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Resumo 



RESUMO 

 

As mulheres, na pós-menopausa com diabetes mellitus não insulino-dependente 

(DMNID), constituem um grupo com maior risco de doença cardiovascular, visto 

serem muitas delas obesas, hipertensas e hiperlipidêmicas. A tibolona pode se 

constituir opção viável para a terapêutica das alterações observadas na pós-

menopausa nessas pacientes, contudo, são necessários estudos que avaliem as 

implicações clínicas, modificações metabólicas e resultados terapêuticos da tibolona 

nesse grupo de pacientes. Com o objetivo de determinar o perfil de segurança 

clínico-laboratorial da terapia com tibolona em pacientes na pós-menopausa 

portadoras de DMNID, realizou-se um estudo prospectivo, longitudinal, aberto e não 

controlado, avaliando 24 pacientes tratadas com 2,5 mg/dia de tibolona, pelo período 

de 6 meses, seguidas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto. Em adição à avaliação clínica, foram avaliadas medidas 

antropométricas (IMC, RCQ e % Gordura), dosagens hormonais (FSH, LH, T4 livre, 

TSH), bioquímica sangüínea (uréia, creatinina, bilirrubinas, TGO, TGP, glicose de 

hemoglobina glicosilada) e ultra-sonografia transvaginal (espessura endometrial e 

volume uterino). Após 6 meses, todas as pacientes permaneceram em uso da 

medicação, sendo que 8,3% apresentaram cefaléia, 8,3% mastalgia e 16,6% 

sangramento genital, como efeitos colaterais mais freqüentes. Houve melhora no 

percentual de gordura corporal (43,15 ± 6,39 vs 41,76 ± 5,20; teste “t” pareado, 

p=0,01) e na pressão arterial diastólica (87,29 ± 7,36 vs 78,33 ± 11,67; teste “t” 

pareado, p=0,0005); não houve variações significativas na pressão arterial sistólica, 

freqüência cardíaca, IMC e RCQ, bem como nos parâmetros bioquímicos. Houve 

diminuição dos sintomas climatéricos (22,17 ± 7,15 vs 3,08 ± 3,33; teste “t” pareado, 



p=0,0001). A avaliação ultra-sonográfica não revelou variações do volume uterino e 

espessura endometrial. Diante do exposto, conclui-se que a utilização de tibolona 

durante um período de 6 meses, mostrou bom perfil de segurança clínico-laboratorial 

em pacientes na pós-menopausa portadoras de DMNID. 

PALAVRAS-CHAVE: diabetes mellitus não insulino-dependente, tibolona, menopausa. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Climatério 

 A idade média da menopausa  tem se mantido constante e em decorrência do 

aumento da expectativa de vida, especialmente nos países desenvolvidos, estima-se 

hoje que cerca de 90% das mulheres irão atingir os 65 anos de idade, sendo que a 

maioria viverá no mínimo um terço de suas vidas no período da pós-menopausa.1,2  

Segundo o U.S. Census Bureau3, em 2050 a expectativa de vida para as 

mulheres americanas será de 81 anos e para os homens de 71,8 anos, havendo 

33,4 milhões de mulheres com idade igual ou superior a 65 anos, ao passo que a 

população masculina na mesma faixa etária será estimada em 22,1 milhões. Esse é 

um fenômeno mundial, não limitado às sociedades ricas4, sendo que em nosso 

meio, atualmente, a expectativa de vida da mulher brasileira está em torno dos 70 

anos, com o número de mulheres acima dos 49 anos calculado em 10 milhões5. 

Por outro lado, o climatério, fase da vida da mulher na qual ocorre a transição 

entre o período reprodutivo e a senilidade, tem sido cada vez mais reconhecido 

como uma endocrinopatia ovariana verdadeira6,7, uma vez que ocorre insuficiência 

documentada de um órgão endócrino, o ovário, causando deficiência quantificável 

de dois hormônios específicos, o 17-ß? estradiol e a progesterona.  

Por sua vez, a deficiência estrogênica, em especial, leva a repercussões nos 

órgãos-alvo, as quais, face à ampla distribuição corpórea dos receptores 

estrogênicos, são sistêmicas e profundas, manifestando-se por sintomas 

vasomotores, atrofia urogenital, osteoporose e alterações cardiovasculares 

desfavoráveis, entre outras8. 

[GDA1] Comentário: Eu 
tiraria o “na mulher”, pois 
menopausa dá pra entender que é 
em mulher



Após a menopausa, são freqüentes o aumento de peso corporal e as 

modificações na distribuição de gordura9,10,11. O sedentarismo e a diminuição do 

gasto energético do metabolismo, associado ao aumento na ingestão alimentar, 

contribuem para o ganho de peso com a idade9,12. As alterações hormonais da 

menopausa estariam mais relacionadas às modificações na distribuição da massa 

gordurosa do que propriamente ao ganho de peso. Há aumento do depósito de 

gordura abdominal influenciado pelo hipoestrogenismo e hiperandrogenismo 

relativo12, 13. 

Nos últimos anos, um número cada vez maior de médicos tem se preocupado 

em aprender como as pacientes convivem com seus sintomas. O conceito de 

qualidade de vida tem sido utilizado nos aspectos físico, social e emocional, e o 

maior interesse nesse sentido se reflete no aumento das publicações sobre o 

assunto14.  

A ampliação dos horizontes da pesquisa científica abrangendo essa 

população feminina assume primordial importância, tanto do ponto de vista médico 

quanto epidemiológico, pelo ônus que acarreta à sociedade, a julgar pela taxa de 

morbimortalidade registrada nessa etapa da vida, quando significativa parcela de 

nossas mulheres sofre as conseqüências de processos, em geral, evitáveis ou de 

fácil manejo. Nesse sentido, várias alternativas de tratamento dirigidas para esse 

grupo populacional têm sido propostas, incluindo medidas de ordem 

comportamental, mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares, exercícios físicos 

e a utilização de medicamentos, hormonais e não-hormonais. 

  O hipoestrogenismo da pós-menopausa implica no aparecimento 

de diversos sinais e sintomas, com piora significativa da qualidade de 



vida das pacientes15, contribuindo para o aumento da morbimortalidade 

decorrente de doenças crônicas, especialmente a osteoporose e os 

problemas cardiovasculares16. Os sintomas vasomotores são os que 

primeiro aparecem, destacando-se os fogachos, que ocorrem em 60 a 

75% dos casos17, sendo mais freqüentes nos dois primeiros anos após a 

menopausa18. A atrofia urogenital decorrente do hipoestrogenismo 

acarreta maior freqüência de traumas, infecções urinárias de repetição, 

dor durante as relações sexuais e incontinência urinária.  

