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RESUMO 

As mulheres hoje podem ter a expectativa de viver mais de um terço de suas vidas após a menopausa. A 

partir da sexta década, muitas doenças crônicas começarão a emergir, afetando tanto a qualidade quanto a 

quantidade de vida da mulher. Portanto, o início da menopausa é o arauto de uma oportunidade para 

estratégias preventivas que podem melhorar a qualidade de vida e aumentar a longevidade. A obesidade, a 

síndrome metabólica e o diabetes, as doenças cardiovasculares, a osteoporose e a osteoartrite, o declínio 

cognitivo, a demência e a depressão, além do câncer, são as principais doenças em questão. As estratégias de 

prevenção na menopausa precisam partir de triagem e avaliação cuidadosa dos fatores de risco, incluindo 

diagnóstico molecular e genético, quando essas medidas estiverem disponíveis. A identificação de certos 

riscos permitirá o direcionamento da terapia. A prevenção baseada em evidências para as doenças listadas 

anteriormente inclui gerenciamento do estilo de vida, cessação do tabagismo, restrição do consumo de 

álcool, dieta saudável e exercício moderado, assim como atividades mentalmente estimulantes. Embora as 

publicações mais recentes com dados de seguimento do estudo Women’s Health Initiative não recomendem a 

terapia hormonal na menopausa (TH) como estratégia de prevenção, essas conclusões podem não ser 

totalmente válidas para mulheres na meia-idade tendo como base os dados existentes. Para mulheres 

saudáveis na faixa de 50–59 anos, a terapia com estrogênio diminui a mortalidade por doença coronariana e 

por todas as causas; essa interpretação é totalmente consistente com os resultados de outros ensaios 

randomizados e controlados e de estudos observacionais. Portanto, como parte de uma estratégia abrangente 

para prevenir as doenças crônicas depois da menopausa, a TH, especialmente a terapia com estrogênio, pode 

ser considerada como parte do arsenal. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento da população mundial e o concomitante aumento da expectativa de vida, muitos milhões 

de mulheres viverão um terço ou mais de suas vidas após a menopausa. No passado, vários dos tópicos do 

Dia Mundial da Menopausa enfocavam tratamento. Este ano, nosso foco é na Prevenção. De fato, desde uma 

perspectiva médico-econômica, embora este ainda seja um tópico em debate, a nossa visão é de que prevenir 

a doença é muito melhor do que esperar para tratar uma condição depois de ela se manifestar. Queremos aqui 

descrever as principais doenças crônicas que ocorrem após a menopausa e sugerir estratégias que poderiam 

ser implementadas para evitar essas ocorrências. Algumas dessas condições (doença cardiovascular) se 

aceleram nas mulheres após a menopausa, enquanto outras (câncer) aumentam em função da idade tanto em 

homens quanto em mulheres Mesmo assim, na análise final, a nossa meta é sugerir estratégias para combater 

todas as doenças após a menopausa com o objetivo de melhorar não apenas a quantidade, mas também a 

qualidade de vida das mulheres na pós-menopausa em todo o mundo. As mulheres que utilizam serviços 

médicos durante a transição da menopausa oferecem uma oportunidade ímpar para avaliação de risco, 

aconselhamento e para a instituição de várias medidas de prevenção. 

Nossa perspectiva de mulheres mais felizes e mais saudáveis em todo o mundo é uma meta bastante elevada. 

Temos consciência de que a prevalência de diversas doenças é diferente nas diversas regiões do mundo e, 
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por isso, a ênfase em estratégias específicas também será diferente. Além disso, espera-se que, num futuro 

próximo, tenhamos ferramentas diferentes para avaliação de risco, que serão personalizadas. As ferramentas 

moleculares e a farmacogenética possibilitarão que determinemos os riscos individuais e a propriedade de 

várias terapias preventivas; alguns desses conceitos serão explorados mais adiante. 

 

EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS CRÔNICAS DEPOIS DA MENOPAUSA 

Conforme mencionado anteriormente, a expectativa de vida aumentou em todas as regiões do mundo, exceto 

na África subsaariana. Esse fato pode ser saudado como a continuidade da saúde e do vigor, permitindo mais 

anos de trabalho e uma aposentadoria prazerosa, ou pode ser encarado com preocupação pelo impacto 

econômico causado pelas pessoas que estão fora de forma e sofrem de doenças crônicas. Dessa forma, surge 

como prioridade a investigação de formas para melhorar a saúde e o bem-estar de todos os adultos. 

A idade da menopausa natural nas mulheres em países desenvolvidos é entre 50 e 52 anos
1,2

, enquanto que, 

em países menos desenvolvidos, ocorre 3–4 anos antes
3
. O esgotamento de hormônios esteroides sexuais é 

uma importante consequência do envelhecimento normal e da insuficiência ovariana que potencialmente 

aumenta a vulnerabilidade à doença em tecidos responsivos aos hormônios, incluindo-se aí cérebro, ossos e 

sistema cardiovascular. Dessa forma, a menopausa precoce é associada com aumento no risco de doença 

cardiovascular (DCV) e osteoporose, enquanto que a menopausa tardia é associada com aumento de cânceres 

dependentes de estrogênio, como câncer do endométrio e de mama. Após a menopausa, diversas doenças 

crônicas podem surgir, normalmente na sexta década de vida, como a obesidade e a doença metabólica, 

doença cardiovascular, osteoporose e artrite, demência e declínio cognitivo e câncer. O início da menopausa 

é uma oportunidade importante para prevenir ou atenuar essas doenças crônicas que terão início 

aproximadamente dez anos mais tarde. 

A obesidade é um problema crescente em todo o mundo, e exacerba muito estados crônicos de doença. Nas 

mulheres, a alteração na distribuição de gordura que ocorre na menopausa leva a um aumento na resistência 

insulínica; com isso, a incidência de diabetes aumentou exponencialmente. Esse aumento, por sua vez, 

resultou em crescimento no risco de DCV e morte, com mais impacto nas mulheres do que nos homens. 

Pareceria lógico que, se a carência de estrogênio leva a uma distribuição alterada de gordura, essa situação 

poderia ser revertida pela reposição de estrogênio. A terapia hormonal parece diminuir a incidência do 

diabetes e também melhora o controle do diabetes, conforme indicado pela concentração de hemoglobina 

glicada
4,5

, porém tem efeitos complexos sobre os níveis da própria glicose no sangue, tornando o impacto 

menos previsível
6
.  

A DCV é a causa mais comum de morte em mulheres, responsável pela maior proporção de mortes acima 

dos 50 anos. Estima-se que a prevalência geral de doença coronariana (DC) seja 5,1% em mulheres contra 

7,9% nos homens. O risco de desenvolver DC depois dos 40 anos é de 32% em mulheres contra 49% nos 

homens; além disso, as mulheres ficam 10 anos atrás dos homens em termos da incidência de DC em geral e 

20 anos para o infarto do miocárdio (IM) e morte súbita. Contudo, as mulheres geralmente enfrentam um 

prognóstico pior do que os homens após um evento primário
7
. No período de 5 anos depois de um primeiro 

IM, 18% das mulheres e 8% dos homens com idade entre 45–64 anos desenvolvem insuficiência cardíaca. 
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Uma idade mais avançada na menopausa é um fator independentemente associado com diminuição no risco 

de insuficiência cardíaca incidente
8
. Estudos anteriores já investigaram a relação entre menopausa e DCV

9,10
; 

contudo, os resultados foram inconsistentes, e a relação causal direta entre a menopausa e o aumento do risco 

cardiovascular ainda é motivo de debate. A menopausa antes de 45 anos de idade é associada com aumento 

no risco
10

.  

A osteoporose é uma doença comum que aumenta com a idade e predispõe a um maior risco de fraturas
11

. 

Até 70% das mulheres têm osteoporose no quadril, coluna lombar e antebraço distal aos 80 anos
12

. Outros 

fatores, como baixo índice de massa corporal (IMC) e uso de tabaco e álcool, entre outros, podem influenciar 

negativamente a densidade óssea e a força, aumentando dessa forma o risco de fraturas
13

. As fraturas 

vertebrais dão conta de quase metade das fraturas relacionadas à osteoporose
14

. A fratura por osteoporose é 

mais comum em mulheres do que em homens e causa considerável morbidade, assim como mortalidade 

indireta devido a problemas relacionados à imobilidade. O número de fraturas osteoporóticas (quadril e 

coluna) está aumentando exponencialmente, com impacto massivo nos serviços de saúde e na qualidade de 

vida das pessoas.  

A artrite é muito comum e a osteoartrite é uma condição quase universal no paciente mais velho. Pode ser 

causada pelo desgaste advindo da prática de esportes na juventude ou simplesmente ser uma faceta do 

envelhecimento; a obesidade sem dúvida piora a osteoartrite. Embora a perda de peso possa não ter impacto 

no processo propriamente dito, pode provavelmente melhorar a mobilidade. A artrite inflamatória é mais 

comum em mulheres, mas é associada a uma idade mais precoce. 

A demência e o declínio cognitivo são importantes preocupações para as mulheres e a sociedade. O número 

de mulheres afetadas está aumentando em todo o mundo com o aumento da expectativa de vida. Atualmente, 

em torno de 36 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem da doença de Alzheimer e outra demências. 

