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RESUMO 

Costa TJ. Testosterona abole os efeitos vasculoprotetores do tratamento com 

conjugado estrogênio equino (Premarin®) em ratas espontaneamente hipertensas 

ovariectomizadas. [Dissertação (Mestrado em Ciências)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2012. 

 
Os efeitos vasculares do tratamento hormonal com estrogênios associados à 

testosterona, utilizado para tratamento do distúrbio do desejo sexual hipoativo na 

pós-menopausa, ainda não estão completamente elucidados. Diante disso, o objetivo 

do presente trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento de ratas espontaneamente 

hipertensas (SHR) ovariectomizadas (OVX) com um conjugado estrogênio equino 

(CEE) associado à cipionato de testosterona sobre a reatividade de anéis de aorta 

isoladas e sobre a pressão arterial. Para isso, ratas SHR com 12 semanas de idade 

foram divididas em quatro grupos experimentais: animais controle (sham - ratas em 

estro-fisiológico), OVX, OVX tratada por 15 dias com CEE (9,6 µg/Kg/dia, gavagem) 

e OVX tratada com CEE associado ao cipionato de testosterona (2,85 

mg/kg/semana,im). Foi demonstrado que o tratamento de ratas OVX com CEE 

corrige a hiperreatividade dos anéis de aorta com endotélio a agentes 

vasoconstritores: angiotensina II (ANGII) e Fenilefrina (FE). Além disso, o CEE 

também aumenta a resposta vasodilatadora endotélio-dependente à acetilcolina 

(ACh) nos anéis de aorta das fêmeas. Estes efeitos benéficos do CEE parecem estar 

relacionados com a redução da expressão de subunidades da enzima NADPH 

oxidase e aumento na expressão de enzimas antioxidantes o que resultou em 

correção da marcação para espécies reativas de oxigênio (EROs) na aorta. Por outro 

lado, quando a testosterona foi associada ao CEE os benefícios promovidos pelos 

estrogênios na aorta das ratas SHR-OVX foram abolidos. Dessa forma, os anéis de 

aorta com endotélio de ratas OVX tratadas com testosterona associada a CEE foram 

hiperreativos a ANG II e FE, ao passo que a resposta vasodilatadora induzida pela 

ACh foi diminuída em comparação com as ratas controle e OVX tratadas apenas 

com CEE. Este comprometimento do efeito protetor do CEE pela associação com 

testosterona parece depender da maior geração de EROs induzidas pela ativação de 



11 

 

 

receptores AT1 de ANG II, por ação do metabólito 20-HETE e ainda pela ativação da 

NADPH oxidase. Portanto, a associação de CEE e testosterona abole os efeitos 

vasculoprotetores do CEE, agravando a disfunção endotelial de fêmeas SHR-OVX. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Estrógeno. Testosterona. Endotélio Vascular. 

Ovariectomia. Estresse oxidativo.  
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Abstract 

Costa TJ. The vascular protective effects of conjugated equine estrogen (Premarin®) 
is blunted by testosterone in ovariectomized SHR. [Masters thesis (Pharmacology]. 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2012. 

 

The vascular effects of estrogens and testosterone association, used 

hypoactive sexual desire disorder in postmenopausal women, have not been 

elucidated. The aim of this study was to evaluate the vascular effects of 

ovariectomized spontaneously hypertensive rats (OVX-SHR) with a conjugated 

equine estrogen (CEE) associated or not with testosterone cypionate on reactivity of 

isolated aortic rings and in blood pressure. For this purpose, 12 week-old SHR were 

divided into four groups: control (estrus), OVX treated and untreated. The treated 

OVX groups received either CEE for 15 days (9.6 µg / kg / day gavage) or CEE 

associated or testosterone cypionate (2.85 mg / kg / week, im). Treatment of OVX 

rats with CEE corrected the hyperreactivity to vasoconstrictor agents: angiotensin II 

(ANGII) and phenylephrine (PE). Furthermore, the CEE treatment also increased the 

endothelium-dependent vasodilator response to acetylcholine (ACh) from OVX rats. 

These beneficial effects of CEE appear to be related with increased expression of 

antioxidant enzymes; a reduction in NADPH oxidase subunits expression and 

reactive oxygen species (ROS) generation. On the other hand, the testosterone 

association  blunted the vascular benefits provided by CEE in SHR-OVX. Thus, aortic 

rings with endothelium from OVX rats treated with testosterone and CEE were 

hyperresponsive to vasoconstrictors and exhibited impaired vasodilator responses to 

Ach, compared to aortas from control and CEE rats. The inhibition of CEE protective 

effect in aorta by testosterone seems to be related with increased ROS generation 

through a mechanism that involves ANG II AT1 receptors activation, increased 

responses to in metabolite 20-HETE and NADPH oxidase activation. 

 

Key words: Hypertension. Estrogen. Testosterone. Vascular endothelium. 

