoumonossomia
doX:Delas,26,67%apresentaramumcariótipo46,XX,noqual
podehaveranomalias estruturais de umcromossomoX,como
aisocromossomia para seu braço longo, não detectadas pelas
técnicas utilizadas de análise cariotípica; 40%apresentaram
mosaicismo,masaocontráriododescritonaliteratura(Cotran
et al, 1991;Wilson&Griffin,1995)omaisencontradofoi45,X
/ 46,XY, concordando apenas com a experiência de Tho &
McDonough, (1981). Nossos resultados também discordam
da literatura (Wilson & Griffin, 1995; Muram, 1996) ao
demonstrar que 23,08%daspacientesavaliadasapresentavam
algum desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários
femininos, sendo que cinco destas apresentavam resultado
negativo para a pesquisa de cromatina sexual, duas
apresentavam monossomia do X e duas, mosaicismo 45,X /
46,XY. Uma paciente com cariótipo 46,XX apresentava
caracteres sexuais secundários femininosbemdesenvolvidos,
antes mesmodoinício da hormonioterapia substitutiva.
97

Cardoso et al

Concordamoscomaliteratura (Muram, 1996; Nielsen,
1989) ao demonstrar que o estigma mais freqüentemente
encontradonaspacientesdogrupoIfoiabaixaestatura,porém
amédia de estatura emnossogrupo(135,12cm) foi inferior à
descrita na literatura (141 –146cm), por Muram, (1996). Os
demaisestigmasforamencontradoscommenor freqüênciado
queadescrita na literatura, sendo que opterígio coli, descrito
comopresenteem46%das pacientes portadoras de síndrome
deTurner e variantes (Muram, 1996), não foi encontrado em
nenhuma de nossas pacientes.
Emrelação ao grupo II, a maioria de nossas pacientes
apresentou pesquisa positiva de cromatina sexual e cariótipo
46,XX,concordandocomWilson&Griffin(1995).Entrenossas
pacientes tambémhavia umcasodetrês irmãsportadoras de
disgenesiagonádica46,XX. Aestaturamédia(156,54cm) foi
normal, mas em 26,83% das pacientes em que se firmou o
diagnóstico de DGP foram descritos estigmas turnerianos,
sendoosmaisencontradosabaixaestaturaeobaixoimplante
de cabelos na nuca, ambos descritos em 24,39% das 41
pacientes deste grupo. Grandenúmerodepacientes(68,98%)
apresentoualgumgraudefeminizaçãoespontânea,porémem
freqüência maior que a descrita por Wilson &Griffin (1995)
(40%). Seispacientesforamsubmetidasagonadectomia,sendo
queasindicações(cromatinasexualnegativa,cariótipo46,XY
epresençademicrocalcificaçõesemtopografiagonadal)foram
semelhantes às encontradas na literatura (Bagnoli &
Hayashida,1994).
Nogrupo III, o resultado para pesquisa de cromatina
sexualmaisencontradofoionegativoe,conformeoesperado
pelo que se diz na literatura, duas pacientes tinhamgenitália
ambígua(Wilson&Griffin,1995).Houveumcaso, semelhante
aoquejáfoianteriormentedescrito(Baracatet al,1995;Wilson
&Griffin, 1995), de masculinizaçãoemépocadepuberdade,
empacientecomcariótipo46,XYegônadadisgenéticadeum
lado e testículo contralateral. As três pacientes submetidas à
cirurgiaapresentavamcromatinasexualnegativa,concordando
comasindicaçõesparagonadectomia anteriormentedescritas
(Bagnoli &Hayashida,1994).

Disgenesias gonadais

volvimentodoscaracteressexuaissecundáriosfemininos,bem
como as menstruações conseqüentes à privação hormonal,
mantendo deste modoobem-estar físico e psicológico dessas
pacientes. É tambémimportanteahormonioterapiavisandoà
prevençãodoenvelhecimento, à melhoradopadrãolipídicoe,
na medida do possível, à prevenção e ao controle da osteoporose. Também é necessário ter o conhecimento dos casos de
risco de transformação neoplásica em gônadas disgenéticas,
indicandocomprudênciaagonadectomia.

Abstract
OBJETIVES: This study intends to evaluate the bearer
patients of gonadal dysgenesis who were attended from
January, 1970 through May, 1999 in the GynecologyService
of Department of Tocogynecology of Hospital de Clínicas of
UniversidadeFederaldoParaná.
METHODS: A retrospective study was made with the 84
patients with gonadal dysgenesis who were attended in the
Endocrine Gynecology ambulatoryofthis service.
RESULTS: Among the 84 patients who were studied, 39
(46,43%) had the diagnosis of somatic-gonadal dysgenesis
(groupI);41(48,81%)ofthemhadthediagnosisofpuregonadal
dysgenesis (group II) and four (4,76%) had the diagnosis of
mixed gonadal dysgenesis (group III).
CONCLUSIONS:Thisstudyhadanalyzedanditconcluded
that convenient clinical and laboratorial observation is
importantfororientationandprognosisofgonadaldysgenesis
bearers. Finally the medical and surgical orientation in this
disorder is discussed.
UNITERMS:Amenorrhea;Gonadaldysgenesis;Infertility
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Sangramento na pós menopausa: avaliação clínica e histopatológica
Clinical and hystopatological findings in women with postmenopausal bleeding

Anaglória Pontes(1), Marcello Franco(2), Eliana Aguiar Petri Nahás(1),
Paulo Traiman(1), Rogério Dias(1), Joelcio Francisco Abbade(1), Laurival Antonio De Luca(1)

RESUMO
OBJETIVO: Avaliação clínica e análise histopatológica do endométrio em pacientes comsangramento na pósmenopausa.
PACIENTES E MÉTODOS: Foramanalisadas,retrospectivamente,268pacientescomsangramentouterinonapósmenopausa, submetidasacuretagemuterina diagnóstica. Deacordocomoachadohistopatológico,foramseparadas
aspacientescomlesõesendometriais benignas, pré-malignasemalignas.
RESULTADOS: Aanálise histopatológica mostrouque79,1%destas mulheres apresentaramlesõesendometriais
benignase20,9%pré-malignasemalignas, correspondendo a hiperplasia atípica e adenocarcinomadeendométrio.
Endométrio atrófico (28,7%) foi o achado endometrial mais freqüentemente associado ao sangramento na pósmenopausa, seguidodematerialinsuficiente(18,3%),pólipoendometrial(17,2%),adenocarcinoma(16,4%),hiperplasia
sem atipia (10,4%),comatipia(4,5%), proliferativo(3,3%),endometrite (0,4%), secretor (0,4%). Verificou-se que a
média de idade das pacientes comhiperplasia atípica e adenocarcinomafoide63,2±9,6 anos contra 58,5±8,0 anos
daquelas com lesões endometriais benignas. A obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, nuliparidade,
menopausatardia e ciclos anovulatórios ocorreramrespectivamente,nafreqüênciade49,0%, 16,6%, 49,8%, 6,8%,
25,9%e11,8%naslesõesbenignase39,6%,33,9%,58,9%,28,5%,32,1%e12,9%naspré-malignasemalignas,sendo
queaidade, nuliparidade e o diabetes mellitus apresentaramdiferençaestatisticamente significativa (p<0,05).
CONCLUSÕES: Osangramentopósmenopausarepresentasinaldealerta,necessitandodeavaliaçãohistopatológica
do endométrio mesmo nas pacientes não consideradas de risco para o desenvolvimento de câncer de endométrio.