Esse número deve mais do que dobrar até 2030
15

. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de 

demência. Raramente ocorre antes dos 60 anos, e, se ocorrer, está frequentemente associada a mutações 

genéticas específicas. A incidência é relacionada à idade, e a doença é mais comum em mulheres. As 

mutações genéticas dominantes não têm um papel importante nas mulheres mais velhas, embora um 

polimorfismo comum no gene que codifica a apolipoproteína E aumente o risco, com impacto maior em 

mulheres do que em homens. O estabelecimento da doença de Alzheimer é insidioso, com diminuição da 

memória episódica – por exemplo, dificuldade de recordar eventos recentes e nomes e alteração na fluência 

verbal. A doença muitas vezes coexiste com alterações vasculares e pode ser melhorada pela melhora na 

função vascular. 

Com o envelhecimento, espera-se que aumente a incidência de todos os tipos de câncer
16

. Para as mulheres, 

os cânceres mais importantes são o de mama, cólon, endométrio, ovário e pulmão; este último é a principal 

causa de mortalidade em muitos países. A possível prevenção desses cânceres por mudança de hábitos e 

triagem adequada assume importância maior depois da menopausa
17,18

. Por outro lado, o tratamento para 

câncer muitas vezes acelera a menopausa, com impacto subsequente tanto na qualidade de vida quanto na 

presença de doença crônica e na função reprodutiva. 
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EFEITOS METABÓLICOS, OBESIDADE E DIABETES  

A obesidade passou a ser uma questão de saúde mundial, que afeta as mulheres em países tanto 

desenvolvidos como em desenvolvimento. A prevalência da obesidade (definida como IMC ≥ 30 kg/m
2
) é 

maior em mulheres do que em homens
19

. A obesidade tem um papel fundamental na patogênese do diabetes, 

DCV, demências, alguns tipos de câncer (endométrio, mama e cólon), depressão, disfunção sexual, 

incontinência urinária e desordens musculoesqueléticas,  especialmente a osteoartrite
20-25

. 

 

Prevalência da obesidade em mulheres 

Em 2008, 14% da população mundial de mulheres (300 milhões de mulheres) eram obesas
26

. As maiores 

taxas de obesidade feminina foram registradas nas Américas (29%), Mediterrâneo Oriental (24%) e Europa 

(23%). As menores taxas foram registradas no Sudeste Asiático (3%)
26

.  

A obesidade é maior em mulheres do que em homens, exceto nos países de maior renda
26

, e é inversamente 

associada a pior educação e urbanização
27,28

. A pandemia global de obesidade foi atribuída ao “excesso no 

consumo passivo de energia”'
29

. Outros fatores preditivos de obesidade em mulheres na meia-idade incluem 

casamento em idade precoce, alta paridade, história familiar de obesidade, trabalho em turnos de 

revezamento, falta de sono, depressão e certos medicamentos anti-psicóticos
28,30,31

. Existe uma relação de 

mão dupla entre depressão e diabetes tipo 2
32

. 

A adiposidade central está fortemente associada a um maior risco de resistência à insulina e ao 

desenvolvimento subsequente do diabetes tipo 2. A maior medida de circunferência da cintura associa-se
33

 

ao aumento da mortalidade em mulheres com IMC entre 20 e 50 kg/m
2
. Contudo, constatou-se que a 

circunferência da cintura e o IMC se equivalem na previsão da resistência à insulina: quanto maior o 

sobrepeso/obesidade, determinados seja pela circunferência da cintura, seja pelo IMC, maior será o grau de 

resistência à insulina
34

.   

 

Obesidade e menopausa 

Embora as mulheres frequentemente relatem ganho de peso na meia-idade, estudos em diferentes populações 

mostraram de forma consistente que o ganho de peso é influenciado primordialmente pela idade, não pela 

menopausa
35,36

. O declínio abrupto do estrogênio na menopausa é caracterizado pelo aumento da gordura 

abdominal subcutânea e visceral, sem uma mudança correspondente na atividade física ou peso corporal 

total
37

. O resultado é uma transição de um padrão ginoide para um padrão androide de distribuição da 

gordura e um aumento na gordura corporal total
38,39

. Essa mudança na composição corporal, associada à 

menopausa, ocorre em todos as etnias e em todas as mulheres, obesas ou não
38

. O acúmulo da gordura 

abdominal nas mulheres na pós-menopausa é um fator crítico para o desenvolvimento da resistência à 

insulina, que, por sua vez, é um importante fator de risco para a progressão para o diabetes tipo 2. Além 

disso, o ganho de peso abdominal após a menopausa é associado ao desenvolvimento de um perfil lipídico 

mais adverso, com aumento no colesterol de lipoproteína de baixa densidade e diminuição na proporção de 

colesterol total para colesterol de lipoproteína de alta densidade
37

. Essa é a razão da associação entre ganho 

de peso abdominal e resistência à insulina e outras condições relacionadas à idade em mulheres pós-
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menopáusicas, nomeadamente DCV, demência
40

 e câncer de mama
41

. Há uma relação complexa e não 

completamente entendida entre a globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG), a obesidade e a 

resistência à insulina em mulheres. Níveis baixos de SHBG são observados em homens e mulheres obesos e 

são inversamente associados com resistência à insulina; são, ainda, um preditor independente do 

desenvolvimento de diabetes tipo 2
42

. A relação inversa entre SHBG e resistência à insulina é independente 

de níveis endógenos de androgênio e estrogênio e é, pelo menos em parte, independente de IMC em 

mulheres pós-menopáusicas
43

. Um baixo nível de SHBG é associado com acúmulo de gordura no fígado, o 

que provavelmente explica a ligação entre baixo nível de SHBG, resistência à insulina e diabetes tipo 2
44

.  

Juntamente com o ganho de peso central na menopausa, há ainda um declínio na produção de adiponectina, 

uma adipoquina produzida pela gordura. Os níveis séricos de adiponectina são baixos em condições clínicas 

associadas com doença cardiovascular, resistência à insulina e na síndrome metabólica
45

. A metformina, uma 

droga amplamente usada para o tratamento de diabetes tipo 2, estimula essa rota
46

. Como resultado, a 

metformina induz a oxidação dos ácidos graxos, suprime a expressão de enzimas e aumenta a sensibilidade à 

insulina.  

 

Prevenção da obesidade e resistência à insulina 

A prevenção primária da obesidade consiste na manutenção de um equilíbrio adequado entre o consumo e o 

gasto de energia
47

. As políticas de saúde pública que visam a prevenção da obesidade levantaram uma série 

de questões éticas que estão além do escopo desta revisão
48

. As intervenções para tratar a obesidade incluem 

atividade física, dietas com controle calórico, farmacoterapia ou cirurgia bariátrica. Tratamentos 

complementares e alternativos como acupuntura, ioga e suplementos à base de ervas também podem auxiliar 

na perda de peso e foram revisados recentemente
49

. A maior parte dos ensaios randomizados controlados 

mostraram que a terapia hormonal da menopausa (TH) associa-se a uma redução na adiposidade central e a 

um aumento na sensibilidade à insulina
50-52

. Nos ensaios de intervenção do estudo Women’s Health Initiative 

(WHI), tanto o estrogênio equino conjugado (CEE) isoladamente como o CEE mais acetato de 

medroxiprogesterona (MPA) se associaram a uma redução no risco de desenvolver diabetes tipo 2 em 

comparação a placebo [hazard ratio (HR) 0,86, intervalo de confiança (IC) de 95% de 0,76–0,98, p = 0,02; 

HR 0,81, IC95% 0,70–0,94, p = 0,005, respectivamente]
5
. Esse benefício não foi mantido após interrupção 

da terapia hormonal. 

A terapia com metformina não trata a obesidade, mas evita a progressão da intolerância à glicose para 

diabetes tipo 2
53

. A metformina também produz efeitos positivos relativos às lipoproteínas, sendo tais efeitos 

independentes de adiponectina, IMC e resistência à insulina
53

. Embora a terapia com metformina tenha-se 

mostrado ligeiramente menos eficaz para evitar o diabetes tipo 2 do que a dieta e o exercício em ensaios 

randomizados controlados, a adesão de longo prazo a regimes com dieta e exercício fora de um contexto de 

pesquisa ainda é um desafio
54

. 

Em resumo, a obesidade é uma carga crescente para a economia e a saúde global
55

. Isso se reflete na 

duplicação do número de pessoas com diabetes tipo 2 nos últimos 30 anos
56

. As mulheres em grupos 

socioeconômicos menos privilegiados têm mais probabilidade de se tornar obesas e desenvolver diabetes 
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tipo 2. A transição da menopausa não contribui diretamente para o ganho de peso, mas sim para a 

redistribuição da gordura corporal, com maior deposição no abdômen. Essas mudanças tornam as mulheres 

mais vulneráveis a resistência à insulina, intolerância à glicose e diabetes tipo 2. A intervenção mais eficaz 

para a obesidade é a mudança no estilo de vida. 

Os profissionais de saúde devem aproveitar todas as oportunidades para prescrever modificações na dieta e 

na atividade física; e as mulheres na transição da menopausa são candidatas ideais para iniciar medidas 

preventivas. TH pode melhorar a redistribuição da gordura e proteger contra o diabetes tipo 2, mas deve ser 

prescrita exclusivamente para esse fim. A metformina deve ser considerada para as mulheres com 

descompensação da tolerância à glicose para evitar a progressão para diabetes tipo 2. 

 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

As DCV, especialmente a doença coronariana (DC), são a principal causa de morte em mulheres nos países 

desenvolvidos. A partir da menopausa, a incidência aumenta a uma taxa anual maior do que nos homens. 

Isso sugere que no momento da menopausa ocorre uma perda de fatores protetores presentes na pré-

menopausa; o principal candidato a esse efeito protetor é o estrogênio.  