 

Outras repercussões negativas do hipoestrogenismo incluem sintomas 

depressivos, distúrbios do sono, alterações da memória e função sexual19.  

Entretanto, são os efeitos da deficiência estrogênica a longo prazo que mais 

preocupam, especialmente a osteoporose e as doenças cardiovasculares16. 

Osteoporose é definida como doença esquelética sistêmica, caracterizada 

pela perda de massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com 

conseqüente aumento da fragilidade óssea e suscetibilidade a fraturas20. Após os 

30, 35 anos de idade, ocorre um predomínio da reabsorção óssea sobre a formação, 

resultando em perda de massa óssea21. Essa perda continua 10 a 15 anos após a 

menopausa, ocasião em que a quantidade de massa óssea já pode estar 

consideravelmente diminuída. Nos primeiros 20 anos da menopausa, a mulher perde 

em média 50% do osso trabecular e 30% do osso cortical, de forma que toda essa 

perda de massa óssea culmina no risco aumentado de fratura óssea espontânea21. 



 Após a menopausa, importantes alterações metabólicas também ocorrem na 

mulher. Em relação ao metabolismo dos carboidratos, ocorre queda progressiva da 

sensibilidade à insulina e declínio da secreção de insulina, de forma que as mulheres 

na pós-menopausa apresentam maior resistência insulínica, quando comparadas a 

mulheres na pré-menopausa22. 

 A hiperinsulinemia compensatória da fase pós-menopausa pode promover 

alterações vasculares que também representam fator agravante para o risco de 

doença cardiovascular, por promoção direta da aterogênese22. A elevação da 

insulina também pode levar à hipertensão arterial sistêmica, por aumentar a 

reabsorção renal de sódio ou por elevar a atividade do sistema nervoso simpático23.  

 De particular interesse é o efeito da insulina no metabolismo das 

lipoproteínas. A hiperinsulinemia estimula a síntese da lipoproteína de muito baixa 

densidade (VLDL) no fígado, o que vem a explicar a associação entre 

hipertrigliceridemia e resistência à insulina24. O aumento da insulina também pode 

promover a proliferação das células musculares lisas dos vasos sangüíneos e a 

migração das mesmas da camada média para a íntima, além da vacuolização das 

células espumosas, macrófagos repletos de colesterol, facilitando a aterogênese25. A 

fibrinólise, por sua vez, diminui perante a hiperinsulinemia, na medida em que esta 

aumenta a síntese e a liberação do chamado inibidor do ativador do plasminogênio 

do tipo 1 (PAI-1) nos hepatócitos, fenômeno esse que concorre para a possibilidade 

de trombose.25 

 

 



 

A deficiência estrogênica é responsável por alterações no perfil lipídico que 

levam à aterogênese vascular e à doença cardiovascular. Os níveis séricos de 

colesterol total se elevam, com diminuição dos níveis de HDL colesterol (lipoproteína 

de alta densidade) e elevação dos níveis do LDL colesterol (lipoproteína de baixa 

densidade) e triglicerídeos26. A lipoproteína de alta densidade (HDL) é considerada 

como o colesterol que protege o sistema cardiovascular da aterosclerose, sendo o 

LDL colesterol responsável pela aterogênese27. 

1.2. Terapia de Reposição Hormonal (TRH) 

 A terapia de reposição hormonal (TRH) representa o tratamento de escolha 

na prevenção das complicações decorrentes do decréscimo de estrogênio, após a 

menopausa, com efeitos benéficos bem estabelecidos sobre a qualidade de vida das 

pacientes na pós-menopausa, desde o alívio da sintomatologia climatérica até a 

possível redução da incidência de doenças de elevada morbimortalidade, como as 

fraturas vertebrais e de quadril28. 

 Em estudos observacionais29,30, foi demonstrado um efeito benéfico da TRH 

na proteção contra doenças cardiovasculares, o que não tem sido comprovado pelos 

resultados provenientes de estudos clínicos randomizados31-33. Além disso, efeitos 

benéficos da reposição estrogênica estão bem documentados no que diz respeito à 

prevenção da perda óssea34 e proteção contra o câncer colorretal35. Resultados 

contraditórios ainda persistem em relação a um possível efeito benéfico da TRH na 

redução da incidência da doença de Alzheimer36,37.   



Por outro lado, a TRH pode se associar a um risco de câncer de mama de 

cerca de 2% por cada ano de uso38. Dados do Collaborative Group On Hormonal 

Factors In Breast Cancer39 demonstraram um aumento do risco relativo de câncer de 

mama no grupo de usuárias de TRH, o qual se correlacionou com o tempo de uso, 

tornando-se significativo após o período de cinco anos. A adição de um 

progestagênio à TRH aumenta de forma  significativa o risco dessa neoplasia, 

quando comparado ao uso isolado de estrogênios40. 

A terapia de reposição hormonal na pós-menopausa pode ser realizada com 

estrogênio isolado nas pacientes com histerectomia prévia, ou em associação a um 

progestagênio cíclico ou contínuo, nas mulheres que ainda conservam o útero. Essa 

associação tem o objetivo de promover a proteção endometrial, uma vez que a 

suplementação estrogênica isolada leva à proliferação do endométrio, com o risco 

de desenvolvimento de hiperplasia e até de carcinoma endometrial41,42. Entretanto, a 

adição do progestagênio causa vários efeitos indesejáveis, como retenção hídrica, 

ganho de peso, ansiedade, alterações do humor e sangramento genital, um sintoma 

inaceitável para a maioria das mulheres na pós-menopausa43. Além disso, por seu 

antagonismo natural aos estrogênios, o progestagênio poderia determinar prejuízo 

ou abolição de alguns efeitos benéficos, especialmente em relação ao sistema 

cardiovascular44-49.  

  A terapia de reposição hormonal não é isenta de efeitos colaterais 

indesejáveis, inconvenientes e riscos, o que tem dificultado a adesão ao tratamento, 

estimando-se que menos de 30% das mulheres a utilizem regularmente, mesmo nos 

países mais avançados. Além do percentual de mulheres tratadas ser pequeno, pelo 

menos metade abandona o tratamento após o primeiro ano de terapia, um índice 

que pode atingir 80%, após 3 anos50,51.  