UNITERMOS: Sangramentopósmenopausa;Histopatologia; Endométrio; Adenocarcinoma

Introdução
Osangramento na pós-menopausa (SPM) é, por definição, aquele que ocorre pelo menos um ano após a última
menstruação emmulher comfalência ovariana (Lidor et al,
1986; Rubin, 1987). Embora, na maioria das vezes, coexista
comendométrioatrófico(Gredmarket al,1995),éconsiderado
sinal de alerta pelo risco de associação comocâncer de endométrio, o qual é influenciado por fatores étnicos, geográficos
e raciais (Lidor et al, 1986). Por outro lado, a nuliparidade,
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menarca precoce, menopausa tardia, obesidade, diabetes
melitus, hipertensão arterial e o tratamentosócomestrogênios são considerados fatores predisponentes para o desenvolvimentodocâncerdeendométrio(Cowan&Morrison, 1991;
Rose,1996).
Navigência de sangramento, a análise histopatológica
doendométrionamenopausaéfundamentalparadeterminara
sua etiologia e excluir hiperplasia e câncer do endométrio.
Embora a ultra-sonografia seja inócua e possa correlacionarsecomahistopatologiadoendométrio(Gonçalveset al,1995;
Karlsson et al, 1995) e a biópsia orientada pela histeroscopia
tenha alta sensibilidade (Loffer, 1989; Karlsson et al, 1994;
Spiewankiewiczet al,1995),acuretagemuterinadiagnósticaé
procedimento ainda largamente utilizado no diagnóstico de
alterações endometriais associado ao SPM.
O objetivo desta investigação foi análise clínica e
histopatológicadoendométrio, obtida pela curetagemuterina
diagnóstica em pacientes comsangramento uterino na pósmenopausa.
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Pacientes e Métodos
Foram estudadas, retrospectivamente, 268 pacientes
com sangramento uterino na pós-menopausa, submetidas a
curetagemuterinadiagnóstica,atendidasentrejaneirode1988
adezembrode1997,noHospital das ClínicasdaFaculdadede
Medicina de Botucatu.
Adilatação e curetagemuterinadiagnósticaforamrealizadassobanestesiageralouraquianestesia.Omaterial obtidofoifixadoemformalina a 10%esubmetido a estudo histopatológico. Acoloração utilizada foi a hematoxilina-eosina.
Deacordo com o achado histopatológico do endométrio, as pacientes foramseparadas emdois grupos: lesões benignas (atrófico, pólipo, proliferativo, secretor, endometrite,
hiperplasia sematipia) pré-malignasemalignas (hiperplasia
comatipia citológicaecarcinomadeendométrio).
As pacientes incluídas no estudo tinhammais de 40
anos,epelomenosumanodeamenorréia.Excluíram-sepacientes comlesões malignas cervicais e vaginais ou em uso de
terapiadereposiçãohormonal.
Foramregistrados a idade de ocorrência de sangramento, idade da menarca, da menopausa, tempo de menopausa, antecedentes obstétricos e doenças associadas (obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, anovulação
crônica). A obesidade foi definida pelo índice de massa
corpórea (IMC), onde IMC = peso/estatura2, sendo considerado normal < 25, sobrepeso ? 25, obesidade ? 30 e obesidade mórbida ? 40kg/m2 (Kopelman, 1994). As pacientes foramconsideradas diabéticas quando apresentavampelo
menos duas glicemias de jejum superiores a 140mg% ou,
ultimamente, maiores que 126mg%ehipertensas quando a
pressão arterial foi maior que 140x90mmHg. Verificouse, também, o hematócrito e hemoglobina dessas pacientes.
A análise estatística dos resultados foi feita utilizando-se a análise de variância pelo teste F. Para comparação de
2
proporções(%)usou-seotesteQuiquadrado(x ), amboscom
níveldesignificânciade5%(p<0,05).Oriscorelativo(RR) foi
calculado pelo odds ratio (OR) com intervalo de confiança
(IC)de95%, todosnoprogramadecomputaçãoEPI-Infoversão6.02.

Resultados
Aanálise histopatológica do endométriomostrouque
em79,1%(n=212)aspacientesapresentavamlesõesendometriaisbenignaseem20,9%(n=56)adenocarcinomaehiperplasiacomatipia. Endométrioatróficofoiodiagnósticomais freqüente(28,7%),seguidodematerialinsuficiente(18,3%),pólipo
endometrial(17,2%),adenocarcinoma(16,4%),hiperplasiasem
atipia(10,4%),comatipia(4,5%),proliferativo(3,3%)esecretor
(0,4%). Observou-se um caso de endometrite (0,4%) e, em
outro, (0,4%)nãoseobtevematerialparaoexamehistopatológico devido a estenose do canal cervical (Tabela I).
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Tabela I - Diagnóstico histopatológico do endométrio nas 268
pacientes com sangramento uterino na pós menopausa.

Diagnóstico Histopatológico

nº

Atrófico
Material Insuficiente
Pólipo Endometrial
Adenocarcinoma
Hiperplasia sem Atipia
Hiperplasia com Atipia
Proliferativo
Secretor
Endometrite
Estenose do Canal endocervical
Total

77
49
46
44
28
12
09
01
01
01
268

%
28,7
18,3
17,2
16,4
10,4
4,5
3,3
0,4
0,4
0,4
100,0

ATabela II mostra a distribuição das 268 pacientes
com SPM, submetidas a curetagem uterina diagnóstica, segundo a faixa etária e de acordo com a lesão endometrial
benigna ou pré-malignaemaligna. Aidade variou entre 46 e
88 anos, com média e desvio padrão de 59,3 ± 8,7 anos. A
maioria pertencia à faixa etária de 50 a 69 anos.

Tabela II - Faixa etária das 268 pacientes com sangramento uterino
na pós-menopausa, de acordo com a lesão endometrial benigna ou
pré-maligna e maligna.

Idade (anos)
40
50
60
70
80
Total

50
60
70
80
90

Benigna
n
%
10
123
56
18
05
212

4,7
58,0
26,4
8,5
2,4
100

Pré-Maligna e Maligna
N
%
00
22
23
07
04
56

00
39,3
41,1
12,5
7,1
100

A menopausa ocorreu entre 38 e 59 anos commédia
de 50,1 ± 12,6 anos nas lesões benignas e 50,1 ± 4,6 para as
lesõespré-malignasemalignas. Otempotranscorrido da menopausa até a ocorrência do sangramento é apresentado na
Tabela III. Observa-se que a freqüência do sangramento diminuiucomotranscorrer da idade e dos anos da menopausa.
Além do que, a maioria (64,6%) das pacientes com lesões
endometriais benignas sangraram dentro dos primeiros 10
anos após a menopausa. ATabela IVapresenta as características clínicas (média ± desvio padrão) das pacientes de acordocomalesão endometrial benigna ou pré-malignaemaligna. Verifica-se que aquelas comlesões endometriais malignas apresentavamidade e tempo de menopausa maior e númeroinferiordegestaçõesepartosquandocomparadasàquelas comlesões endometriais benignas. Essas diferenças foram estatisticamente significativas (p<0,05). A idade da
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menarca, da menopausa e o IMCnão apresentaramdiferenças significantes entre os dois grupos. O IMC, segundo o
tipo de lesão endometrial, encontra-se na Tabela V.
Tabela III - Tempo transcorrido entre a menopausa e a ocorrência
do sangramento, nas 268 pacientes com sangramento uterino pósmenopausa, de acordo com a lesão endometrial (benigna ou prémaligna e maligna)

Tempo menopausa (anos)
1
5
5 10
10 15
15 20
20 25
25 30
? 30
Total

Benigna Pré-Maligna e Maligna
n
%
n
%
98
39
29
20
15
07
04
212

10,0 17,9
11,0 19,6
13 23,2
07 12,5
10 17,9
03
5,3
02
3,6
56 100,0

46,2
18,4
13,7
9,4
7,1
3,3
1,9
100,0

Tabela IV - Características clínicas das pacientes com sangramento
uterino pós-menopausa (média ± desvio padrão) de acordo com o
tipo de lesão endometrial: benigna ou pré-maligna e maligna

Características clínicas

Idade de ocorrência do SPM (anos)*
Tempo de menopausa (anos)*
Número de gestações*
Número de partos*
Idade menarca (anos)
Idade menopausa (anos)
Índice de Massa Corpórea (kg/m2)

Benigna
(x ± s)

