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1.1 O Climatério 

 

O climatério representa uma fase da vida da mulher, que se inicia por volta dos 

quarenta anos de idade e reflete a transição do período reprodutivo para o não 

reprodutivo. Caracteriza-se por modificações orgânicas e psico-comportamentais, 

cujo substrato anatômico é a deficiência de produção de hormônios esteróides, 

secundária à falência ovariana progressiva. No início do climatério, os ciclos 

menstruais tendem a se tornar mais curtos, devido à insuficiência lútea, que reflete o 

recrutamento de folículos de pior qualidade, além de um crescimento folicular 

acelerado, secundário a um aumento sutil, porém real, dos níveis do hormônio 

folículo estimulante (FSH) e da inibina (LEE et al., 1988). Com sua evolução, 2 a 8 

anos antes da menopausa, os ciclos menstruais tornam-se irregulares e mais longos, 

conseqüentemente à ovulação infreqüente, o que também é responsável pela redução 

da fertilidade observada nesta fase (RODRIGUES DE LIMA & BARACAT, 1995). 

Finalmente ocorre a amenorréia, quando os níveis estrogênicos não são mais 

suficientes para promover a proliferação do endométrio (RODRIGUES DE LIMA & 

BARACAT, 1995). 

A menopausa é definida como a última menstruação da vida da mulher, sendo 

seu diagnóstico retrospectivo após doze meses de amenorréia secundária. Esta ocorre 

em idades bastante variáveis, geralmente ao redor dos cinqüenta anos de idade 

(MCKINLAY et al., 1985, 1992), mais freqüentemente variando dos 48 aos 55 anos 

e reflete o esgotamento total do estoque folicular ovariano. 
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1.2 A Terapia de Reposição Estrogênica (TRE) 

 

 A TRE tem como objetivo a manutenção da homeostase do organismo feminino, 

evitando os efeitos deletérios da deficiência estrogênica decorrente da falência gonadal 

que ocorre no climatério, mais marcantemente na pós menopausa. A estrogenioterapia 

tem ações benéficas sobre diversos órgãos e sistemas, principalmente sobre os sistemas 

cardiovascular, ósseo, urogenital e nervoso central. 

 A TRE tem um importante papel na prevenção de doenças cardiovasculares, por 

meio de diversos mecanismos. Um dos principais é sua ação favorável sobre o perfil 

lipídico, através do aumento dos níveis de HDL-colesterol e diminuição dos níveis de 

LDL-colesterol (WRITING GROUP FOR THE PEPI TRIAL, 1995), o que contribui 

para a prevenção de fenômenos ateroscleróticos (GRUCHOW et al., 1988; 

GRODSTEIN & STAMPFER, 1995). Outros benefícios descritos como sendo oriundos 

da reposição estrogênica são: inibição da oxidação do LDL-colesterol (HAMMOND, 

1996); aumento da espessura da camada íntima das artérias (BARON & GALEA, 1997) 

e vasodilatação arterial (GRODSTEIN & STAMPFER, 1995), devido, entre outros 

fatores, ao aumento da síntese e da liberação de óxido nítrico em nível endotelial 

(ROSSELLI et al., 1995), ao efeito bloqueador sobre os canais de cálcio (COLLINS et 

al., 1993) e ativação de canais de potássio (OPARIL et al., 1996). Outros fatores que 

favorecem a prevenção da aterosclerose são: diminuição dos níveis de fibrinogênio 

(WRITING GROUP FOR THE PEPI TRIAL, 1995), de endotelina-1 (WILCOX et al., 

1997), de lipoproteína (a) (GILABERT et al., 1995), de inibidor do tipo 1 do ativador do 

plasminogênio (KOH et al., 1997), da apoproteína B e da agregação plaquetária 
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(NABULSI et al., 1993), aumento da apoproteína A-1 e das prostaciclinas (NABULSI et 

al., 1993), além de aumento da sensibilidade à insulina e redução dos níveis plasmáticos 

de insulina e glicose (BARRETT-CONNOR & LAAKSO, 1990). Contudo, convém 

destacar que, por um lado os resultados do PEPI Trial (“Postmenopausal 

Estrogen/Progestin Interventions”) oferecem evidências de que a TRH combinada é 

benéfica na prevenção primária da doença arterial coronariana, tanto pelo aumento dos 

níveis de HDL-colesterol, como pela redução dos de LDL-colesterol e pela prevenção de 

aumento dos níveis de fibrinogênio. Porém, por outro lado, os resultados do estudo 

HERS (“Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study”) (HULLEY et al., 1998) 

mostraram que após quatro anos de seguimento de pacientes menopausadas com doença 

arterial coronariana previamente estabelecida, em uso de TRH (0,625 mg/dia de 

estrógenos conjugados eqüinos mais 2,5 mg/dia de acetato de medroxiprogesterona), não 

houve diferença na incidência de novos episódios de infarto agudo do miocárdio ou de 

morte por doença arterial coronariana, o que evidencia a ausência de benefício deste 

esquema de TRH na prevenção secundária das doenças coronarianas. Este mesmo 

estudo também confirmou resultados de estudos observacionais, mostrando que a TRH 

aumenta o risco de eventos tromboembólicos venosos (risco relativo – RR = 2,89, 

intervalo de confiança – IC = 1,50 a 5,58). Estes dados tornam evidente a necessidade de 

novos estudos randomizados, com grande casuística e maior período de seguimento para 

se elucidar melhor os efeitos a longo prazo da TRH combinada nas doenças 

cardiovasculares.  

 A TRE também tem ações benéficas sobre o sistema ósseo, estimulando a 

formação óssea e inibindo sua reabsorção (STEINICHE et al., 1989), o que tende a 
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prevenir a osteoporose pós-menopausa, caracterizada pela perda progressiva, 

principalmente, de osso trabecular, reduzindo, assim, a incidência de fraturas (SPEROFF 

et al., 1995; FOLSOM et al., 1995), que se constituem em importante causa de 

morbiletalidade senil. Os mecanismos de ação do estrogênio na prevenção da perda de 

massa óssea não estão bem esclarecidos, contudo há evidências de que o mesmo tenha 

ação direta em receptores estrogênicos nos osteoblastos e aumente tanto os receptores de 

vitamina D nestas células, como a síntese de calcitonina (SPEROFF et al., 1995). O 

estrogênio também modula fatores locais responsáveis pelo controle da remodelação 

óssea, aumentando a atividade da enzima IGFBP-4-protease (“insulin-like growth factor 

binding protein-4 protease”), o que promove uma redução dos níveis de IGFBP-4 

(“insulin-like growth factor binding protein-4”), com conseqüente elevação dos níveis de 

IGF-1 (“insulin-like growth factor-1”), que, por sua vez, estimula a atividade 

osteoblástica, aumentando a formação óssea (KUDO et al., 1996). O estrógeno também 

inibe a produção de interleucina-6 (RAY et al., 1994), que estimula a formação e a 

atividade dos osteoclastos (KURIHARA et al., 1990), aumentando, assim, a reabsorção 

óssea. 

 A TRE também previne a atrofia urogenital secundária ao hipoestrogenismo, 

favorecendo o aumento da vascularização e do trofismo do aparelho genital e de 

sustentação pélvica (HAMMOND, 1996). Com isso reduz o ressecamento vaginal, a 

dispareunia e as queixas de disfunção sexual secundárias à atrofia genital. Também 

melhora sintomas urinários decorrentes da flacidez do aparelho de sustentação pélvica e 

do encurtamento uretral, como a incontinência urinária de esforço, a urgência miccional, 
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principal manifestação clínica da Síndrome Uretral, além de prevenir a ocorrência de 

infecções do trato urinário (CARDOZO & KELLEHER, 1995). 

 Finalmente, é importante destacarmos que a TRE é eficiente no alívio dos 

sintomas vasomotores, com destaque para os fogachos (DERMAN et al., 1995) e na 

melhora da memória (HAMMOND, 1996) e do humor (DITKOFF et al., 1991). A 

referida melhora do humor pode ser devida a alguns mecanismos anti-depressivos dos 

estrogênios, com destaque para: modulação dos níveis de noradrenalina e aumento dos 

níveis de endorfina (PEARLSTEIN, 1995), aumento da degradação da enzima 

monoamino-oxidase, com conseqüente aumento dos níveis de serotonina (LUINE & 

MCEWEN, 1977), alterações nos receptores de serotonina e regulação da expressão do 

RNA mensageiro da enzima triptofano hidroxilase (BIEGON et al., 1983; PECINS-

THOMPSON et al., 1996). Há estudos sugerindo que a estrogenioterapia possa ser 

eficaz na prevenção e tratamento da Doença de Alzheimer, contudo estes dados ainda 

são controversos, não estando definido seu real papel neste contexto. 

 Pelo exposto acima, é evidente que a TRE contribui para uma melhora no bem 

estar geral e na qualidade de vida das mulheres climatéricas (PEARLSTEIN, 1995; 

PURDIE et al., 1995). 
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1.3 O Papel dos Progestágenos na Terapia de Reposição Hormonal 

 

 Já na segunda metade da década de 70 foi estabelecido que a estrogenioterapia 

isolada aumenta significativamente a incidência de hiperplasia e câncer endometriais 

(SMITH et al., 1975; CRAMER & KNAPP, 1979), o que persiste como óbvio até os 

dias atuais (GRADY & ERNSTER, 1997; PIKE et al., 1997; BERESFORD et al., 1997; 

SHAPIRO et al., 1998). O fato de que a adição de um progestágeno, por pelo menos dez 

dias em cada mês, previne este risco foi demonstrado (GRAMBRELL, 1978; 

PATERSON et al., 1980) e confirmado por estudos subseqüentes (GRADY & 

ERNSTER, 1997; PIKE et al., 1997; BERESFORD et al., 1997; SHAPIRO et al., 1998), 

dando subsídios para a necessidade de se associar estas drogas à estrogenioterapia, em 

mulheres com útero. Vários mecanismos de ação são responsáveis pela prevenção contra 

a hiperplasia e o câncer de endométrio, com destaque para a diminuição da síntese e 

expressão de receptores para o estradiol, além da estimulação das enzimas 17-beta-ol-

deidrogenase, que catalisa a conversão de estradiol em estrona (SONG & FRASER, 

1995) e sulfotransferase endometrial, que estimula a conversão da estrona e do estradiol 

em seus respectivos sulfatos, menos ativos em nível de endométrio (TSENG & LIU, 

1981). Em conjunto, estes fatores contribuem para a redução do número de mitoses e da 

síntese de DNA pelas células endometriais (KING et al., 1982), evitando, assim, a 

hiperplasia e o câncer endometriais, secundários à estrogenioterapia isolada. 
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1.4 Os Efeitos Adversos e a Aderência à TRH 

 

 Como visto até o momento, a TRE traz diversos benefícios à saúde da mulher na 

pós-menopausa. Contudo, em mulheres com útero, faz-se necessário à associação de um 

progestágeno à estrogenioterapia, visando à prevenção da hiperplasia e do câncer de 

endométrio. Porém, há diversos efeitos colaterais secundários à utilização de 

progestágenos nos esquemas de TRH, gerando uma baixa aderência ao tratamento 

(GELFAND & FERENCZY, 1989; WHITEHEAD et al., 1990; MACLENNAN et al., 

1992), o que, segundo alguns estudos, está ao redor de 35 a 45% após 24 meses desta 

terapêutica (HILLARD et al., 1992; OOSTERBAAN et al., 1995). O fato das mulheres 

histerectomizadas apresentarem as melhores taxas de aderência à TRH (ODDENS & 

BOULET, 1997), reforça o prejuízo à adesão terapêutica dado pelos progestágenos. 

Assim, apesar dos numerosos benefícios proporcionados pela TRE, apenas 15 a 20% das 

mulheres norte-americanas fazem reposição hormonal no climatério (CAULEY et al., 

1990). 

 A associação de um progestágeno à estrogenioterapia pode não só reduzir alguns 

dos efeitos benéficos dos estrogênios sobre o sistema cardiovascular, particularmente 

aqueles relacionados à melhora do perfil lipídico (SHERWIN & GELFAND, 1989; 

BAGATELL & BREMMER, 1995; GRODSTEIN & STAMPFER, 1995; WRITING 

GROUP FOR THE PEPI TRIAL, 1995), como produzir diversos efeitos colaterais, com 

destaque para o sangramento genital (ARCHER et al., 1994; HABIBA et al., 1996; 

SAURE et al., 1996) e sintomas similares aos da Síndrome de Tensão Pré-menstrual 
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(MAGOS et al., 1986; HOLST et al., 1989; SHERWIN & GELFAND, 1989) como 

mencionado a seguir. 

 Quanto à ação dos progestágenos sobre o sistema cardiovascular, podemos 

destacar o aumento do LDL-colesterol e a redução do HDL-colesterol (JENSEN et al., 

1987; SHERWIN & GELFAND, 1989; MILLER et al., 1991; WALSH et al., 1991; 

LOBO, 1991; WRITING GROUP FOR THE PEPI TRIAL, 1995); sua ação 

vasoconstrictora, mediada tanto pelo aumento dos níveis de tromboxano e redução dos 

de prostaciclina (YLIKORKALA et al., 1984), como pela inibição do relaxamento 

vascular mediado pelo endotélio, dado pelo estradiol (MILLER & VANHOUTTE, 

1991); a redução do tônus venoso e da velocidade do fluxo sangüíneo nas veias, 

favorecendo o desenvolvimento de trombose venosa (KUHL, 1996); a inibição da 

angiogênese, devido, entre outros fatores, à estimulação da expressão de 

trombospondina-1 (IRUELA-ARISPE et al., 1996) e um aumento da resistência 

periférica à insulina (STEVENSON et al., 1994), facilitando a aterogênese. 