Dentre os principais motivos alegados para a não-adesão ao tratamento 

merecem destaque a ocorrência de sangramento vaginal, mastalgia e o medo de 

câncer. Um percentual significativo de mulheres poderá apresentar contra-

indicações à TRH, incluindo-se nesse grupo as portadoras de sangramento genital 

não-diagnosticado, neoplasias estrogênio-dependentes, disfunção hepática e 

antecedentes de distúrbios tromboembólicos52.  

A terapia de reposição hormonal apresenta alguns efeitos benéficos em 

relação ao metabolismo glicídico53. Uma diminuição do risco de desenvolver diabetes 

não insulino-dependente foi observada entre usuárias de TRH, quando comparadas 

a não usuárias54,55. Os resultados de três estudos sugerem que a TRH leva a um 

aumento da sensibilidade à insulina e diminuição dos níveis plasmáticos de insulina e 

glicose em mulheres na pós-menopausa53,56,57. Em um estudo, a associação 

estrógeno/progesterona mostrou reduzir os níveis de insulina e glicose de jejum 

quando comparada ao placebo30. Os estrógenos agem sobre o metabolismo dos 

carboidratos e da insulina promovendo aumento da tolerância à glicose, um esforço a 

seu papel cardioprotetor58,25. 

Durante a terapia de reposição estrogênica na pós-menopausa, os 

triglicerídeos e o HDL colesterol, particularmente a subfração HDL-2 apresentam um 

significativo aumento, enquanto os níveis de LDL colesterol são significativamente 

reduzidos. Assim, as relações HDL:LDL e Apo A1:Apo A2 são significativamente 

melhoradas, além de uma discreta queda nas partículas aterogênicas de LDL26.  

Embora a TRH venha sendo amplamente recomendada, no que se refere às 

pacientes diabéticas, as quais apresentam um risco cinco a seis vezes mais elevado 

para doença cardiovascular que as não-diabéticas59,60, as informações acerca do 

[GDA2] Comentário: Não 
entendi o que vc quis dizer com 
um esforço a seu papel 
cardioprotetor. Melhor reformular 
a frase, tipo “indicando um efeito 
benéffico sobre o metabolismo 
dos carboidratos que poderia 
contribuir para um possível papel 
cardioprotetor dos estrogênios”.



seu impacto clínico são ainda limitadas. Nas diabéticas, a TRH com estrogênios ou 

estrogênios mais progesterona está associada a mudanças nos níveis séricos dos 

lipídios e lipoproteínas semelhantes às pacientes não-diabéticas, com exceção do 

HDL-colesterol e triglicerídeos.  A benéfica associação entre a TRH e a elevação do 

HDL-colesterol parece ser atenuada nas pacientes diabéticas61. Além disso, a TRH 

parece estar relacionada com níveis proporcionalmente mais altos de triglicerídeos 

em mulheres diabéticas, sugerindo que o risco de uma hipertrigliceridemia 

clinicamente significante pode ser aumentado na paciente diabética em uso de 

estrógenos61. Com relação ao metabolismo glicídico, dois estudos demonstraram 

que a TRH com 17-β estradiol por via oral, em mulheres na pós-menopausa 

portadoras de diabetes mellitus não insulino-dependente, apresenta, a curto prazo, 

melhora na homeostasia da glicose62,63.  

1.3.Tibolona 

 A maioria dos estudos de TRH em mulheres na pós-menopausa portadoras 

de diabetes mellitus não insulino-dependente avaliarou o uso da associação 

estrogênios mais progestagênios. Poucos dados existem em relação ao uso da 

tibolona em mulheres diabéticas na pós-menopausa. 

 A tibolona é um composto sintético derivado da 19-nortestosterona, dotado de 

seletividade tecidual com propriedades estrogênicas, progestagênicas e 

androgênicas, através dela própria ou de seus metabólitos: 3α-hidróxido(OH), 3β-

hidróxido(OH) e Δ4-isômero1. Sua administração, liberada no Reino Unido para 

prescrição a mulheres na pós-menopausa, desde abril de 1991, é feita por via oral 

na dose de 2,5 mg/dia. A droga é rapidamente absorvida e seus níveis plasmáticos 

máximos são atingidos em 90 minutos, sendo a meia-vida de eliminação de 



aproximadamente 45 horas. Como a maioria dos esteróides, a tibolona tem 

metabolização hepática, com excreção renal e digestiva64. 

 A seletividade tecidual de uma substância entende-se como uma atividade 

distinta em diferentes tecidos, comportando-se em alguns deles como agonista e em 

outros como antagonista. Os derivados 3α e 3β-hidróxido têm a capacidade de se 

ligar aos receptores estrogênicos, manifestando, assim, uma atividade estrogênica; 

já a tibolona e seu derivado Δ4-isômero têm, preferencialmente, ligações com 

receptores da progesterona e de androgênios, manifestando uma ação 

progestagênica ou androgênica, a depender do tecido-alvo65,66. 

A tibolona mostrou-se eficaz no combate à sintomatologia menopausal, assim 

como na melhora da atrofia vaginal, diminuindo a dispareunia e melhorando a 

lubrificação vaginal. Esses aspectos devem-se à ação dos derivados 3α-hidróxido e 

3β-hidróxido-tibolona, com ação estrogênica. Ressalta-se que a melhoria da 

depressão, vigor e libido está relacionada à ação androgênica do metabólito Δ4-

isômero67.  

No endométrio, através de enzimas específicas, a tibolona transforma-se em 

seu metabólito Δ4-isômero, o qual, devido à ligação com receptores de progesterona, 

leva a uma intensa ação progestacional, determinando atrofia endometrial. Dessa 

forma, não existe proliferação endometrial com a droga, sendo dispensável a 

associação com progestagênios cíclicos durante o tratamento com tibolona. O 

sangramento transvaginal, quando relatado, é mais freqüente entre as pacientes 

mais jovens e naquelas com menopausa recente, que apresentam níveis detectáveis 

de estradiol68. 



Tem sido estudada, em modelos pré-clínicos, a ação da tibolona sobre a 

mama, tanto em tecido mamário normal como no neoplásico. Em mamas normais, 

observa-se uma diminuição da proliferação e aumento da apoptose (morte celular), 

assim como uma diminuição na produção local do estradiol. Nos tumores mamários 

induzidos em ratos, verificou-se pela ação da tibolona, uma inibição do crescimento 

desses tumores, semelhantes ao encontrado com os antiestrogênicos, sendo 

demonstrada, também nesse tecido, uma seletividade sobre os receptores 

estrogênicos69,70. 