Pré-Maligna e
Maligna
(x ± s)

58,5 ± 8,0
8,5 ± 8,3
5,4 ± 4,3
4,6 ± 3,3
12,9 ± 1,6
50,1 ± 12,6
29,9 ± 5,6

63,2 ± 9,6
13,0 ± 8,5
3,9 ± 3,9
3,1 ± 3,5
13,2 ± 1,8
50,1 ± 4,6
29,8 ± 6,4

* p<0,05 = significante

Tabela V - Índice de massa corpórea (IMC) nas pacientes com
sangramento uterino pós-menopausa de acordo com o tipo de lesão
endometrial benigna ou pré-maligna e maligna

IMC (kg/m2)
< 25
25 - 29,9
30 - 39,9
? 40
Total

Benigna
N
%
33
69,0
85,0
13,0
200*

16,5
34,5
42,5
6,5
100,0

Pré-Maligna e Maligna
n
%
14,0
18,0
17,0
04
53*

26,4
34,0
32,0
7,6
100,0

* O peso e a estatura de 15 pacientes (12 grupo benigno e 3 grupo
pré-maligno e maligno) não estavam registrados.
IMC = Peso/Estatura2 (kg/m2)
< 25 = normal
25 - 29,9 = sobrepeso
30 - 39,9 = obesidade
? ?40 = obesidade mórbida

A prevalência dos fatores considerados predisponentes para o câncer de endométrio, considerando-se o achado
histopatológico benigno ou pré-maligno e maligno está apresentadonaTabelaVI.Asdoençascomumenteassociadascomo
obesidade,diabetesmelitusehipertensãoarterialforamencontradas,respectivamente,numpercentualde49,0%,16,6%e49,8%
naslesõesendometriais benignascontra39,6%,33,9%e58,9%
nas pré-malignas e malignas. Outros fatores considerados de
riscocomonuliparidade,menopausatardiaeciclosanovulatórios
apresentaramfreqüência de 6,8%, 25,9% e 11,8%nas lesões
benignascontra28,5%,32,1%e12,0%nahiperplasiaatípicae
câncer de endométrio. Na população estudada, além da idade
avançada,somenteodiabetesmellitus e nuliparidade apresentaramrisco relativo significante para desenvolvimento de lesõesmalignas. Oriscorelativodasmulheresnulíparasapresentaremlesõespré-malignasemalignasfoi5,51,comintervalode
confiança de 2,33-13,13, quando comparado às com mais de
umagestação,enquantoquenaspacientescomdiabetesmellitus
oriscodeteremlesãoendometrial pré-malignaemalignafoi2,58
(IC:1,26-5,26)vezesmaiordoquenasnãodiabéticas.

Tabela VI - Percentual dos fatores considerados predisponentes para o desenvolvimento do câncer de endométrio de acordo com os
resultados histopatológicos: benigno e pré-maligno e maligno

Resultado Histopatológico
Benigno (n)

Pré-Maligno e Maligno (n)

Risco relativo
OR (IC 95%)

Obesidade (IMC ? ?30)

49,0% (98/200)

39,6% (21/53)

0,68 (0,35-1,32)

Diabetes Mellitus *
(> 126mg%)

16,6% (35/211)

33,9% (19/56)

2,58 (1,26-5,26)

Hipertensão Arterial
(> 140 x 90mmHg)

49,8% (105/211)

58,9% (33/56)

1,45 (0,77-2,75)

Nuliparidade *

6,8% (14/207)

28,5% (16/56)

5,51 (2,33-13,13)

Menopausa Tardia
(> 52 anos)

25,9% (55/212)

32,1% (18/56)

1,35 (0,68-2,68)

Ciclos Anovulatórios

11,8% (24/203)

12,9% (7/54)

1,11 (0,41-2,93)

Fatores
predisponentes

* p<0,05 = significante
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O hematócrito (Ht) e a hemoglobina (Hb) encontravam-se dentro dos limites da normalidade em 97% dos casos (Ht > 35% e Hb > 11g/dl), indicando sangramento de
pequena intensidade na maioria dos casos.

Discussão
Cercade4a10%dasmulheresapresentamsangramento na pós-menopausa de várias causas: atrofia endometrial,
pólipos,hiperplasiadoendométrio,adenocarcinoma,proliferaçãoendometriale,raramente,endométriosecretor(Rubin,1987).
Os resultados deste trabalho mostram que o endométrioatróficoestavaassociadoaoSPM, em28,7%doscasos, o
queestádeacordocomdiversosautores(DeLucaet al, 1975;
Lidor et al,1986;Andradeet al,1995;Conoscenti et al,1995;
Gredmark et al,1995;Nagele et al,1996).Omecanismopelo
qual ocorre sangramento no endométrio atrófico não é bem
conhecido. Têmsido proposto: alterações vasculares, mecanismohemostático anormal emnívelendometrial e influência
dos níveis de estrogênios endógenos (Gredmark et al, 1995).
Após a menopausa, com o declíneo dos estrogênios, o endométrio torna-se inativo, mostrando, histopatologicamente,
pequenas glândulas tubulares e o estromacompacto e denso.
Esteendométrioatróficoémuitofrágilepode,ocasionalmente, sofrer ruptura e causar sangramento (Rubin, 1987).
Assim como outros autores (Andrade et al, 1995;
Gredmark et al,1995;Karlssonet al,1995;Garciaet al,1998),
verificamospercentualelevadodematerialinsuficiente(18,3%).
Possivelmente,pelofatodecercade40%daspacientesencontrarem-secommaisde60anosdeidadeeacimade10anosde
menopausa,emquehámaiorgraudeatrofiaendometrial.Também podem corresponder a lesões focais: pólipos, miomas
submucosos,hiperplasiaecâncerdeendométrioquenãoforam
diagnosticadaspelacuretagem(Spiewankiewicset al,1995).
Opólipo endometrial ocorreuem17,2% dos casos de
SPM, seguidodoadenocarcinoma(16,4%),dehiperplasiasem
atipia (10,4%) e comatipia (4,5%). Aprevalência de pólipo
endometrial pode ter sido subestimada porque a curetagem
uterinaapresentabaixasensibilidadeemdiagnosticar e retirar
essas lesões (Bonavolonta et al, 1994).
A freqüência observada para o adenocarcinoma de
endométrio(16,4%), chamaaatençãoedivergedealgunsautores, que encontraram 5% a 14% (Lidor et al, 1986), 7%
(Andrade et al, 1995), 10,1%(Gredmark et al, 1995), 8%
(Conoscenti et al, 1995), eassemelha-seaosdeDeLucaet al,
1975, noperíodode1966a1973com11,7%eaosdeKarlsson
et al (1995)com14%. Umaexplicaçãoparaestefatoseriadecorrente do trabalho realizar-se emumhospital terciário, de
referência, para o qual casos suspeitos de malignidade são
encaminhadosrotineiramente.
O endométrio proliferativo observado em nove casos
(3,3%), ocorreunosprimeiroscincoanosapósamenopausa,
demonstrando alguma atividade estrogênica endógena.
Apesar de alguns autores considerarem a obesidade
como importante fator de risco para o desenvolvimento de
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hiperplasia e câncer de endométrio (Parazzini et al, 1991;
Andrade et al, 1995; Burke et al, 1996; Garcia et al, 1998;
Gredmark et al, 1999), não foramobservadas diferenças estatisticamente significantes (p>0,05) quanto à ocorrência de
obesidade nas pacientes com lesões endometriais benignas
(49,0%) e pré-malignasemalignas (39,6%), resultadosestes
queconcordamcomosdeFeldmanet al,1995.Estefatosugere que a obesidade emmulheres na pós-menopausa pode ser
umfator de risco tanto para lesões benignas, tais comohiperplasiasematipia,pólipoendometrialeendométrioproliferativo,
comoparaaslesõespré-malignasemalignas. Umamaiorpredisposição para câncer de endométrio em mulheres obesas
seriadecorrentedoaumentodaconversãodeandrostenediona
para estrona sob ação da aromatase no tecido adiposo (Judd
et al, 1982). Alémdoque, a própria obesidade diminui a produção hepática da globulina carreadora dos hormôniossexuais(SHBG), comaumentodosníveis circulantes de estrogênios(Burke et al,1996).
OdiabetesmellitustipoII,apresentoudiferençaestatística significante quando foram comparados os dois grupos
(33,9%nos casos pré-malignos e malignos contra 16,6%nos
benignos), resultadoestecomparávelaosdeWeber et al (1999).
Brinton et al (1992)observaramqueodiabetesmellitusestaria
associadoaoriscosignificativoparacâncerdeendométrio, independentedopeso.Oriscorelativoaumentadoemduasvezes
nasmulheres diabéticas estaria relacionado aos altos níveis de
lipídios, estrogênios e, possivelmente, outros hormônios, havendo necessidade de maiores estudos para se avaliar o risco
decâncerdeendométrioemmulheresdiabéticas.
Ahipertensãoarterialsistêmica,apesardesuaaltaprevalência,nãoparecerelacionar-secomamalignidadeesimao
fator idade, desde que a ocorrência de hipertensão foi semelhante nos dois grupos (58,9% malignas contra 49,8%nas
benignas).
Outros fatores considerados de risco como a
nuliparidade, anovulação crônica e menopausatardia estariamrelacionados à prolongada exposição de estrogênios sem
produçãoadequadadeprogesterona,aumentandooriscopara
câncer de endométrio. Os resultados deste trabalho mostraramqueanuliparidadeapresentoudiferençaestatisticamente
significativa(p<0,05)quandosecomparoulesãoendometrial
benigna com pré-maligna e maligna, dados estes coerentes
comosdeBrintonet al. (1992) que, emumestudo caso-controle, observaram a ausência de gravidez comoomaior fator
de risco para o desenvolvimento do câncer de endométrio.
A ultra-sonografia transvaginal, embora tenha alta
acuracidade emdetectar lesões endometriais focais e avaliar
espessuraendometrial, tembaixa especificidade (Karlsson et
al,1994).Poroutrolado,ahisteroscopiaapresentamaior sensibilidade (98%) que a curetagem uterina (65%), apesar da
especificidade de ambas ser de 100%na obtenção de amostrasendometriais para análise histopatológica (Loffer, 1989).
Ahisteroscopia combiópsiaendometrial seletiva é o método
deescolhaetemindicaçãoprecisanainvestigaçãodosangramento uterino anormal, recorrente ou persistente onde a
curetagemmostrou material insuficiente para o diagnóstico
(Spiewankiewicz et al, 1995). Lesões endometriais focais ou
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localizadas próximo às tubas uterinas podem não ser detectadas pela curetagem ou passar desapercebidas em 10% a
42,1% dos casos (Brooks & Serden, 1988, Spiewankiewicz
et al, 1995). Stock e Kanbour (1975), emtrabalho clássico,
realizaramcuretagemuterina imediatamente antes da histerectomia, e observaram que em 60% dos casos, menos da
metade da cavidade endometrial tinha sido curetada.
Acuretagemuterina diagnóstica, apesar de suas limitações (custo, internação, anestesia, não visualização da
cavidade uterina) (Nagele et al,1996),aindaéummétodoutilizado para o diagnóstico histopatológico de lesões endometriais emmulherescomsangramentouterinoanormal, principalmente na pós-menopausa.
Embora as lesões endometriais benignas perfaçam
79,1% dos casos na população estudada, o sangramento na
pós-menopausa representa sinal de alerta, não podendo ser
conduzido de maneira expectante, requerendo avaliação
histopatológica do endométriomesmonaspacientes não consideradas de risco para o desenvolvimento de câncer de endométrio.