Ovariectomy. Oxidative stress.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Pressão arterial, hipertensão arterial e pós-menopausa  

A principal causa-morte até meados do século XX nos países em 

desenvolvimento estava relacionada a infecções bacterianas, disenterias ou pestes. 

Hoje, com o avanço da globalização numa sociedade marcada pelo sedentarismo, 

má alimentação, obesidade e tabagismo, as doenças cardiovasculares passaram a 

representar a principal causa-morte no mundo (Roger et al., 2012) 

 A hipertensão arterial sistêmica representa o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial é uma doença 

crônica-degenerativa, multifatorial e multigênica e ocorre, na maioria dos casos, 

devido a mudanças nos fatores de controle da pressão arterial (PA).  A manutenção 

da PA ocorre de forma constante devido à força motriz do volume sanguíneo, 

garantindo irrigação tecidual, o transporte de gases, nutrientes, íons e, assim, a 

manutenção da vida (Krieger et al., 1996, Krieger et al., 1999). A PA é uma variável 

física que dependente do volume, do débito cardíaco e da resistência vascular 

periférica. Quaisquer alterações em uma dessas variáveis, ou em todas, interfere na 

manutenção dos níveis pressóricos (Krieger et al., 1996, Krieger et al., 1999). A 

regulação de PA ocorre por fatores locais, neurais e humorais que podem ser 

regulados a longo ou curto prazo.  O controle em curto prazo é importante para 

rápidas alterações (segundos a minutos), respondendo a necessidade imediata do 

organismo, como por exemplo, fornecimento de oxigênio (O2) ou de nutrientes e 

remoção de gás carbônico (CO2) ou metabólitos celulares. Em longo prazo a 

regulação da PA estabelece alterações que podem variar de dias a meses e envolve 

mecanismos de feedback, nos fluídos renais e corporais (equilíbrio entre 

ingestão/excreção de água e sais) e fatores físicos (rarefação, neoformação de 

vasos) (Irigoyen et al., 2001). 

Dentre os fatores locais do controle da PA destaca-se o papel do tônus 

miogênico vascular, de fatores metabólicos (O2, do CO2, do pH, da osmolaridade) e 

dos fatores relaxantes, hiperpolarizantes e constritores derivados do endotélio. Entre 
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os fatores neurais destaca-se a ação dos mecanos e quimioreceptores e dos fatores 

humorais a ação das catecolaminas (adrenalina, noradrenalina), do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRA), da vasoprenina, da ocitocina etc. (Mayers,  Hughes, 

2003) 

A hipertensão arterial é caracterizada por níveis elevados e sustentados de 

pressão arterial (PA), com pressão sistólica acima de 140mmHg e diastólica acima 

de 90mmHg, seguindo os padrões de medida estipulados nas Diretrizes Brasileiras 

de Hipertensão (Diretrizes Brasileira de hipertensão-VI, 2010). 

A elevação nos níveis pressóricos é responsável por alterações funcionais 

e/ou estruturais em órgãos-alvo como coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos e 

alterações metabólicas, contribuindo para o aumento do risco de eventos 

cardiovasculares que podem ou não ser fatais (Harrap, 1994; Brow, 1996).  

No início do século XXI estimou-se que 1 bilhão de adultos fossem 

hipertensos, sendo que para 2025 a expectativa é que 1,5 bilhão de pessoas sejam 

hipertensas. Esse aumento ocorre em ambos os sexo, porém, interessantemente, o 

maior número de indivíduos hipertensos, e consequentemente com doenças 

cardiovasculares, sé dá em mulheres com idade superior a 49 anos, período esse 

que coincide com o início do climatério (Roger et al.,  2012).  

O climatério tem início entre 49 e 55 anos, é um processo lendo e gradual, 

onde há o declínio da produção e dos níveis endógenos dos hormônios sexuais 

gonadais, principalmente o estrógeno, devido à cessação da função folicular 

ovariana, ocasionando a ausência permanente da menstruação, o que é denominado 

menopausa (Bhavnani et al., 2000; Soules et al., 2001; Fernandes et al., 2008). Após 

a última menstruação inicia-se o período da pós-menopausa e com o aumento da 

expectativa de vida feminina no mundo (Diczfalusy et al., 1997) e no Brasil (IBGE, 

2010) cerca de um terço das mulheres entrarão na pós-menopausa e permanecerão 

nesta fase por pelo menos 30 anos (Bhavnani et al., 2003), portanto os estudos 

científicos básicos e clínicos, nesta faixa etária, são de suma importância para a 

sociedade.   