 Dentre os sintomas relacionados à Síndrome de Tensão Pré-menstrual 

relacionados com o uso dos progestogênios, podemos citar a retenção hídrica, o ganho 

de peso, a mastalgia, cólicas, além de ansiedade, irritabilidade e depressão (MAGOS et 

al., 1986; HOLST et al., 1989; SHERWIN & GELFAND, 1989), os quais, em parte, 

prejudicam a aderência à TRH (HAHN, 1989; WHITEHEAD et al., 1990; MARSH & 

WHITEHEAD, 1993). Os efeitos dos progestágenos sobre a redução do humor parecem 

ser mediados principalmente pela ativação de receptores tipo A do ácido gama-

aminobutírico (receptores GABAA), pelos metabólitos reduzidos de cadeia A da 

progesterona, sobretudo a allopregnanolona e a pregnanolona (FREEMAN et al., 1993; 
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SCHMIDT et al., 1994), mas também pelo bloqueio das alterações nos receptores de 

serotonina e da modulação da expressão do RNA mensageiro da enzima triptofano-

hidroxilase, dadas pelo estradiol (BIEGON et al., 1983). 

 O sangramento genital, outro sintoma associado ao emprego dos progestágenos 

nos diversos esquemas de TRH, também representa um incômodo para um grande 

número de pacientes e um dos principais motivos que as levam ao abandono da 

terapêutica (HAHN, 1989; NACHTINGALL, 1990; WREN & BROWN, 1991). Este é 

observado tanto nos esquemas de TRH combinada cíclica, como contínua, ocorrendo em 

aproximadamente 40% das pacientes usuárias de acetato de medroxiprogesterona ou 

noretisterona (ARCHER et al., 1994; HABIBA et al., 1996; SAURE et al., 1996; 

SPENCER et al., 1997) e em 5 a 11% das usuárias de progesterona micronizada oral 

(GILLET et al., 1994) nos primeiros 6 a 12 meses de tratamento. Mesmo nos esquemas 

combinados contínuos que objetivam evitar o sangramento genital, o mesmo é freqüente, 

como descrito acima, sobretudo nos primeiros meses de TRH e nas pacientes com pouco 

tempo de menopausa (STALAND, 1981), cursando com elevado índice de abandono da 

mesma antes que a amenorréia, teoricamente, se instale. Vários mecanismos podem 

explicar a ocorrência de sangramento genital nestes esquemas de TRH, com destaque 

para a atrofia endometrial (UDOFF et al., 1995), causada pela inibição dos receptores de 

estrogênio e progesterona (WEINSTEIN, 1987), com conseqüente perda do suporte 

estromal para os vasos sangüíneos, produzindo dilatação destes vasos e extravasamento 

de sangue (CASPER et al., 1996), além da apoptose do estroma endometrial, após 

exposição prolongada à progesterona (CASPER et al., 1996), e, da neovascularização, 
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possivelmente, secundária à estimulação do fator de crescimento do endotélio vascular 

(CASPER et al., 1996). 

 Pelo exposto acima, torna-se claro que a adição dos progestágenos à 

estrogenioterapia tornou-se um grande empecilho à TRH, na medida em que reduz a 

aderência ao tratamento. Desta forma, tem-se buscado novos progestágenos, causadores 

de menos efeitos colaterais e que antagonizem, de forma menos significativa alguns dos 

benefícios dos estrogênios. 
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1.5 A Allopregnanolona 

 

1.5.1 Dados sobre a allopregnanolona 

 A allopregnanolona ou 3 α-OH-5 α-pregnan-20-um (Fig. 1), um dos principais 

metabólitos da progesterona, é produzida a partir da progesterona no corpo lúteo, córtex 

da adrenal, fígado, bem como em vários outros órgãos, como o sistema nervoso central 

(SNC) e o útero (HOLZBAUER et al., 1985; JUNG-TESTAS et al., 1989; BAULIEU & 

ROBEL, 1990; AKWA et al., 1992; PAUL & PURDY, 1992; ROBEL & BAULIEU, 

1994). Foi estabelecido que, como no SNC, a allopregnanolona é produzida, localmente, 

no útero, a partir da progesterona circulante. Há evidências de que a 5 α (alfa) e a 5 β 

(beta) reduções ocorram no endométrio (BRYSON & SWEAT, 1967; SAFFRAN et al., 

1974), enquanto a 3 α hidroxilação ocorra, principalmente, no miométrio 

(JUNKERMANN et al., 1977). 

 

 

 

 

 

 

 Em ratas, a origem ovariana da allopregnanolona circulante tem sido 

demonstrada pela sua presença no tecido ovariano, pelo aumento dos seus níveis 

circulantes no estro e pela redução dos mesmos após a ooforectomia (CORPECHOT et 
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al., 1993). Uma origem adrenal é sugerida pelo desaparecimento da allopregnanolona 

plasmática, em ratas, somente após a adrenalectomia associada à ooforectomia 

(CORPECHOT et al., 1993). 

 Estudos experimentais têm mostrado um envolvimento desta molécula no 

estresse, no humor e no comportamento sexual (BARBACCIA et al., 1996, 1997). A 

allopregnanolona é um dos mais potentes esteróides neuroativos com propriedades 

agonistas do ácido gama-aminobutírico (GABA) (MAJEWSKA et al., 1986). As 

modificações na concentração da allopregnanolona cerebral, em ratas, durante o ciclo 

estral (PALUMBO et al., 1995) e o efeito da injeção intracerebroventricular da mesma 

ou de seu anti-soro na função ovulatória de ratas (GENAZZANI et al., 1995) sugerem 

uma correlação entre a allopregnanolona cerebral e a função reprodutiva. O efeito 

central da allopregnanolona é provavelmente mediado pela sua interação direta com 

receptores GABAA ou, através de aumento da sensibilidade destes receptores ao GABA 

endógeno (BAULIEU et al., 1996), cuja ativação promove o aumento do influxo de 

cloro intracelular, secundário à abertura dos canais deste íon, associados aos referidos 

receptores, com conseqüente hiperpolarização da membrana celular. Estudos 

experimentais com hipotálamo de ratas evidenciaram que a allopregnanolona é capaz de 

suprimir a secreção do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), por meio de 

mecanismos envolvendo os receptores GABAA (CALOGERO et al., 1998), o que pode 

mediar seu envolvimento na função reprodutiva. 

 Em mulheres, os níveis plasmáticos de allopregnanolona flutuam ao longo do 

ciclo menstrual e correlacionam-se àqueles da progesterona (PURDY et al., 1990; 

SCHMIDT et al., 1994; WANG et al., 1996). Durante a fase lútea, seus níveis elevam-
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se, aproximadamente, cinco vezes em relação àqueles da fase folicular, acompanhando, 

em menor amplitude, a elevação dos níveis de progesterona (SCHMIDT et al., 1994, 

BICÍKOVÁ et al., 1995; GENAZZANI et al., 1998). 

Não há dados disponíveis, na literatura, a cerca dos possíveis mecanismos de 

ação da allopregnanolona em nível endometrial. Em nível de miométrio, suspeita-se de 

que este metabólito possa estar envolvido na ativação não genômica mediada na 

membrana basal. Alguns pesquisadores postulam que a allopregnanolona possa afetar a 

contratilidade uterina através da modulação não genômica do potencial de repouso e 

excitabilidade de células miometriais. Acredita-se que a ação não genômica da 

allopregnanolona seja diretamente mediada, tanto na membrana, pela modificação do 

influxo de cálcio, como, através de mudanças nos canais de cloro, depois da ativação do 

sistema receptor GABAA, em nível de membrana celular (MCEWEN, 1991; 

MAJEWSKA, 1992; BAULIEU et al., 1996). 

 

1.5.2 Hipóteses e racionalidade do estudo 

 Existem evidências de que haja uma dissociação entre o bloqueio da proliferação 

endometrial e a transformação secretória do endométrio, secundários à exposição à 

progesterona ou aos diversos progestágenos. Dois grupos de argumentos suportam esta 

hipótese de estudo: 

1) Após a exposição à progesterona oral, que eleva principalmente os metabólitos 

da mesma (notadamente a allopregnanolona), com discreta elevação dos níveis de 

progesterona sérica, uma interrupção da proliferação endometrial tem sido classicamente 

descrita (MOYER et al., 1993). Caracteriza-se pela ausência de mitoses, sem o 

Excluído:  
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aparecimento de qualquer alteração secretora. Suportando esta interpretação dos achados 

histológicos, tratamento cíclico com progesterona oral não induz, na maioria das vezes, 

sangramento de deprivação, uma vez que não promove uma completa transformação 

secretória do endométrio, característica da fase lútea (LANE et al., 1983; MOYER et al., 

1993). 

2) A administração do antiprogestínico, mifepristone (RU 486), a ratas e a macacas 

em uso de estrogenioterapia, produz um bloqueio não competitivo da proliferação 

endometrial, uma vez que esta medicação não se liga a receptores estrogênicos, sem 

induzir transformação secretora endometrial (WOLF et al., 1989; NEULEN et al., 

1996). Estes achados foram confirmados por estudos em mulheres férteis, que 

evidenciaram que a administração do mifepristone durante a fase lútea do ciclo 

menstrual, produziu uma alteração da maturação endometrial, caracterizada por uma 

acentuada assincronia entre os elementos glandulares e os estromais (LI et al., 1988; 

SWAHN et al., 1990), o que justifica seu emprego como agente contraceptivo pós-coital 

e abortivo nos estágios precoces da gestação (SPITZ et al., 1996). Um outro benefício 

potencial desta propriedade do mifepristone de bloquear a proliferação endometrial, tem 

sido utilizá-lo, com relativo sucesso, no tratamento da endometriose (MURPHY et al., 

1993; MUPHY & CASTELLANO, 1994; BICÍKOVÁ et al., 1995). 

 Aventamos algumas hipóteses para tentar justificar esta dissociação entre o 

bloqueio da proliferação endometrial e a transformação secretória do endométrio. 

Primeiramente, é possível que o bloqueio da proliferação endometrial, a qual é induzida 

pelo estradiol (E2), possa não envolver, primariamente, a ativação dos receptores de 

progesterona e sim um mecanismo não genômico, ou seja, independente da estimulação 

Excluído: Formulamos a 
hipótese de que a 
allopregnanolona, através da 
ativação de mecanismos não 
genômicos, possa mediar alguns 
efeitos paradoxais da progesterona 
no útero.
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e/ou da inibição da síntese protéica secundária à ativação específica dos receptores da 

última. Desta forma, poderia se expressar independentemente da transformação do 

endométrio para a fase secretora. 

 Pouco se conhece sobre a existência de efeitos não genômicos dos esteróides 

sexuais em nível endometrial. Contudo, caso existam, não se sabe se tais efeitos são 

mediados pela ligação dos esteróides a seus receptores nucleares ou a proteínas de 

membrana (receptores de membrana). 

 Genericamente, a ligação de um dado hormônio a um receptor de membrana 

poderia resultar em efeitos não genômicos, sobretudo, de duas maneiras: 1.por meio da 

ativação de proteínas quinase, com resultante fosforilação de proteínas pré-existentes, o 

que poderia ativar e/ou inibir suas funções biológicas; 2. através da estimulação da 

abertura de canais iônicos, com conseqüente alteração do potencial de repouso celular 

(despolarização ou hiperpolarização). Exemplo clássico deste último mecanismo é a 

ativação dos receptores GABAA pela allopregnanolona, resultando em abertura dos 

canais de cloro associados aos referidos receptores e hiperpolarização celular, como 

mencionado anteriormente. 

 Outra hipótese, para tentar justificar esta dissociação entre o bloqueio da 

proliferação endometrial e a transformação secretória do endométrio, seria a ativação 

preferencial ou predominante da progesterona, ou de seus metabólitos, sobre a isoforma 

A de seu receptor, similarmente ao que é observado, em alguns estudos experimentais, 

com a utilização do antiprogestínico, mifepristone (WEN et al., 1994; MCDONNELL, 

1995). Estudos de transfecção celular, utilizando vetores que codificam, exclusivamente, 

uma das duas isoformas do receptor de progesterona, evidenciaram que a ativação da 
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isoforma A, mas não a da B, é capaz de inibir a transcrição gênica, mediada pelos 

receptores estrogênicos, sem gerar secreção endometrial (VEGETO et al., 1993; 

MCDONNELL et al., 1994; MCDONNELL & GOLDMAN, 1994). Assim, a ativação 

exclusiva ou predominante desta isoforma poderia justificar tal fenômeno. 

 Sendo a allopregnanolona o principal metabólito circulante da progesterona, 

oriundo, predominantemente, da α-redução da cadeia A da última em nível endometrial 

(BRYSON & SWEAT, 1967), visamos obter dados pertinentes a sua possível ação em 

nível de endométrio. É possível que esta nova droga possa exercer, seletivamente, as 

propriedades antiproliferativas da progesterona, sem induzir a transformação secretora 

do endométrio. Tal efeito, poderia, entre algumas possibilidades teóricas, ser mediado 

por mecanismos não genômicos e/ou pela ativação preferencial da isoforma A dos 

receptores da progesterona. Se esta hipótese for verdadeira, a allopregnanolona servirá 

para proteger contra a hiperplasia endometrial em mulheres na pós-menopausa em uso 

de estrogenioterapia, ao mesmo tempo que evitará o sangramento de deprivação, 

relacionado à transformação secretória do endométrio, uma das principais causas de 

abandono da TRH. Assim, a allopregnanolona poderá exercer os efeitos desejáveis, 

evitar as conseqüências indesejáveis e melhorar a adesão à TRH. 

 

Excluído:  

Excluído: a
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1.6 Administração vaginal de progesterona 

 

1.6.1 O efeito da “primeira passagem uterina” 

 A administração vaginal de progesterona apresenta como maior desvantagem 

teórica o incômodo da via e a possibilidade de aparecimento de algum fluxo vaginal 

inoportuno, o que poderia prejudicar a adesão à TRH. 