Dados bioquímicos indicam que o efeito da tibolona sobre o osso é devido à 

supressão da remodelação óssea. A tibolona parece inibir a reabsorção óssea e, 

como os marcadores de formação óssea também são suprimidos, isso se reflete em 

uma redução geral da remodelação óssea. Esse fato sugere que a tibolona assume 

um comportamento estrogênico em relação a seu efeito sobre os ossos1. 

Semelhante à TRH convencional, aspectos positivos da ação da tibolona sobre o 

aparelho cardiovascular foram observados, tais como aumento da fibrinólise71,72, 

aumento da sensibilidade à insulina, redução dos níveis de triglicerídeos e colesterol 

total73.  A lipoproteína A é significativamente reduzida no tratamento com a tibolona1.  

Outros estudos demonstraram uma ação benéfica da tibolona, semelhante 

aos estrogênios, sobre o fluxo sangüíneo, rendimento cardíaco e também sobre a 

vasodilatação dependente ou não do endotélio. A somatória dos efeitos positivos 

sobre o aparelho cardiovascular compensaria de certa forma a ligeira queda dos 

níveis do HDL-colesterol, observada com o uso da droga73.  

A tibolona pode ter resultados benéficos, quando comparada à TRH 

convencional em algumas situações clínicas, como no caso de pacientes idosas, 



com mais de 65 anos, que não tenham sido expostas a estrogênios por muitos anos, 

pela  menor estimulação do tecido mamário e por não causar sangramento vaginal1. 

As pacientes com história de endometriose representam outra situação clínica na 

qual a tibolona aparece como opção mais apropriada, uma vez que suas ações 

estrogênica e progestagênica combinadas evitam o estímulo de focos residuais de 

endometriose. Da mesma forma, benefícios sobre a TRH convencional são descritos 

com o uso da tibolona para pacientes com história de câncer de mama ou 

endométrio e como terapia coadjuvante ao uso de agonistas do hormônio liberador 

de gonadotrofinas1,8.  

Os resultados provenientes de estudos clínicos realizados com essa droga 

não apontam qualquer efeito adverso da tibolona sobre o metabolismo da glicose, 

havendo inclusive, redução da glicemia de jejum semelhante ao observado com o 

uso de 0,625 mg de estrogênios conjugados74. Entretanto, no que diz respeito ao 

emprego da tibolona em pacientes portadoras de diabetes mellitus, a literatura 

apresenta poucas informações.   

Foram demonstrados efeitos junto à função cardiovascular, inclusive com 

melhora no relaxamento ventricular esquerdo, sugerindo representar um fator 

protetor adicional contra o desenvolvimento da disfunção cardíaca nas mulheres 

diabéticas75. Estudo com apenas 14 pacientes na pós-menopausa portadoras de 

diabetes mellitus não insulino-dependente (DMNID), seguidas durante 12 meses, 

demonstrou que o uso da tibolona pode provocar uma discreta deterioração do 

controle glicêmico, queda nas concentrações séricas da insulina e ausência de 

modificações nos níveis séricos dos lipídeos76. 



Adicionalmente, Feher et al.77 estudaram 10 pacientes na pós-menopausa 

portadoras de DMNID em uso de 2,5 mg de tibolona durante 12 meses e 

observaram um efeito benéfico nos níveis dos lipídeos plasmáticos, o que poderia 

proteger estas pacientes da doença cardíaca coronária.    

Assim, caracteriza-se a população de mulheres na pós-menopausa entre as 

quais figura a associação com diabetes mellitus como um grupo de pacientes 

merecedoras de atenção e cuidados peculiares, frente às conseqüências deletérias 

da deprivação estrogênica, revertendo-se, então, em objetivo do presente estudo.  

A tibolona, apresentando uma especificidade tecidual no organismo feminino, 

determinando efeitos estrogênicos, progestagênicos ou androgênicos, a depender 

dos tecidos em que atue, bem como, mediante o perfil de alterações no metabolismo 

dos lipídeos e carboidratos que determina, pode constituir-se em opção viável para a 

terapia de reposição hormonal nas mulheres diabéticas, justificando a necessidade 

de estudos que avaliem as implicações clínicas, as modificações metabólicas e os 

resultados terapêuticos dessa conduta perante essa amostra populacional em 

especial, sobretudo em nosso meio. 

[GDA3] Comentário: Não 
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1.4.Objetivos 

O objetivo deste estudo foi determinar o perfil de segurança clínico-

laboratorial da terapia com tibolona em pacientes na pós-menopausa portadoras de 

diabetes mellitus não insulino-dependente. 
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2. PAPER 

2.1. Resumo 

CONTEXTO: as mulheres na pós-menopausa com diabetes mellitus não insulino-

dependente (DMNID) constituem um grupo com maior risco de doença 

cardiovascular, visto serem muitas delas obesas, hipertensas e hiperlipidêmicas. 

A tibolona pode se constituir opção viável para a terapêutica de reposição 

hormonal nessas pacientes, no entanto são necessários estudos que avaliem as 

implicações clínicas, modificações metabólicas e resultados terapêuticos da 

tibolona nesse grupo de pacientes.   

OBJETIVO: determinar o perfil de segurança clínico-laboratorial da terapia com 

tibolona em pacientes na pós-menopausa portadoras de DMNID. 

TIPO DE ESTUDO: prospectivo, longitudinal, aberto e não controlado. 

LOCAL: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

PARTICIPANTES: 24 pacientes na pós-menopausa portadoras de DMNID, tratadas 

com 2,5 mg/dia de tibolona, pelo período de 6 meses. 

VARIÁVEIS: avaliação clínica, medidas antropométricas (IMC, RCQ e % Gordura), 

dosagens hormonais (FSH, LH, T4 livre, TSH), bioquímica sangüínea (uréia, 

creatinina, bilirrubinas, TGO, TGP, glicose e hemoglobina glicosilada) e ultra-

sonografia transvaginal (espessura endometrial e volume uterino). 

ANÁLISE ESTATÍSTICA: teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov, análise de 

variância para medidas repetidas e teste “t” pareado para dois períodos, sendo 

adotado nível de significância de 5%.  