Em modelos experimentais o envelhecimento também pode aumentar os 

níveis pressóricos. De fato, ratas SHR velhas apresentam pressão arterial elevada 
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quando comparadas a ratas jovens, como acontece na pós-menopausa em mulheres 

(Reckelhoff, 2004). Não se sabe ao certo a relação entre aumento de pressão arterial 

e queda dos níveis estrogênicos. Alguns estudos evidenciam que o estrógeno pode 

regular a pressão arterial, sendo que a ausência desse hormônio aumenta os níveis 

pressóricos (Dantas et al, 2004). O ciclo estral das ratas começa a se alterar entre o 

décimo e décimo segundo mês de vida, sendo que a partir décimo sexto mês as 

ratas são consideras velhas, com cessação da função folicular ovariana, queda nos 

níveis hormonais gonadais e aumento da pressão arterial (Reckelhoff, 2004). 

Entretanto o procedimento cirúrgico de remoção dos ovários, ovariectomia, é um 

método classicamente adotado e aceito como modelo para estudo dos efeitos dos 

baixos níveis hormonais sexuais gonadais, como é observado na pós-menopausa 

em humanos (Wayntorth et al, 1980). 

 Os estrógenos são hormônios sexuais com diversas ações fisiológicas nas 

mulheres e nos homens e sua ação ocorre em tecidos reprodutivos como vagina, 

endométrio, ovários e em tecidos não-reprodutivos como ossos, sistema nervoso 

central e sistema cardiovascular. Assim, a ausência desse hormônio no organismo 

pode levar ao surgimento de sintomas nesses tecidos-alvos (Levin, 2002). As ações 

clássicas dos estrogênios ocorrem por meio de receptores nucleares denominados 

alfa (ERα) (Kuiper et al.,1985) e beta (ERβ) (Walter et al., 1985) e pelo receptor de 

membrana acoplado a proteína G denominado GPR30 (G-protein coupled receptor 

30) (Revankar et al., 2005).  

Os receptores nucleares, ERα e ERβ, possuem 44% de homologia e são 

expressos em diversos órgãos e tecidos, permitindo, assim, diferentes funções 

fisiológicas de acordo com o tecido-alvo (Kuiper et al., 1997). O ERα é expresso 

abundantemente no útero, vagina, ovários, e, em menor proporção, no cérebro, 

hipotálamo e glândulas mamárias (Kuiper et al., 1997). Por sua vez, o ERβ está 

expresso em ovários, rins, ossos, pulmão e cérebro (Kuiper et al., 1997). No sistema 

vascular já foi descrito a expressão desses dois receptores no músculo liso (Orimo et 

al.,1993) e no endotélio (Colburn et al., 1978), o que é de suma importância para o 

entendimento das ações estrogênicas sobre os vasos sanguíneos.  
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Para que atuem em seus receptores intracelulares, os estrógenos penetram 

nas células por difusão passiva. No citoplasma celular, ligam-se aos receptores, 

desencadeando ações denominadas genômicas (transcricionais) ou não-genômicas 

(não-transcricionais). Tanto as ações genômicas quanto as não-genômicas podem 

estar envolvidas nos efeitos desses hormônios sobre o endotélio e músculo liso 

vascular (Paech et al., 1997).  

Nos vasos, os efeitos não-genômicos ocorrem de maneira rápida em resposta 

a ligação dos estrógenos aos receptores, independentemente de transcrição gênica 

e síntese proteica (Farhat et al., 1996), promovendo vasodilatação que envolve a 

ativação de quinases, fosfatases e de canais iônicos presentes na membrana 

(Simoncini et al., 2004; Hammes et al., 2007). Especificamente, o 17β-estradiol, por 

seus efeitos não-genômicos, vem sendo apontado como um fator importante no 

controle do tônus vascular por ação no endotélio e no músculo liso vascular (Khalil et 

al., 2009). Nas células endoteliais, contribui para produção de óxido nítrico (NO), 

ativando a enzima NO sintase endotelial (eNOS). O NO é um poderoso vasodilatador 

produzido a partir da transformação da L-arginina em L-citrulina pela NO sintase 

(NOS). Outro importante mediador das ações estrogênicas é o fator hiperpolarizante 

derivado do endotélio que atua nos canais iônicos, principalmente ativando os canais 

de potássio, promovendo hiperpolarização celular (Simoncini et al., 2000; Hisamoto 

et al., 2001).  

Nas células do músculo liso vascular, o estrógeno atua antagonizando os 

canais de cálcio sensíveis a voltagem, reduzindo a entrada do cálcio para o meio 

intracelular e a formação do complexo cálcio-calmodulina que ativa a cadeia leve de 

miosina e leva a contração das células (Prossnitz et al., 2009; Meyer et al., 2009), 

concomitantemente, com a diminuição da ação de enzimas mediadoras da contração 

via cálcio, como a PKC e Rho-Kinase (Crews et al., 1999). Além disso, foi 

demonstrado que ações não-genômicas podem ocorrer via o receptor GPR30, uma 

vez que a ativação deste por seus agonistas promove vasodilatação em artérias 

coronárias de porcas (Meyer et al., 2010), por mecanismos ainda não esclarecidos.  

