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Como já assinalado em outros trabalhos (Barrett-Connor & Bush, 1991), 

estudos realizados no início da década de 50 mostraram que o estrogênio 

prevenia a arteriosclerose em modelos animais, aumentava os níveis de coles¬ 

terol H D L e diminuía os níveis de colesterol L D L em humanos, e que mulhe

res prematuramente oforectomizadas tinham excesso de arteriosclerose coro¬ 

nária. Oliver & Boyd (1959) propuseram "a prescrição de um pouco de estro

gênio para a vida" de modo a prevenir doenças de coração em mulheres na 

pós-menopausa. Tikkanen (1978) indicou o uso de estrogênio como agente 

diminuidor de lipídios para mulheres com hipercolesterolemia. 

No entanto, uma vasta experiência clínica - chamada Projetos de Medi

camentos Coronários — de quatro medicamentos para diminuição de lipídios, 

incluindo dois regimes de estrogênio, foi conduzida em homens. Doses muito 

altas de estrogênio (5 ou 2,5 mg de Premarin) eram ministradas diariamente. 

Os regimes foram escolhidos deliberadamente de modo a fazer da gineco

mastia um indicador de 'feminização' bem-sucedida. Não surpreende que, em 

retrospecto, essas doses não-fisiológicas também tenham causado impotência 



e trombose, levando ao abandono dos estudos e à descontinuação desses ins

trumentos de tratamento (The Coronary Drug Project Research Group, 1973). 

Desafortunadamente, reporta-se apenas uma pequena experiência clí

nica com eliminação de doenças cardíacas em mulheres. Nachtigall et al. (1979) 

registraram uma experiência aleatória com estrogênio mais uma progesterona 

cíclica em 168 mulheres internadas, que foram observadas por dez anos. Fo

ram poucos os eventos cardiovasculares, e o risco relativo de 0,33 não era 

estatisticamente significante. No mesmo ano, Hammond et al. (1979) registra

ram um vasto estudo de observação mostrando significativas reduções de 

doenças cardíacas e diabetes em mulheres tratadas com estrogênio em com

paração às não-tratadas. 

Na década de 80, o tema estrogênio-doença cardíaca foi redescoberto. 

Cerca de vinte estudos de controle de casos e coorte foram publicados, quase 

todos baseados em estrogênio eqüino oral conjugado não-antagonizado mi

nistrado sem um progestínico. Uma metanálise desses estudos elaborada por 

Stampfer & Colditz (1991) encontrou uma redução de risco global de aproxi

madamente 5 0 % . Estudos de mulheres submetidas a angiografia coronária 

também encontraram menos arteriosclerose em mulheres sob tratamento de 

estrogênio (Barrett-Connor & Bush, 1991). 

Cardioproteção induzida por estrogênio é biologicamente plausível. 

Tanto o Estudo Clínico de Pesquisas sobre Lipídios (Bush et al., 1987) quanto 

um estudo sobre mulheres com doenças da artéria angiográfica coronária, 

realizado por Gruchow et al. (1988) sugerem que os mais altos níveis de coles¬ 

terol H D L encontrados em usuários de hormônios situam-se entre 25 e 5 0 % 

de proteção. Esse mecanismo é sugerido porque a introdução de colesterol 

H D L no modelo analítico reduziu a associação independente inversa de es

trogênio ao risco de doenças cardíacas. Algumas das aparentes proteções 

associadas ao estrogênio são perdidas quando a terapia de substituição de 

hormônio é interrompida (Criqui, 1988), sugerindo assim que o estrogênio 

tem um efeito dinâmico em vasos sangüíneos, além de reduzir a arteriosclerose. 

Um estudo controlado por placebo mostrou que um pequeno número de 

mulheres com angina pectoris apresentava aumentos significativos durante o 

tempo de exercise-treadmill subseqüente a uma dose farmacológica de etinil es

tradiol sublingual (Rosano et al., 1992). Outros efeitos conhecidos do estrogê

nio no coração ou em fatores de risco para doenças cardíacas também são 



favoráveis, e incluem atividade antioxidante e de bloqueio de canais de cálcio, 

bem como efeitos sobre a hiper-homocisteinemia (Barrett-Connor & Bush, 

1991). Muitos concluíram que esses resultados eram suficientemente consis

tentes e coerentes para recomendar estrogênio a quase todas as mulheres na 

pós-menopausa. Tivesse ele sido aplicado, esta seria a primeira vez na história 

que uma droga foi recomendada para 'prevenir' doenças cardíacas em uma 

população inteira definida apenas com base em idade e sexo. 