RESULTADOS: após 6 meses, todas as pacientes permaneceram em uso da 

medicação. Como efeitos colaterais, 8,3% apresentaram cefaléia, 8,3% mastalgia 

e 16,6% sangramento genital. Houve melhora na % de gordura corporal (43,15 ± 



6,39 vs 41,76 ± 5,20; p=0,01) e na pressão arterial diastólica (87,29 ± 7,36 vs 

78,33 ± 11,67; p=0,0005). Não houve variações significativas na pressão arterial 

sistólica, freqüência cardíaca, IMC e RCQ, bem como nos parâmetros 

bioquímicos. Houve diminuição dos sintomas climatéricos (22,17 ± 7,15 vs 3,08 ± 

3,33; p=0,0001). A avaliação ultra-sonográfica não revelou variações do volume 

uterino e espessura endometrial.  

CONCLUSÃO: a utilização de tibolona durante um período de 6 meses, mostrou bom 

perfil de segurança clínico-laboratorial em pacientes na pós-menopausa 

portadoras de DMNID. 

PALAVRAS-CHAVE: diabetes mellitus não insulino-dependente, tibolona, menopausa. 



2.2. Introdução 

 

As mulheres na pós-menopausa apresentam maior risco de alterações no 

metabolismo dos carboidratos e lipídeos, com aumento da intolerância à glicose, 

maior resistência periférica à ação da insulina e instalação de um perfil lipídico mais 

aterogênico1.  

Entre a população de mulheres na pós-menopausa, aquelas com diabetes 

mellitus constituem um subgrupo de alto risco de doença cardiovascular, visto serem 

muitas delas pacientes obesas, hipertensas e hiperlipidêmicas e, portanto, 

merecedoras de atenção e cuidados peculiares frente às conseqüências deletérias 

da deprivação estrogênica2. Entretanto, há controvérsias quanto à prescrição de 

terapia hormonal estroprogestativa para mulheres portadoras de diabetes mellitus, 

devido ao fato de que a associação benéfica entre a TRH e a elevação do HDL-

colesterol parece ser atenuada nas pacientes diabéticas3. Além disso, a TRH parece 

estar relacionada a níveis mais altos de triglicerídeos em mulheres diabéticas, 

sugerindo que o risco de uma hipertrigliceridemia clinicamente significante pode ser 

aumentado na paciente diabética em uso de estrógenos3, de forma que outras 

opções de tratamento vêm sendo propostas.  

  

 

 

A tibolona é um composto sintético derivado da 19-nortestosterona, dotado de 

seletividade tecidual com propriedades estrogênicas, progestagênicas e 

androgênicas4, e parece ser eficaz no combate à sintomatologia climatérica5, na 



redução de incidência de doenças cardiovasculares e na remodelação óssea6. A 

redução da lipoproteína A6, bem com a redução significante nos triglicerídeos 

séricos7 obtidos como a administração da droga, poderiam ser especialmente 

benéficas nas pacientes diabéticas não insulino-dependentes, nas quais tais fatores 

são mais implicados na gênese da doença cardíaca coronariana8.  Mediante o perfil 

de alterações no metabolismo dos lipídeos e carboidratos que determina, a tibolona 

pode constituir-se em opção viável para a terapêutica de reposição hormonal nessas 

pacientes. Há poucos relatos acerca da utilização da tibolona em mulheres com 

diabetes mellitus,7,8,9 justificando a necessidade de estudos que avaliem as 

implicações clínicas, as modificações metabólicas e os resultados terapêuticos 

dessa conduta perante essa amostra populacional em especial.   

Objetivamos neste estudo determinar o perfil de segurança clínico-laboratorial 

da terapia com tibolona em pacientes na pós-menopausa portadoras de diabetes 

mellitus não insulino-dependente no período de 180 dias.  

 



2.3. Casuística e metodologia 

 

• Casuística 

 

Foi realizado estudo prospectivo, longitudinal, aberto e não controlado, em 

que 24 mulheres na pós-menopausa portadoras de diabetes mellitus não insulino-

dependente, atendidas nos ambulatórios dos Departamentos de Clínica Médica e 

Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto no período de 

agosto de 2000 a novembro de 2001, foram tratadas com tibolona pelo período de 

180 dias. A idade das pacientes variou entre 47 a 64 anos, média de 57,5 anos ± 4,8 

anos, tendo o último ciclo menstrual ocorrido há pelo menos dois anos, com média 

de 10,6 anos e apresentavam índice de massa corpórea maior ou igual a 18 Kg / m², 

além de concentrações séricas de hormônio folículo estimulante (FSH) maior que 20 

mUI. Todas as pacientes estavam fazendo uso de dietoterapia e/ou hipoglicemiante 

oral e não relatavam uso de qualquer medicação hormonal no período de 6 meses 

antes da inclusão no estudo. Foram critérios de exclusão as pacientes portadoras de 

diabetes mellitus tipo II em uso de insulina, portadoras de tireoidopatias, 

hepatopatias, com antecedentes de tromboembolismo, e que não desejavam o uso 

de TRH. Todas assinaram o termo de consentimento informado com o parecer 

favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto – USP, de acordo com o processo HCRP nO  7676/99. 

Após avaliação clínica e laboratorial inicial, as pacientes receberam 

o tratamento com 2,5 mg de tibolona diariamente. A terapia hipoglicemiante e a 

dieta foram mantidas durante toda a pesquisa, e a dieta era composta por 40% 

de carboidratos, 40% de lipídeos e 20% de proteínas. O acompanhamento 

clínico foi realizado mensalmente durante os 6 meses de tratamento, onde 



eram averiguada pressão arterial, freqüência cardíaca, e questionada sobre a 

presença de sintomas como  mastalgia, cefaléia e sangramento vaginal. Com 

relação aos sintomas climatéricos, utilizamos para avaliação pré e pós-

tratamento o Índice de Kupperman11. 

 

• Metodologia: 

 

Para avaliação do peso empregamos o Índice de Massa Corporal 

(IMC) de Keys, calculado pelo valor do peso dividido pela altura ao quadrado12. 

Na avaliação indireta da gordura corporal adotamos a relação cintura/quadril 

(RCQ)13. Foi determinada a gordura corporal medida pela avaliação das pregas 

cutâneas: a bicipital, a tricipital, a subescapular e a supra-ilíaca14. O valor 

estimado da porcentagem de gordura total foi obtido pelo somatório das 

quatros medidas junto à tabela de Durnin & Wormersley15, que fornece a 

quantidade de gordura corporal. As medidas das pregas cutâneas foram 

realizadas pelo mesmo observador.   