O estrógeno atua também em seus receptores intracelulares regulando 

processos transcricionais que envolvem a translocação nuclear do complexo 
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estrógeno-receptor e ligação ao elemento responsivo ao estrógeno (ERE) e a 

regulação da expressão do gene alvo (Khalil et al., 2009). Nos vasos, a ação 

estrogênica afeta a expressão de genes envolvidos na síntese de proteínas que 

alteram o tônus vascular, que participam da resposta a injúria vascular e 

aterosclerose. Dentre estes genes, o da eNOS (Macritchie et al.,1997; Rubanyi, 

1997), da ciclooxigenase-1 (COX1) (Jun et al.,1998), da prostaciclina sintase 

(Stewart et al., 1999; Khalil et al., 2009) têm sua expressão modulada positivamente, 

enquanto os genes da endotelina (Akishita et al., 1998) e das MAPKs (mitogen-

activated protein kinase) (Dubey et al., 1999) são regulados negativamente.   

O SRA é um importante complexo hormonal que atua na regulação da 

pressão arterial, sais, fluidos corporais e sua ação pode ser regulada por hormônios 

esteróides (Brosnihan et al.,1999). A formação dos peptídeos do SRA ocorre quando 

o angiotensinogênio hepático sofre ação da protease renina, formada na células 

justaglomerulares renais, originando o dectapeitídeo angiotensina I que é clivado 

pela enzima conversora de angiotensina (ECA), formando o octapepitídeo 

angiotensina II (ANGII), o principal peptídeo vasoconstritor deste sistema. Alguns 

orgãos podem sintetizar componentes do SRA, por isso, esse sistema pode ser 

divido em local ou circulante. Além da cascata clássica de formação de peptídeos, 

pode-se destacar a produção de outras angiotensinas importantes e com ações 

específicas, entre elas as angiotensinas III, IV, 1-7 (Rigatto et al., 2004). 

A ANGII interage com pelo menos dois receptores acoplados a proteina G, 

denominados AT1 (AT1R) e AT2 (AT2R). Na interação entre ANGII e AT1R as ações 

fisiológicas observadas são vasoconstrição, estimulação da secreção de aldosterona, 

retenção de sal e água, crescimento celular e produção de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) (Schiffrin et al., 2002). Os efeitos observados na interação entre 

ANGII e AT2R são vasodilatação, inibição do crescimento celular, diferenciação 

celular e apoptose (Ferrario et al., 2006).  O AT1R é expresso na maioria das células, 

incluindo vasos sanguíneos e coração e sua ativação está mais relacionada a  

alterações cardiovasculares, ao passo que o AT2R é pouco expresso em tecidos 

adultos, tendo sua maior expressão em tecidos embrionários (Schiffrin et al., 2002). 
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Os hormônios esteróides promovem efeitos direitos sobre o SRA (Figura 1). O 

estrógeno é capaz de aumentar os níveis circulantes de angiotensinogênio, porém 

promove um efeito inibitório sobre a produção de renina e a expressão de ECA e do 

AT1R endoteliais (Brosnihan et al.,1999; Fisher et al., 2002; Xue et al., 2007; Yanes 

et al., 2010). Essas alterações, no SRA, são observadas principalmente na fase 

folicar do ciclo menstrual, fase essa associada a altos níveis séricos de estrógeno 

(Brosnihann et al.,1999). Além disso, mulheres que utilizam a Terapia Hormonal (TH) 

com estrógeno apresentam essas mesmas alterações no SRA (Alhenc-gelas et al., 

1986), o que também pode estar relacionado com os altos níveis estrogênicos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Costa, 2012. 

Outra importante função atribuída ao SRA refere-se ao seu papel modulador 

na biodisponibilidade de NO, por meio da produção de EROs, como o ânion 

superóxido, peróxido nitrito e de hidrogênio, podendo dessa forma participar do 

desenvolvimento de disfunção endotelial (Touyz et al., 2003). A disfunção endotelial 

           Figura 1 – Esquema representativo da cascata de reações do sistema renina-

angiotensina e as ações hormonais (estrógeno e testosterona) sobre a 
produção de angiotensinogênio e renina e na expressão da ECA e 
AT1R endoteliais.   
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caracteriza-se por desequilíbrio na liberação/produção de agentes vasoconstritores e 

vasodilatadores derivados do endotélio. Dentre os fatores contráteis derivados do 

endotélio, o ânion superóxido desempenha importante papel na disfunção endotelial 

por promover oxidação do vasodilatador NO a peroxinitrito, o que leva a diminuição 

de sua biodisponibilidade. Este desequilíbrio, entre fatores relaxantes e contráteis, 

pode promover alterações de tônus vascular, favorecer a agregação plaquetária, a 

proliferação celular, a adesão e migração leucocitária e a fibrinólise. Destaca-se que 

o NO é um importante agente vasodilatador, antiproliferativo, antiaterogênico e 

antiinflamatório. Portanto, sua menor biodisponibilidade contribui fortemente para 

disfunção endotelial (Wajchenberg, 2002)  

A produção de EROs na vasculatura pode ter como origem diversas fontes, 

dentre elas a da ciclooxigenase e da lipoxigenase, do citocromo P450, o 

desacoplamento da NOS e ativação da NADPH oxidase (nicotine adenine 

dinucleotide phosphate, na forma reduzida) (Cai et al., 2003). Na interação ANGII e 

AT1R em vasos sanguíneos, tanto no músculo liso como no endotélio, a produção 

enzimática de EROs se dá principalmente pela ativaçao da NADPH oxidase  

(Lasségue et al., 2003). 