 Contudo, esta via de administração apresenta algumas vantagens em relação às 

vias oral e parenteral, como níveis sistêmicos menores (MILES et al., 1994; FANCHIN 

et al., 1997), menor incidência de efeitos colaterais (BOURGAIN et al., 1990; 

ANTONIOU et al., 1997; GIBBONS et al., 1998) e elevada concentração endometrial, 

ou seja, no sítio de ação onde esta é fundamental (MILES et al., 1994). Estas vantagens 

advêm de um fenômeno denominado de “primeira passagem uterina” (DE ZIEGLER, 

1995), que se baseia num transporte preferencial da progesterona, administrada por via 

vaginal, ao útero. A cinética e os mecanismos responsáveis por este transporte seletivo 

de hormônios da vagina para o útero não estão bem esclarecidos. Contudo, revisões 

atuais (CICINELLI & DE ZIEGLER, 1999) têm reunido evidências clínicas e 

experimentais e agrupado os mecanismos propostos para este fenômeno em quatro 

subgrupos: 1. difusão passiva direta, 2. passagem através do lúmen cervical, 3. 

transporte pelos sistemas venoso e linfático e 4. transporte contra-corrente das veias e 

linfáticos para as artérias uterinas. Este primeiro mecanismo foi demonstrado por 

BULLETTI et al. (1997), através de um modelo de perfusão uterina com sistema aberto, 

em que foram utilizadas peças cirúrgicas provenientes de histerectomias, em que se 

realizou a exérese do manguito vaginal. Estes autores utilizaram soluções contendo 
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água, dextran e progesterona, marcadas com radioisótopos, e, através de radiografias das 

peças cirúrgicas, puderam observar a difusão destas três substâncias para o endométrio e 

o miométrio. Os resultados demonstraram que houve acúmulo de dextran no endométrio 

e no miométrio, o que sugere a existência de um transporte direto vagina-útero, 

independente do sistema vascular, visto que o dextran é uma substância impermeável à 

membrana, suportando a hipótese da difusão passiva da vagina para o útero. Também se 

observou que a absorção de progesterona pela veia uterina foi precoce e com um pico 1-

2 horas após a perfusão com este hormônio. Em contraste, as concentrações uterinas de 

progesterona atingiram seu pico 5 horas após a administração desta substância, o que é 

contrário ao mecanismo de transporte transcervical de progesterona, ativado pela 

peristalse uterina (KUNZ et al., 1996, 1998), visto que o mesmo é extremamente rápido. 

A existência de uma comunicação direta da drenagem linfática do terço superior da 

vagina com a da cérvix uterina (WILLIAMS et al., 1989), gerando uma rota potencial de 

passagem direta para o útero de substâncias aplicadas na vagina, fornece subsídios para 

o terceiro mecanismo proposto (transporte pelos sistemas venoso e linfático). EINER-

JENSEN et al. (1993) demonstraram que as concentrações séricas de progesterona nas 

artérias uterinas de porcas eram maiores que as de outras artérias, após a administração 

vaginal de progesterona. Estes dados deram subsídios para suportar a hipótese da 

existência de um transporte contracorrente das veias e linfáticos para as artérias uterinas, 

após a administração vaginal desta substância. Estes achados também foram 

confirmados em mulheres por CICINELLI et al. (1998), que evidenciaram que as 

concentrações deste hormônio foram significativamente maiores no sangue das artérias 

uterinas do que no das artérias radiais, após a administração vaginal do mesmo. Estes 
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últimos achados também confirmam que as concentrações séricas de progesterona não 

são preditivas de seus efeitos a nível endometrial, quando a mesma é administrada por 

via vaginal (CICINELLI et al., 1993; FANCHIN et al., 1997). 

 Pelo exposto acima fica claro que a administração vaginal de progesterona é 

bastante vantajosa, pois possibilita que se atinjam concentrações elevadas desta no 

miométrio e no endométrio, sem que ocorram efeitos colaterais significativos, uma vez 

que a dose utilizada é menor, favorece a primeira passagem uterina e previne-se o 

metabolismo intestinal pré-hepático e o primeiro passo hepático (NORMAN et al., 1991; 

ANTONIOU et al., 1997), com conseqüentes níveis séricos menores. A redução dos 

efeitos colaterais secundários à administração sistêmica de progestágenos, associada à 

menor antagonização dos efeitos benéficos da estrogenioterapia, faz da via vaginal uma 

boa opção em casos particulares de TRH. 

 

1.6.2 O gel de allopregnanolona 

 O produto a ser testado é um gel vaginal contendo 8% de allopregnanolona. A 

base do gel é idêntica a do gel vaginal de progesterona, Crinone R , que é utilizado em 

muitos países, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Itália. A base do gel de 

allopregnanolona é, também, idêntica a do largamente usado e bem tolerado creme 

vaginal Replens R. Como o gel de progesterona, Crinone R, a allopregnanolona produzirá 

os benefícios das propriedades controladas e sustentadas da base polycarbophil do gel. 

Esta base bioadesiva se adere à superfície epitelial da vagina por longos períodos, após 

sua aplicação (ANLAR et al., 1993), possibilitando não somente uma liberação mais 

prolongada e contínua da droga (CASANAS-ROUX et al., 1996), como uma absorção 
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mais completa do que aquela que se segue à utilização de comprimidos ou supositórios 

vaginais (ROSS et al., 1997). 

O gel de progesterona, Crinone R, tem sido utilizado em esquemas cíclicos de 

reposição hormonal em mulheres com amenorréia secundária (WARREN et al., 1999) e 

na pós-menopausa (CASANAS-ROUX et al., 1996; ROSS et al., 1997). Nestes três 

estudos, demonstrou-se que a administração vaginal deste gel a cada 48 horas, num total 

de 6 aplicações em dias alternados, foi eficaz em promover transformação secretória do 

endométrio, tanto nas concentrações de 4% (45 mg), como nas de 8% (90 mg). Contudo, 

os esquemas cíclicos de reposição hormonal promovem sangramento genital por 

deprivação hormonal, o que tende a reduzir a adesão aos mesmos. Visando melhorar a 

adesão ao tratamento, associado aos numerosos benefícios inerentes à via vaginal de 

administração de medicamentos, MORAES (1999) utilizou um esquema combinado 

contínuo, com administração deste gel duas vezes por semana (segundas e quartas-feiras 

ou terças e quintas-feiras) em mulheres na pós-menopausa, em uso de valerato de 

estradiol (2 mg/dia). Evidenciou-se não só uma ausência de aumento estatisticamente 

significativo da espessura endometrial, o que reflete uma proteção contra a proliferação 

endometrial promovida pela estrogenioterapia, como uma elevada incidência de 

amenorréia após 6 meses de tratamento e baixa incidência de efeitos colaterais, gerando 

boa aceitabilidade terapêutica. 

A quantidade administrada, 90 mg de allopregnenolona (gel a 8%), produzirá 

níveis plasmáticos superiores aos níveis fisiológicos da fase lútea. Esta asserção baseia-

se na presunção de que a allopregnanolona terá características absortivas similares às da 

progesterona, o que é razoável, considerando-se a semelhança destas duas moléculas. A 
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concentração no tecido uterino se beneficiará do transporte direto vagina-útero, inerente 

à administração vaginal. Assim, se a allopregnanolona agir a nível endometrial, a dose 

selecionada poderá, suficientemente, permitir a documentação da sua ação neste nível. 

Assim, se nossa hipótese de estudo for verdadeira, ou seja, se a allopregnanolona 

inibir a proliferação endometrial secundária à estrogenioterapia, sem, contudo, promover 

alteração secretória do endométrio, a mesma protegerá contra a hiperplasia e o câncer 

endometriais, sem produzir sangramento genital por deprivação hormonal, mesmo que 

administrada ciclicamente. Desta forma, visando aumentar a adesão ao tratamento, 

associado aos benefícios da via vaginal de administração de medicamentos, propusemos 

a utilização do gel vaginal de allopregnanolona a 8%, em terapia de reposição 

combinada cíclica, em mulheres na pós-menopausa. 
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 Objetivamos, neste estudo, após um período de 2 meses, avaliar os efeitos da 

allopregnanolona, administrada sob a forma de gel, por via vaginal, em pacientes na pós-

menopausa, em uso de estrogenioterapia. Foram avaliados: 

1. A tolerabilidade à administração vaginal da allopregnanolona, mediante a 

avaliação clínica da evolução destas pacientes, através da análise dos efeitos 

adversos, da aceitabilidade terapêutica e de dados preliminares pertinentes ao 

padrão de sangramento genital; 

2. Dados preliminares, referentes aos efeitos endometriais desta nova 

medicação, através da análise histológica de fragmentos de endométrio, 

obtidos por biópsia; 

3. Dados preliminares, pertinentes aos efeitos desta droga nos níveis de FSH, 

LH, estradiol e progesterona, quando comparados aos valores, após um mês 

de uso exclusivo de valerato de estradiol. 

Excluído: único 
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3.1. Pacientes 

 O protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (HCFMRP-USP) e consentimento informado foi obtido, por escrito, de todas 

as pacientes, antes de serem incluídas no presente estudo. 

 De novembro de 1998 a setembro de 1999, foram avaliadas 13 pacientes na pós-

menopausa, selecionadas junto ao Centro Médico Comunitário da Vila Lobato (filiado 

ao HCFMRP-USP), para participarem do presente estudo, desejosas de utilizarem 

terapia de reposição hormonal estro-progestativa. As mesmas foram divididas em 2 

grupos: 1) grupo I: constituído pelas primeiras 7 pacientes incluídas no estudo, com 

mediana de idade de 52,0 anos, mediana de tempo de amenorréia de 2,0 anos e mediana 

de índice de massa corporal de 28,6 Kg/m2 2); grupo II: composto pelas 6 últimas 

pacientes incluídas no estudo, com mediana de idade de 55,5 anos, mediana de tempo de 

amenorréia de 4,3 anos e mediana de índice de massa corporal de 25,2 Kg/m2. A 

percentagem de usuárias de TRH previamente foi de 57,1% nas pacientes do grupo 1 e 

de 66,6%, nas do grupo 2. Não houve diferença significativa entre as idades, os tempos 

de amenorréia e os índices de massa corporal das pacientes dos dois grupos. Também 

não houve diferença estatisticamente significante entre as proporções de uso prévio de 

TRH em ambos os grupos (Tab. 1, 2 e 3). 

 

Excluído: mediana 

Excluído: mediano 

Excluído: mediano 

Excluído: mediana 

Excluído: mediano 

Excluído: mediano 
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Tab. 1.  Caracterização das pacientes que utilizaram o valerato de estradiol (2 mg/dia) associado à 
administração cíclica via vaginal de allopregnanolona (grupos I e II), quanto à idade, tempo de 
menopausa, índice de massa corporal e uso prévio de terapia de reposição hormonal. 

 
Variável Grupo I Grupo II P 

Mediana da Idade (anos) 52,0 55,5 0,45 

Mediana doTempo de Menopausa (anos)   2,0   4,3 0,73 

Mediana do Índice de Massa Corporal (Kg/m2) 28,6 25,2 0,69 

Freqüência de Uso anterior de TRH    57,1%    66,6% 1,00 

 

Tab. 2.  Distribuição das pacientes do grupo 1 segundo a idade, o tempo de amenorréia, o índice de massa 
corporal e o uso prévio de terapia de reposição hormonal. 

 
Paciente Nº Idade (anos) T.A. (anos) IMC (kg/m2) Uso Prévio de TRH 

01 62 12,0 33,7 Não 

02 52 8,0 28,6 Sim 

03 70 20,0 22,9 Sim 

04 48 1,0 32,1 Não 

05 53 1,0 24,8 Sim 

06 46 2,0 33,5 Não 

07 53 1,0 22,6 Sim 

Nota: TA: Tempo de amenorréia. IMC: Índice de massa corporal (kg/m2). TRH: Terapia de reposição 
hormonal. 

 
Tab. 3.  Distribuição das pacientes do grupo 2 segundo a idade, o tempo de amenorréia, o índice de massa 

corporal e o uso prévio de terapia de reposição hormonal.. 
 

Paciente Nº Idade (anos) T.A. (anos) IMC (kg/m2) Uso Prévio de TRH 

08 49 2,5 23,9 Sim 

09 52 8,0 28,6 Sim 

10 67 18,0 28,1 Não 

11 58 6,0 23,6 Sim 

12 50 2,0 24,9 Sim 

13 59 10,0 35,8 Não 

 Nota: TA: Tempo de amenorréia. IMC: Índice de massa corporal. TRH: Terapia de reposição hormonal. 
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Antes de entrar no estudo, cada paciente era submetida a anamnese e exame 

físico geral e ginecológico completos, além de exames laboratoriais (colpocitologia 

oncológica, hemograma completo, glicemia de jejum, perfil lipídico – triglicérides, 

colesterol total, HDL-colesterol e LDL-colesterol) e de imagem (mamografia e ultra-

sonografia transvaginal- Ustv), que excluíssem qualquer contra-indicação à terapia de 

reposição hormonal estro-progestativa (TRH).  

Os critérios de inclusão foram: menopausa comprovada com período de 

amenorréia maior ou igual a 12 meses e FSH maior que 30 mIU/ml; ausência de uso de 

TRH há pelo menos 12 semanas, no caso de pacientes que fizeram uso prévio desta 

terapia; ausência de qualquer patologia uterina, padrão endometrial normal e espessura 

do endométrio menor ou igual a 5 mm ao ultrassom transvaginal (UStv); ausência de 

doenças de base que contra-indicassem a utilização de TRH (como: doença ou disfunção 

hepática, doença tromboembólica, história de câncer de endométrio e/ou de mama, 

sangramento genital de causa desconhecida, hipertensão arterial sistêmica grave, não 

controlada e Diabetes Mellitus descompensado) e de medicações que pudessem 

interferir com a droga de estudo, sobretudo qualquer droga administrada por via vaginal; 

ausência de história de intolerância e/ou resposta alérgica a medicações ou excipientes 

similares aos da droga de estudo e de qualquer violação ao protocolo de estudo, que será 

mencionado a seguir. 
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3.2 Métodos 

 Todas as pacientes foram submetidas a 2 ciclos consecutivos de tratamento, cada 

qual com 28 dias de duração. As pacientes de ambos os grupos utilizaram, ao longo 

destes 56 dias, 2 mg de valerato de estradiol (ProgynovaR, Schering, França) via oral por 

volta das 21:00 horas. A droga de estudo, allopregnanolona, era administrada por via 

vaginal, pela manhã, logo após a paciente acordar, nos últimos 10 dias do primeiro ou do 

segundo ciclo de tratamento, nas pacientes do Grupo 1 (obedecendo a critérios de 

randomização previamente definidos e especificados no Anexo A) e nos últimos 10 dias 

dos 2 ciclos de tratamento nas pacientes do Grupo 2 (Fig. 2). Houve a subdivisão das 

pacientes do presente estudo nestes dois grupos, com o objetivo de avaliarmos, 

inicialmente, a tolerabilidade desta nova medicação em um único ciclo de tratamento 

(Grupo 1) e, caso a mesma fosse razoável, estenderíamos o período de administração da 

droga de estudo por 2 ciclos consecutivos (Grupo 2). 