É extremamente importante realizar triagens para DCV em intervalos regulares após a menopausa. Isso 

inclui monitorar a pressão sanguínea, marcadores lipídicos e possivelmente inflamatórios e o IMC e 

certificar-se quanto a fatores de estilo de vida como nível de atividade e fumo. Além disso, uma história 

familiar de doença cardíaca e AVC é importante. No futuro, é provável que tenhamos marcadores genéticos 

para avaliação do risco de DCV. Atualmente, existem ferramentas de avaliação de risco que calculam o risco 

de infarto do miocárdio em 10 anos com base no gênero e raça para pessoas com idade entre 40 e 79 anos. 

As principais calculadoras de risco utilizadas são o modelo Framingham e um novo modelo da American 

Heart Association
57

. Esta última é também usada como parte de um algoritmo para tomada de decisão sobre 

a utilização de terapia com estatinas. Os principais componentes desses modelos de risco são a idade, o sexo, 

a raça, o colesterol total, o HDL, pressão sistólica, tratamento para pressão alta, diabetes e tabagismo. Em 

pessoas com baixo risco, o risco de um evento em 10 anos é < 7,5%. 

As intervenções para reduzir o risco de DCV após a menopausa incluem parar de fumar, controle do peso 

através de dieta e exercício, tratamento agressivo da pressão alta e terapias de combate ao colesterol elevado 

e risco de trombose. A American Heart Association produziu recomendações de dieta e estilo de vida para 

reduzir DCV, promovendo mais saúde para a população, com base em vários estudos prospectivos
58,59

. No 

ensaio PREMIER, a redução no risco de DC por intervenções de estilo de vida foi calculada em 12–14%, 

uma redução considerada “substancial”
60

. Um recente estudo sueco também confirmou que as intervenções 

de estilo de vida são custo-efetivas
61

. 

O paradigma para prevenção primária de DC em mulheres com uso de drogas é derivado primordialmente de 

ensaios de intervenção conduzidos com homens, partindo do pressuposto de que os dados obtidos para 

homens podem ser generalizados para as mulheres. Contudo, ao longo da última década, houve um acúmulo 

de dados que refutam esse pressuposto. A crença que prevalece atualmente é de que as estatinas reduzem os 

eventos de DC e a mortalidade por todas as causas em condições de prevenção primária e secundária tanto 
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em homens quanto em mulheres. Contudo, um exame cuidadoso e os dados de metanálises de ensaios 

clínicos randomizados (ECRs) não produziram evidências claras de que as estatinas reduzem os eventos de 

DC ou a mortalidade por todas as causas em mulheres em condições de prevenção primária. Certas 

conclusões foram erroneamente derivadas de metanálises que combinam dados de ensaios secundários de 

prevenção com dados de ensaios primários de prevenção e dados relativos a desfechos de homens e 

mulheres. Por exemplo, o Heart Protection Study, conduzido predominantemente com homens (75%), com 

apenas 15% da coorte sem doença vascular no momento da randomização, foi um ensaio secundário de 

prevenção que direcionou muitos dos resultados metanalíticos que concluem que as estatinas reduzem a DC 

significativamente em mulheres sob condições de prevenção primária. Um exame cuidadoso dos ensaios 

utilizados nas metanálises mostra claramente que as estatinas não reduzem significativamente a DC em 

mulheres em condições de prevenção primária
62,63

. 

 

Tabela 1 Comparação entre terapia de reposição hormonal, terapia redutora de lipídios e aspirina na prevenção primária 

de doença coronariana e mortalidade por todas as causas em mulheres. Dados expressos como risco relativo (intervalo 

de confiança de 95%) 

Desfecho 

Terapia hormonal 

Terapia de redução 

lipídica Aspirina 

Mulheres mais 

jovens* 

Mulheres mais 

velhas*
 

Doença 

coronariana 

0,68 (0,48–0,96)
67 

1,03 (0,91–1,16)
67

 0,87 (0,69–1,09)
64 

0,95 (0,78–1,16)
65 

0,79 (0,56–1,13)
66 

1,01 (0,84–1,21)
70 

0,91 (0,80–1,03)
71 

Mortalidade por 

todas as causas 

0,61 (0,39–0,95)
68 

0,72 (0,62–0,82)
69 

1,03 (0,90–1,18)
68 

0,95 (0,62–1,46)
64

 

0,96 (0,81–1,13)
65

 

0,91 (0,76–1,08)
66

 

0,94 (0,74–1,19)
70 

0,95 (0,85–1,06)
71

 

*Mulheres mais jovems: < 60 anos e/ou < 10 anos desde a menopausa no momento da randomização; Mulheres mais 

velhas: > 60 anos e/ou > 10 anos desde a menopausa no momento da randomização 

 

As metanálises verdadeiramente sexo-específicas, que separam os ensaios de prevenção primária daqueles de 

prevenção secundária, não indicam uma redução estatisticamente demonstrável na DC em mulheres
64-66

. De 

forma importante, a mortalidade total não é influenciada por terapia com estatinas em mulheres em 

condições de prevenção primária (Tabela 1). As conclusões dessas metanálises baseiam-se em dois ensaios 

de prevenção primária que incluem as maiores coortes de mulheres, o Management of Elevated Cholesterol 

in the Primary Prevention Group of Adult Japanese (MEGA), no qual 5356 mulheres foram acompanhadas 

por mais de 5 anos, e o Justification for the Use of Statins in Prevention: An Intervention Trial Evaluating 

Rosuvastatin (JUPITER), com 6801 mulheres
62,63

. Embora o JUPITER tenha sido propagandeado como 

mostrando que as estatinas reduzem significativamente a DC em mulheres em condições de prevenção 

primária, um exame detido dos dados não embasa claramente essa conclusão
62,63

. O desfecho primário para 

DCV no JUPITER foi um composto de IM não fatal, AVC não fatal ou morte confirmada como resultado de 

causas cardiovasculares (desfecho direto, ou hard endpoint), assim como ocorrências de revascularização 
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arterial ou hospitalizações por angina pectoris instável (desfecho vinculado, ou soft endpoint, que são 

resultado de decisões clínicas). Embora pareça que os homens tenham se beneficiado, em mulheres apenas 

os soft endpoints (revascularizações e hospitalizações) foram reduzidos significativamente com terapia de 

estatinas e claramente impulsionaram o desfecho primário para a significância estatística, já que nenhum dos 

desfechos diretos diferiu significativamente nas mulheres (p > 0,10)
62,63

. A mortalidade por todas as causas 

não foi estatisticamente diferente entre os braços de estatina e placebo tanto em mulheres (p = 0,12) quanto 

em homens (p = 0,08). A inclusão do JUPITER em metanálises juntamente com outros ensaios de prevenção 

primária não altera a conclusão de que a terapia com estatinas não reduz eventos de DC e tem um efeito nulo 

na mortalidade por todas as causas na prevenção em mulheres
62,63

. Em conclusão, para a prevenção primária 

de DC, não há evidências claras de que as estatinas reduzem eventos ou mortalidade por todas as causas em 

mulheres. 

Os efeitos sexo-específicos são semelhantes para a aspirina
62,63,70

. Em metanálises de ensaios de prevenção 

primária de DC, houve uma redução significativa, de aproximadamente 32%, do IM por aspirina, com efeito 

nulo sobre AVC em homens; por sua vez, as mulheres tiveram efeito nulo da aspirina no IM, mas tiveram 

uma redução significativa, de aproximadamente 17%, no AVC isquêmico
62,63

. Tanto em mulheres quanto em 

homens, a terapia com aspirina tem efeito nulo sobre a mortalidade por todas as causas em condições de 

prevenção primária de DC. Consistente com a terapia com estatina, o efeito nulo da aspirina na DC se 

estende às mulheres de alto risco, com diabetes e sem história de DCV. No estudo JPAD (Japanese Primary 

Prevention of Atherosclerosis with Aspirin for Diabetes), o maior ensaio randomizado controlado do 

tratamento com aspirina na prevenção primária de DC em indivíduos com idade de 30–85 anos com diabetes 

tipo 2 (1152 mulheres), o efeito da terapia com aspirina sobre DC foi nulo em relação ao placebo [risco 

relativo (RR) 0,88, IC95% 0,53–1,44) após uma mediana de tratamento de 4,4 anos
62,63

. A consistência entre 

diferentes ensaios de prevenção primária de DC e metanálises sexo-específicas de ensaios de prevenção 

primária não oferece evidências de que a terapia com aspirina comparada a placebo reduza os eventos de DC 

ou a mortalidade por todas as causas em mulheres. 

Na última década, dados cumulativos de ECRs de TH demonstram claramente duas populações distintas de 

mulheres que respondem de forma diferente a TH, conforme o momento do início da TH em relação à idade 

e ao intervalo desde a menopausa
62,63

. Especificamente, há benefícios quanto a eventos de DC e mortalidade 

por todas as causas quando a TH é iniciada em mulheres mais jovens (< 60 anos), perto da menopausa (< 10 

anos desde a menopausa), e um efeito nulo e possivelmente adverso quando a TH é iniciada em mulheres 

mais velhas (≥ 60 anos) ou muito depois da menopausa (> 20 anos)
62,63

. Esse dados foram extensamente 

revisados e as conclusões obtidas de dados anteriores foram confirmadas pelo último compêndio de dados 

provindos de ensaios de TH do estudo WHI para mortalidade por todas as causas e DC em mulheres tratadas 

com estrogênio sem oposição
5
. Os dados cumulativos mostram, de forma conclusiva, que, se iniciada em 

mulheres com idade < 60 anos e/ou até 10 anos após a menopausa, a TH reduz significativamente a DC e a 

mortalidade total
62,63

. Esses resultados foram validados pelo estudo dinamarquês DOPS (Danish 

Osteoporosis Prevention Study), conduzido em mulheres com intervalo médio de 7 meses desde a 

menopausa no momento da randomização para TH de longa duração, 10 anos de terapia randomizada e 16 de 
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seguimento total
72

. Os dados cumulativos do ensaio randomizado de TH iniciada em mulheres mais jovens 

contrastam com as terapias de redução lipídica e aspirina na prevenção primária de DC e, mais 

importantemente, na redução de mortalidade por todas as causas em mulheres em condições de prevenção 

primária (Tabela 1).  