As NADPH oxidases, ou Noxes,  são importantes enzimas reguladoras das 

sinalizações redox e as principais geradoras de ânion superóxido (O2
•-) do tecido 

vascular (Park et al., 1997). O protótipo das Noxes, é a enzima presente em células 

fagocíticas estando intimamente relacionada com a resposta imune inata, por gerar 

grandes quantidades de ânion superóxido. A atividade da NADPH oxidase requer o 

recrutamento de subunidades citosólicas (p40phox, p47phox e p67phox) e sua 

associação com subunidades de membrana (gp91phox e p22 phox). Alterações na 

expressão dessas subunidades leva a maior ou menor atividade da enzima e 

consequentemente na produção de EROs (Price  et al., 2002). Foram descritas sete 

subunidades homólogas a gp91phox denominadas Nox, sendo que quatro delas foram 

descritas na vasculatura (Nox1, Nox2, Nox4 e Nox5) (Lasségue et al., 2010).  

Para controlar a ação oxidante, as células desenvolveram mecanismos 

antioxidantes. Pela ação da superóxido dismutase (SOD) o O2
•-  é transformado em 

peróxido de hidrogênio (H2O2). O H2O2, por sua vez, sofre ação da enzima catalase 
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(CAT), sendo convertido em água (H2O) (Vasconcelos et al., 2007). Esse sistema 

antioxidante é de suma importância para evitar os danos oxidativos as células, 

incluindo células do músculo liso e endotélio vascular. 

O papel antioxidante do estrógeno está associado na diminuição da atividade 

da NADPH oxidase, reduzindo a expressão das subunidades, e/ou no aumento da 

expressão/atividade das enzimas antioxidantes, contribuindo também dessa forma 

para controle do tônus vascular (Brosnihan et al.,1999; Fisher et al., 2002; Dantas et 

al., 2004; Xue et al., 2007; Yanes et al., 2010) e, assim, firmando cada vez mais a 

relação entre estrógeno e proteção cardiovascular. 

 

1.2 Terapia Hormonal - TH  

O uso de TH com conjugado estrogênio equino (CEE) para tratamento de 

sintomas da pós-menopausa vem sendo realizado desde 1942, época em que Food 

and Drug Administration (FDA) liberou a utilização do primeiro CEE (Premarin®), 

como TH, com o indicativo para a redução das ondas de calor (ou fogachos), umas 

das principais reclamações das mulheres no climatério e pós-menopausa (Fernandes 

et al., 2004). Essa nova terapia farmacológica foi bem aceita e de grande sucesso, 

pois as evidências eram claras de que amenizava os principais sintomas da pós-

menopausa (Sprintzer, 1998). O Premarin® é um conjugado natural retirado da urina 

de éguas prenhes que contém pelo menos 10 estrógenos, sendo eles: estrona 

(48%); equilin (24%); 17β-dihidroequilin (15%); Δ8-estrona (4,3%); 17α-estradiol 

(3,8%); 17β-dihidroequilin (1,8%); equilenin (1,1%); 17β-estradiol (0,68%); 17α-

dihidroequilenin (0,45%) e 17β-dihidroequilenin (0,3%) (Bhavnano et al., 2003; 

Berrodin et al., 2009). Os componentes estrona, Δ8-estrona e equilin são 

metabolizados na circulação formando, respectivamente, 17β-estradiol, Δ8-17β-

estradiol e 17β-dihidroequilenin (Bhavnano et al., 2003). Os componentes do CEE 

tem afinidade diferente pelos receptores de estrógeno, podendo desencadear 

diferentes respostas (Tabela 1). 

Apesar de ser um dos medicamentos mais utilizados para TH na pós-

menopausa e de ser incluído em protocolos de grandes estudos clínicos e 



28 

 

 

multicentricos, as ações e os mecanismos do CEE (Premarin®) no sistema vascular 

ainda são um tanto controversas, mas a hipótese de que esta TH teria efeito benéfico 

ainda é considerada (Wingrove et al., 1999; Novensa et al., 2010).  