 

Excluído: A

Excluído: , sendo a seleção pela 
ordem de inclusão no estudo

Excluído: Anexo B

Excluído: Anexo A. Critérios de 
randomização utilizados na seleção 
das pacientes do grupo 1 quanto à 
utilização da allopregnanolona no 
primeiro ou no segundo ciclo de 
tratamento.¶
¶
Paciente N° ... [1]
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Fig. 2. Fluxograma representativo da cronologia da administração das medicações 
prescritas, das realizações das biópsias de endométrio e das visitas de seguimento 
das pacientes dos grupos 1 e 2. 
Nota: V: visita; Allo: allopregnanolona; BE: biópsia de endométrio 

 
 

Às pacientes foi fornecido um diário, constando detalhadamente o protocolo de 

administração das medicações, com espaços específicos para a anotação de qualquer 

efeito colateral (particularmente mastalgia e edema) e/ou ocorrência de sangramento 

genital, com data de início, término e intensidade, além de utilização de qualquer 
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medicação nova, com especificação de nome, período de administração, dose e 

indicação. Ao sangramento genital dava-se uma pontuação de 1 a 4, sendo 1 = ausência 

de sangramento; 2 = sangramento leve (spoting); 3 = sangramento moderado (tipo 

menstruação); e 4 = sangramento severo. Classificamos o sangramento como: 1. 

sangramento relacionado à biópsia: quando o mesmo se iniciava imediatamente após o 

procedimento, persistia por até 48 horas e apresentava quantidade mínima; e 2. 

sangramento genital por deprivação hormonal: quando o mesmo se iniciava após a 

utilização do gel vaginal de allopregnanolona, persistindo por 3 ou mais dias, 

independentemente do fluxo sangüíneo. 

Todas as pacientes foram avaliadas em 4 consultas, como a seguir: 

1). Visita 1 (Visita de Inclusão): procedíamos ao fornecimento das medicações citadas, 

para um ciclo de tratamento para as pacientes do Grupo 1 e para os 2 ciclos, para as do 

Grupo 2, após a análise de todos os critérios de exclusão e inclusão e assinatura do termo 

de consentimento pós-informação. Para todas as pacientes eram fornecidas orientações 

detalhadas, quanto ao protocolo de administração das drogas e uso correto dos diários, 

além de simulação e treinamento da forma correta de aplicação das mesmas, sobretudo 

do gel vaginal, de tal forma a padronizar-se o uso das mesmas. As pacientes foram 

orientadas a evitar o intercurso sexual nas 8 horas que se seguiam à aplicação vaginal do 

gel de allopregnanolona. 

2). Visita 2: realizada no 28° dia do primeiro ciclo para as pacientes do Grupo 1 e no 35° 

dia do estudo para as do Grupo 2. Realizávamos, nas pacientes de ambos os grupos, 

anamnese e exame físico detalhados, anotando-se, particularmente, a presença de 

Excluído: O

Excluído: eram fornecidas e 
realizadas com todas as pacientes, 
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quaisquer efeitos colaterais referidos no período, bem como a presença ou não de 

sangramento genital (verificávamos o diário de cada paciente). Apenas nas pacientes do 

Grupo 1 era realizada biópsia de endométrio, utilizando-se uma Pipelle de CournierR , 

sendo o material, imediatamente após o procedimento, imerso em formol, para posterior 

análise histológica, quanto à evidência de proliferação e de transformação para 

endométrio secretor ou não, conforme os critérios descritos por NOYES et al. (1950). 

Para as pacientes deste grupo também eram fornecidas as medicações para o segundo 

ciclo de tratamento. 

3). Visita 3: realizada no 56° dia de tratamento para as pacientes de ambos os grupos. 

Além da anamnese e exame físico apurados, realizávamos biópsia de endométrio, 

conforme descrito anteriormente, em todas as pacientes estudadas. Fornecíamos 

ProgynovaR  para mais 28 dias de tratamento e 10 aplicadores do gel vaginal de 

progesterona, CrinoneR, para todas as pacientes. A primeira foi administrada diariamente 

à noite, nos 28 dias consecutivos à Visita 3, e a segunda, nos 10 últimos dias deste ciclo, 

com a finalidade de produzir descamação endometrial por deprivação hormonal, após o 

término de sua utilização. 

4) Visita 4: realizada no 84° dia do estudo para as pacientes de ambos os grupos. 

Realizávamos anamnese, com análise do diário das pacientes. Introduzíamos TRH 

clássica, de acordo com as indicações específicas de cada caso, com orientação para que 

a mesma fosse iniciada após o sangramento de deprivação, produzido pela administração 

da CrinoneR via vaginal. Era marcada uma nova reavaliação clínica em 3 meses, ou 

antes, caso surgissem sinais e/ou sintomas inesperados. 
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Com a finalidade de comprovarmos a real utilização das drogas prescritas, 

realizamos dosagens de FSH e estradiol nas visitas de seguimento das pacientes 

estudadas, como será mencionado a seguir. Para o mesmo objetivo, procedemos ao 

recolhimento das cartelas utilizadas de valerato de estradiol dos aplicadores usados e dos 

tubos de allopregnanolona, estes últimos pesados para um melhor controle da quantidade 

utilizada pelas pacientes. 

 

3.2.1 Coleta de sangue e dosagens hormonais 

 Na visita 1 foi realizada coleta de sangue para dosagem de FSH e estradiol, nas 

pacientes de ambos os grupos, com a finalidade de se comprovar a presença de padrão 

hormonal pós-menopausa. Também foi coletado sangue para dosagem de LH. Na visita 

2, somente nas pacientes do grupo I e na visita 3, nas pacientes de ambos os grupos, foi 

realizada a coleta de sangue para estas mesmas dosagens. Foi realizada coleta de sangue 

para dosagem de progesterona nas visitas 2 e 3 das pacientes do grupo 1 e, somente na 

visita 3, das pacientes do grupo 2. 

Antes do início de cada visita, era realizado o garroteamento a 4 cm da prega do 

cotovelo, com coleta de aproximadamente 15 ml de sangue. O mesmo era depositado em 

tubo de ensaio contendo gel estimulador de coágulos (Becton Dickinson Vacutainer 

Systems Eur., BP, Meylan Cedex, France) e colocado em repouso por 30 minutos a 1 

hora, até que ocorresse a precipitação do plasma. Após isto era realizada centrifugação a 

1.500g por 10 minutos. O soro era estocado em tubos plásticos à – 70° C para 

posteriores dosagens hormonais. 
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 O FSH , o LH, o estradiol e a progesterona foram dosados no Laboratório de 

Ginecologia do HCFMRP-USP, com Kits da Diagnostic Products Corporation (DPC), 

utilizando-se o aparelho Immulite, Los Angeles – CA, USA, pelo método imuno-

radiométrico enzimático quimiluminescente, sempre pela mesma técnica do referido 

laboratório. 

 A precisão dos ensaios imuno-radiométricos foi medida através da sensibilidade 

e dos coeficientes de variação intra e interensaio dos Kits de cada hormônio dosado. Para 

o FSH, a sensibilidade foi de 0,1 mIU/ml e os coeficientes de variação intra-ensaio e 

interensaio de 5,4% e 8,1%, respectivamente. Para o LH, a sensibilidade foi de 0,7 

mIU/ml e os coeficientes de variação intra-ensaio e interensaio de 4,8% e 10,0%, 

respectivamente. Para o estradiol, a sensibilidade foi de 12 pg/ml e os coeficientes de 

variação intra-ensaio e interensaio de 8,6% e 9,3%, respectivamente. Para a 

progesterona, a sensibilidade foi de 0,2 ng/ml e ambos os coeficientes de variação de 

7,9%.  

 

3.2.2 Análise histológica das biópsias de endométrio 

 A datação do endométrio foi baseada no método de NOYES et al. (1950). Uma 

escala qualitativa foi usada para a caracterização da estratificação nuclear, dos vacúolos 

e do edema de estroma, sendo: negativo para 0%, + para 1 a 25%, ++ para 26 a 50% e 

+++ para mais do que 50% das células ou da área (edema) com estes elementos. Para a 

caracterização das mitoses e da apoptose usamos: negativo, quando não encontradas, +, 

quando infreqüentes e ++ se facilmente encontradas. 
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 Todas as biópsias foram processadas, analisadas e classificadas pelo mesmo 

patologista. 

 

3.2.3 Droga de estudo 

 A Allopregnanolona foi desenvolvida e fornecida pelo Laboratório Colúmbia, 

França, na forma de um gel branco, inodoro, contendo 90 mg da mesma em cada 

aplicação (dose de 3g; gel a 8%), para administração vaginal. A base do gel é a mesma 

da CrinoneR, ou seja, polycarbophil. Para as pacientes do Grupo 1, o gel foi fornecido 

em tubos de 30 g, cada um acompanhado de 10 aplicadores vaginais descartáveis, 

totalizando 2 tubos por paciente. Para as do Grupo 2, foi fornecido um tubo único com 

60 g do gel, mais 20 aplicadores descartáveis, para cada paciente. Os aplicadores 

dispunham de um dispositivo que travava o mesmo quando a dose pré-fixada o 

preenchesse, de tal forma que a mesma fosse constante em todos os casos. 

 

3.2.4 Efeitos adversos 

 O termo efeito adverso incluíu qualquer sintoma e/ou sinal e/ou alteração 

laboratorial significativa que se desenvolveu ou aumentou de intensidade durante o 

curso do estudo. 

 Todos os efeitos adversos foram descritos e relatados pelas pacientes quanto à 

sua severidade e relação com a droga em estudo e classificados como: leves: nenhuma 

limitação às atividades habituais, moderados: alguma limitação às atividades habituais e 

severos: incapacidade para atividades habituais. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 36

 A correlação de cada efeito adverso com as drogas prescritas foi avaliada de 

acordo com as seguintes definições: não relacionado: não relacionado às drogas, 

possivelmente relacionado: a relação com as drogas prescritas não pôde ser certamente 

estabelecida, provavelmente relacionado: a relação com as drogas prescritas foi 

provável e definitivamente relacionado: a relação com as drogas prescritas foi certa. 

 Definimos como um efeito adverso sério qualquer ocorrência médica 

desfavorável, que, a qualquer momento, resultasse em morte, oferecesse risco de vida, 

requisesse ou prolongasse hospitalização da paciente e/ou resultasse em incapacidade 

persistente ou significativa. 
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3.3 Análise estatística 

 O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi usado para a comparação das 

idades, tempos de amenorréia, índices de massa corporal e dosagens basais de LH, FSH 

e estradiol entre as pacientes dos Grupos 1 e 2. Este mesmo teste foi usado para a 

comparação das dosagens de LH, FSH e estradiol dos ciclos em que as pacientes 

utilizaram isoladamente o valerato de estradiol (Grupo 1), com aquelas dosagens após 2 

ciclos de uso de allopregnanolona (Grupo 2). O teste de Mann-Whitney também foi 

utilizado para a comparação dos níveis de progesterona no ciclo somente com valerato 

(Grupo 1), com aqueles níveis após 2 ciclos de uso da allopregnanolona (grupo 2), bem 

como a comparação dos níveis de progesterona após 1 (Grupo 1) ou 2 ciclos (Grupo 2) 

de uso da droga de estudo. O teste não paramétrico de Wilcoxon foi usado para a 

comparação dos níveis de progesterona dos ciclos somente com valerato, com aqueles 

níveis após 1 ciclo de uso da allopregnanolona (dentro das pacientes do grupo 1). O teste 

não paramétrico de Friedman foi usado para a comparação das dosagens de LH, FSH e 

estradiol, basais, com as dos ciclos somente com valerato de estradiol e após 1 ciclo de 

utilização da allopregnanolona (dentro do Grupo 1). 

Os dados referentes ao sangramento genital por deprivação hormonal e aos 

achados histológicos das biópsias de endométrio foram apresentados descritivamente. 

Apesar da pequena casuística, o que torna questionável a utilização de testes estatísticos 

formais, também, para a apresentação destes mesmos dados, utilizamos, para 

compararmos as diferenças entre as freqüências de sangramento genital, bem como as 

dos achados histológicos, o teste exato de Fisher, quando as variáveis foram 

independentes (comparação entre grupos diferentes), e o teste de Mc Nemar, quando as 

Excluído: ¶
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variáveis foram dependentes (dentro do mesmo grupo). Para a comparação das 

freqüências de uso prévio de TRH entre os 2 grupos de pacientes estudadas, usamos o 

teste exato de Fisher. 

Foi considerado o nível de confiança de 95% para todos os testes empregados, 

sendo, assim, o “P” considerado estatisticamente significante quando < 0,05. 
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 Incluímos um total de 19 pacientes no presente estudo, mas, para análise dos 

resultados, 6 (31,6% dos casos) foram excluídas em decorrência de violação do 

protocolo, caracterizada por uso inadequado das medicações prescritas (5 casos –26,3%) 

ou incapacidade técnica de realização da biópsia endometrial, em virtude de estenose do 

orifício cervical externo e dor importante durante o procedimento (1 caso – 5,3%). 

Contudo, todas as 19 pacientes concluíram os 84 dias de seguimento em uso das 

medicações prescritas, sem qualquer caso de abandono à terapêutica, perfazendo uma 

taxa de adesão de 100%. 