Como com os homens, a hipertensão em mulheres é o fator de risco tratável isolado e mais importante para 

AVC. O riso de AVC aumenta continuamente acima de 115/75 mmHg, com duplicação do risco de DCV a 

cada incremento de 20/10 mmHg
73

. Com a redução na pressão sanguínea, o risco de AVC cai entre 30 e 

40%, o risco de IM cai 20–25% e a insuficiência cardíaca é reduzida em 50%. O uso de terapia de estatinas 

em mulheres para prevenção primária de AVC é menos claro do que em homens. Diferentemente dos dados 

de DC revisados anteriormente, não há metanálises publicadas que examinem o efeito das estatinas na 

prevenção primária de AVC em mulheres. Contudo, em uma metanálise estratificada por sexo de ensaios de 

prevenção secundária (poucos participantes com história de AVC), as estatinas não tiveram benefício 

significativo para o AVC (RR 0,92; IC95% 0,76–1,10) e mortalidade por todas as causas (RR 0,82; IC95% 

0,76–1,13) em mulheres
74

. Por outro lado, é possível que as estatinas aumentem o risco de AVC 

hemorrágico
62,63

. Em contraste, a aspirina reduz o ACV isquêmico significativamente, em aproximadamente 

17%, mas aumenta de forma não significativa o ACV hemorrágico em 24% em relação ao placebo em 

mulheres
62,63

. Por sua vez, em mulheres com idade de 64 anos em média, a TH aumenta de forma não 

significativa o AVC isquêmico e reduz o AVC hemorrágico (18% para CEE + MPA e 36% para CEE) em 

relação ao placebo. Todos esses eventos são raros, 5–11 eventos em 10 000 mulheres por ano de TH. É 

importante frisar que o risco de AVC é não significativo estatisticamente e raro em mulheres que iniciam TH 

com idade < 60 anos. O estudo WHI mostrou que ocorrem cinco AVCs adicionais por 10 000 mulheres por 

ano de terapia CEE + MPA quando essa terapia é iniciada em mulheres com idade < 60 anos, e ainda menor 

para a terapia com CEE, e que ocorrem dois AVCs a menos por 10 000 mulheres por ano de terapia com 

CEE
62,63

. O estudo DOPS é consistente com esses e outros achados de ECRs que relatam ausência de 

aumento no risco de AVC com uso de 17β-estradiol oral mais acetato de noretisterona sequencial ou 17β-

estradiol sem oposição
62,63

. 

Em conclusão, o risco de ACV com TH é raro e tem a mesma magnitude do risco observado com outras 

medicações, como estatinas e aspirina, utilizadas para prevenção de DC em mulheres. Quando iniciada em 

mulheres com idade < 60 anos e/ou < 10 anos desde a menopausa, os benefícios da TH ultrapassam os 

riscos, já que a TH reduz significativamente a DC e a mortalidade por toda as causa, dois desfechos 

importantes cuja redução não é comprovada com estatinas e aspirina, mas ambas têm o mesmo risco do que 

a TH
62,63

 quando utilizadas para a prevenção primária de DC em mulheres. 

 

EFEITOS ÓSSEOS (OSTEOPOROSE, FRATURAS E ARTRITE CRÔNICA) 

A osteoporose é definida como uma condição esquelética de deterioração de força óssea que resulta em 

fraturas. As fraturas mais comuns associadas à osteoporose são as das vértebras, quadril, punho, pelve, sacro, 

costelas, esterno, clavícula e úmero. Todas as fraturas osteoporóticas são importantes em termos de 

incapacidade e dor
75

 e são associadas com aumento de morbidade e mortalidade
76

. As fraturas relacionadas à 
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osteoporose são comuns e afetam pelo menos um terço das mulheres com mais de 50 anos
12

. Estima-se que a 

osteoporose afete 75 milhões de pessoas na Europa, EUA e Japão, porém, tendo em vista a maior expectativa 

de vida, deverá cresça 240% até 2050
77

. Também estima-se que mais do que 2 milhões de fraturas 

relacionadas à osteoporose tenham ocorrido nos EUA em 2005, com custo de $19 bilhões. As fraturas de 

quadril foram responsáveis por 72% dos custos
78

. A força óssea está intimamente ligada à remodelação 

óssea, um processo que remove tecido ósseo velho (reabsorção) e o substitui por tecido ósseo novo 

(formação) em mulheres e homens; a perda óssea relacionada à idade equivale a 1% por ano. A insuficiência 

de estrogênio relacionada à menopausa resulta em maior reabsorção óssea, com perda adicional de tecido 

ósseo durante mais ou menos 5 anos. 

Estratégias para prevenção de fraturas relacionadas à osteoporose 

Estilo de vida e dieta devem constar entre as estratégia básicas para preservar a massa óssea após a 

menopausa. O tabaco e o uso excessivo de álcool são tóxicos para o tecido ósseo e devem ser evitados. A 

inatividade aumenta a reabsorção óssea. O exercício diário de levantamento de peso moderado aumenta a 

formação de osso e deve ser encorajado. O uso de medicação como glicocorticoides aumenta o risco de 

fraturas e deve ser utilizando nas menores doses efetivas pelo menor intervalo possível de tempo. Para 

prevenir quedas, é recomendável usar calçados sensatos, superfícies não escorregadias e  evitar 

medicamentos como calmantes. 

 

Dieta e suplementos 

Uma dieta equilibrada é essencial para manter a matriz de proteína do osso. Um IMC baixo aumenta o risco 

de fratura
79

. As mulheres pós-menopáusicas precisam de uma ingestão de referência (DRI) de 1200 mg de 

cálcio elementar
80

. A suplementação de cálcio deve restringir-se a cobrir a lacuna entre a ingestão diária e a 

DRI. Doses mais elevadas podem estar associadas a dano cardiovascular
81

 e cálculos renais. 

A vitamina D é essencial para a absorção do cálcio. Em torno de 60% dos pacientes mais velhos podem ter 

níveis inadequados de vitamina D como resultado de mudanças na pele relacionadas a idade e exposição 

inadequada à luz solar. O Institute of Medicine nos EUA recomenda uma DRI de 600 IU para mulheres com 

idade entre 51–70 anos e 800 IU depois dos 70. Demonstrou-se que a suplementação de vitamina D diminui 

de forma independente o risco de queda em pacientes idosos
82

.   

 

Intervenções farmacológicas para prevenção 

O início da menopausa é uma oportunidade ideal para avaliar o risco de osteoporose e fraturas associadas. 

Isso pode ser feito através de fatores de risco conhecidos e pela medida da densidade óssea pela 

densitometria por absorção de raios-X de dupla energia. Um modelo intregrado como o FRAX 

(http://www.shef.ac.uk,2014) pode prever a probabilidade de fratura em 10 anos. O limiar para intervenção 

farmacológica nos EUA é um risco de fratura em 10 anos de 5% para o quadril e de 20% para qualquer 

fratura da osteoporose. É preciso pesar as vantagens de usar apenas medidas de estilo de vida contra a 

necessidade de intervenções farmacológicas, com o objetivo de evitar a morbidade e a mortalidade das 

fraturas osteoporóticas.  

http://www.shef.ac.uk,2014/
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Nesta seção, não estamos tratando de agentes para o tratamento de osteoporose estabelecida, definida por um 

escore T de < -2,5, ou da presença de fraturas de fragilidade já existentes. 

 

Agentes que inibem a reabsorção  

Uso de TH 

Sabe-se há muitos anos que a perda óssea associada à menopausa pode ser evitada pelo uso de TH, de forma 

dose-dependente. Os resultados do estudo WHI forneceram as primeiras evidências de ECRs de que a TH ou 

estrogênio isolado reduzem o risco de todas as fraturas relacionadas à osteoporose, mesmo em pacientes com 

baixo risco para fraturas
83

. Com base nos resultados iniciais do WHI, concluiu-se que, considerados os 

efeitos negativos da TH sobre outros desfechos da doença, não havia benefício líquido
84,85

. Essa conclusão 

foi questionada em vista da reanálise dos dados do estudo WHI
86,87

. O início da TH antes dos 60 anos ou em 

até 10 anos após a menopausa (janela de oportunidade) representa um risco muito pequeno
88

. Um relatório 

recente das principais sociedades mundiais de menopausa afirmou que a TH é efetiva e apropriada para a 

prevenção de fraturas relacionadas à osteoporose quando iniciada na janela de oportunidade. A 

recomendação não limita a duração do uso, desde que esteja de acordo com as metas de tratamento e fatores 

de segurança individualizados
89

.  