 

Tabela  1 – Afinidade relativa de ligação (RAL) do CEE nos receptores de estrógeno 

α e β (modificado de BHAVNANI, 2002) 

Estrógenos ERα 

(RAL) 

ERβ 

(RAL) 

Razão ERα/ ERβ 

17β-estradiol 100 100 1.00 

17β-dihidroequilin 113 108 1.05 

17β-dihidroequilenin 68 90 0.75 

Δ8-17β-estradiol 68 72 0.94 

17α-dihidroequilin 42 32 1.30 

Estrona 26 52 0.50 

17α-dihidroequilenin 20 49 0.40 

Δ8-estrona 19 32 0.60 

17α-estradiol 19 42 0.45 

Equilenin 15 29 0.50 

Equilin 13 49 0.26 

* afinidade relativa de ligação calculada a partir do  

De fato, estudos epidemiológicos mostraram que a TH pode reduzir de 35-

50% o risco de eventos cardiovasculares em mulheres na pós-menopausa 

(Limacher, 2002). Porém, é importante salientar que estudos clínicos randomizados 

multicêntricos, como o Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) e o 

Women’s Health Initiative (WHI) levantaram dúvidas sobre os efeitos protetores do 

estrógeno na biologia cardiovascular.  
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O estudo HERS foi um ensaio clínico randomizado e duplo-cego, iniciado na 

década de 1990, que testou a eficácia da terapia hormonal com CEE                 

(Premarin® 0,625mg) e acetato de medroxiprogesterona (2,5mg). Para participação 

neste ensaio clínico as mulheres deveriam estar na pós-menopausa, terem sido 

submetidas à histerectomia e apresentarem previamente doenças cardiovasculares 

(coronariopatia); sendo, portanto, um estudo de prevenção secundária. Neste estudo, 

um grupo de 2.763 mulheres, com idades entre 50 e 79 anos, foi acompanhado por 

um período de 4,1 anos. No primeiro ano de seguimento do estudo, as mulheres que 

utilizavam TH apresentaram aumento nos eventos coronarianos e tromboembólicos 

venosos quando comparadas a mulheres que não faziam uso de TH (Hulley et al., 

1998). Entretanto, após o terceiro ano de estudo, os resultados mostraram que o 

risco cardiovascular poderia ser menor entre as usuárias de TH e, por isso, 

estendeu-se a pesquisa (Borrelli et al.,2005).  

No segundo seguimento deste estudo (HERS II), não duplo-cego, um grupo 

de 2.321 foi acompanhado por mais 2,7 anos, completando 6,8 anos de ensaio 

clínico. Nesta fase, quando comparadas mulheres que faziam uso da TH com as que 

não faziam, nenhuma diferença foi encontrada em relação a ocorrência de infarto 

agudo do miocárdio, mortes por doença coronariana ou outros eventos 

cardiovasculares, exceto para arritmia ventricular que foi maior no grupo tratado 

(Grady et al., 2002). 

Em 2002 foi realizado o WHI (Women’s Health Initiative) estudo multicêntrico, 

randomizado e duplo-cego que avaliou, em 27.347 mulheres, o efeito da TH na 

prevenção primária da doença cardiovascular, diferentemente do HERS, que avaliou 

a prevenção secundária (Fernandes et al., 2004). Neste estudo houve a formação de 

dois grupos. O primeiro composto por mulheres na pós-menopausa natural e o 

segundo por mulheres na pós-menopausa induzida por histerectomia. O primeiro 

grupo recebeu o mesmo esquema de tratamento do HERS (associação de CEE com 

medroxiprogesterona) e o segundo somente o CEE (Grady et al., 2002; Borrelli et al., 

2005). Foi observado nas pacientes do primeiro grupo um aumento de 29% no índice 

de eventos cardiovasculares, o que levou ao interrompimento do ensaio clínico. No 

segundo grupo, o estudo estendeu-se até 2004, resultando a análise denominada 
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“braço terapêutico do WHI”. Os resultados deste “braço terapêutico do WHI” 

mostraram que o uso isolado de CEE nessas mulheres, embora não estatisticamente 

significante, promoveu redução de quatro eventos por ano para cada dez mil 

mulheres, quando comparadas com o grupo placebo, demonstrando que a TH em 

mulheres com baixo risco de eventos cardiovasculares pode causar proteção neste 

sistema (Grady et al., 2002; Fernandes et al., 2004). 

É importante destacar que os estudos realizados são considerados de 

excelente qualidade, no entanto, são alvos de diversas críticas, uma vez que a 

seleção de pacientes incluiu mulheres com idade uma década superior àquela em 

que normalmente a TH é recomendada (média do grupo 63,2 anos). Além disso, no 

HERS I as mulheres apresentavam risco prévio para as complicações 

cardiovasculares (Windler et al., 2007) e no WHI não foi investigado se as mulheres 

selecionadas apresentavam alguma predisposição para eventos cardiovasculares; 

foram considerados apenas sintomas clínicos (Fernandes et al., 2004). 