 

4.1 Tolerabilidade 

 Não foram referidos quaisquer efeitos adversos por 5 das 13 pacientes que 

concluíram o estudo adequadamente (38,5% dos casos). A mastalgia foi o efeito 

adverso mais freqüente, referido por 4 pacientes (30,8% dos casos), estando presente em 

todas as visitas de seguimento de uma paciente do grupo 2 e uma do grupo 1. Uma 

paciente do grupo 1 apresentou este sintoma apenas no ciclo em que utilizou o valerato 

de estradiol e uma outra apenas naquele em que usou a allopregnanolona associada ao 

valerato de estradiol. A cefaléia e a dor abdominal, cada qual relatada por 2 pacientes 

(15,4% cada), apenas estiveram presentes nas pacientes do grupo 2, sendo que a 

primeira somente foi descrita no primeiro ciclo de tratamento. Todos os efeitos adversos 

acima referidos estiveram presentes mesmo nos dias em que as pacientes fizeram uso 

exclusivamente do valerato de estradiol. 

Houve descrição de prurido vulvar por 1 paciente do grupo 2, durante a vigência da 

administração vaginal da allopregnanolona. Todos os efeitos adversos referidos ao 
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longo do estudo foram classificados como leves pelas pacientes, não interferindo com a 

administração correta das medicações prescritas. Não houve descrição de qualquer 

efeito adverso grave ao longo do presente estudo (Tab. 4). 

 

Tab. 4. Efeitos adversos apresentados pelas pacientes durante o estudo. 
 

Efeito Adverso No  Freqüência (%) Classificação Classificação 

Mastalgia 4 30,8 Leve Provavelmente 

relacionado ao valerato 

Cefaléia 2 15,4 Leve Provavelmente 

relacionado ao valerato 

Dor em Hipogástrio 2 15,4 Leve Provavelmente 

relacionado ao valerato 

Prurido Vulvar 1 7,7 Leve Provavelmente 

relacionado à allo 

Lombalgia 1 7,7 Leve Não relacionado 

 

Retenção Urinária 1 7,7 Leve Não relacionado 

 

Nota: No grupo 2 houve uma paciente que apresentou 3 efeitos adversos (cefaléia, dor abdominal e prurido 
vaginal) e uma que referiu 2 (cefaléia e dor abdominal) ao longo do estudo. Allo: allopregnanolona. 

 

 

 

4.2 Sangramento genital por deprivação hormonal 

 Não encontramos qualquer caso de sangramento genital por deprivação hormonal 

após o ciclo em que as pacientes do grupo 1 fizeram uso exclusivamente do valerato de 

estradiol (0 de 7 pacientes). Neste grupo, 2 das 3 pacientes que receberam a 

allopregnanolona no primeiro ciclo de tratamento, apresentaram sangramento genital 
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por deprivação hormonal, ao passo que apenas 1, das 4 pacientes que receberam esta 

droga no segundo ciclo de tratamento, apresentou este sintoma. No grupo 2, nenhuma 

das 6 pacientes apresentou sangramento genital por deprivação hormonal, após o 

primeiro ciclo de utilização da allopregnanolona (Tab. 5). 

Não detectamos diferença significativa entre as proporções de sangramento 

genital por deprivação hormonal, após 1 ciclo de uso da allopregnanolona, entre as 

pacientes do grupo 1 (3 de 7 pacientes) e as do grupo 2 (0 de 6 pacientes; P = 0,19; Tab. 

6). Desta forma, apesar da heterogeneidade das pacientes do grupo 1 quanto à 

cronologia de administração da allopregnanolona (3 pacientes utilizaram a droga de 

estudo no primeiro ciclo e 4 no segundo ciclo de tratamento) agrupamos as pacientes 

dos 2 grupos, encontrando uma percentagem total de 23,1% (3 de 13 pacientes) de 

sangramento genital por deprivação hormonal, após 1 ciclo de uso da droga de estudo 

(Tab. 7). 

A percentagem de sangramento genital por deprivação hormonal, após 2 ciclos de 

utilização da allopregnanolona foi de 33,3% (2 de 6 pacientes). Comparando-se as 

proporções de sangramento genital por deprivação hormonal, após 1 ou 2 ciclos de 

tratamento com a allopregnanolona por via vaginal, não verificamos diferença 

estatisticamente significante entre ambos os grupos (P = 1,0; Tab. 7). Comparando-se as 

proporções de sangramento genital por deprivação hormonal entre as pacientes nos 

ciclos em que utilizaram exclusivamente o valerato de estradiol, com aquelas após 1 ou 

2 ciclos de uso da allopregnanolona associada ao valerato, também não encontramos 

diferença significativa (P = 1,0 e P = 0,19, respectivamente). 
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Tab. 5. Distribuição das pacientes dos grupos 1 e 2, segundo a presença ou ausência de sangramento genital 
por deprivação hormonal, secundário aos esquemas terapêuticos prescritos ao longo do estudo. 

 
Grupo Evento Sangramento 

Presente (SP) 

 Sangramento 

 Ausente (SA) 

 SP/Total (n) 

1 Valerato no 1° ciclo 

(n=4) 

0 4 0/4 

1 Valerato no 2° ciclo 

(n=3) 

0 3 0/3 

1 Valerato + Allo no 1° ciclo 

(n=3) 

2 1 2/3 

1 Valerato + Allo no 2° ciclo 

(n=4) 

1 3 1/4 

2 Após 1 ciclo de Valerato + Allo 

(n=6) 

0 6 0/6 

2 Após 2 ciclos de Valerato + Allo 

(n=6) 

2 4 2/6 

Nota: Sangramento genital por deprivação hormonal: iniciado após o término da administração de 
allopregnanolona e com duração ≥ 3 dias, independentemente do fluxo. 

 
Tab. 6. Distribuição das pacientes dos grupos 1 e 2, segundo a presença de sangramento genital por 

deprivação hormonal, secundário aos esquemas terapêuticos prescritos ao longo do estudo. 
 
Grupo Evento       Sangramento Genital 

      N°               N°/Total 

1 Uso exclusivo de valerato de estradiol 

(n = 7) 

0                     0/7 

1 1 ciclo de uso de valerato + allopregnanolona 

(n = 7) 

3                     3/7 

2 1 ciclo de uso de valerato + allopregnanolona 

(n = 6) 

0                     0/6 

2 2 ciclos de uso de valerato + allopregnanolona 

(n = 6) 

2                     2/6 
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Tab. 7.  Distribuição das pacientes segundo a presença de sangramento genital por deprivação hormonal, 
após a administração vaginal de allopregnanolona a 8%, durante 1 ou 2 ciclos, associada ao 
valerato de estradiol. 

 
N° de ciclos com allopregnanolona Sangramento Genital 

N°                  % 

1 ciclo (n=13)    3                   23,1 

2 ciclos (n=6)    2                   33,3 

 

 

4.3 Histologia endometrial 

Quanto aos achados histológicos das biópsias de endométrio, no grupo 1, após o 

ciclo exclusivamente com valerato de estradiol (7 pacientes), encontramos a presença de 

endométrio proliferativo em 3 pacientes e de endométrio secretor precoce em 1, quando 

o mesmo foi administrado no primeiro ciclo (4 pacientes). Porém, quando o ciclo com 

valerato de estradiol exclusivamente foi o segundo (3 pacientes), detectamos a presença 

de endométrio proliferativo em 1 paciente e de endométrio secretor precoce em 2 

pacientes. Após um único ciclo de tratamento com a allopregnanolona (7 pacientes), 

verificamos a presença de endométrio proliferativo (Fig. 3 e 4), nas 3 pacientes que 

utilizaram esta droga no primeiro ciclo, e de endométrio secretor precoce (Fig. 5 e 6), 

nas 4 pacientes que a utilizaram no segundo ciclo (Tab.8 e 9; Anexo B). No grupo 2, 

após 2 ciclos de terapêutica com esta droga (6 pacientes), encontramos a presença de 

endométrio proliferativo em 4 pacientes (sendo proliferativo persistente em metade 

destes casos, Fig. 7 e 8), de endométrio secretor precoce e de material insuficiente em 1 

paciente cada (Tab.8 e 9; Anexo C). Nas Tab. 10, 11 e 12 fornecemos as características 

histológicas das células glandulares e do estroma endometrial das biópsias de 
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endométrio das pacientes estudadas, que possibilitaram a definição do tipo de 

endométrio acima referido.  

Comparando-se as proporções dos resultados histológicos das biópsias de 

endométrio, não encontramos diferença significativa entre as proporções de endométrio 

proliferativo e de secretor precoce após 1 ou 2 ciclos de uso da allopregnanolona (P = 

0,27). Também não enconttramos diferença significativa entre estas proporções, quando 

comparamos os resultados das biópsias, após a utilização exclusivamente do valerato de 

estradiol com 1 (P = 0,65) e com 2 ciclos de uso da droga de estudo (P = 0,56). 

 

 

Tab. 8.   Distribuição dos resultados histológicos das biópsias de endométrio das pacientes do grupo 1, 
após os ciclos com valerato de estradiol exclusivamente (no primeiro ou no segundo ciclo de 
tratamento) e valerato de estradiol mais 1 ciclo de uso da allopregnanolona (no primeiro ou no 
segundo ciclo) e das pacientes do grupo 2, após 2 ciclos de uso de valerato de estradiol 
associado à allopregnanolona. 

 
 

Grupo 

 

Evento 

Achado Histológico da Biópsia de Endométrio 

Secretor Prec.  Proliferativo  Prolif. Persist.  Mat. Insuf. 

   N°     N°/ n      N°     N°/ n      N°     N°/ n       N°     N°/ n 

1 Valerato no 1o ciclo (n=4)    1         1/4         0        0/4         3        3/4          0        0/4 

1 Valerato no 2o ciclo (n=3)    2         2/3         1        1/3         0        0/3          0        0/3 

1 Valerato + Allo (1o ciclo) (n=3)    0         0/3         2        2/3         1        1/3          0        0/3 

1 Valerato + Allo (2o ciclo) (n=4)    4         4/4         0        0/4         0        0/4          0        0/4 

2 Valerato + 2 ciclos de Allo (n=6)    1         1/6         2        2/6         2        2/6          1        1/6 

Nota: Allo: allopregnanolona; Prec.: precoce; Prolif. Persist.: proliferativo persistente; Mat. Insuf.: 
material insuficiente. 
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Tab. 9.  Distribuição dos resultados histológicos das biópsias de endométrio, após os ciclos com valerato 
de estradiol exclusivamente e valerato de estradiol mais 1 ou 2 ciclos de uso da allopregnanolona. 

 
Achado Histológico Valerato  

        N°        % 

1 ciclo com Allo 

N°        % 

2 ciclos com Allo 

N°        % 

Total 

N°        % 

Endométrio Proliferativo     4         57,1      3        42,9     4        66,6    7     53,8 

Endométrio Secretor Prec.     3         42,9      4        57,1     1        16,7    5     38,4 

Material Insuficiente     0           0,0      0          0,0     1        16,7    1       7,7 

Total     7       100,0      7      100,0     6      100,0  13   100,0 

Nota: Allo: allopregnanolona; Prec.: precoce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 10.  Distribuição das proporções de presença de estratificação e de mitoses das células glandulares das 
biópsias endometriais, após os ciclos com valerato de estradiol exclusivamente e valerato de 
estradiol mais 1 ou 2 ciclos de uso da allopregnanolona. 

 
 

Biópsia de Endométrio 

Estratificação (%) 

  1 –25           26 – 50       > 50 

N°  N°/ n     N°   N°/ n    N ° N°/ n 

Mitose 

   Ausente       Infreqüente 

   N°   N°/ n       N°   N°/ n 

Após valerato de estradiol (1o ciclo) 

(n = 4) 

1     1/4         2      2/4       1     1/4     1      1/4           3      3/4 

Após valerato de estradiol (2o ciclo) 

(n = 3) 

1     1/3         2      2/3       0     0/3     1      1/3           2      2/3 

Após 1 ciclo de allopregnanolona (1o ciclo) 

(n = 3) 

0     0/3         2      2/3       1     1/3     0      0/3           3      3/3 

Após 1 ciclo de allopregnanolona (2o ciclo) 

(n = 4) 

4     4/4         0      0/4       0     0/4     4      4/4           0      0/4 

Após 2 ciclos de allopregnanolona 

 

2     2/5         3      3/5       0     0/5     4      4/5           1      1/5 
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Tab. 11.  Distribuição das proporções de presença de vacúolos e de apoptose das células glandulares das 
biópsias endometriais, após os ciclos com valerato de estradiol exclusivamente e valerato de 
estradiol mais 1 ou 2 ciclos de uso da allopregnanolona. 

 
 

Biópsia 

Vacúolos (%) 

     0               1 – 25          26 - 50 

N°  N°/n       N°  N°/n      N°  N°/n 

              Apoptose  

    Ausente       Infreqüente 

    N°   N°/n        N°    N°/n 

Após valerato de estradiol (1o ciclo) 

(n = 4) 

1     1/4         2      2/4       1     1/4     3      3/4           1       1/4 

Após valerato de estradiol (2o ciclo) 

(n = 3) 

0     0/3         2      2/3       1     1/3     1      1/3           2       2/3 

Após 1 ciclo de allopregnanolona (1o ciclo) 

(n = 3) 

0     0/0         3      3/3       0      0/3     2      2/3           1       1/3 

Após 1 ciclo de allopregnanolona (2o ciclo) 

(n = 4) 

0     0/4         1      1/4       3      3/4      1      1/4           3       3/4 

Após 2 ciclos de allopregnanolona 

(n = 5) 

0     0/5         2      2/5       3      3/5     1      1/5           4       4/5 

 
 
 

Tab. 12. Distribuição das proporções de presença de edema e de decídua no estroma endometrial das 
biópsias de endométrio, após os ciclos com valerato de estradiol exclusivamente e valerato de 
estradiol mais 1 ou 2 ciclos de uso da allopregnanolona. 