Abstract
OBJECTIVE: Toclinicallyandhistopathologicallyevaluate
theendometriumin womenwith postmenopausalbleeding.
PATIENTS AND METHODS: Westudiedretrospectively268
womenwith postmenopausalbleedingthatweresubmitted to
diagnostic uterine curettage. The histopathological findings
allowed us to separate the women with benign lesions from
thosewith premalignant and malignant lesions.
RESULTS: Thehistopathologicalfindingsshowedthat79.1%
womenhadbenignendometriallesionsand20.9%hadatypical
hyperplasia and endometrial adenocarcinoma. The most
frequent cause of postmenopausal bleeding was atrophic
endometrium(28.7%) followedbyinsufficientsamples(18.3%),
endometrial polyps (17.2%), adenocarcinoma (16.4%),
hyperplasia with no atypia (10.4%), hyperplasia with atypia
(4.5%),proliferativeendometrium(3.3%),endometritis(0.4%),
secretory endometrium(0.4%). The mean age of the women
with atypical hyperplasia and adenocarcinoma was higher
(mean±standard deviation of 63.2±9.6 years) than that of
womenwith benignlesions(58.5±8.0).Wefoundthefollowing
results for benign and premalignant and malignant lesions,
respectively:obesity, 49.0%,39.6%;diabetesmellitus,16.6%,
33.9%;systemicarterialhypertension,49.8%,58.9%;nulliparity,
6.8%,28.5%; late menopause,25.9%,32.1%,andanovulatory
cycles, 11.8%, 12.9%. Only age, nulliparity and diabetes
mellitus showedstatistical significant difference (p<0.05).
CONCLUSION: Postmenopausal bleeding is a warning
symptomthatrequiresathoroughhistopathologicalevaluation
of the endometrium even in patients that are not at risk of
endometrialcancer.
UNITERMS: Postmenopausal bleeding; Endometrium;
Histopathology; Adenocarcinoma
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Ovário inguinal, útero unicorno, agenesia ureteral e hipoplasia renal ipsilaterais:
relato de caso e revisão de literatura
Inguinal ovary, unicorn uterus, ureteral agenesis and renal hypoplasia ipsilateral: case report and review of the literature
Liliane Herter, Alberto Saute, Juliano Missel, Ricardo Boose

RESUMO:
Ovárioectópico é umachadoraro na clínica ginecológica. Poucos casos foramrelatados até hoje, sendo o primeiro
relatadoem1877por Biegel’
s (Daw,1973). Nossotrabalho temcomoobjetivocontribuircoma literatura mundialao
relatar umcasodeovárioetuba uterina ectópicos situados no anel inguinal profundo à esquerda emumapaciente
comhistória de dor pélvica crônica e infecções urinárias de repetição. Alémdofato de estar situado emlocalpouco
comum, este ovário tambémestava associado a hipoplasia renal, agenesia ureteral, cistoadenofibromaovariano e
focos de endometriose.
UNITERMOS: Ovário ectópico; Malformação; Ectopia; Útero unicorno; Agenesia ureteral; Hipoplasia renal;
Endometriose.