Os dados negativos quanto à proteção cardiovascular promovida pela TH 

contrariaram os dados obtidos tanto em estudos observacionais, quanto àqueles 

desenvolvidos em animais de experimentação, uma vez que estes apontavam o 

efeito protetor do estrógeno no sistema cardiovascular (Fernandes et al., 2004). O 

que pode se destacar é que há evidências de estudos em primatas (Clarkson, 2005) 

coelho (Hanke et al., 1999) e camundongos (Rosenfeld et al., 2002) de que os efeitos 

benéficos da TH, na prevenção da aterosclerose, ocorrem somente se for iniciada 

antes do seu desenvolvimento (Maas et al., 2009), o que colabora, talvez, para a 

dificuldade de interpretação dos estudos multicêntricos.  

Recentemente, com os novos seguimentos dos estudos multicêntricos e com 

a reconsideração dos resultados obtidos no primeiro seguimento, vem sendo 

sugerido que a TH quando iniciada no climatério e não na pós-menopausa, ou seja, 

em mulheres mais jovens, poderia promover algum tipo de proteção cardiovascular 

(Brezezinski, Danenberg, 2005). De fato, se considerado que, a partir dos 50 anos, 

as mulheres podem apresentar níveis pressóricos mais elevados e que as 

complicações cardiovasculares geralmente ocorrem por volta dos 65 anos de idade 

(Dubey et al., 2005) e que os estudos em sua maioria alocaram pacientes com mais 
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de 60 anos, é aceitável considerar que durante o período inicial da pós-menopausa 

exista uma “janela de oportunidade”, quando o tratamento hormonal pode conferir 

cardioproteção (Brezezinski, Danenberg, 2005) e isso deve ser considerado e 

avaliado em todos os estudos realizados . 

1.3 Menopausa, distúrbio da atividade sexual e terapia hormonal com 

testosterona 

Apesar de serem controversos os efeitos da TH com estrógenos sobre o 

sistema cardiovascular, sua ação benéfica sobre alterações psicológicas, somáticas, 

vasomotora, urogenital e osteoporose está bem evidenciada (Greene et al., 1998). 

Porém, além dos sintomas descritos, a pós-menopausa (fisiológica ou cirúrgica) 

também pode promover importantes alterações no comportamento sexual, como a 

perda da libido, sendo que a TH com estrógeno (CEE ou 17β-estradiol) não leva a 

melhora neste quadro (Schimdt et al., 1994). 

O atual tratamento para as alterações da libido envolve o TH com estrogênios 

associados à testosterona. Esse tratamento tem se mostrado altamente eficiente na 

pós-menopausa e em mulheres histerectomizadas, uma vez que, essas 

apresentaram aumento na frequência e na satisfação sexual com o uso de 

testosterona (Basson et al., 2009; Buster et al. 2005; Simon et al. 2005; Shifren et al., 

2002). Entretanto, são escassos os estudos que avaliam as ações androgênicas no 

sistema cardiovascular em mulheres na pós-menopausa. 

A testosterona é o principal andrógeno natural produzido nos homens e nas 

mulheres, sendo responsável pelas características sexuais (sexo masculino), libido, 

aumento da massa óssea e muscular. Nos homens, é produzida nas células de 

Leydig do testículo, nas adrenais (em pequena proporção), ou por conversão 

periférica a partir de outros andrógenos como a desidroepiandrosterona e a 

androstenodiona (Winters, 1999). Nas mulheres é produzida no folículo ovariano, no 

córtex adrenal, pelo fígado e pele (El-Alfy et al. 1999). No organismo feminino, a 

testosterona encontra-se, em sua maior parte, ligada a proteína transportadora de 

hormônios sexuais (do inglês SHBG) e albumina, tornando esse hormônio pouco 

disponível para ação tecidual na mulher (Burger  et al., 2002), diferentemente do 
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observado no gênero masculino. No climatério e nos primeiros anos da pós-

menopausa a testosterona também sofre redução na produção e nos níveis 

plasmáticos e, por volta dos 70 anos de idade, restauram-se a níveis pré-

menopausa, por produção exclusiva do ovário (Judd et al., 1974). 

A testosterona exerce suas ações pela interação com dois tipos de receptores, 

um denominado receptor citosólico, pertencente à família dos receptores nucleares 

para hormônios esteróides, e outro localizado na membrana plasmática, 

desencadeando efeitos genômicos e não-genômicos. É importante destacar que os 

receptores nucleares são mais abundantes no gênero masculino do que no feminino, 

contribuindo ainda mais para que esse hormônio tenha maior efeito nos homens (Lin 

et al., 1990). 

Para ativação dos receptores citosólicos a testosterona atravessa a 

membrana plasmática, liga-se ao receptor, formando o complexo testosterona-

receptor que migra para o núcleo e modifica a transcrição gênica, promovendo os 

efeitos genômicos (Jones et al., 2004). A testosterona desencadeia também efeitos 

não-genômicos pela ligação aos receptores de membrana, levando a ativação de 

segundos mensageiros, como a PKC, PKA e MAPKs, ocasionando efeitos de acordo 

com a necessidade/efeito do tecido-alvo (Heinlein, Chang, 2002). Os dois tipos de 

receptores de testosterona já foram descritos em diversos tecidos, incluindo células 

endoteliais e do músculo liso vascular de humanos e modelos animais (Littleton-

Kearney et al., 2004; Sinha-Hikim et al., 2004).  