 
 

Biópsia 

     Edema (%) 

      0              1 – 25          26 - 50 

 N°  N°/n      N°  N°/n      N°  N°/n 

              Decídua 

    Ausente         Presente 

    N°    N°/n       N    N°/n 

Após valerato de estradiol (1o ciclo) 

(n = 4) 

 1     1/4        3      3/4        0      0/4    4       4/4         0     0/4 

Após valerato de estradiol (2o ciclo) 

(n = 3) 

 1     1/3        1      1/3        1      1/3   3       3/3         0     0/3 

Após 1 ciclo de allopregnanolona (1o ciclo) 

(n = 3) 

 0     0/3        3      3/3        0      0/3   3       3/3         0     0/3 

Após 1 ciclo de allopregnanolona (2o ciclo) 

(n = 4) 

 1     1/4        1      1/4        2      2/4  3      3/4         1     1/4 

Após 2 ciclos de allopregnanolona 

 

 2     2/5        2       2/5       1     1/5  5      5/5         0     0/5 

 

Excluído: ¶
¶
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4.4 Dosagens hormonais 

 Não houve diferença significativa (P = 0,05) do FSH basal, ou seja, antes do 

início do tratamento, nas pacientes dos grupos 1 e 2, cujas medianas foram, 

respectivamente, 71,3 mIU/ml e 47,2 mIU/ml. Também não encontramos diferença 

estatisticamente significante do FSH, após o ciclo em que as pacientes utilizaram o 

valerato de estradiol exclusivamente, quando comparado ao FSH, após o uso da 

allopregnanolona associada ao valerato de estradiol por 1 ou 2 ciclos de tratamento (P = 

0,15 e P = 0,29, respectivamente) (Fig. 9; Tab. 13; Anexos D e E). 

 Não encontramos diferença significativa (P = 0,45) entre o LH basal dos grupos 1 

e 2, cujas medianas foram, respectivamente, 26,0 mIU/ml e 24,1 mIU/ml. Após 1 ciclo 

de tratamento com a allopregnanolona, a mediana do LH foi 11,3 mIU/ml, após 2 

ciclos, 19,5 mIU/ml e após o ciclo em que somente utilizaram o valerato de estradiol, 

16,2 mIU/ml. Não foi encontrada diferença significativa entre os níveis de LH, após 1 

ou 2 ciclos do uso da allopregnanolona associada ao valerato de estradiol, quando 

comparados àqueles, após o uso apenas do valerato de estradiol (P = 0,05 e P = 0,63, 

respectivamente) (Fig. 10; Tab. 13; Anexos D e E). 

 

Excluído: 8
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Tab. 13.  Distribuição das medianas das dosagens de FSH e de LH, basais, após uso exclusivamente 
do valerato de estradiol e após 1 ciclo de uso da allopregnanolonna associada ao valerato de 
estradiol, nas pacientes do grupo 1 e das medianas das dosagens basais e após 2 ciclos de 
uso da allopregnanolona, destes mesmos hormônios, nas pacientes do grupo 2. 

 
Grupo      Medianas do FSH (mIU/ml) 

     Basal   Valerato  Val. + Allo 

    Medianas do LH (mIU/ml) 

     Basal    Valerato  Val. + Allo 

1 71,3       26,9         18,9 26,0         16,2          11,3 

2 47,2                       22,3 24,1                          19,5 

Nota: Allo = allopregnanolona. Val. = valerato. 
 

 

A mediana do estradiol basal foi 20,0 pg/ml no grupo 1 e 25,4 pg/ml no grupo 2. 

Não verificamos diferença significativa (P = 0,10) entre os níveis de estradiol basal 

nestes dois grupos. Os valores do estradiol, após o ciclo em que as pacientes somente 

utilizaram o valerato de estradiol (Mediana = 100,0 pg/ml), não diferiram 

significativamente daqueles após 1 (Mediana = 145,0 pg/ml, P = 0,2058) ou 2 ciclos de 

uso da allopregnanolona, associada ao valerato de estradiol (Mediana = 138,5 pg/ml, P 

= 0,95) e todos foram significativamente superiores aos basais (Fig. 11; Tab. 14; 

Anexos D e E). 

 A progesterona, após o ciclo em que as pacientes somente utilizaram o valerato de 

estradiol (Mediana = 0,66 ng/ml), não diferiu significativamente daquela após 1 único 

ciclo de allopregnanolona, associada ao valerato de estradiol (Mediana = 0,91 ng/ml, P 

= 0,11). Da mesma forma, não houve diferença significativa (P = 0,29) entre a 

progesterona após 1 (Mediana = 0,91 ng/ml) ou 2 ciclos (Mediana = 1,05 ng/ml) de 

utilização da droga de estudo (Fig. 12; Tab.14; Anexos D e E). 

Excluído: 9

Excluído: 0
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Tab. 14. Distribuição das medianas das dosagens de estradiol, basais, após uso exclusivamente do 

valerato de estradiol e após 1 ciclo de uso da allopregnanolona, associada ao valerato de 

estradiol, nas pacientes do grupo 1 e das dosagens basais e após 2 ciclos de uso da 

allopregnanolona, nas pacientes do grupo 2. Distribuição das medianas das dosagens de 

progesterona, após uso exclusivamente de valerato de estradiol e após 1 ou 2 ciclos de uso 

da allopregnanolona, associada ao valerato de estradiol. 

Grupo  Medianas do Estradiol (pg/ml) 

Basal      Valerato    Val. + Allo 

 Medianas da Progesterona (ng/ml) 

Valerato    1 ciclo Val.    2 ciclos Val. 

                      + Allo             + Allo 

   1   20,0            100,0            145,0                    0,66              r0,91 

   2   25,4                                 138,5                                                                                      1,05 

Nota: Allo = allopregnanolona. Val. = valerato. 
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Fig. 9. Medianas das dosagens de FSH (mIU/ml) antes do tratamento (basal), após o uso 
exclusivo do valerato de estradiol e após um ciclo de utilização da allopregnanolona 
associada ao valerato de estradiol, nas pacientes do grupo 1 e, basal e após 2 ciclos de uso 
da allopregnanolona associada ao valerato de estradiol, nas pacientes do grupo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Medianas das dosagens de LH (mIU/ml) antes do tratamento (basal), após o uso 
exclusivo do valerato de estradiol e após um ciclo de utilização da allopregnanolona 
associada ao valerato de estradiol, nas pacientes do grupo 1 e, basal e após 2 ciclos de uso 
da allopregnanolona associada ao valerato de estradiol, nas pacientes do grupo 2. 
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Fig. 11. Medianas das dosagens de estradiol (pg/ml) antes do tratamento (basal), após o uso 
exclusivo do valerato de estradiol e após um ciclo de utilização da allopregnanolona 
associada ao valerato de estradiol, nas pacientes do grupo 1 e, basal e após 2 ciclos de uso da 
allopregnanolona associada ao valerato de estradiol, nas pacientes do grupo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 12. Medianas das dosagens de progesterona (ng/ml) após o ciclo em que as pacientes 
apenas utilizaram o valerato de estradiol e após 1 ciclo (Grupo 1) ou 2 ciclos (Grupo 2) de 
utilização da allopregnanolona associada ao valerato de estradiol. 
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  Nos dias de hoje, em média, as mulheres têm a expectativa de viver um terço de 

suas vidas no período pós-menopausa (FERGUSON et al., 1989). Atualmente, há uma 

tendência favorável à prescrição de TRH para estas pacientes, dado os diversos efeitos 

benéficos da terapia de reposição estrogênica (TRE), especialmente em relação à 

prevenção da perda de massa óssea e redução da incidência de fraturas (STEINICHE et 

al., 1989; SPEROFF et al., 1995; FOLSOM et al., 1995), à melhora dos sintomas 

urogenitais e da memória (HAMMOND, 1996), ao alívio ou à diminuição dos sintomas 

vasomotores (DERMAN et al., 1995), à redução dos distúrbios do humor (DITKOFF et 

al., 1991), e, apesar de controversa, à prevenção de doenças cardiovasculares 

(WRITING GROUP FOR THE PEPI TRIAL, 1995; GRODSTEIN & STAMPFER, 

1995). Todos estes benefícios, em conjunto, contribuem para uma melhora na qualidade 

de vida das mulheres neste período (PEARLSTEIN, 1995; PURDIE et al., 1995). 

Todavia, o aumento da incidência de hiperplasia e de câncer de endométrio associados à 

estrogenioterapia isolada, em mulheres com útero (SMITH et al., 1975; PAGANINI-

HILL et al., 1989; GRADY et al., 1995; WRITING GROUP FOR THE PEPI TRIAL, 

1996; BERESFORD et al., 1997; SHAPIRO et al., 1998) tornaram rotineira a 

associação de progestágenos à TRE neste grupo de pacientes. 

 Porém, se por um lado a estrogenioterapia isolada se associa a diversos 

benefícios, por outro, a associação de progestágenos se relaciona a vários efeitos 

colaterais, além de prejuízo a algumas das ações benéficas dos estrogênios, tornando 

este grupo de drogas um grande empecilho à TRH na pós-menopausa. Dentre os 

principais efeitos colaterais relacionados ao uso dos progestágenos, destacam-se aqueles 

similares aos da Síndrome Pré-Menstrual, como mastalgia, ganho de peso, edema, 
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cólicas, ansiedade, irritabilidade e depressão (SHERWIN, 1991). Além disso, a 

administração cíclica destas drogas promove a ocorrência de sangramento genital cíclico 

na maioria das suas usuárias (MOYER et al., 1993; HABIBA et al., 1996). Mesmo 

quando se opta pela TRH combinada contínua, objetivando-se evitar o sangramento 

genital, cerca de 40% das pacientes apresentam este sintoma nos primeiros 6 meses da 

terapêutica (SPENCER et al., 1997), o que é inaceitável para muitas mulheres. Em 

conjunto, estes efeitos adversos contribuem para uma elevada taxa de abandono da TRH 

(HAHN, 1989; NACHTINGALL, 1990; WHITEHEAD et al., 1990; WREN & 

BROWN, 1991; MARSH & WHITEHEAD, 1993), o que é reforçado pelo fato de que as 

melhores taxas de adesão à reposição hormonal se verifica em mulheres 

histerectomizadas, que fazem uso de estrogenioterapia isolada (ODDENS & BOULET, 

1997). 

 Assim sendo, inúmeras pesquisas têm sido realizadas, no sentido de se encontrar 

terapias que mais se aproximem da TRH ideal, ou seja, que apresentem todos os 

benefícios da estrogenioterapia isolada, sem ocasionar risco aumentado de hiperplasia e 

de câncer de endométrio a curto prazo e, carcinoma de mama, após dez ou mais anos de 

uso e, que sejam isentas dos diversos efeitos colaterais, imputados ao uso dos 

progestágenos. Neste sentido, duas principais alternativas estão em estudo: a utilização 

de moduladores seletivos de receptores estrogênicos (SERMS) e a busca por 

progestágenos desprovidos de efeitos colaterais. 

 Com relação à utilização dos SERMS como alternativa à TRH clássica, estudos 

com o raloxifeno têm mostrado que esta droga é eficaz na prevenção da perda de massa 

óssea, na diminuição dos níveis séricos de colesterol total, de LDL-colesterol e de 
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fibrinogênio, porém de menor amplitude que a TRH clássica, além de apresentar 

ausência de efeito proliferativo sobre o endométrio (DRAPER et al., 1996; DELMAS et 

al., 1997; WALSH et al., 1998) e um efeito protetor sobre a mama, uma vez que é capaz 

de inibir a proliferação de tumores in vitro (GRESE et al., 1997). Porém, o raloxifeno 

não é eficaz no tratamento dos sintomas urogenitais e dos fogachos (DELMAS et al., 

1997), podendo, inclusive, aumentar a incidência dos últimos (WALSH et al., 1998), o 

que pode refletir uma ação antiestrogênica desta medicação sobre o SNC, constituindo-

se na sua maior desvantagem. 

Desta forma, o raloxifeno, isoladamente, não é uma boa opção terapêutica para as 

pacientes climatéricas, nos primeiros anos de pós-menopausa, período em que os 

sintomas urogenitais e os vasomotores tendem a ser mais intensos e os principais 

impulsionadores da busca pela reposição hormonal. Porém, é a época ideal para se 

iniciar esta reposição, visando à prevenção da perda de massa óssea e à proteção 

cardiovascular, cujos sintomas e sinais tendem a se manifestar mais tardiamente, como 

reflexo, entre outros fatores, da falta de cuidados nos primeiros anos de pós-menopausa. 

Assim, na atualidade, a utilização desta droga é indicada em pacientes climatéricas com 

risco aumentado de desenvolvimento de câncer de mama, naquelas sem sintomas 

urogenitais e/ou vasomotores, que apresentem efeitos colaterais significativos 

relacionados à TRH clássica e, nas usuárias desta última há mais de dez anos, quando o 

risco de aparecimento de câncer de mama torna temerária a persistência de sua 

utilização. 
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 Quanto à tentativa de se evitar ou amenizar os efeitos colaterais secundários à 

utilização dos progestágenos, dois grupos de alternativas estão sendo desenvolvidas: a 

utilização da via vaginal e a busca por drogas isentas destes efeitos.  

No que diz respeito à via vaginal, devido ao transporte direto vagina-útero e às 

menores doses utilizadas, os níveis sistêmicos atingidos são inferiores aos resultantes da 

utilização de outras vias (MILES et al., 1994; FANCHIN et al., 1997), proporcionando 

menor incidência de efeitos colaterais (ANTONIOU et al., 1997; GIBBONS et al., 

1998) e de antagonização dos efeitos benéficos dos estrogênios sobre o sistema 

cardiovascular. Esta via, também, promove uma elevada concentração endometrial de 

progesterona (MILES et al., 1994), com conseqüente eficaz efeito antiproliferativo. As 

principais desvantagens teóricas da utilização desta via de administração de drogas 

seriam o incômodo inerente à mesma, bem como a possibilidade de aparecimento de 

algum fluxo vaginal inoportuno, que tenderiam a reduzir a adesão à terapia. Contudo, 

MORAES (1999), em sua dissertação de mestrado, não encontrou estas queixas em suas 

pacientes, que fizeram seis meses de uso de TRH combinada contínua, utilizando 2 mg 

de valerato de estradiol diariamente, associado à administração vaginal do gel de 

progesterona CrinoneR a 4 ou a 8%, duas vezes por semana. Naquele estudo, a adesão ao 

tratamento foi bastante satisfatória (80,4% nos seis meses avaliados), bem como o foram 

a incidência de efeitos colaterais e de amenorréia. 