Introdução:
Ovário ectópico é uma entidade rara (Netter,1988). Os
autores, revisando a literatura desde 1966, encontrarams apenas 15 artigos sobre este tema.SegundoLachmanet al. (1980)
a expressão ovário ectópico deve englobar os termos ovário
acessório e ovário supranumerário. Otermo ovário acessório
refere-seatecidoovarianolocalizadoemsítio próximoaosítio
usualoqualmantém-seconectadoaumovárionormal. Otermo
ovário supranumeráriodiz respeito a casos de tecido ovariano
semrelaçãoalgumacomumovárionormal,podendoserencontrado na pelve, aderido na parede anterior ou posterior do útero, parede da bexiga e parede pélvica, retroperitônio, omento,
área paraaórtica, mesentério colônico, grande lábio, ligamento
largo (Alpern, 1990; Levyet al., 1997, Machiels et al., 1998).
Lachman & Berman, (1991), ainda classificam os ovários
ectópicosdeacordocomsua etiologia: implante pós-cirúrgico,
implantepós-inflamatórioeverdadeiro(embriológico).
Quanto à origemembriológica, os ovários acessórios e
supranumerários têm diferentes origens. Ovários acessórios
provémdaseparaçãododesenvolvimentodoovárioprimordial
na linha germinal.Sãosupridosporvasosdalojaovariananormal, atravésdeprolongamentodosvasosdomesovário. Oováriosupranumerário,diferentedoacessório,surgeemumaseparação da loja ovariana normal. Provém da transplantação do
tecido da linha germinal ou da precoce ruptura da migração
gonadal através do mesentérionormal, sendo responsável por
sua localização emgrande omento (Mercer et al., 1987). Um
ováriosupranumeráriopodeestarintraouextraperitonealepode
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ser sítio de cistos, teratomasousarcomas (Netter, 1988).
Ováriosupranumerário associado a agenesia bilateral é muitorara (Netter,1988). Aausênciaunilateraldoováriotemsido associada com a ausência tambémdatuba correspondente (Bhatnagar, 1994).
Biegel em 1877 descreveu o primeirorelato de tecido
ovarianoectópico(Daw,1973).Estetecidoovarianoectópicoé
capazdesecretarhormônios,mesmotendosuaposiçãodistantedapelve. Algunsautores(Peeret al.,1981;Kriplaniet al.,1995)
relataramcasosdepacientesquetinhamausênciabilateraldas
tubas e ovários, ao quais desenvolveramcaracterísticas sexuaissecundárias normaisemenstruavam.Posteriormente,descobriu-se que nestas pacientes havia um ovário ectópico em
omento que secretava estrogênio. Estudos experimentais em
animais demonstram que tecido ovariano autotransplantado
continua mantendo sua função, como no autotransplante de
tecidoesplênicoemanimaisesereshumanos(Lachman,1991).
Peer et al. (1981) relatam que a agenesia de ovário
pode estar presente em algumas síndromes genéticas tais
como:trissomiado13,trissomiado18,ataxia-telangectasia,
síndromedeDiGeorge,eexcepcionalmenteemsíndromede
Swyer. Alémdisso, outra causa pode ser a absorção de anexos, unilateral ou bilateral, devido a processos inflamatórios
ounecrose pós torção (Peeret al., 1981).
Aausênciadeumovário é quase invariavelmente associado com a falência do desenvolvimento da tuba correspondente,dorimedoureteripsilateraiseúterounicorno.Esta
deficiência unilateral é presumivelmente devido a agenesia
completadeumapregaurogenital(Netter,1988).Oachadode
úterounicornocomagenesiarenal,entretanto,nãonecessariamenteimplicanaausênciadeumovário. Umovárioectópico
usualmenteassociadocomaparteterminaldatubapodeestar
presentenaregiãolombar retroperitonealouárea inguinal.
Odeslocamento congênito inclui herniação do ová-
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riodentrodosacoperitonealnaregiãoinguinal,femoral, ciática, obturadoraouperineal(Machielset al., 1998;Netter,1988).

Relato de Caso:
LTCP,24anos,feminina, branca, casada, procedente
dePOA. Consultou por dor pélvica crônica. Referia menarca
aos 10 anos, nulípara, dismenorréia desde a menarca que se
intensificou nos últimos2anos. Informavatambémser portadora de infecção urinária de repetição desde a infância com
conseqüente atrofia do rim esquerdo.
Aoexamefísicoapresentava-secombomestadogeral,
50Kg,147.6cm,normotensa(120X80mmHg). Aotoqueginecológico o útero encontrava-se desviado para a direita, doloroso e retrovertido. Oexamedireto identificou umafloranormal. Acolposcopianãorevelouanormalidades.
O exame citopatológico foi negativo para células
malignas.Aspesquisasendocervicaisdeclamídia,gonococo,
micoplasmaeureaplasmatambémforamnegativas.Oexame
qualitativo de urina não evidenciou anormalidades e a
urocultura não demonstroucrescimento de germes.
A paciente foi então submetida a uma
videolaparoscopiaporsuspeitadeendometriose. Nesta cirurgia foi identificado útero unicorno à direita, trompa e ovário
direitos normais (figura 1). Atrompa direita era permeável
(cromotubagempositiva). Nãofoivisualizadoanexouterinoà
esquerda. Foram constatados focos de endometriose ao nível
de fundo-de-saco vaginal posterior e anterior. Narevisão da
cavidadefoiidentificadoovárioetromparudimentar localizados ao nível do anel inguinal esquerdo (vide figura 2). Além
disso,oovárioectópicoapresentava-secomumcisto. Oureter
esquerdo mostrava-se ausente. A cistoscopia mostrava ausência de meato ureteral à esquerda. Foi então realizado
anexectomia à esquerda e biópsia emfocodeendometriose.
A análise anatomopatológica do anexo esquerdo
identificoupresençade tecidoovarianoetubário,alémdeum
cistoadenofibroma (figuras 3, 4 e 5). A biópsia de peritônio
acusouinflamaçãocrônicacomfibroseehemorragia antiga.

Figura 2 - Ovário e tubano anel inguinal. Presença de tumor cístico
em ovário.

Figura 3 - Segmento da trompa (HE)

Figura 4 - cistoadenofibroma (HE)
Figura 1 - Útero unicorno e ovário e tuba normais a direita
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Figura 5 - Parede do cisto folicular (HE)

Discussão:
No caso relatado a paciente apresentava diagnóstico
prévio de atrofia renal pós-infecções. No entanto, tratava-se

de uma hipoplasia renal esquerda associada à agenesia de
ureter esquerdo, útero unicorno à direita e ovário e tuba esquerdos no anel inguinal.
Levy et al. (1997) relatam que ovários ectópicos
supranumeráriospodemestar associados commalformações
congênitas de outros órgãos da crista urogenital, incluindo
agenesia de ureter e/ou renal, divertículo cístico, duplicação
dosistemacoletor,malformaçãouterina,malformaçãodatuba
uterina e agenesia de anexo(s). Wharton (1959) observando
23 pacientes, notou que 3/4 das que tinham ovário
supranumerárioe5/19 das que tinhamovárioacessórioapresentavam defeitos congênitos, mais freqüentemente malformaçõesdosórgãosgênitourinários (Han-Pederson&Larsen,
1984).
A literatura identificou que retroperitônio, omento,
mesentérioesuperfície uterina são os locais mais comunsde
ovários ectópicos. Não encontramos caso relatado de ovário
ectópicoemanel inguinal. Osautoresanalisaramtambémquais
os locais onde se encontravam os ovários ectópicos e quais
eramostumores associados (tabela I).
Em virtude da freqüente associação entre malformaçõesurológicas e ginecológicas, é importante umaboaavaliação morfológica e funcional destas pacientes.

Tabela I - Relação do local de ovários ectópicos e associação com tumores

AUTOR

LOCALIZAÇÃO

TUMOR

Burnett, 1961
Pearl e Plotz, 1963
Daw, 1973
Abrego e Ibrahim, 1975
Peer et al., 1981
Lee e Gore, 1984
Han-Pederson e Larsen, 1984
Mercer et al., 1987
(Dois casos reportados)

Entre o ureter e o retossigmóide
Abaixo e lateralmente ao ligamento útero-sacral esquerdo
Sobre o ceco e envolto pelo omento
Mesentério do íleo distal
Omento
Retossigmóide
2 cm acima do promontório e ovário ao nível de L2-L3 com corpo lúteo
1) 2 cm caudal do ovário direito junto a artéria hipogástrica

1)Cistadenoma Seroso

Machielss et al., 1998
Alpern, 1990
Lachman e Berman, 1991
McCullough et al., 1992
Peedicayil et al., 1992
Kriplani et al., 1995
Levy et al., 1997

2) Anterior e acima do fundo uterino
Grande lábio vaginal esquerdo
Subperitoneal, 2 cm posterior e cefálico junto ao ligamento infudíbuloovariano direito
Unido ao útero anterior por banda fibrosa
Junção do útero com a cérvix
Omento
Omento
Infra-renal

Summary:
Ectopicovaryisararefindinginthegynecologicclinic.
Fewcasesofectopicovarywerereported so far. It wasinitially
108