 

 

Amostras sangüíneas foram coletadas pela manhã após 12 horas de 

jejum nos tempos zero, 3 e 6 meses para a determinação de FSH, LH, T4 livre, TSH, 

Uréia, Creatinina, Bilirrubinas, TGO e TGP, Glicose e Hemoglobina Glicosilada. 

 

As dosagens bioquímicas foram realizadas pelo Laboratório de Patologia 

Clínica do Hospital das Clínicas da FMRP, enquanto as dosagens Hormonais e da 

Hemoglobina Glicosilada nos Laboratórios de Fisiologia e Farmacologia 



Tocoginecológica, Screening da Tireóide e Endocrinologia e Metabologia do Hospital 

das Clínicas da FMRP.  

 

Foram realizados exames ultra-sonográficos utilizando equipamento da 

marca ATL–HDI 3000 (Advanced Technologies Laboratories, USA), acoplado a um 

transdutor endovaginal de 9 a 5 MHz., para a avaliação da espessura do endométrio 

e do volume uterino.  

 

• Análise estatística 

 

Para verificar a normalidade ou não da distribuição dos valores amostrais 

foi utilizado o teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov, não sendo rejeitada a 

hipótese de normalidade de nenhuma das variáveis.  

 

Para as variáveis com distribuição normal, a comparação entre os valores 

obtidos no período pré-tratamento e aqueles referentes às fases posteriores da 

pesquisa (0, 3 e 6 meses), foi realizada utilizando-se a análise de variância para 

medidas repetidas. Para a comparação entre os valores obtidos em dois períodos 

específicos do estudo foi utilizado o teste “t” pareado, com nível de significância de 

5%.  

  Todos os procedimentos estatísticos foram realizados utilizando o 

software GraphPad Prism version 3.00 for Windows (GraphPad Software, San Diego 

California USA, www.graphpad.com)16. 



2.4. Resultados 

 

 Evidenciamos boa adesão ao tratamento no grupo estudado, não tendo 

ocorrido desistências entre as pacientes inicialmente recrutadas. Houve boa 

adaptação à medicação, a despeito do relato de efeitos colaterais, como cefaléia 

(8,3%), mastalgia (8,3%) e sangramento genital (16,6%), que ocorreram apenas 

durante o primeiro mês de tratamento. 

 Quanto aos parâmetros clínicos e antropométricos avaliados, observamos, ao 

longo do estudo, melhora na porcentagem de gordura corporal e nos níveis da 

pressão arterial diastólica, após seis meses de tratamento. Não houve variações 

significativas quanto aos níveis da pressão arterial sistólica, freqüência cardíaca, 

índice de massa corporal e distribuição da gordura corporal, avaliada por meio da 

relação quadril/cintura (Tabela1). 

Na avaliação dos sintomas climatéricos, por meio da quantificação do Índice 

de Kupperman11, foi possível identificar melhora após a terapia com tibolona (Figura 

1).  

 

 

 

 

Tabela 1. Monitorização dos parâmetros clínicos e antropométricos em mulheres portadoras 

de DMNID na pós-menopausa, durante o tratamento com tibolona. 



 Basal 6 meses p 

Gordura corporal (%) 43,15 ± 6,39 41,76 ± 5,20 0,01*

IMC (kg/m2) 31,01 ± 5,62 30,87 ± 4,90 0,58 

C / Q 0,92 ± 0,06 0,91 ± 0,06 0,69 

PAS (mmHg) 135,4 ± 12,85 127,5 ± 18,24 0,06 

PAD (mmHg) 87,29 ± 7,36 78,33 ± 11,67 0,0005*

FC (bpm) 77,75 ± 6,41 78,0 ± 5,98 0,88 

Nota: resultados apresentados como média ± desvio-padrão; *p < 0,05, em comparação com o 

período basal (Teste “t” pareado); IMC (índice de massa corporal); C/Q (cintura/quadril); PAS 

(pressão arterial sistólica); PAD (pressão arterial diastólica); FC (freqüência cardíaca). 
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Figura 1. Valores do Índice de Kupperman em pacientes portadoras de DMNID 

na pós-menopausa, antes e após 180 dias de terapia com tibolona (teste “t” 

pareado, p< 0,05). 

 

 Não foram observadas variações significativas dos parâmetros bioquímicos 

avaliados, conforme expressa a Tabela 2. Quanto aos parâmetros hormonais, os 

níveis de FSH apresentaram redução e os níveis de T4 livre demonstraram aumento, 

no período pós-tratamento, quando comparados aos níveis pré-tratamento (Tabela 

3).  

 

 

 

 

 

Tabela 2. Monitorização dos parâmetros bioquímicos durante o tratamento com 

tibolona, em mulheres portadoras de DMNID, na pós-menopausa.  

 Basal 6 meses VR p 



Uréia (mg/dl) 35,65 ± 17,12 38,64 ± 19,32 10 – 50 0,57 

Creatinina (mg/dl) 1,03 ± 0,51 1,06 ± 0,53 0,7 – 1,5 0,84 

BT (mg/dl) 0,87 ± 0,42 0,92 ± 0,34 0,2 – 1,2 0,68 

BD (mg/dl) 0,22 ± 0,08 0,23 ± 0,07 < 0,3 0,67 

BI (mg/dl) 0,65 ± 0,34 0,68 ± 0,29 < 0,8 0,72 

TGO (U/l) 30,11± 15,75 23,49 ± 7,53 10 – 44 0,06 

TGP (U/l) 33,48 ± 15,54 27,28 ± 7,19 10 - 34 0,08 

Nota: resultados apresentados como média ± desvio-padrão; Teste “t” pareado, p < 0,05; VR 

(Valores de referência adotados pelo Laboratório Central de Patologia Clínica do HCFMRP-USP); 

BT (bilirrubina total); BD (bilirrubina direta); BI (bilirrubina indireta); TGO (transaminase glutâmico-

oxalacética); TGP (transaminase glutâmico-pirúvica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Monitorização dos parâmetros hormonais, durante o tratamento com 

tibolona, em mulheres portadoras de DMNID, na pós-menopausa.  