Os efeitos vasculares da testosterona são controversos, complexos e, em 

geral, dependem da dose utilizada, do tempo de exposição, de prévia doença 

vascular e do gênero. Exemplificando, a testosterona pode exercer efeito 

vasodilatador (Adams et al.,1995) ou vasoconstritor (Teoh et al., 2000; Littleton-

Kearney et al., 2004) em diferentes leitos vasculares. Em homens, a administração 

intracoronariana de testosterona causa relaxamento e aumento no fluxo sanguíneo 

em pacientes com doença coronariana estabelecida (Webb et al., 1999) e em ratos e 

coelhos também causam relaxamento de artérias coronárias por antagonizar canais 

de cálcio (Yue et al., 1995; Honda et al., 1999). 
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Em cultura de células do músculo liso vascular da microcirculação 

mesentérica de ratos espontaneamente hipertensos (SHR), a testosterona induz a 

geração de EROs e a migração dessas células, sugerindo que este hormônio possa 

induzir lesão vascular (Chinaglia, 2009). Além disso, a testosterona vem sendo 

apontada como um importante fator para o desenvolvimento e manutenção da 

hipertensão em SHR machos (Reckelhoff et al.; 1998). Em machos, a remoção 

cirúrgica dos testículos e a consequente queda da produção de testosterona 

reduzem a PA que é restabelecida com a reposição de testosterona (Reckelhoff et 

al.; 1998).  

Poucos estudos descrevem as ações dos andrógenos no sistema 

cardiovascular de fêmeas. Foi observado por Reckelhoff et al. (1998) e por Tatchum-

Talom et al. (2002) que a administração de testosterona em ratas SHR 

ovariectomizadas, apesar de aumentar a resposta vasodilatadora à ACh pelo 

aumento na produção de NO e prostaglandinas vasodilatadoras, causa aumento da 

PA. Dois importantes mecanismos foram descritos para explicar o aumento da PA 

em fêmeas SHR. O primeiro, por ação renal devido ao aumento na reabsorção de 

sódio pelo túbulo proximal do néfron (Ramon et al.,2002) e, segundo, pela produção 

do 20-HETE (20-hydroxyeicosatetraenoic ácid) um metabólito do ácido araquidônico 

com ação vasoconstritora  (Croft et al., 2000; Yanes et al., 2005). O ácido 

araquidônico é metabolizado pelo citocromo P-450 (CYP) formando diversos 

produtos (metabólitos), dentro eles o 20-HETE (20-hydroxyeicosatetraenoic ácid), um 

potente vasoconstritor. Sua produção pode ser estimulada pela ANG II, 

vasopressina, endotelina em tecido renal e vascular (McGiff et al., 1999) e por 

hormônios sexuais, como a testosterona (Yanes et al., 2005).  

Frente ao exposto, e considerando que a testosterona vem sendo empregada 

para o tratamento de distúrbio da hipoatividade sexual relacionada a pós-

menopausa, estudos que avaliem os efeitos cardiovasculares dos andrógenos em 

mulheres tornam-se de grande importância.   
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1.4 Objetivo 

Avaliar em ratas SHR-OVX os efeitos do tratamento com CEE associado à 

testosterona na pressão arterial e na reatividade de anéis de aorta a agentes 

vasodilatadores e vasoconstritores. Paralelamente, foram estudados os mecanismos 

envolvidos nas ações vasculares da associação CEE e testosterona, considerando o 

papel da geração de EROs e da ANG II. 
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6 CONCLUSÃO 

 Nossos dados permitem concluir que o tratamento de fêmeas SHR-OVX com 

CEE promove melhora da função endotelial por mecanismos que envolvem a 

redução do estresse oxidativo e aumento no mecanismo antioxidante celular. A 

testosterona quando associada ao CEE aumentou a geração e diminui a expressão 

da eNOS, contribuindo para a disfunção endotelial. Porém, diferente do observado 

nas fêmeas SHR-OVX, a geração de EROs neste grupo ocorreu independente do 

aumento na expressão da subunidades da NADPH oxidase, mas devido a 

participação do metabólito 20-HETE. Portanto, a associação de CEE e testosterona 

abole os efeitos vasculoprotetores do CEE, agravando a disfunção endotelial de 

fêmeas SHR-OVX 

 

7 PERSPECTIVA  

A associação de testosterona no tratamento com CEE deve ser realizada com 

cautela visto que, em modelo animal de hipertensão, este tratamento inibiu os efeitos 

vascular benéficos do CEE.  
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