2)Cisto dermóide

Cisto dermóide
Carcinoma de células renais com
elementos papilar e sarcomatóide

reportedin1877byBiegel’
s(Daw,1973).Theaimofthispaper
is to give a contribution to the world literature in reporting a
case of ovary and uterine tube placed in the left deep inguinal
ring in a patient with a history of chronic pelvic pain and
repetitive urinary infections. This ovary was placed in an
uncommon place and was also associated with renal
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hypoplasia, ureteral agenesis, ovarian cystadenofibromaand
endometriosis focus.
UNITERMS: Ectopicovary;Malformation;Ectopic;Unicorn
uterus; Ureteral agenesis; Renal hypoplasia; Endometriosis.
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Resumos de Publicações
Diversos
Histeroscopia ambulatorial é bem aceita pelas pacientes
Em estudo randomizado e controlado, os autores compararam o grau de satisfação de pacientes com sangramento
disfuncional submetida a histeroscopia realizada ambulatorialmente ou em ambiente cirúrgico, com anestesia. As
pacientes do primeiro grupo recuperaram-se mais rapidamente, e 78% delas relataram que a dor devido ao exame
foi menor do que uma cólica menstrual. A satisfação das pacientes foi similar em ambos os grupos.
BMJ 2000;320:279-282
A maioria das histerectomias é mal indicada
Aproximadamente 75% das histerectomias realizadas por situações não oncológicas e não de urgência foram mal
indicadas. A conclusão é de estudo conduzido em 9 centros, após análise de 497 mulheres submetidas a
histerectomia. Sessenta por cento das histerectomias ocorreram por leiomioma, 11% por relaxamento pélvico, 9%
por dor e 8% por sangramento. Ao serem re-avaliadas por um grupo de especialistas seguindo recomendação do
Colégio Americano de Ginecologia, 70 a 76% não se enquadravam como indicação.
Obstet Gynecol 2000;95:199-205
Ablação endometrial para menorragia tem bons resultados
A ablação endometrial realizada com histeroressectoscópio e roller ball em 39 mulheres com menorragia disfuncional,
mostrou que após 5 a 6 anos, 12 mulheres estavam amenorreicas, 9 estavam na pós menopausa, 2 tinham sido
submetido a histerectomia e 2 não foram devidamente seguidas. Das 14 que ainda menstruavam, a perda sanguínea
era bem menor do que a perda antes da cirurgia. Os autores afirmam que os resultados desfavoráveis desta técnica
publicados anteriormente eram devido a uma má seleção das pacientes ou uso incorreto da técnica, e postulam
que os resultados desta técnica podem ser excelentes se bem indicada e realizada.
Obstet Gynecol 2000;95:251-254
Hipertrofia de lábios menores: bons resultados a longo prazo da redução cirúrgica
A análise de 163 pacientes operadas, entre os 12 e 67 anos, e seguidas por até 9 anos, mostrou que o procedimento
cirúrgico tem alta taxa de aceitação. As principais razões para a indicação cirúrgica foram estéticas (87%), desconforto
com as roupas (64%), desconforto durante exercício (26%) e dificuldade ao coito (43%). Não houve complicações
relacionadas à cirurgia, e os resultados anatômicos foram satisfatórios em 93% dos casos após um mês do
procedimento. No seguimento de longo prazo, 83% das pacientes estavam satisfeitas com a cirurgia.
Am J Obstet Gynecol 2000;182:35-40
Screening precoce é benéfico para mulheres com história familiar de câncer de mama
Em mulheres com história familiar de câncer de mama, começar a avaliação da mama cinco anos antes da idade
de aparecimento do câncer no familiar mais jovem acometido pela doença aumenta a chance de detectar o
câncer de mama em estádio mais precoce, e com resultados mais favoráveis, com redução da mortalidade em
30%. Para chegar a estas conclusões, os investigadores conduziram um estudo entre 1994 e 1998, na Holanda, e
avaliaram 294 mulheres com risco moderado e 384 mulheres com alto risco de desenvolver o câncer de mama,
todas com história familiar de câncer de mama.
Eur J Cancer 2000;36:514-519
Estradiol sublingual reverte a psicose puerperal
A psicose puerperal atinge entre 10 e 22% das mulheres, e os baixos níveis de estradiol deste período podem estar relacionados
a esta patologia. Foram avaliadas 10 pacientes admitidas com o quadro de psicose puerperal, todas com baixos níveis de
estradiol. Após duas semanas de tratamento com estradiol, os níveis séricos foram restabelecidos e o escore de avaliação
psiquiátrica caiu de 78,3 para 18,8 em 1 semana de tratamento e estavam ausentes após duas semanas. Uma paciente
interrompeu o tratamento, e seu quadro patológico se restabeleceu. Este estudo mostra uma possível conexão entre os
baixos níveis de estradiol e a resposta clínica ao tratamento com estradiol em mulheres com psicose puerperal.
J Clin Psychiatry 2000;61:166-169
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Flutamida superior ao finasteride no hirsutismo feminino
Foi comparado de forma randomizada o efeito da flutamida 250 mg/d com finasteride 5 mg/d em 70 mulheres
com hirsutismo, sendo 37 com SOP, por 12 meses. A redução do escore de hirsutismo foi significantemente maior no
grupo que tomou flutamida. Além disso, esta medicação não alterou níveis hormonais, o que não aconteceu com
o uso da finasteride.
Fertil Steril 2000;73:984-987