O câncer de mama é a principal preocupação de segurança em termos da duração da terapia, mas isso parece 

estar limitado ao uso de certos progestógenos. O risco pode reduzido pelo uso de progestógenos mais 

naturais ou bazedoxifene (BZA) para opor-se ao efeito do estrogênio no endométrio
90

. Deve-se observar que 

as únicas evidências que comprovam a eficácia da TH para fraturas referem-se a uma dose diária de CEE de 

0,625 mg. A TH é especialmente útil na paciente mais jovem com osteopenia. Não há provas de eficácia 

nessa categoria para a maior parte das outras terapias ósseo-específicas. 

 

Modularores seletivos de receptores de estrogênio  

Os moduladores seletivos de receptores do estrogênio (SERMs) são um grupo complexo de moléculas 

sintéticas que mimetizam os efeitos positivos do estrogênio sobre os ossos e os lipídios sem estimular os 

receptores de estrogênio na mama e endométrio. Uma dose diária de 60 mg de raloxifeno reduz a perda óssea 

associada à menopausa, mas não há evidências de proteção contra fraturas na análise primária de mulheres 

osteopênicas, embora, em pacientes com osteoporose estabelecida, o risco de fratura vertebral seja reduzido 

em 34–51% sem qualquer efeito sobre fraturas não vertebrais
91

. O raloxifeno reduz em 76% o risco de 

câncer invasivo positivo para receptores de estrogênio
92

. Diferentemente do estrogênio, o raloxifeno não trata 

os sintomas vasomotores da menopausa e pode, na verdade, causar calorões.  

BZA é um SERM aprovado para a prevenção de fraturas vertebrais
93,94

. Embora o seu efeito protetor contra 

fraturas seja comparável ao do raloxifeno, o BZA oferece proteção endometrial superior em comparação a 

todos os outros SERMs. Com isso, o BZA pode ser pareado com CEE para evitar os efeitos negativos do 

CEE no endométrio e mama, enquanto ainda trata os sintomas vasomotores associadas à menopausa e 

mantém a saúde vaginal e a densidade mineral óssea
95

.  
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Bisfosfonatos 

Os bisfosfonatos são potentes inibidores da reabsorção óssea e são agentes eficazes na prevenção de fraturas 

na osteoporose estabelecida. Seu papel na prevenção em mulheres mais jovens com osteopenia isolada é 

limitado pelas seguintes razões: 

 Constatou-se que o alendronato é ineficaz na prevenção de fraturas em pacientes com escore T > -2.5 

e sem fraturas
96

; 

 A duração da terapia para prevenção em pacientes mais jovem é estimada em mais de 5 anos. O uso 

de bisfosfonatos por mais de 5 anos pode estar associado a fraturas atípicas do fêmur. As fraturas atípicas do 

fêmur ocorrem na região subtrocantérica da diáfise femoral, após trauma mínimo, são muitas vezes 

precedidas por dor prodrômica ou fratura de estresse e muitas vezes ocorrem bilateralmente. Um raio-X de 

uma fratura atípica do fêmur mostra uma fratura transversal ou oblíqua simples do fêmur, assim como 

espessamento cortical difuso da diáfise femoral proximal
97

. Embora não haja provas conclusivas de uma 

relação causal entre os bisfosfonatos e fraturas de fragilidade atípicas
98

, sugere-se interrupção do alendronato 

depois de 5 anos para um intervalo livre de medicamentos em pacientes com baixo risco de fratura
99

. 

 Osteonecrose da mandíbula é uma condição descrita como uma área de osso alveolar exposto na 

mandíbula ou maxilar por mais de 8 semanas em pacientes com tratamento corrente ou prévio com 

bisfosfonatos. A osteonecrose da mandíbula é principalmente confinada às intervenções terapêuticas para 

indicações oncológicas quando as doses são mais altas do que as aprovadas para fraturas.   

 

Denosumabe 

O denosumabe, um anticorpo monoclonal humano ao receptor ativador ligante do fator nuclear κB 

(RANKL), a uma dose subcutânea de 60 mg a cada 6 meses, reduz significativamente o risco de fraturas 

vertebrais, não vertebrais e de quadril em pacientes com osteoporose estabelecida. Tem um papel limitado na 

prevenção em mulheres osteopênicas mais jovens. O denosumabe também pode ter efeitos imunológicos 

adversos
100

. 

 

PELE, CARTILAGEM E OUTROS TECIDOS CONJUNTIVOS  

A perda de estrogênio na menopausa é associada à perda de tecido conjuntivo na derme, nas camadas 

arteriais intermediárias e disco intervertebral e na cartilagem articular. A osteoartrite pode ser 

particularmente debilitante e é uma causa importante de morbidade em muitas mulheres após a menopausa. 

A osteoartrite vai afetar 59,4 milhões de pessoas nos EUA até 2020; só para a osteoartrite do joelho, a 

incidência é de 240 em 100 000 pessoas-ano
101

. A osteoartrite foi considerada como ficando atrás apenas da 

DC como causa de incapacidade laboral em pessoas com mais de 50 anos. As consequências econômicas da 

osteoartrite nos EUA representam $100 bilhões anualmente, um montante que deve aumentar em 25% até 

2020
102

. Apesar de ser mais comum nos homens do que nas mulheres antes da menopausa, passa a ser mais 

comum em mulheres após a menopausa. A identificação de mulheres com história familiar de artrite ou que 

começam a sentir o enrijecimento das juntas e imobilidade ao início da menopausa é importante e pode 

permitir intervenções como fisioterapia, perda de peso, exercício físico e agentes anti-inflamatórios
103

. 
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Existem dados que sugerem que o estrogênio pode ter um papel de melhorar ou diminuir o risco de 

osteoartrite
104

.   

 

DEMÊNCIA, DECLÍNIO COGNITIVO E DEPRESSÃO  

Mais do que o câncer, a demência é a principal preocupação de saúde de muitos adultos mais velhos. 

Durante a transição natural da menopausa e o início de pós-menopausa, algumas mulheres experimentam 

esquecimento e outros sintomas cognitivos que podem trazer preocupações inquietantes com o declínio 

mental. Durante a transição menopáusica, pode de fato haver reduções modestas em aspectos da atenção
105

, 

mas a menopausa natural em si não parece levar a uma piora da memória
106

. Para muitas capacidades 

cognitivas, um declínio sutil tem início bem mais cedo na vida adulta
107

 e não há evidências de uma mudança 

de trajetória na época da menopausa. A menopausa prematura tem sido menos estudada
108

 e a menopausa 

cirúrgica em idade relativamente jovem é ligada a um risco maior de comprometimento cognitivo ou 

demência
109,110

. 

O envelhecimento cognitivo é conceitualmente separado dos processos patológicos que subjazem formas 

específicas de demência. A doença de Alzheimer, de longe a causa mais comum de demência, se caracteriza 

por placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares
111

. Uma característica conspícua é a agregação e a 

propagação de proteínas aberrantes e mal dobradas, como a β-amiloide. Na autopsia, as alterações do 

Alzheimer são muitas vezes encontradas em conjunto com outras patologias, elas próprias causadoras de 

demência
112

. Incluem-se aí o infarto (demência vascular), corpos de Lewy (demência com corpos de Lewy) e 

inclusões TDP-43 (demência frontotemporal). Um paciente pode desenvolver demência com uma carga 

relativamente modesta de placas e emaranhados se outra patologia estiver presente simultaneamente
112

.  

Como a demência se deve à patologia de Alzheimer isoladamente ou em combinação com outras 

patologias
112

, as estratégias para manter a saúde cognitiva enfocam a prevenção da doença de Alzheimer. Os 

biomarcadores bioquímicos e metabólicos da doença de Alzheimer podem preceder em décadas os sintomas 

da demência
113

; portanto, a prevenção de um grau suave de comprometimento cognitivo e da demência em 

fases tardias da vida pode exigir intervenções muito antes de uma idade avançada. Os três focos gerais são 

(1) melhorar a saúde do cérebro, (2) melhorar a reserva cognitiva e (3) reduzir a patologia do Alzheimer.  

 

Melhora na saúde do cérebro  

Uma carga maior de patologia de Alzheimer pode ser tolerada por um cérebro de outra forma saudável antes 

de ser atingido o limiar dos sintomas clínicos. A DCV é uma meta atraente para intervenções preventivas. As 

patologias de DCV e Alzheimer comumente co-ocorrem
112

, e é possível que compartilhem fatores de 

risco
115

. Tais fatores incluem hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, obesidade da meia-idade e tabagismo. A 

melhora cardiovascular pode ter um impacto direto da patologia de Alzheimer (através de efeitos sobre o 

estresse oxidativo ou citoquinas inflamatórias, por exemplo), mas o efeito primário é provavelmente 

resultante de redução na aterosclerose intracranial e pequenos infartos
112,116

. Seria de esperar que as 

estratégias para melhorara a saúde cardiovascular retardassem o início não apenas da demência vascular, mas 

também da demência disparada pela progressão do Alzheimer.   
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Aumento da reserva cognitiva 

A reserva cognitiva implica maior capacidade, eficiência ou redundância em termos de áreas do cérebro e 

rotas neurais utilizadas quando uma tarefa cognitiva é realizada
117

. Existem evidências consistentes de que 

pessoas de maior inteligência, com maior nível educacional e envolvidas em ocupações cognitivamente 

exigentes têm menor risco para doença de Alzheimer. Atividades de lazer e engajamento social também 

podem reduzir o risco, presumivelmente em parte através de mecanismos semelhantes. Não há evidências a 

favor de uma ou outra atividade mental em particular. 

