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WHI, Keeps e Dops e WHI
• WHI: Riscos: câncer de mamas, TEP, AVC e pior prognóstico coronariopatias.
Benefícios: osteoporose e sintomas vasomotores.
• Keeps: Multicêntrico, 52 anos. Nenhuma diferença estatística: câncer de mama,
câncer endometrial, IAM, TIA, AVC, ou tromboembolismo venoso. Pequena
amostra.CAC.
• Dops: 1006 mulheres jovens e recém-chegadas à MP. 502 TH e 504 controle por 10
anos randomizado e 6 sem randomização. Também Sem aumento de risco.
• WHI: Análise nas jovens-janela de oportunidade

Menopausal hormone therapy: Benefits and risks;UpTodate 2020.

Pontos clínicos fundamentais para RHM em
mulheres pós MP

Transtornos de humor e sintomas vasomotores

Transdérmica:
Menor risco ACV e
TEV

MP precoce:
Reposição até
idade natural.

Não recomendada como
prevenção primária ou
secundária de
Cardiopatias ou
Demências.

Considerar
Terapias
Alternativas para
sintomas.

Sintomas
Genito-urinários 
Terapia vaginal local

< 60 anos
sintomáticas

N Engl J Med 2020;382:446-55

Os riscos DCV variam com a idade de início da TH, do tempo desde a MP e
do tipo de TH sistêmica.

Diabetes
Mellitus

Não
Contraindica

 Estrógeno transdérmico com Progesterona micronizada, é
preferível a VO.

 Off label : E2 e um P4 sintético como DIU com levonorgestrel,
minimiza sangramento e exposição sistêmica à progesterona.

Abordagem para gerenciar um paciente pós-menopausa; © Endocrine Society 2020

SERM e estrógenos fetais
• Grande desenvolvimento recente:

Estrógeno EEC 0,45 mg com SERM( bazedoxifeno 20 mg
Efeito anti estrogênico no endométrio e mamas sem bloqueio nos ossos e cérebro
Complexo estrógeno seletivo tecidual.

Estrógenos fetais (estriol and estetrol) naturais parecem ter
propriedades semelhantes aos SERM.
Produzidos apenas na gravidez
Grande ação contra os flashes de calor.

• Modelos animais: Estetrol sugere efeitos positivos no ACV
Maior dilatação vascular com maior fluxo sanguíneo.

Fetal Estrogens Show Promise for Safer Therapy for Menopause;Medscape 2020.

Novos Tratamentos não hormonais para
flashes de calor
Kisspeptin/ neurokinin B/ Dynorphin

KNDy

Manipulação do

CTR

MP

Oxibutinina

Melhora flashes de calor em até 80% e outros sintomas de MP
(estudos em fase 3)

Inervado pelo KNDy
Estimulado pelo neurocinina B (NKB)
Inibida pelo estrógeno.

Sinalização do NKB é intensificada, levando a ativação não
regulada pelo KNDy e sintomas vasomotores

Redução em 80% dos flashes de calor, comparado com 30% do placebo
EC: boca seca, dificuldade de urinar e dor abdominal.

Outras alternativas: IRS, IRSN, Gabapentina, Clonidina*
New Nonhormonal Hot Flash Treatments on the Way;Medscape 2020
. Menopausal hot flashes UpTodate 2020

Transtornos de Humor na Perimenopausa
A importância diagnóstica:
•

Risco de novos Transtornos de humor é de 30 a 60 %

•

Baixo índice de rastreamento para depressão

Pesquisa com 209 ginecologistas aponta:
Apenas 1/3 realizou exames de rotina.
Somente 1/2 dos médicos confiantes em lidar com a
depressão diagnosticada

Treatment of menopausal symptoms with hormone therapy
UpTodate 2020

Uso de Cannabis
•

Alívio: Insônia, mudanças de humor, secura vaginal e ondas de calor.

•

Legalizado no Canadá e em 33 estados dos EUA: uso médico e / ou recreativo.

•

Pesquisa:

• 27% Califórnia ( uso de cannabis agora ou no passado. > 19% de outros e RH).

10% interessadas MP no futuro.

Incovenientes (CDC):
• Vício 1/10.

•

Afeta diretamente o cérebro; ("memória, aprendizado, atenção, tomada de decisões,
coordenação, emoções e tempo de reação“).

• O uso prolongado ou frequente> risco de psicose ou esquizofrenia; mais pânico e transtornos
de ansiedade,

More Women Trying Cannabis to Manage Menopause Symptoms; Medscape 2020

RH, Immunomodulação e resultados em Covid-19

RH inibe produção de citocinas
proinflamatórias
(eg, TNF-α, IL-1β, and IL-6)

Via transdérmica

EEC
X

Efeitos da tempestade de citocinas são
consistentemente menores em mulheres.

Gestantes não são protegidas de Sarscov-2 ,
mas parecem amparadas de graves desfechos.

Estradiol, Progesterone, Immunomodulation, and COVID-19 Outcomes Franck Mauvais-Jarvis, Sabra L. Klein, and Ellis R.
Levin; Endocrinology, September 2020, 161(9):1–8

O que há de novo
Estrógeno EEC 0,45 mg com SERM (Bazedoxifeno).
Estrógenos fetais( estriol and estetrol ) semelhantes aos SERM. Na gravidez
Alternativas não hormonais: A manipulação do neuronio (KNDy)] melhora flashes de calor
em até 80%

Oxybutynina (Anticolinérgico), Clonidina, Paroxetina, Venlafaxina,
desvenlafaxina, citalopran e escitalopran.

Transtornos de humor na perimenopausa 30 a 60%
Uso de Cannabis
Reposição hormonal pode atenuar gravidade na Covid 19.

•
•
•

Fetal Estrogens Show Promise for Safer Therapy for Menopause;Medscape 2020.
New Nonhormonal Hot Flash Treatments on the Way;Medscape 2020.
Menopausal hot flashes; UpTodate 2020.
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