Climatério
Depressão aumenta o risco de osteoporose
A densidade óssea foi medida em 18 pacientes com depressão, sendo re-avaliada com 24 meses. A perda óssea
anual foi de 6,9 mg/cm3 em homens tratados para depressão, contra 3,9 mg/cm3 em controles. Para as mulheres,
esta diferença foi ainda maior: 3,8 versus 0,9 mg/cm3, respectivamente. Embora seja uma casuística pequena, os
autores hipotetizam que a maior perda óssea ocorrida em indivíduos com depressão ocorra devido a uma alteração
da função neuroendócrina, com reflexos no metabolismo ósseo.
Am J Psychiatry 2000;157:118-120.
Alendronato não aumenta o risco de distúrbios gastrointestinais
O tratamento da osteoporose com alendronato não aumenta o risco de ter efeitos adversos relacionados ao trato
gastrointestinal, mesmo em mulheres mais suscetíveis. Estas conclusões são de estudo com 3235 mulheres que
tomaram 5 mg por dia de alendronato durante 2 anos seguidos do uso de 10 mg, comparadas a grupo placebo.
Durante um seguimento médio de 3,8 anos, 47,5% das mulheres tomando alendronato e 46,2% das mulheres
tomando placebo relataram algum efeito gastrointestinal. Este estudo bem conduzido não confirma, portanto,
aquela impressão clínica que se tinha de que o alendronato estava muito relacionado a este tipo de efeito adverso.
Arch Intern Med 2000;160:517-525.
TRH não previne progressão de doença cardíaca: outro estudo similar ao HERS
Há dois anos, o estudo HERS havia demonstrado que o uso de TRH por 4 anos não reduzia a incidência de infarto do
miocárdio em mulheres na pós menopausa com doença cardíaca. Neste relato, apresentado por Herrington durante
a 49th Annual Meeting of the American College of Cardiology, relativo ao Estrogen and Atherosclerosis trial (ERA) há
uma confirmação destes dados. Foram 309 mulheres randomizadas para receber estrogênio eqüino conjugado
0,625 mg/d, estrogênio conjugado 0,625 mg/d mais acetato de medroxiprogesterona 2,5mg/d ou placebo. Não
houve diferença entre os 3 grupos em relação à progressão da doença cardiovascular. Ambos estudos, portanto,
concluem que este esquema de TRH não é capaz de reverter a doença cardíaca já instalada, mas não podem
concluir nada a respeito de possíveis ações preventivas dos estrogênios.
Fitoestrogênios são alternativas seguras à TRH
Os estrogênios derivados de plantas podem prover os efeitos benéficos dos estrogênios sem aumentar os riscos de patologia
mamária ou uterina. Esta é uma revisão bem atual sobre estes compostos, que estão na soja, cereais, broto de alface e outras
plantas. Seus efeitos benéficos sobre o perfil lipídico refletem-se na diminuição do colesterol total em 9% e do LDL-colesterol em
13%, sendo esta redução ainda maior em pacientes hipercolesterolêmicas. Os efeitos potenciais dos fitoestrogênios são ainda
a diminuição dos fogachos, diminuição do risco de câncer de mama e proteção contra osteoporose. Em conclusão, o artigo
indica que os estrogênios contidos em vegetais têm muito a oferecer, e constituem um grande potencial de pesquisa.
J Am Coll Cardiol 2000;35:1403-1410.
Cafeína não está relacionada à perda óssea na pós-menopausa
Com critérios rígidos de inclusão, os autores não encontraram correlação entre a ingestão de cafeína e alterações na densidade
óssea em mulheres na pós-menopausa por um período de dois anos. Trata-se de um estudo longitudinal com 92 mulheres
brancas com idade entre 55 e 70 anos e peso entre 70 e 130% do peso ideal, sem outros fatores de risco para osteoporose.
J Am Coll Nutr 2000;19:256-261.
TRH aumenta o risco de tromboembolismo
O que já era conhecido saiu agora publicado e bem documentado. Analisando as pacientes do estudo HERS, os
autores estudaram 2763 pacientes e constataram que a TRH aumenta o risco em até três vezes de trombose
venosa profunda ou embolia pulmonar. O risco foi aumentado entre as mulheres com fraturas, câncer, pacientes
submetidas a cirurgia e pacientes internadas para procedimentos não cirúrgicos. Os autores recomendam que
pacientes com estes fatores de risco não deveriam usar TRH.
Ann Intern Med 2000;132:689-696.
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Altos e baixos da TRH e doença cardíaca
Estudos preliminares do Women´s Health Iniciative (WHI) indicam que mulheres que usam estrogênios e progestogênios,
ou apenas estrogênios, tiveram risco discretamente maior de eventos cardiovasculares nos dois primeiros anos do
estudo do que mulheres tomando placebo. Mas menos que 1% das 27348 mulheres envolvidas no estudo tiveram
infarto do miocárdio, acidentes cérebro-vasculares ou coágulos sangüíneos. Este aumento não justifica a suspensão
deste estudo e esta tendência deverá desaparecer com o tempo.
Lancet 2000; 355:1338
Raloxifeno tem efeitos comparáveis aos estrogênios no osso
Estudo randomizado e duplo cego comparou o efeito de 60 mg/d de raloxifeno com 0,625 mg/d de estrogênios
conjugados sobre a arquitetura óssea, turnover ósseo e densidade óssea. A maioria dos marcadores de reabsorção
e formação óssea diminuiu em ambos os grupos, mas em maior grau no grupo com estrogênio. O aumento da
densidade óssea também ocorreu em ambos os grupos, em maior extensão no grupo com estrogênio. Os autores
concluem que o raloxifeno pode ser uma alternativa para a prevenção e tratamento da osteoporose.
J Clin Endocrinol Metab 2000;85:2197

Contracepção
Contraceptivo de progestogênio injetável não aumenta o risco de câncer de mama
Estudo caso-controle conduzido na África do Sul, com 419 casos de câncer de mama e 1625 controles, com idade
entre 20 e 54 anos. O uso de contraceptivo injetável, principalmente o acetato de medroxiprogesterona, não
esteve relacionado a maior risco de câncer, com odds ratio de 0,9. Por outro lado, mulheres que usaram contraceptivos
combinados orais apresentaram um risco relativo de 1,2, com significância limítrofe.
Am J Epidemiol 2000;151:396-403
Uso de contraceptivos orais aumenta densidade óssea
Estudo populacional mostra que a densidade mineral óssea da coluna lombar é significantemente maior em mulheres
que usaram os contraceptivos orais do que nas que não usaram. Os maiores efeitos ocorreram durante os primeiros
cinco anos de uso. As conlusões vem de estudo com 710 mulheres com idades entre 20 e 69 anos, das quais 579
estavam usando ou usaram os anticoncepcionais.
Am J Obstet Gynecol 2000;182:265-269
Contraceptivo oral não está associado a hiperplasia focal nodular hepática
Contraceptivo oral não influencia o tamanho ou número de hiperplasia focal nodular, de acordo com os resultados
de 9 anos de estudo. Foram estudadas 216 mulheres que tinham uma ou mais lesões de hiperplasia focal nodular.
As mulheres foram divididas em 5 grupos: aquelas que não utilizaram contraceptivos orais, aquelas que usavam altas
doses, aquelas que usavam baixa dose, aquelas que usaram baixas e altas doses, e aquelas que só utilizaram
progestogênios. Estas mulheres foram periodicamente avaliadas usando ressonância magnética. Os contraceptivos
relacionaram-se com o desenvolvimento e complicações dos adenomas hepatocelulares. Os autores observaram
alterações raras no tamanho das lesões de hiperplasia focal nodular e estas alterações não estiveram associadas
ao uso ou descontinuação dos contraceptivos orais. Similarmente, mulheres que ficaram grávidas durante o estudo
não mostraram alterações significantes no número e tamanho das lesões. Os autores observam ainda que
descontinuação dos contraceptivos orais tem sido amplamente recomendada em pacientes com hiperplasia
focal nodular. Mas observam que estes achados sugerem fortemente que o desenvolvimento da hiperplasia focal
nodular é independente do uso de contraceptivo oral.
Gastroenterology 2000; 118:560-564
Norplant permanece efetivo mesmo após sete anos
A versão mais macia do Norplant, em contraposição à mais dura, permanece com eficácia contraceptiva mesmo
após sete anos de inserção, de acordo com este estudo com 1210 mulheres, patrocinado pelo Population Council.
Contraception 2000;61:187-194
Contraceptivo oral aumenta o risco de embolia pulmonar
Estudo caso-controle com 29 casos controlados com quatro pacientes por caso, revelou que a odds ratio para ter usado
contraceptivo oral combinado nos três meses antes do episódio fatal foi de 9,6 nos casos, comparado a controles.
Embora a incidência seja pequena e menor do que a relacionada à própria gestação, ela tem validade clínica.
Lancet 2000;355:2088,2133-2134
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Infertilidade
Miomectomia por laparoscopia melhora a fertilidade em algumas mulheres
A miomectomia por laparoscopia foi utilizada para tratar 91 mulheres que tinham pelo menos um mioma maior que
20mm, e o seguimento reprodutivo ocorreu em até 73 meses. O mioma era o único fator de infertilidade em 27,5%
das pacientes, enquanto que 72,5% tinham pelo menos mais um fator adicional. No global, a taxa de fertilidade foi
25,9% em 1 ano e 42,4% em 2 anos. Entre as mulheres sem outro fator adicional de infertilidade, a taxa cumulativa
de gestação foi de 54,2% em 1 ano e 69,9% em 2 anos, sendo que 65% das gestações intra-uterinas resultaram em
bebês em casa. Para as mulheres com outros fatores de infertilidade, os resultados não foram tão bons.
J Reprod Med 2000;45:23-30
Intervenção psicológica melhora a taxa de gravidez em mulheres inférteis
Ao examinar as taxas de gravidez em 184 mulheres inférteis randomizadas em um grupo comportamental por 10
semanas, um grupo de suporte padrão ou um grupo controle, os autores observaram que no primeiro grupo as taxas
de gestação após 1 a 2 anos foi maior que o controle. Embora com dificuldades de alcançar significância, 42% das
mulheres do primeiro grupo tornaram-se grávidas sem ajuda médica, contra 11% do grupo de suporte e 20% do
grupo controle.
Fertil Steril 2000;73:805-811
Imunoglobulina intra venosa pode prevenir o aborto em mulheres mais velhas
O estudo foi feito com 47 mulheres com idade entre 28 e 45 anos, com abortos recorrentes e pelo menos um
distúrbio imunológico. Elas foram tratadas com doses baixas (0,2 g/Kg) de imunoglobulina durante 2 semanas no
período da concepção e a mesma dose mensalmente até 30 semanas de gestação. Das 36 pacientes que
receberam a imunoglobulina, 24 ficaram grávidas e 95% delas levaram a gestação a termo. Entre as 11 pacientes
que recusaram o tratamento, sete tornaram-se grávidas e todas abortaram.
Fertil Steril 2000;73:536-540
Mulheres HIV positivas tem direito ao tratamento para infertilidade
A principal argumentação para a limitação de uso de técnicas de fertilidade tem sido o risco de transmissão
materno-fetal do vírus, mas os tratamentos atualmente disponíveis são capazes de minimizar estes riscos. Este
ensaio ético conclui que deveríamos prover as pacientes com todas as informações disponíveis, e respeitarmos o
desejo do casal, e o acesso ao tratamento não deveria ser dependente da titulação do HIV.
N Engl J Med 2000;342:1748-1750
Internet é essencial para informação da maioria das pacientes inférteis
Estudo no Canadá revelou que 55,8% das pacientes em tratamento para infertilidade que usam a internet também
usaram esta tecnologia para acessar informações sobre o seu tratamento, como clínicas, companhias farmacêuticas,
grupos de pacientes, etc.
Fertil Steril 2000;73:1179