 

Redução da patologia do Alzheimer através de atividade física  

Uma robusta literatura vincula o exercício aeróbico à manutenção cognitiva e à redução do risco de 

Alzheimer
118,119

. A redução estimada no risco de Alzheimer é em torno de 28%
119

. Em modelos animais
120

 e 

em seres humanos
121

, o exercício físico reduz a deposição de β-amiloide no cérebro. Em adultos saudáveis, o 

exercício também aumenta o volume do hipocampo
122

, uma região do cérebro que é criticamente importante 

para a memória. Outros efeitos do exercício podem ser mediados por fatores neurotróficos induzidos pelo 

exercício
123-125

.   

 

Redução da patologia do Alzheimer: terapia com estrogênio  

Os estrogênios podem afetar a patologia do Alzheimer. Após remoção cirúrgica de ovários, o estradiol reduz 

a deposição de β-amiloide em ratos transgênicos que desenvolvem uma doença tipo Alzheimer
126

. Outros 

efeitos sobre a plasticidade neural, neurogênese, estresse oxidativo e metabolismo cerebral poderiam reforçar 

a reserva cerebral
127-129

. Contudo, são controversos os efeitos da terapia hormonal que contém estrogênio 

sobre o risco de demência. Os achados do Women’s Health Initiative Memory Study indicam que o uso de 

CEE/MPA em mulheres acima dos 65 anos duplica o risco de demência
130

, embora não sejam significativas 

as alterações na presença de CEE isoladamente. Ao contrário, a terapia hormonal utilizada após a menopausa 

cirúrgica
109

 por mulheres pós-menopáusicas mais jovens (mas não por mulheres pós-menopáusicas mais 

velhas)
131

 e durante a meia-idade (mas durante períodos mais tardios)
132,133

 associa-se a menor risco de 

Alzheimer. Uma possibilidade é que os efeitos do estrogênio no risco de Alzheimer sejam modificados pela 

idade ou proximidade temporal à menopausa
134

. Não se sabe se os achados do estudo WHI em mulheres com 

65 anos ou mais podem ser generalizados para mulheres no início da quinta década de vida – mulheres que 

provavelmente considerarão a terapia hormonal para sintomas vasomotores de moderados a severos. 

Tampouco se sabe se um confundimento não reconhecido em estudos observacionais de mulheres pós-

menopáusicas mais jovens não poderia ter levado a inferências inválidas sobre a redução do risco. Para 

desfechos cognitivos na ausência de demência, as evidências são agora mais seguras. Dados convincentes de 

ensaios clínicos indicam que a TH não afeta de forma apreciável as habilidades cognitivas de mulheres pós-

menopáusicas relativamente saudáveis
135,136

. Uma motivo de preocupação é a pouca representação, até a 

presente data, das mulheres com menopausa prematura na pesquisa. 
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Depressão  

As mulheres têm duas vezes mais chance de desenvolver depressão do que os homens
137

. A transição 

menopáusica pode ser um período de maior vulnerabilidade, mas o risco de depressão não parece ser elevado 

na pós-menopausa tardia
138

. A depressão está fortemente associada com o risco de doença de 

Alzheimer
139,140

, mas a associação pode não ser causal. Algumas instâncias de depressão iniciada na fase 

adulta podem ser disparadas pelo emaranhado neurofibrilar em núcleos serotonérgicos e noradrenérgicos do 

tronco encefálico muito antes da emergência de sintomas cognitivos
141,142

; esses sistemas neurotransmissores 

estão implicados na depressão. A inflamação e o estresse oxidativo
139

 podem predispor tanto à depressão 

quanto à doença de Alzheimer. O cortisol está implicado mais diretamente. Os níveis desse hormônio de 

estresse aumentam com a depressão. Níveis mais altos podem reduzir a reserva cerebral através de efeitos 

deletérios no hipocampo e podem possivelmente contribuir também para o acúmulo de β-amiloide
143,144

.   

 

Estratégias para combater o declínio cognitivo e a demência 

Infelizmente, as evidências atuais não endossam fortemente nenhuma estratégia de redução de risco
119

, 

embora apoiem alguns enfoques mais do que outros. A saúde cerebral deve ser reforçada pela melhoria de 

fatores cardiovasculares; a reserva cognitiva deve ser aumentada por atividades mentalmente estimulantes, 

ocupacionais e de lazer e pelo engajamento social; e a patologia do Alzheimer deveria ser atacada através de 

atividade física aeróbica regular
114

. A depressão deve ser reconhecida e tratada e as mulheres não devem 

iniciar terapia hormonal na sexta década de vida ou mais tarde. A falta de certeza quanto a atividades 

efetivas reforça a necessidade de ensaios pragmáticos e de eficácia bem desenhados. 

 

RISCO DE CÂNCER 

Em 2012, de um total de 14,1 milhões [de casos de câncer], 6,7 milhões foram registrados em mulheres em 

todo o mundo
145

. O número total deve aumentar para 24 milhões em 2035. O câncer de mama é o mais 

comum (1,67 milhão de casos novos em 2012), seguido pelo câncer colorretal (614 000), de pulmão 

(583 000), cervical (528 000), de estômago (320 000), endométrio (320 000) e ovário (239 000). Sozinho, o 

câncer de mama contribui com 25,2% dos casos, e os três primeiros contribuem com mais de 43% de todos 

os casos de câncer. As taxas de câncer são 1,8 vez mais altas em países mais desenvolvidos em comparação 

aos países menos desenvolvidos, exceto o câncer de colo uterino. O país com a maior taxa de câncer em 

mulheres é a Dinamarca (328,8/100 000), seguida pelos EUA (297,4/100 000) e a República da Coreia 

(293,6/100 000)
145

. A incidência específica por idade de diversos tipos de câncer varia em diferentes regiões 

do mundo. Para o câncer de mama, a incidência aumenta após a menopausa, enquanto na Ásia esse câncer é 

maior antes ou na menopausa. As taxas de mortalidades por câncer também variam de acordo com o tipo de 

câncer e a região do mundo, mas em geral aumentam com a idade. 

 

Triagem para câncer 

Fatores genéticos parecem contribuir significativamente para o risco de diversos tipos de câncer. Embora 

alguns polimorfismos de interesse tenham sido identificados, uma triagem maciça para mutações específicas 
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é impraticável  neste momento, porém poderá se tornar mais comum no futuro. Entre as mais de 20 mutações 

identificadas para câncer de mama, cada uma explica uma pequena porcentagem de casos. Por exemplo, as 

mutações em BRCA1 e BRCA2 associam-se a apenas 5% dos casos de câncer de mama
146

. 

A incidência e a mortalidade podem ser, pelo menos em parte, controladas por programas de triagem. Talvez 

o melhor exemplo seja o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero pode ser praticamente erradicado 

pela implementação de triagem por teste Papanicolaou ou possivelmente detecção de HPV. Uma redução 

drástica na incidência e mortalidade por câncer de colo de útero foi observada em todos os países que 

adotaram triagem sistemática. Além disso, a vacina contra HPV está agora disponível e também é associada 

com uma diminuição em todas as doenças ligadas à infecção por HPV (câncer oral, anal e de colo de útero). 

Para os países em desenvolvimento, a OMS recomenda a realização de Papanicolaou a cada 10 anos a partir 

dos 30 anos.  

A mortalidade por câncer de mama diminuiu significativamente em países que possuem programa de 

triagem. Recomenda-se triagem com mamografia (a cada dois anos na maioria dos países) entre os 50 e os 

74 anos. No caso de mulheres de alto risco, a triagem pode iniciar mais cedo e ser anual. A ressonância 

magnética é reservada para mulheres detectadas como portadoras das mutações de BRCA1/2, com base em 

testes realizados devido a casos de câncer de mama na família; ou mulheres com mamografias de difícil 

intepretação. Diferentes estratégias são propostas para câncer de cólon. A testagem de sangue oculto nas 

fezes (FOBT) é o exame mais amplamente empregado para a triagem de cânceres colorretais e o único 

exame de triagem atualmente recomendado pela União Europeia. Como os cânceres colorretais sangram 

apenas de forma intermitente, a FOBT precisa ser repetida a cada ano ou a cada dois anos. Embora a 

sensibilidade do exame seja baixa, uma metanálise Cochrane quantificou uma redução relativa na 

mortalidade de 16%
147

. A colonoscopia é a melhor ferramenta diagnóstica, mas não foi rigorosamente 

avaliada em ensaios randomizados; a colonoscopia virtual é uma técnica nova, mas ainda não conquistou um 

lugar na prática médica. 

Não há testes específicos de triagem validados para a detecção de câncer endometrial, ovariano, de pulmão e 

outros, embora muitos testes sejam usados clinicamente. Espera-se, contudo, que possa haver um perfil 

molecular mais específico para certos tipos de câncer no futuro. Anamnese e exames físicos anuais ainda são 

uma parte importante do processo de triagem para câncer, e a história familiar de certos tipos de câncer pode 

justificar testes diagnósticos mais específicos. Uma história de tabagismo expressivo pode justificar exames 

de imagem do pulmão.   

Fumo, álcool, IMC elevado, aspectos da dieta e atividade física são os principais fatores de risco 

modificáveis. O controle desses fatores pode diminuir a incidência de câncer, como relatado previamente
148

. 