É importante ressaltarmos que a comodidade posológica do uso deste gel de 

progesterona vaginal, 2 vezes por semana, proporcionada pela propriedade bioadesiva de 

sua base, policarbophil, que possibilita a utilização de baixas doses, deve ter 

contribuído, de forma significativa, para a boa aceitabilidade de seu uso terapêutico. 
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Desta forma, a utilização de progesterona via vaginal, associada à estrogenioterapia, 

pode ser uma boa opção para as pacientes que apresentem efeitos adversos relevantes 

associados à administração de progestágenos, além das cardiopatas, das portadoras de 

varizes periféricas e das diabéticas. Nas cardiopatas, o objetivo seria evitar o efeito 

vasoconstritor dos progestágenos e o risco de angina (KUHL, 1996) e de ocorrência de 

novos episódios isquêmicos, no primeiro ano de uso de TRH combinada contínua, 

verificado em pacientes previamente portadoras de doenças cardiovasculares e usuárias 

de 0,625 mg de estrógenos conjugados eqüinos e 2,5 mg de acetato de 

medroxiprogesterona (HULLEY et al., 1998). Nas portadoras de varizes periféricas, 

evitar-se-ia o efeito trombótico dos progestágenos (KUHL, 1996) e, nas pacientes 

diabéticas, a finalidade seria impedir o aumento da resistência à insulina (STEVENSON 

et al., 1994).  

Numerosos esforços têm sido despendidos no sentido do desenvolvimento e/ou 

da descoberta de novos progestágenos. Há evidências de que os efeitos antiproliferativos 

da progesterona sejam independentes da sua ação promotora da transformação secretória 

do endométrio. Dois grupos de argumentos suportam esta assertiva. Primeiro, a 

exposição à progesterona oral, que eleva principalmente os seus metabólitos, 

particularmente a allopregnanolona, gerando elevação discreta da progesterona sérica, 

provoca uma interrupção da proliferação endometrial, caracterizada pela ausência de 

mitoses, sem o aparecimento de alterações secretoras no endométrio (MOYER et al., 

1993). Segundo, o uso do antiprogestínico, mifepristone, a mulheres em uso de 

estrogenioterapia, também promove bloqueio da proliferação endometrial, sem induzir 

transformação secretória endometrial (WOLF et al., 1989; NEULEN et al., 1996). 
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Estudos experimentais em animais têm mostrado que tanto o mifepristone, como 

o onapristone, outro antiprogestínico, apresentam propriedades antiestrogênicas sobre o 

endométrio em certas circunstâncias, as quais não são competitivas, visto que estas 

drogas não se ligam a receptores estrogênicos (PHILIBERT et al., 1985). Existem, 

inclusive, evidências de que estas medicações, quando administradas a macacas 

ooforectomizadas em uso de estrogenioterapia e, portanto, normoestrogênicas, produzam 

elevação significativa dos níveis de receptores tanto de progesterona, quanto de 

estradiol, de maior amplitude do que a resultante da estrogenioterapia isolada (NEULEN 

et al., 1996). Neste mesmo estudo, a administração isolada do mifepristone a estas 

macacas, ou seja, na ausência da reposição estrogênica, não produziu qualquer alteração 

na expressão dos receptores de estrógenos e de progestágenos. 

Evidencia-se, desta forma, que a ação dos antiprogestínicos é mediada por sua 

ligação aos receptores de progesterona, cuja síntese e expressão são estimuladas pelos 

estrógenos (KASSIS et al., 1984; LESSEY et al., 1989), o que justifica a necessidade de 

concentrações fisiológicas destes últimos para a ação dos primeiros. BERTHOIS et al. 

(1991) também demonstraram aumento nas concentrações de receptores de estradiol e 

progesterona no endométrio humano, após a administração pós-ovulatória de 

mifepristone. Se estes antiprogestínicos promovem uma elevação dos níveis de 

receptores estrogênicos, sem se ligar aos mesmos e, mesmo assim, atuam como anti-

estrogênicos, supõe-se que sua ação se deva ao bloqueio de mecanismos pós-receptor 

(NEULEN et al., 1996). Mas, persiste a questão de qual (is) o (s) mecanismo(s) pelo(s) 

qual(is) estas medicações exercem, sob certas circunstâncias, efeitos agonistas ou 

antagonistas progestínicos, bem como antiestrogênicos. 
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É sabido que há duas isoformas de receptores de progesterona, a isoforma A e a 

B, esta última contendo um fragmento N-terminal de 164 aminoácidos. Aparentemente, 

quando se analisam sistemas de respostas à progesterona, reconstituídos em células 

heterólogas, ambas as isoformas apresentam afinidades similares de ligação ao hormônio 

e ao DNA, porém diferem em suas especificidades promotoras (KASTNER et al., 1990; 

CHRISTENSEN et al., 1991). Estudos de transfecção celular, utilizando vetores que 

codificam, exclusivamente, uma das duas isoformas de receptores da progesterona, têm 

demonstrado que a isoforma A, mas não a B, é capaz de inibir a transcrição gênica 

mediada pelos receptores estrogênicos, androgênicos, de glicocorticóides e de 

mineralocorticóides, implicando no fato de a isoforma A ter um papel específico na 

transcrição mediada pelos receptores de esteróides (VEGETO et al., 1993; 

MCDONNELL et al., 1994; MCDONNELL & GOLDMAN, 1994). Assim, a ativação 

destes receptores, tanto pelos antiprogestínicos, como pelos progestágenos, explicaria 

seus efeitos antiestrogênicos sobre o endométrio, nos casos de predomínio desta 

isoforma do receptor no tecido alvo (WEN et al., 1994; MCDONNELL, 1995). 

VEGETO et al. (1993) e MCDONNELL (1995) demonstraram que os níveis de 

expressão das duas isoformas podem diferir em diferentes tecidos alvo. Recentemente, 

foi mostrado que a razão entre as isoformas A e B dos receptores de progesterona varia 

ao longo das fases folicular e lútea do ciclo menstrual e que, os estrógenos, 

seletivamente, induzem um aumento na concentração tissular da isoforma B (FEIL et al., 

1988; MANGAL et al., 1995). Cabe, então, a especulação de que, para que a 

progesterona, quando em baixas concentrações séricas, apresente, sobre o endométrio, 

apenas atividade antiproliferativa, sem induzir transformação secretora, a mesma esteja 
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ativando, predominantemente, a isoforma A do seu receptor e/ou atuando por 

mecanismos não genômicos, de tal forma a bloquear a transcrição gênica induzida pela 

ativação dos receptores de estradiol, o que poderia ocorrer em vários níveis. Para que 

uma ativação predominante da isoforma A ocorra, é razoável supormos que, in vivo, esta 

isoforma apresente maior afinidade pelo seu ligante e/ou pelo DNA, haja vista que 

estudos experimentais evidenciam, como mencionado acima, uma indução seletiva da 

isoforma B pelo estradiol (KASTNER et al., 1990; CHRISTENSEN et al., 1991), o que 

sugere um predomínio numérico da última, sobre a primeira.  

Tendo como embasamento teórico os dados acima relatados, levantamos a 

hipótese de que a allopregnanolona, o principal metabólico circulante da progesterona, 

possa exercer atividade antiestrogênica seletivamente sobre o endométrio, quer seja por 

meio de mecanismos não genômicos, quer seja pela ativação específica ou predominante 

da isoforma A dos receptores de progesterona. Caso esta assertiva seja verdadeira, esta 

molécula poderia, mesmo que administrada ciclicamente a mulheres na pós-menopausa, 

em uso de estrogenioterapia, induzir parada da proliferação endometrial, sem promover 

alteração secretora. Com isto, evitaria o sangramento por deprivação hormonal, uma das 

principais causas de abandono da TRH. Aliado a isto, optamos por sua administração 

pela via vaginal, que, como bem demonstrado anteriormente, possibilita a obtenção de 

baixos níveis sistêmicos e elevados níveis endometriais, o que ameniza os efeitos 

colaterais sistêmicos e favorece a proteção endometrial, respectivamente. Como esta 

droga não foi utilizada anteriormente em mulheres, planejamos um estudo fase 2, ou 

seja, com um pequeno número amostral e um curto período de tratamento, objetivando a 

obtenção de dados preliminares referentes à tolerabilidade, aos efeitos adversos e às 
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ações desta droga sobre o sangramento genital por deprivação hormonal e sobre as 

características endometriais. 

No presente estudo, a adesão ao tratamento após 2 meses (100%, considerando-

se as pacientes dos 2 grupos) pode ser considerada bastante satisfatória. Merece destaque 

a boa aceitabilidade das pacientes em relação à administração vaginal da 

allopregnanolona, sem a referência de qualquer queixa de fluxo vaginal inoportuno e/ou 

de dificuldade de utilização da mesma, o que é concordante com o estudo de MORAES 

(1999). Os motivos responsáveis pela exclusão de 6 pacientes do estudo foram a 

utilização incorreta das medicações prescritas por 5 delas, no que se refere à 

administração das referidas drogas em datas e/ou horários diferentes dos que constam no 

protocolo de estudo, além da impossibilidade da realização das biópsias de endométrio 

em 1 paciente do grupo 1, em virtude de estenose do orifício cervical externo do colo 

uterino e dor importante, relatada durante a tentativa de execução do procedimento. A 

mastalgia foi o efeito adverso mais freqüente, referido por 30,8% das pacientes, seguido 

pela cefaléia e pela dor abdominal (15,4% dos casos cada). Convém ressaltarmos que 

tais efeitos adversos estiveram presentes, tanto nos dias em que as pacientes fizeram uso, 

exclusivamente, do valerato de estradiol, como naqueles em que associaram, a este, a 

administração vaginal da allopregnanolona, sugerindo serem, mais provavelmente, 

secundários à estrogenioterapia, do que à utilização da allopregnanolona. O único efeito 

adverso que ocorreu, apenas, durante o uso da allopregnanolona, foi um prurido vulvar 

discreto, referido por uma paciente. Também é importante destacarmos que todos os 

efeitos adversos descritos foram considerados leves pelas pacientes, não interferindo na 

utilização das medicações prescritas. Não houve relato de qualquer efeito adverso grave 
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ao longo do presente estudo, bem como de sintomas centrais, como irritabilidade, 

depressão ou sonolência, comumente associados à administração dos progestágenos. 

MOYER et al. (1993), da análise de 236 pacientes na pós-menopausa em uso de 

TRH combinada cíclica com estradiol percutâneo e progesterona oral micronizada, 

apresentou, durante os primeiros 5 anos desta terapêutica, uma taxa de abandono de 

33,5% (79 casos). As principais razões, referidas pelas pacientes como sendo as causas 

de interrupção do tratamento, foram o alívio dos sintomas climatéricos, após alguns anos 

de TRH e o medo de aparecimento de câncer. É interessante ressaltarmos que, naquele 

estudo, não houve qualquer caso de interrupção do tratamento em virtude de 

sangramento genital, presente em 23% das pacientes avaliadas. SAURE et al. (1996), 

em um estudo multicêntrico, randomizado e duplo cego, no qual avaliou 2 grupos de 

mulheres climatéricas na perimenopausa, portadoras de sintomas de hipoestrogenismo, 

usuárias de TRH combinada seqüencial, com estradiol micronizado mais desogestrel 

(E2-DG; 153 pacientes) ou noretisterona (E2-NETA; 156 casos), verificou um taxa de 

abandono à terapêutica, nos primeiros 3 e 6 meses de tratamento, de 16,3% e de 5,9% 

(no grupo em uso de E2-DG) e de 9,6% e de 16,7% (no grupo em uso de E2-NETA), 

respectivamente. Em ambos os grupos, os efeitos colaterais sobre o SNC (nervosismo, 

depressão e indisposição geral) e o sangramento genital foram os principais responsáveis 

pela interrupção do tratamento. Da mesma forma, HABIBA et al. (1996), avaliando 131 

pacientes climatéricas na pós-menopausa, em uso de 2 mg de valerato de estradiol, 

diariamente, associado a 1 mg de noretisterona, nos 12 últimos dias de cada ciclo de 28 

dias de duração, verificaram uma taxa de abandono à terapêutica de 21% (28 casos) em 
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6 meses de avaliação, cujos principais motivos foram os efeitos colaterais (8,3% dos 

casos), particularmente a retenção hídrica e o sangramento genital (4,5% das pacientes).  

A literatura mostra freqüências e características variáveis do sangramento genital 

por deprivação hormonal relacionada à utilização de TRH combinada cíclica em 

pacientes na pós-menopausa, dependendo das drogas utilizadas e do tempo de 

seguimento. Em relação às características endometriais das usuárias destes regimes de 

TRH, verifica-se que as modificações morfológicas e bioquímicas do endométrio, 

secundárias à administração dos progestágenos, são dose e tempo dependentes (LANE et 

al., 1983; MOYER et al., 1993). 

LANE et al. (1983), avaliando 50 pacientes climatéricas na pós-menopausa, em 

uso de TRH combinada cíclica, com estrógenos conjugados eqüinos e 3 diferentes doses 

de progesterona oral micronizada, verificaram, através das análises morfológica e 

bioquímica de amostras de endométrio, que tanto as modificações secretórias, quanto a 

supressão da síntese de DNA e de receptores estrogênicos, são dependentes da dose de 

progesterona administrada. Naquele estudo, observaram-se características secretórias no 

endométrio em 45% das amostras oriundas das usuárias de 100 mg de progesterona oral 

micronizada, em 77%, daquelas que usaram 200 mg e em 83%, das que utilizaram 300 

mg. Observou-se presença de sangramento genital por deprivação hormonal em 43% das 

mulheres que fizeram uso de 100 mg de progesterona oral micronizada e em 77% 

daquelas que utilizaram 300 mg. 

Como comentado anteriormente, atualmente, as evidências sugerem haver uma 

dissociação entre os efeitos antiproliferativos e a transformação secretória do 

endométrio, induzida pelos progestágenos. Desta forma, não há a necessidade de 
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utilização de altas doses destes últimos, no sentido de se induzir tal transformação, visto 

que as maiores doses são acompanhadas por mais efeitos colaterais. Deve-se, desta 

maneira, optar pela menor dose capaz de inibir as mitoses das células glandulares. 