Fertilidade Assistida
Transferência de apenas 2 embriões é recomendada
O Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, da Inglaterra, recomenda que as mulheres submetidas à
reprodução assistida deveriam receber no máximo 2 embriões transferidos, a fim de minimizar os riscos de gestações
múltiplas. O documento faz parte de uma série de recomendações publicadas pelo College, orientadas pela
medicina baseada em evidências.
email bookshop@rcog.org.uk
FSH recombinante: outro trabalho comparando folicotrofinas alfa e beta
A exemplo de resumo publicado no número anterior, mais um trabalho comparou os efeitos da folicotrofina alfa
(Gonal) e beta (Puregon). Trata-se de estudo prospectivo, não randomizado, com 196 ciclos com Gonal e 97 ciclos
com Puregon. Não houve diferença na resposta de estimulação. A taxa de gravidez global foi similar, 29,1% para o
Gonal e 28,1% para o Puregon. Não houve diferença na resposta endometrial, resposta do estradiol, número de
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folículos e oócitos A concentração de progesterona no dia da captação de oócito foi menor no grupo com
Puregon. O trabalho conclui que não foi possível estabelecer diferenças significantes entre os dois regimes de
estimulação.
Hum Reprod 2000,15: 239-244
FIV em ciclo natural tem resultados satisfatórios
Em estudo prospectivo com mulheres com fator tubáreo de infertilidade, os autores necessitaram 75 ciclos em 50
pacientes para obter um oócito para cada paciente. A taxa de recuperação de oócito foi de 67% por ciclo
iniciado e 82% por captação. Foram transferidos 35 embriões e obtidas 4 gestações (5,3% por ciclo, 6,5% por
captação, 11,4% por embrião transferido). O custo do método é bem mais barato do que a FIV tradicional.
Hum Reprod, 2000;15:314-318
Adição de estrogênios melhora a resposta ao clomifeno em IUI
Estudo randomizado com 64 mulheres inférteis, que receberam clomifeno isolado por 5 dias ou associado a
estinilestradiol (0,05mg) por mais 5 dias, para indução de ovulação para inseminação intra-uterina (IUI). Pacientes
tratadas com ambas as drogas tiveram maior espessura endometrial, menor taxa de aborto (6,25 vs 18,75%) e uma
maior taxa de gestação (37,5 vs 6,25%). O uso de estrogênio associado ao CC sempre foi uma tentativa de se
melhorar as respostas a este indutor de ovulação, mas a maioria dos estudos anteriores não mostrava efeitos
benéficos, talvez pelo fato de que era mais utilizado estrogênio natural do que sintético, como os utilizados neste
trabalho.
Fertil Steril 2000;73:85-89
Níveis de HCG são preditivos de evolução favorável de gestações obtidas após reprodução assistida
Entre as mulheres que ficam grávidas após RA, os níveis de HCG 16 dias após a ovulação são preditivos de uma
evolução favorável da gestação. Ao medir estes níveis em 662 mulheres que engravidaram após RA, os autores
encontraram que os valores acima de 500 IU/L estavam associados a 95% de chance de ter uma gestação com
evolução favorável. Níveis entre 25 e 50 IU/L estavam associados a menos de 35% de probabilidade de desenvolver
a gestação a termo.
Fertil Steril 2000;73:270-274
Transferência nuclear em oócitos humanos
Pesquisadores anunciaram dois métodos de não ativação para incorporar núcleos de células doadoras em citoplasmas
de oócitos enucleados. Isto possibilita testar o tratamento para mulheres com falência repetida de desenvolvimento
embrionário causadas por defeito do citoplasma de seus óvulos. Ambas as técnicas levaram a uma alta freqüência
de fusão e não causaram ativação oocitária.
Hum Reprod 2000;15:1149-1154
Maturação de oócitos in vitro
Os autores utilizaram a cultura de oócitos imaturos coletados de pacientes com SOP sem estimulação ovariana. De
94 ciclos em 64 pacientes, obtiveram maturação após 48 h em 62,2% dos oócitos, perfazendo 85 transferências de
embriões e gravidez em 23 ciclos (27,1%). Dezessete pacientes levaram a gestação a termo. O método é altamente
promissor!
Hum Mol Genet 2000, 9(8):1161-1169
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Nova Diretoria na SOBRAGE
Tomoupossedurante o últimoCongressoBrasileiro da SOBRACeSOBRAGE, realizado
em São Paulo, em junho de 2000, a nova diretoria da SOBRAGE. Sua nova composição
passa a ser:
Presidente Rui Alberto Ferriani, professor titular em Ginecologia e Obstetrícia
da USP, Ribeirão Preto, editor de Reprodução & Climatério e chefe do Setor de
Reprodução Humana do HC de Ribeirão Preto
Vice-Presidente Fernando de Freitas, doutor em Ginecologia e Obstetrícia,
professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Secretário Ricardo Melo Marinho, mestre em Ginecologia e Obstetrícia, professor
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Belo Horizonte
Tesoureiro Aluísio Bedone, professor Livre-Docente da UNICAMP, responsável
pelo Ambulatório de Ginecologia Endócrina da UNICAMP
ASOBRAGEé uma entidade científica, fundada há mais de seis anos pelo Prof Marcos
Felipe Silva de Sá, que teve como sucessor o Prof SalimWheba. Seus objetivos básicos são
de estimular o conhecimento nos vários campos da Ginecologia Endócrina, propiciando ao
especialista e ao médico generalista o acesso a estas informações. São metas desta nova
diretoria:
· Fornecer assessoria para dúvidas relativas ao campodaGinecologia Endócrina
·Homepage:calendáriodeeventos,listadeespecialistasesócios,linksdeinteresse,resumos
dos trabalhos
· Manter nosso boletim, que aborda temas práticos
· Fazer o congresso nacional, em 2003, juntamente coma SOBRAC
· Através das delegacias regionais, propiciar a realização de mini-eventos relacionados ao
temadaGinecologiaEndócrina. Estes eventos, de pequeno porte, permitemaosginecologistas
um contato com os especialistas, capacitando-os neste tema
· Manter a revista Reprodução &Climatério em parceria coma SBRHe SOBRAC

Congresso Brasileiro de Reprodução Humana
Acontecerá emnovembro o nosso Congresso Brasileiro da SBRH. Será emBelém, esta
acolhedora cidade, commuitos atrativos turísticos, que certamente irão atrair ginecologistas
de todo o Brasil.
O temário está sendo finalizado, e muita novidade vem por aí. Programe-se desde já
para estar emBelém no mês de novembro.
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