Estima-se que um terço de aproximadamente 572 000 mortes por câncer nos EUA possam ser atribuídos a 

hábitos alimentares e de exercício físico e outro terço ao uso de produtos do tabaco
149

. No estudo europeu de 

coorte EPIC, a adesão a estratégias de estilo de vida, utilizando um sistema de escore, resultou na redução de 

risco nos participantes na faixa de 16% para câncer de mama, 27% para câncer colorretal, 14% para câncer 

de pulmão e 23% para câncer do endométrio
150

. Em geral, 12,6% (IC95% 3,6–21,4%) de todos os tipos de 

câncer poderiam ter sido evitados na população total do estudo.  
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Parar de fumar e reduzir o consumo de álcool (< 15 g/dia) são fatores importantes. Recomendações 

específicas para itens da dieta (menos gordura, mais fibra, menos carnes e especificamente menos carne 

vermelha) e exercício têm sido estudadas e estão especificadas nas Diretrizes da American Cancer Society
151

. 

Exercício “vigoroso” é normalmente recomendado por pelo menos 2 a 3 horas/ semana. Não há evidências 

conclusivas do benefício de vários tipos de suplementos como vitaminas e minerais. 

O uso de TH não deve ser pensado como uma estratégia para diminuir o risco de câncer. Contudo, estudos 

observacionais mais antigos sugerem uma diminuição na mortalidade por câncer com TH; o câncer total 

diminuiu 20% no grupo de 50–59 anos com CEE no estudo WHI
5
 e, novamente no WHI, a CEE isolada 

mostrou uma diminuição na mortalidade por câncer de mama e na mortalidade geral após 10 anos
152

. 

Também há evidências fortes de um efeito protetor contra o câncer de cólon com TH. Por outro lado, o 

câncer de mama pode aumentar com uso prolongado de doses padronizadas de estrogênio em combinação 

com certas progestogenas; o estrogênio isoladamente diminui o risco ou aumenta marginalmente o risco com 

uso muito prolongado (10–15 anos)
90

.  

Em conclusão, a triagem e a avaliação de risco (eventualmente com ferramentas genéticas e novas 

ferramentas moleculares) devem ser amplamente utilizadas. Modificar o estilo de vida, com adesão 

persistente a dieta e exercício, e evitar certas exposições (inclusive tabaco e álcool) diminuirá o risco de 

câncer.   

 

CONSIDERAÇÕES PARA O USO DE TH PARA PREVENÇÃO: PREOCUPAÇÕES RELATIVAS 

À ANÁLISE DO ESTUDO WHI  

Apesar das desconfianças relativas a um possível aumento no risco de câncer de mama, no final do século 

XX acreditava-se que o alívio dos sintomas da menopausa, juntamente com os efeitos benéficos da TH no 

risco de DC, fraturas osteoporóticas e câncer do intestino grosso, justificavam o uso de TH. 

Em 2002, os primeiros resultados relatados do estudo WHI
83

, um ensaio clínico de CEE/MPA versus 

placebo, mudaram radicalmente essa percepção. O ensaio foi terminado após uma mediana de 5,2 anos de 

seguimento porque supostamente estabeleceu, de forma surpreendente, que a terapia de CEE/MPA não reduz 

o risco de DC – ao invés disso, de fato aumenta esse risco; que CEE/MPA de fato causa câncer de mama; e 

que um “índice global” que sintetiza os riscos de DC, câncer de mama, AVC, embolia pulmonar, câncer 

colorretal, câncer endometrial, fratura do quadril e mortalidade por todas as causas indicou que, em geral, os 

riscos ultrapassavam os benefícios.   

Houve considerável publicidade em torno dos achados do WHI e, a partir de 2002, o uso de TH declinou 

rapidamente em todo o mundo. Nos EUA, por exemplo, o uso de TH caiu 66%
153

. Esse declínio foi 

acentuado em 2005, quando um ensaio clínico do WHI, de CEE versus placebo
154

, foi interrompido após um 

seguimento de 7,2 anos devido ao aumento no risco de AVC. Naquele ensaio, contudo, evidências 

estatísticas robustas sugeriam que o CEE não aumentava o risco de câncer de mama, e evidências mais 

limítrofes sugeriam que o CEE poderia inclusive reduzir o risco.  

Ao longo dos anos, outros ensaios do WHI foram publicados
5
. Em 2013, foram relatados os efeitos globais 

de CEE/MPA e CEE após um acompanhamento de 13 anos
5
. Nesse relatório, os riscos para os desfechos em 
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questão foram estimados para os períodos antes do fim dos ensaios (as fases de “intervenção”) e para os 

períodos após o fim dos ensaios (as fases “pós-intervenção), quando as mulheres estavam “não cegadas” e 

liberadas para usar ou não a TH. A conclusão geral nesse último relatório foi de que a TH não deveria ser 

usada para a prevenção de doenças crônicas. Isso se derivou em grande parte de dados do grupo que recebeu 

CEE/MPA (todas as idades) e teve grande influência da percepção acerca do risco aumentado de câncer de 

mama. 

Recentemente, a validade dos achados do WHI
155

 foi avaliada pela aplicação às evidências de critérios 

epidemiológicos geralmente aceitos para determinar causa (ou prevenção)
156-158

. A conclusão dessa revisão 

foi de que não é possível afirmar que esteja estabelecido que a TH não deve ser usada para prevenção de 

doenças. 

Primeiro, o “índice global” não é uma ferramenta validada e não foi uma justificativa legítima para a 

interrupção do ensaio CEE/MPA: DC, câncer de mama, AVC, embolia pulmonar, câncer colorretal, câncer 

endometrial e fratura do quadril são entidades clínicas e patológicas distintas, com distribuições étnicas e 

etárias diferentes e diferentes determinantes genéticos e ambientais, dosagem e duração dos efeitos. 

Estatisticamente, embora seja possível sintetizar os riscos dessa ampla gama de desfechos distintos em uma 

única estimativa, em termos clínicos ou epidemiológicos, usar essa estimativa única para avaliar o benefício 

geral em comparação ao risco não é uma alternativa válida.   

Além disso, o “índice global” tinha vieses. O risco de fraturas do quadril e vértebras foi significativamente 

reduzido. Entretanto, embora ambas as fraturas tenham sido originalmente incluídas no “índice global”, por 

razões não explicadas, as fraturas vertebrais foram retiradas. O efeito da remoção foi a introdução de viés no 

“índice global”, tornando-o mais aparentemente adverso. Ainda, o WHI não utilizou detecção rotineira de 

raio-X e, dessa forma, não captou as fraturas radiológicas assintomáticas. As altas taxas de interrupção no 

braço de tratamento ativo (42%) e o cruzamento para tratamentos ativos no braço placebo (10,7%) diluem 

ainda mais o efeito da TH na redução de fraturas e levantam a pergunta acerca do uso de análise por intenção 

de tratar. 

A consideração de risco x benefício seria presumivelmente diferente dependendo da população em estudo. 

Tal consideração seria diferente, por exemplo, para mulheres com doença mamária benigna, uma história 

familiar de câncer de mama, hipertensão, hiperlipidemia, osteoporose e assim por diante; a aplicabilidade de 

um índice global geral a qualquer mulher individual é questionável.  

Segundo, especialmente devido ao sangramento uterino, as taxas respectivas de “de-cegamento” nos 

recipientes de CEE/MPA e placebo foram de 44,4% e 6,4%
83

. Inevitavelmente, a taxa consideravelmente 

mais alta dos usuários de CEE/MPA resultou na detecção seletivamente enviesada de câncer de mama que de 

outra forma seria “clinicamente silencioso”. Além disso, o risco significativamente maior de câncer de mama 

foi limítrofe e dependente de ter sido definido como “desfecho primário”. No protocolo original, o câncer de 

mama foi especificado como “desfecho secundário”. Se a definição não tivesse sido mudada, a associação 

não teria sido estatisticamente significativa e poderia ter sido resultado do acaso.   

As evidências de que o risco maior de câncer de mama em usuárias de CEE/MPA tinha viés foram 

reforçadas pelos achados da WHI em mulheres que receberam CEE (no qual o de-cegamento foi de apenas 
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2%). Naquele ensaio, evidências estatisticamente robustas e sem viés sugeriram que CEE não aumenta o 

risco de câncer de mama; e o risco diminui de forma estatisticamente significativa em mulheres com adesão 

ao tratamento e nos dados de 10 anos de acompanhamento
152

. Os achados não enviesados relativos a CEE 

levantam a possibilidade de que os achados com viés para CEE/MPA podem ter sido espúrios. Além disso, 

quando foram feitos ajustes aos dados primários para variáveis de confundimento, o grupo como um todo 

não teve um aumento estatístico de câncer de mama
159

. Esses dados também mostraram que o aumento no 

risco apenas se aplicava a mulheres que haviam usado TH anterioremente
159

.  

Em terceiro lugar, o aumento no risco de DC originalmente relatado para usuárias de CEE/MPA declinou ao 

longo do seguimento e, com o passar do tempo, os achados para DC passaram a ser inconsistentes e não 

estatisticamente significativos. O aumento inicialmente relatado de DC aos 5,2 anos
83

 não era mais 

significativo após 5,6 anos
5
 e, aos 13 anos, nem sequer estava presente. É provável que as taxas diferenciadas 

de “de-cegamente” nos grupos CEE/MPA e placebo tenham resultado em detecção enviesada de DC de outra 

forma “clinicamente silenciosa” em usuárias de CEE/MPA. Consequentemente, um risco reduzido de DC 

não foi excluído no estudo WHI.  

Em resumo as três razões originais para a interrupção do ensaio CEE/MPA – aumento no risco de câncer de 

mama, aumento no risco de DC e um “índice global” adverso – não eram válidas. Adicionalmente, as 

melhores evidências sugerem que o uso de estrogênio sem oposição não aumenta o risco de câncer de mama 

e pode, inclusive, reduzir esse risco.   