 Basal 6 meses p 

FSH (mIU/ml) 55,50 ± 26,16 32,99 ± 14,30 0,0006*

LH (mIU/ml) 18,63 ± 9,31 17,19 ± 10,17 0,61 



T4 livre (ng/dl) 1,10 ± 0,23 1,22 ± 0,29 0,01*

TSH (UIU/ml) 1,64 ± 1,29 1,68 ± 1,36 0,86 

Nota: resultados apresentados como média ± desvio-padrão; Teste “t” pareado, *p < 0,05; VR (valores 

de referência na fase folicular adotados pelo Laboratório Central de Patologia Clínica do HCFMRP-

USP). 

 

  

A análise de variância (ANOVA), aplicada para a avaliação das modificações 

dos níveis de glicemia de jejum e hemoglobina glicosilada, revelou não haver 

diferença nas variações de tais parâmetros do metabolismo glicídico entre as 

pacientes portadoras de DMNID, tratadas com tibolona por 180 dias (Figuras 2 e 3). 
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 Figura 2. Variação dos níveis de glicemia de jejum em mulheres portadoras de 

DMNID, na pós-menopausa, durante o tratamento com tibolona, por 180 dias. 
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Figura 3. Variação dos níveis de hemoglobina glicosilada em mulheres 

portadoras de DMNID, na pós-menopausa, durante o tratamento com tibolona, 

por 180 dias. 

 

 Uma vez que cinco das pacientes estudadas (20,83%) apresentavam história 

prévia de histerectomia total abdominal, a avaliação ultra-sonográfica da espessura 

endometrial e do volume uterino foi possível em 19 (79,16%) pacientes da amostra 

em questão, não sendo evidenciadas variações significativas do volume uterino 

(52,74 ± 21,58 versos 56,04 ± 19,43, p=0,059) e espessura endometrial (Figura 4), 

após 180 dias de tratamento com tibolona. 
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Figura 4. Variação da espessura endometrial medida por ultra-sonografia 

transvaginal, em mulheres portadoras de DMNID, na pós-menopausa, durante 

tratamento com tibolona, por 180 dias. 

 



 2.5. Discussão 

O uso da reposição hormonal no climatério tem sido motivo de controvérsias, 

especialmente no que diz respeito à relação benefícios/riscos. Se tais controvérsias 

são grandes em mulheres climatéricas saudáveis, elas se tornam ainda maiores nos 

casos de mulheres com patologias específicas. Dessa forma, é importante avaliar 

diferentes opções terapêuticas em subgrupos de pacientes, relacionadas de acordo 

com as patologias associadas, a fim de se obter um maior conhecimento sobre o 

perfil de segurança e eficácia da reposição hormonal nessas pacientes. 

As mulheres diabéticas possuem diversas peculiaridades que as tornam 

susceptíveis a morbidades associadas. A literatura caracteriza o diabetes mellitus 

não somente pela alteração na homeostasia da glicose-insulina, mas também pela 

maior prevalência de hipertensão arterial, redução do HDL colesterol e aumento dos 

triglicerídeos plasmáticos17,18, o que confere a essas pacientes um alto risco para 

morbimortalidade por doenças cardiovasculares17. 

Com relação às pacientes diabéticas, as quais apresentam um risco cinco a 

seis vezes mais elevado para doença cardiovascular que as não-diabéticas19,20, as 

informações sobre o papel da TRH ainda são limitadas. Nessas pacientes, a TRH 

com estrógenos ou estrógenos mais progesterona está associada com uma melhora 

da homeostasia da glicose e a mudanças nos níveis séricos dos lipídeos e 

lipoproteínas semelhantes às pacientes não-diabéticas, com exceção da elevação 

do HDL-colesterol que parece ser atenuada nas diabéticas21,22.  

A terapia de reposição hormonal ideal deveria oferecer todos os benefícios 

em termos de remissão de sintomas, aumento da densidade óssea, proteção 



cardiovascular, manutenção da libido e do trofismo urogenital, sem, no entanto, os 

efeitos deletérios do aumento do risco de câncer de mama, endométrio ou acidentes 

tromboembólicos. Não há, obviamente, uma droga com todas essas propriedades, 

mas a individualização de drogas e doses pode ser uma maneira de melhor se 

atingir esses objetivos. A tibolona possui características que justificam o seu uso 

como reposição hormonal, com menos riscos de estimulação mamária e 

endometrial23. 

Há poucos relatos sobre o uso da tibolona em mulheres diabéticas, e nosso 

estudo relata uma experiência preliminar dessa droga em relação aos parâmetros 

clínicos e laboratoriais de mulheres portadoras de DMNID na pós-menopausa. 

Observamos uma diminuição significativa da pressão arterial diastólica após o 

tratamento com tibolona, fato não observado na avaliação da pressão arterial 

sistólica e da freqüência cardíaca. Tais resultados não são, de todo, compartilhados 

pela literatura. Feher et al.9 não demonstraram alterações significativas nas pressões 

arteriais sistólica e diastólica, em dez pacientes portadoras de DMNID, tratadas com 

tibolona por doze meses. Em estudo prospectivo, avaliando a influência da terapia 

com tibolona em 15 mulheres portadoras de DMNID sobre o fluxo cardíaco, Prelevic 

et al.10, não observaram modificações significativas nas pressões sangüíneas 

sistólica e diastólica, bem como na freqüência cardíaca, após 12 meses de 

administração de 2,5 mg/dia de tibolona, ao passo que, aumentos significativos 

foram relatados para o volume de ejeção, débito cardíaco e velocidade de fluxo 

sangüíneo acima da válvula aórtica. O fato da tibolona promover o relaxamento 

ventricular esquerdo sugere que a droga pode ajudar na prevenção ou, ao menos, 

retardar o desenvolvimento da disfunção cardíaca nas mulheres diabéticas10. 



 A literatura é escassa também quanto às alterações nos parâmetros 

bioquímicos durante a terapia com tibolona, sobretudo no que se refere às pacientes 

diabéticas. No presente estudo não observamos modificações nos níveis de uréia, 

creatinina, bilirrubinas e transaminases, o que sugere não haver um 

comprometimento hepático e renal. Tais dados revestem-se de importância, visto 

terem as mulheres diabéticas uma maior probabilidade de lesão de múltiplos órgãos. 