Apesar de evidência sugerindo que a substituição de hormônio previne 

doenças coronárias cardíacas e é biologicamente plausível, os 'benefícios' ve

rificados nos estudos de observação, como regra geral, são consideravelmente 

mais largos do que aqueles observados em experiências randômicas, controla

das por placebo e duplo-cego. Os verdadeiros riscos e benefícios do estrogê

nio podem ser avaliados apenas por meio de tais estudos. Isto porque muitos 

dos aparentes benefícios podem refletir tendências. Mulheres sob tratamento 

de estrogênio tendem a ser de baixo risco desde o início, pois pertencem, na 

média, às classes sociais mais altas, mais educadas, mais esbeltas e com níveis 

de fatores de risco de doenças cardíacas mais baixos do que em mulheres não-

tratadas. Mulheres que tomam estrogênio por um período de tempo extenso 

representam menos da metade de todas as mulheres às quais se prescreve 

estrogênio; em experiências clínicas, submissão ao placebo pode reduzir o 

risco de doença cardíaca em 5 0 % . 

Há também evidência de tendências para prevenção: mulheres toman

do estrogênio têm cuidado médico regular, que freqüentemente inclui medi

ção (e controle) de pressão sangüínea e de colesterol, além de outros acompa

nhamentos médicos (Barrett-Connor, 1991). Como regra geral, experiências 

clínicas randomizadas são necessárias para estabelecer qualquer recomenda

ção preventiva que não seja uma restauração da norma evolucionária. Desse 

modo, pode-se recomendar abstinência de fumo ou mais atividades físicas 

sem a exigência de prova dos benefícios ou ausência de risco. Seguindo essa 

orientação, podem-se recomendar estrogênio e progesterona, que são drogas 

ministradas em doses não-fisiológicas para o controle da menopausa, condi

ção que não é uma doença. 

Experiências clínicas com terapia de estrogênio na pós-menopausa foram 

por fim realizadas. Os resultados de um primeiro e vasto estudo multicentros, a 

experiência Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) , foram reporta¬ 



dos em janeiro de 1995 (The Writing Group for the P E P I Trial, 1995). Esse 

estudo randômico, controlado por placebo, envolveu a comparação entre 875 

mulheres submetidas somente a estrogênio ou ao estrogênio ministrado junta

mente com um dos três regimes de progesterona. Mulheres tratadas com estro

gênio eqüino oral conjugado não-antagonizado tiveram as mais favoráveis mu

danças no colesterol H D L e na glicose plasmática 2 horas pós-prandial; mulhe

res tratadas com estrogênio e progesterona cíclica micronizada tiveram mudan

ças similares. Com respeito ao colesterol L D L e ao fibrinogênio, todos os trata

mentos ativos, incluindo um regime cíclico contínuo de baixa dose de acetato 

medroxyprogesterona, produziram efeitos similares e melhores que o placebo. 

Os tratamentos não tinham efeito em pressão sangüínea, insulina ou peso de 

ganho. Após três anos, teve-se que suspender o tratamento de apenas um terço 

das mulheres com útero submetidas a estrogênio não-antagonizado, porque 

haviam desenvolvido adenomatos ou hiperplasia endometrial atípica. Não hou

ve outras diferenças significativas em eventos adversos pelo tratamento. 

O estudo P E P I não examinou o fluxo sangüíneo e não era suficiente

mente abrangente para encontrar diferenças na interrupção de doenças car

díacas, porém os resultados são úteis para escolher o mais adequado regime 

para melhorar fatores selecionados de risco de doenças cardíacas. Os pesqui

sadores da P E P I concluíram que mulheres sem útero deviam receber estrogê

nio sem progesterona, mas que a maioria das mulheres com útero na pós-

menopausa e que escolheram tomar estrogênio necessitaria também de uma 

progesterona, a qual — no contexto dos fatores de risco das doenças cardíacas 

estudadas — deveria ser micronizada. 

Três estudos estão em andamento nos EUA para examinar manifestações 

de doenças cardiovasculares. Um estudo multicentro de cinco anos terminou de 

recrutar mais de 2.750 mulheres acometidas de doenças cardíacas, para compa

rar o efeito do estrogênio e do acetato medroxyprogesterona continuado contra 

o placebo em taxas de recorrência. Um segundo estudo multicentro (ainda em 

fase de recrutamento) irá submeter randomicamente 25 mil mulheres a estrogê

nio puro (se tiverem tido uma histerectomia) ou a estrogênio mais acetato me

droxyprogesterona (se tiverem útero) ou placebo, para então acompanhá-las 

por nove anos, atentando para doenças cardíacas, fraturas de osteoporose e cân

cer de mama. Um terceiro estudo controlado por placebo, que está apenas se 

iniciando, foi projetado para examinar o efeito da substituição de hormônio em 

doenças da artéria carótida extracranial, avaliada por ultra-som. 



Até que esses estudos estejam terminados, as mulheres terão de tomar 

decisões sobre o uso de hormônios na prevenção de doenças cardíacas com 

base nos resultados obtidos até o momento, no seu status quanto aos fatores 

de risco pessoais e suas preocupações. Se o estrogênio é cardioprotetor como 

sugerem os estudos de observação, a relação risco-benefício seria maior para 

mulheres já acometidas por doenças cardíacas ou que tenham dislipidemia 

(Grady et al., 1992). Mulheres com colesterol total alto e baixo colesterol HDL 

podem ser candidatas particularmente boas para a terapia hormonal de pre

venção de doenças cardíacas. 
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