No lado adverso da equação, só o que foi estabelecido ou confirmado pelos ensaios do WHI foi que 

CEE/MPA (e presumivelmente também CEE) aumenta o risco de embolia pulmonar e, possivelmente, de 

AVC, embora para essa análise não tenha sido aplicado rigor estatístico. Também não é em absoluto claro 

que esses efeitos adversos contrabalancem os bem estabelecidos riscos reduzidos de fraturas osteoporóticas e 

câncer colorretal em usuárias TH.    

Partindo da suposição extrema de que todos os aumentos de risco identificados no estudo WHI tenham sido 

causais, e de que todas as reduções de risco tenham sido protetoras, os riscos absolutos (taxas de incidência 

em mulheres não-expostas subtraídas das taxas em mulheres expostas) foram estimados
5
. As taxas de 

incidência atribuíveis à exposição variaram de -7 a 11 por 10 000 mulheres por ano. Isso é: mesmo que as 

limitações do estudo WHI fossem deixadas de lado por enquanto, com base em suposições do “pior cenário” 

ou do “melhor cenário”, as mudanças na incidência atribuíveis a TH foram eventos bastante incomuns. 

Finalmente, no estudo WHI, apenas CEE e MPA oral foram estudados. Os produtos atualmente em uso têm 

efeitos biológicos diferentes e são, muitas vezes, prescritos em doses mais baixas e vias distintas. Portanto, 

as recomendações do WHI contra o uso de TH para prevenção de doenças crônicas não se justificam. A 

deturpação e a interpretação exagerada de evidências limitadas, contudo, resultaram em prejuízo 

considerável à saúde e ao bem estar de mulheres menopáusicas. 

 

TH COMO POSSÍVEL TERAPIA DE PREVENÇÃO APÓS A MENOPAUSA 

As questões estatísticas e interpretativas dos ensaios hormonais do WHI não permitem concluir que a TH 

não tem um papel de prevenção, como dito anteriormente. Além disso, é preciso considerar que a análise de 
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risco-benefício é bem diferente em mulheres mais jovens, como repassado na seção sobre DCV. A cessação 

abrupta de TH pela maioria das mulheres após os relatos iniciais do WHI, pelo medo de prejuízo, foi 

associada a um aumento nas fraturas osteoporóticas
160,161

; um cálculo matemático sugeriu ainda que pode 

haver mais mortes por DC em mulheres com histerectomia que não usaram estrogênio
162

. 

As mulheres próximas da menopausa, ou na faixa de 50–59 anos de idade, são as melhores candidatas para 

iniciar TH; não é adequado iniciar TH em mulheres mais velhas para fins de prevenção. Nesse grupo mais 

jovem de mulheres geralmente saudáveis, há evidências claras de benefício cardiovascular
163

. A percepção 

amplamente citada de que mesmo as mulheres na faixa de 50–59 anos que recebem terapia combinada 

(CEE/MPA) têm maior risco de DC não foi um achado estatisticamente significativo. Como a análise de 

mulheres mais jovens no estudo WHI foi uma análise de subgrupo, foi dito que não podemos confiar nesses 

dados. Contudo, esses dados, especialmente para CEE isolado, são inteiramente consistentes com dados 

observacionais mais antigos e semelhantes aos de outro ECR, o DOPS, com 16 anos de seguimento
72

, e aos 

resultados de uma metanálise de 23 ECRs em mulheres com < 60 anos ou no intervalo de até 10 anos desde a 

menopausa, conforme apresentado na seção sobre DCV. Uma metanálise bayesiana que analisou dados 

observacionais e de ECR (embora questionável em termos estatísticos) também é consistente em mostrar 

redução na mortalidade em mulheres mais jovens com uso de TH
69

. Embora o risco de AVC isquêmico 

possa ser observado em mulheres mais jovens (incluindo usuárias de contraceptivos orais), o grau de risco 

tem significância limítrofe e o risco absoluto em mulheres mais jovens é raro. Nos dados de seguimento de 

13 anos, nos grupos de 50–59 anos recebendo CEE ou CEE/MPA, nenhum grupo teve aumento estatístico de 

AVC no período de intervenção ou seguimento
5
. 

A hipótese do momento de início da TH propõe a existência de uma janela crítica de mais ou menos 6 anos 

desde o momento da menopausa para que haja um efeito protetor para DC. Os dados recentes do estudo 

ELITE confirmaram essa hipótese, considerando que as mulheres dentro do intervalo de até 6 anos desde a 

menopausa tiveram redução na espessura da carótida intima com estradiol oral 1 mg ao longo do tempo, 

enquanto as mulheres com mais de 10 anos desde a menopausa não tiveram esse efeito
164

. A hipótese do 

momento certo pode também ser relevante para a manutenção de função cognitiva e redução no risco de 

Alzheimer, embora os dados atualmente disponíveis seja insuficientes para permitir conclusões. 

Considera-se que força dos achados relatados anteriormente é avaliada mais adequadamente por dados de 

mais longo prazo, com seguimento de pelo menos 10 anos. Os dados de 10 e 13 anos de seguimento das 

mulheres de 50–59 anos recebendo CEE no ensaio WHI mostraram uma redução estatisticamente 

significativa de IM e do índice global
5,165

, e o DOPS mostrou dados de seguimento de 16 anos para um efeito 

protetor para desfechos cardiovasculares e mortalidade
72

. Esses dados também reforçam a análise de custo-

efetividade que mostra que, quando a TH é iniciada cedo e continuada por 15–30 anos, os anos de vida 

ajustados pela qualidade  (QALY) aumentam em 1,5 ano a um custo de $2400 por QALY, um resultado 

considerado muito custo-efetivo
166

, de forma semelhante a outra análise em mulheres sintomáticas
167

.  

Em relação aos tipos de TH, os dados sobre proteção são menos convincentes com a adição de uma 

progestogena (MPA no WHI). A combinação fixa de CEE e MPA no WHI mostrou apenas uma tendência a 

benefício no grupo mais jovem. Mesmo assim, no DOPS, a inclusão de acetato de noretisterona sequencial 
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em mulheres com útero pareceu não atenuar os desfechos. Até que haja mais dados sobre diferenças nas 

formulações, a adição de progestogenas na TH com o objetivo de evitar DC e mortalidade deveria ser feita 

com cautela e de forma individualizada. As progestogenas sintéticas também já foram implicadas em risco 

de câncer de mama a longo prazo com TH. 

Também não temos informações adequadas sobre os tipos de estrogênio para fins de prevenção. Enquanto 

certos riscos da TH, explicitamente trombose venosa profunda e AVC isquêmico (embora raros em mulheres 

mas jovens), possam ser reduzidos ou eliminados pelo uso de estrogênio transdérmico, não temos evidências, 

até este momento, sobre os benefícios cardiovasculares discutidos anteriormente. Diferenças na biologia de 

cada mulher, na genética e na suscetibilidade a fatores de risco sugerem que diversos tipos de TH serão 

necessários. Portanto, é provável que não exista um regime ideal de TH, e não é possível, neste momento, 

endossar um regime específico. 

A decisão de usar TH como estratégia para prevenção em mulheres mais jovens depois da menopausa não é 

uma decisão simples. Contudo, como discutido acima, não existem outras terapias comprovadas, além de 

medidas de estilo de vida, que possam ser instituídas. Nas mulheres mais jovens com sintomas da 

menopausa, a decisão de tratar é clara. De forma semelhante, em mulheres mais jovens com alto risco de 

fratura por osteoporose, é forte o argumento a favor da TH. Em outras mulheres, outras questões, como 

qualidade de vida e fatores de risco, precisem talvez ser levadas em consideração de forma mais cuidadosa. 

Ainda assim, a TH pode ser considerada como parte do arsenal de prevenção em mulheres mais jovens 

selecionadas nessa categoria. 

 

RESUMO DAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO 

A avaliação dos riscos de doenças crônicas assume grande importância no início da menopausa. Isso inclui 

história, exame físico e análise de certos marcadores estabelecidos de risco e, no futuro, também de 

marcadores moleculares e genéticos. Os primeiros 10 anos após a menopausa são uma importante janela para 

intervenção. 

Para todas as mulheres, é importante realizar ações com impacto no estilo de vida (dieta e exercício), 

controlar o peso corporal, realizar atividades mentalmente estimulantes e triagem periódica de câncer. Como 

parte desse arsenal, a TH deve ser considerada, especialmente em mulheres sintomáticas. Para além disso, a 

identificação de riscos específicos (por exemplo, osteoporose) pode justificar terapias de prevenção mais 

específicas. 

 

 

 

CONCLUSÃO/SUMARIZAÇÃO 

À medida que aumenta a expectativa de vida, as mulheres em todo o mundo terão mais anos de vida após a 

menopausa. Melhorar a qualidade de vida das mulheres após a menopausa deve ser o objetivo do todos os 

que trabalham com saúde das mulheres. As doenças crônicas, conforme descrevemos, iniciam-se em torno 

dos 60 anos de idade; portanto, há uma importante janela de mais ou menos 10 anos desde o momento da 
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menopausa para promover um impacto significativo na prevenção. O início da menopausa prenuncia essa 

importante oportunidade. Para cada uma das doenças listadas anteriormente, há boas evidências para 

reforçar mudanças no estilo de vida (dieta e exercício) e para a cessação do tabagismo e do consumo 

excessivo de álcool como forma de diminuir a incidência dessas doenças. Além disso, há fortes evidências 

que sugerem que a TH pode ser considerada como parte dessa estratégia ampla. 
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