É fato que o adequado controle dos níveis glicêmicos e da pressão arterial 

sistêmica representam importantes fatores de redução da morbidade associada ao 

diabetes. Uma vez que a redução da glicemia diminui os riscos de dano 

microvascular e macrovascular no diabetes, pacientes que mantêm concentrações 

sangüíneas de glicose próximas da normalidade têm redução do risco de 25% para 

retinopatia, 50% para evolução para déficit visual e 33% para doença renovascular24. 

Por outro lado, é bem demonstrada na literatura a importância da hipertensão 

arterial sistêmica na gênese e progressão do comprometimento renal no diabetes, 

sendo evidente a proteção renal obtida pelos pacientes que preservam níveis 

tensionais próximos dos estabelecidos como normais25. 

 Dessa forma, a segurança observada no presente estudo quanto aos 

parâmetros do metabolismo glicídico e melhora dos níveis tensionais na terapia com 

tibolona, em mulheres diabéticas na pós-menopausa, certamente reverte-se em 

benefício adjuvante à redução das complicações próprias do diabetes e da 

morbimortalidade para esse grupo peculiar de pacientes. 

Em estudos, de menor casuística, realizados com pacientes na pós-

menopausa portadoras de DMNID em uso de tibolona, Feher et al.9 e Prelevic et al.8 

também não demonstraram alterações no controle glicêmico. Nossos dados 



confirmam esse aspecto, inclusive não havendo alterações da glicemia de jejum e da 

hemoglobina glicosilada neste grupo de pacientes.   

O risco de câncer endometrial está aumentado entre as pacientes diabéticas8 

daí um maior cuidado com a reposição hormonal dessas pacientes. No endométrio, 

a tibolona é transformada no Δ4–isômero, metabólito este que não tem atividade 

estrogênica, e sim progestogênica intrínseca, não estimulando o tecido 

endometrial25,27. Botsis et al.28 não identificaram alterações significativas na 

espessura endometrial e no volume uterino de mulheres saudáveis tratadas com 

tibolona. Na nossa casuística, também não foram observadas alterações 

significativas na espessura endometrial e volume uterino, nas pacientes portadoras 

de DMNID, na pós-menopausa, tratadas com tibolona por seis meses. Obviamente 

estudos de maior duração e com maiores casuísticas poderão confirmar a 

segurança da tibolona em relação à proliferação endometrial em terapêutica a longo 

prazo. 

A boa tolerabilidade e a redução dos sintomas climatéricos obtidas com a 

tibolona têm sido documentadas por vários autores29-31 e confirmados por nosso 

estudo. Feher et al.9 na avaliação de 10 pacientes portadoras de DMNID em uso de 

2,5 mg/dia de tibolona, não observaram alterações no peso corporal após 12 meses 

de tratamento. Na nossa avaliação antropométrica houve uma diminuição na gordura 

corporal, porém sem mudanças no IMC e RCQ. Com relação aos efeitos colaterais, 

Ginsburg et al.31 encontraram 12,6% de sangramento genital, 7,52% de mastalgia e 

nenhum caso de cefaléia em 301 pacientes na pós-menopausa saudáveis durante 8 

anos de tratamento com 2,5 mg/dia de tibolona, com  taxa de desistência observada 

de 2,66%. Rymer et al.4 e Bjarnason et al.7 encontraram taxas de 20% para 

sangramento genital. Na nossa casuística, constituída por pacientes com maior 



morbidade, encontramos taxas próximas as da literatura: 16,6% de sangramento; 

8,3% de mastalgia e 8,3% de cefaléia. Não observamos abandono no tratamento 

durante o estudo. Tais dados nos fazem supor que a tibolona é um medicamento de 

fácil aderência, mesmo em pacientes com patologias associadas.       

Em resumo, na casuística estudada de mulheres na pós-menopausa 

portadoras de DMNID, tratadas com tibolona na dosagem de 2,5 mg/dia durante 6 

meses, encontramos alívio da sintomatologia climatérica e boa tolerabilidade à 

medicação, refletida pela boa taxa de adesão ao tratamento e pelos diminutos e 

leves efeitos colaterais, ausência de alterações  no controle glicêmico e dosagens 

bioquímicas, e ausência de efeitos estimulatórios na espessura endometrial.     
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2.7. Summary 

 

CONTEXT: Postmenopausal women with non-insulin-dependent diabetes mellitus 

(NIDDM) represent a high risk group since many of them are obese, hypertensive 

and hyperlipidemic, with a higher risk for cardiovascular disease. Tibolone may 

represent a viable option for the hormonal replacement therapy of these patients. 

There is the need for studies assessing the clinical implications, metabolic 

modifications and therapeutic results of tibolone in this group of patients.   

OBJECTIVE: To determine the clinical-laboratory safety profile of tibolone treatment 

in postmenopausal women with NIDDM over a period of 180 days.  

TYPE OF STUDY: Prospective, longitudinal, open and uncontrolled. 

 PLACE: University Hospital, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto. 

PARTICIPANTS: 24 postmenopausal women with NIDDM treated with 2.5 mg/day 

tibolone. 

VARIABLES: Clinical evaluation, anthropometric measurements (BMI, WHR and % 

body fat), blood determinations (FSH, LH, free T4, TSH, urea, creatinine, 

bilirubins, GOT and GPT, glucose, and glycosylated hemoglobin), and 

transvaginal ultrasonography (endometrial thickness and uterine volume). 

STATISTICAL ANALYSIS: Non-parametric Kolmogorov-Smirnov test, repeated 

measures analysis of variance and paired t-test for two periods, with the level of 

significance set at 5 %.  

RESULTS: After 6 months, all patients continued to use the medication. Side effects 

were headache in 8.3% of patients, mastalgia in 8.3%, and genital bleeding in 

16.6%. There was an improvement in % body fat (43.15 ± 6.39 vs 41.76 ± 5.20; 



p=0.01) and diastolic arterial pressure (87.29 ± 7.36 vs 78.33 ± 11.67; p=0.0005). 

There were no significant variations in systolic arterial pressure, heart rate, BMI or 

WHR in the biochemical parameters. There was a reduction in the climacteric 

symptoms (22.17 ± 7.15 vs 3.08 ± 3.33; p=0.0001) and ultrasonography showed 

no changes in uterine volume or endometrial thickness.  

CONCLUSION: Treatment with tibolone for 180 days showed a good clinical-

laboratory safety profile in postmenopausal women with NIDDM.  

KEY WORDS: Non-insulin-dependent diabetes mellitus, Tibolone and menopause. 
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