MOYER et al. (1993), estudando 157 mulheres na pós-menopausa em uso de TRH 

combinada cíclica, com doses variadas de estradiol percutâneo e de progesterona 

micronizada, via oral, encontraram, após 5 anos de seguimento, 34 pacientes (21% dos 

casos), com sangramento genital cíclico regular, das quais 26 (76,4%) utilizaram altas 

doses de progesterona micronizada (300 mg ao dia, 10 dias por ciclo). Contudo, 

evidenciou-se que a indução de sangramento genital por deprivação hormonal e a 

transformação secretória do endométrio, ambas requerendo o uso de doses maiores de 

progesterona, não promoveram qualquer benefício adicional na prevenção da hiperplasia 

endometrial, o que reafirma o mencionado acima. 

HABIBA et al. (1996), avaliando 103 pacientes climatéricas na pós-menopausa, 

em uso de TRH combinada cíclica, com 2 mg de valerato de estradiol, diariamente, 

associado a 1 mg de noretisterona, nos 12 últimos dias de cada ciclo, verificaram uma 

taxa de 96,1% (99 casos) de presença de sangramento genital cíclico após 6 meses de 

avaliação. Neste estudo, apesar de todas terem sido submetidas ao mesmo esquema 

terapêutico, evidenciaram-se dois grupos distintos de pacientes, em relação ao padrão de 

sangramento genital: as respondedoras tardias (50 pacientes), cujos ciclos apresentaram 

duração maior ou igual a 29 dias, sendo menor a variabilidade ciclo a ciclo e, as 

respondedoras precoces (49 pacientes), cujos ciclos apresentaram duração inferior a 29 

dias, com maiores variabilidade e duração do sangramento. Não foi realizada a avaliação 

histológica endometrial nestas pacientes. 
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SAURE et al. (1996), em um estudo no qual avaliaram-se 2 grupos de mulheres 

climatéricas na perimenopausa, portadoras de sintomas de hipoestrogenismo, usuárias de 

TRH combinada seqüencial, com estradiol micronizado mais desogestrel (E2-DG) ou 

noretisterona (E2-NETA), verificaram uma percentagem de sangramento genital regular 

por deprivação hormonal, após 11 ciclos de observação, de 93% e 90%, 

respectivamente, nas usuárias de E2-DG e de E2-NETA. Em relação aos achados 

histológicos das biópsias de endométrio destas pacientes, realizadas entre os dias 22 a 25 

do 12o ciclo de tratamento, verificou-se, respectivamente, nas usuárias de E2-DG e de 

E2-NETA, a presença de material insuficiente em 6,1 e 17,4% dos casos; atrofia 

endometrial em 22,5 e 19,5% das pacientes; endométrio proliferativo em 6,1 e 8,7% dos 

casos; endométrio secretor em 65,3 e 54,4% e nenhum caso de hiperplasia endometrial. 

O exposto acima torna nítida a dificuldade de comparação das percentagens de 

sangramento genital por deprivação hormonal, observadas em nosso estudo (23,1% após 

1 ciclo de tratamento com a droga estudada e 33,3%, após 2 ciclos), com os dados da 

literatura, haja vista a grande variabilidade destas taxas de sangramento, na dependência 

de vários fatores, como, a diversidade das drogas utilizadas e dos tempos de utilização e 

de seguimento, as respostas individualizadas para o mesmo esquema terapêutico, bem 

como os diferentes critérios de inclusão das pacientes nos estudos publicados. É 

importante ressaltarmos que encontramos raros trabalhos, em que tivesse sido utilizada 

TRH combinada cíclica em pacientes na pós-menopausa e que se reportassem às 

percentagens de sangramento genital por deprivação hormonal referentes a períodos de 

seguimento inferiores a 3 meses, que é o caso do presente estudo. Contudo, ao 

compararmos as freqüências de sangramento genital verificadas neste estudo, com 
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aquelas obtidas por LANE et al. (1983), ou seja, 43%, após a utilização de 100 mg/dia 

de progesterona oral micronizada (10 dias por mês, durante 3 meses) e, 77%, após o uso 

de 300 mg/dia, observamos que as primeiras, aparentemente, foram inferiores. Isto se 

torna ainda mais nítido, ao compararmos as percentagens de sangramento genital 

observadas no presente estudo, com aquelas obtidas por HABIBA et al. (1996) (96,1% 

após 6 meses de seguimento) e por SAURE et al. (1996) (aproximadamente 90% após 

11 meses de tratamento). Apesar do breve período de seguimento de nossas pacientes, a 

ausência de diferença significativa entre as percentagens de sangramento genital após 1 

ou 2 ciclos da droga de estudo, associada à aparente menor taxa de sangramento do que 

a observada em outros estudos, podem sugerir que a allopregnanolona não venha a 

produzir sangramento genital por deprivação hormonal, como aventado inicialmente, se 

administrada por um período maior do que 2 meses. Porém, esta aparente menor taxa de 

sangramento genital, constatada nas nossas pacientes, pode refletir, na realidade, apenas 

uma variabilidade de resposta individual das mesmas em relação à administração inicial 

de TRH, independentemente da ação da allopregnanolona nesta variável. 

Quanto aos resultados histológicos das biópsias de endométrio, tivemos, 

inicialmente, dificuldade em explicar a presença de endométrio secretor precoce em 3 

das 7 pacientes (42,9%), após terem sido submetidas a 28 dias de uso exclusivo do 

valerato de estradiol, quando o mais esperado seria a detecção de endométrio 

proliferativo ou atrófico, na grande maioria dos casos. Destas 3 pacientes, 2 haviam feito 

uso da allopregnanolona, nos últimos 10 dias do ciclo anterior, o que pode sugerir um 

possível efeito residual ou retardado desta droga no ciclo subseqüente. CLISHAM et al. 

(1992), ao avaliarem 68 mulheres menopausadas em uso de estrogenioterapia 
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transdérmica isolada, detectaram 15 casos (22%) de endométrio secretor e 8 (11,8%), de 

endométrio proliferativo com efeito progestacional, quando da análise histológica de 

amostras endometriais, obtidas após 12 a 24 meses desta terapêutica. Aventaram 2 

hipóteses para tentar explicar este achado. Primeira, que algumas destas pacientes 

pudessem ter utilizado progestágenos para tentar coibir possíveis sangramentos genitais 

profusos, ocorridos durante o estudo. Segunda, que haveria a possibilidade de algumas 

das pacientes avaliadas estarem na peri-menopausa, podendo ter apresentado ciclos 

ovulatórios espontâneos, durante o referido estudo. Todavia, no presente estudo, 

nenhuma destas duas hipóteses é válida, uma vez que nossas pacientes não utilizaram 

progestágenos durante o ciclo em que foi usado apenas o valerato de estradiol, além de 

apresentarem quadro clínico e dosagens hormonais compatíveis com o padrão pós-

menopausa. Ao compararmos os achados das biópsias endometriais, após 1 ou 2 ciclos 

de utilização da allopregnanolona, não verificamos diferença estatisticamente 

significante entre as proporções de endométrio proliferativo e de secretor nestes dois 

grupos. Porém, observou-se uma aparente redução da freqüência de endométrio secretor, 

após um período maior de exposição à droga de estudo (16,7%, após 2 ciclos, contra 

57,1%, após 1 ciclo), o que, talvez, não tenha sido detectado pela análise estatística dos 

dados, em virtude do número diminuto de casos avaliados, ou, seja, apenas, fruto do 

acaso. 

Uma outra possibilidade para explicar a possível redução da percentagem de 

endométrio secretor, após um maior período de utilização da allopregnanolona, seria o 

fato desta droga produzir inibição seletiva da proliferação endometrial, sem gerar 

alterações secretórias no endométrio, por meio dos mecanismos aventados 
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anteriormente, quando administrada por um período maior de seguimento do que o 

analisado neste estudo. Ainda, outras duas hipóteses para tentarmos explicar tal 

ocorrência, seriam, ou a ausência de ação desta droga a nível de endométrio, de tal 

forma que os resultados obtidos refletiriam, unicamente, a ação do valerato de estradiol a 

este nível, o que justificaria a elevação, também, da presença de endométrio 

proliferativo, após um período maior de sua utilização (similaridade entre os achados 

endometriais após o ciclo apenas com o valerato de estradiol e os com a droga de 

estudo) ou, que a dose utilizada da mesma seja insuficiente para induzir a transformação 

secretória do endométrio, porém adequada para inibir a proliferação do mesmo. Esta 

última hipótese tornaria a resposta endometrial à allopregnanolona, semelhante àquela 

observada aos progestágenos atualmente utilizados. Similarmente ao que foi 

mencionado anteriormente, em relação ao sangramento genital, também, no que se 

refere aos resultados das biópsias de endométrio, fica difícil a comparação de nossos 

dados com os da literatura. 

Se, entretanto, compararmos os nossos dados com aqueles obtidos por ROSS et 

al. (1997), que avaliaram pacientes na pós-menopausa, em uso de TRH combinada 

cíclica com estrógenos conjugados eqüinos e gel de progesterona (CrinoneR a 4 e a 8%), 

detectando 84% de endométrio secretor, após um ciclo de uso deste gel e 86%, após 3 

ciclos, aparentemente, em nosso estudo, há menores freqüências deste tipo de 

endométrio. O mesmo é sugerido pela comparação de nossos dados com aqueles obtidos 

por LANE et al. (1983), que encontraram 77% de endométrio secretor, após 3 meses de 

TRH combinada cíclica com 200 mg/dia de progesterona oral micronizada. Todavia, os 

resultados obtidos não nos permitem diferenciar se esta aparente redução da freqüência 
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de endométrio secretor, em prol de elevação da percentagem de endométrio 

proliferativo, se deveu à ausência de ação da allopregnanolona, a nível de inibição da 

proliferação endometrial ou ao bloqueio seletivo da proliferação endometrial por esta 

droga, quer seja porque a mesma atue exclusivamente por este mecanismo, quer seja 

porque a dose utilizada foi insuficiente para induzir a transformação secretória do 

endométrio. Para elucidarmos estas dúvidas, seria necessário a realização de estudos 

com maiores casuística e tempo de seguimento das pacientes (idealmente, seguimento de 

pelo menos um ano), a determinação de uma curva dose-resposta a esta droga e a 

análise, não apenas das características morfológicas do endométrio, mas também do 

índice mitótico das células glandulares e da expressão dos receptores de estradiol e das 

enzimas envolvidas na secreção endometrial, entre outros. 

Quanto às dosagens hormonais das pacientes avaliadas, verificamos, 

inicialmente, que as dosagens basais de FSH, de LH, de estradiol e de progesterona eram 

compatíveis com o padrão hormonal pós-menopausa, identificado como um dos critérios 

de inclusão do presente estudo. Detectamos uma redução significativa dos níveis séricos 

de FSH, após 1 ciclo de uso do valerato de estradiol, compatível com a adequada 

administração desta medicação pelas mulheres avaliadas. Os níveis de FSH após 1 ou 2 

ciclos de uso da allopregnanolona foram estatisticamente semelhantes entre si e entre 

estes níveis, após a utilização exclusiva do valerato, sugerindo que a droga de estudo não 

interfira nesta variável. O mesmo se verificou em relação aos níveis séricos de LH. 

Inversamente, observamos uma elevação significativa dos níveis séricos de estradiol, 

após os ciclos apenas com o valerato de estradiol, similarmente ao que foi verificado 

após os ciclos com uso de allopregnanolona, compatível, também, com a real ingestão 
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do valerato prescrito, bem como sua adequada absorção, além da não interferência da 

administração da allopregnanolona em seus níveis. Os níveis séricos de progesterona, 

após o ciclo exclusivamente com o valerato de estradiol, que refletem os níveis basais 

deste hormônio, não diferiram significativamente daqueles, após a administração vaginal 

da allopregnanolona por um ou por dois ciclos, o que sugere não ter havido reação 

cruzada entre as dosagens de progesterona e de allopregnanolona. Tal assertiva é 

embasada no fato de que após um ou três ciclos de uso do gel vaginal de progesterona 

natural (CrinoneR a 4 e a 8%) a mulheres na pós-menopausa, em uso de 

estrogenioterapia, ROSS et al. (1997) detectaram níveis séricos médios de progesterona 

de 6,2 e de 6,8 ng/ml, aparentemente, superiores aos detectados no presente estudo, após 

a utilização do gel de allopregnanolona a 8%. Porém, para termos maior clareza sobre 

este fato, deveríamos ter dosado também a allopregnanolona, preferencialmente, não 

apenas no sangue, mas também no endométrio, de tal forma a termos subsídios para 

avaliarmos a real absorção da mesma, nestes diferentes compartimentos do organismo.  

Os dados obtidos pelo presente estudo indicam uma boa tolerabilidade à 

allopregnanolona, administrada por via vaginal, pelas pacientes menopausadas em uso 

de estrogenioterapia, o que se reflete pela adequada adesão ao tratamento e pela 

exigüidade e sutileza dos efeitos adversos relatados ao longo do estudo. Contudo, tais 

dados não nos permitem concluir sobre os efeitos definitivos desta droga sobre o 

endométrio e, conseqüentemente, sobre o sangramento genital por deprivação hormonal, 

devido a pequena casuística e o curto período de tratamento, compatíveis com um estudo 

fase 2. Porém, como mencionado anteriormente, abre perspectivas para estudos 

subseqüentes, com maiores casuística e tempo de seguimento das pacientes, idealmente 
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por 12 meses, visando à obtenção de maior consistência de dados, acerca dos efeitos 

endometriais e sistêmicos da allopregnanolona, administrada pela via vaginal, da 

caracterização dos efeitos adversos secundários à sua utilização e da menor dose 

suficiente para a proteção endometrial contra a hiperplasia e o câncer de endométrio, 

caso seja comprovada a ação desta molécula neste nível. 
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Após 2 meses de terapia de reposição hormonal combinada cíclica, utilizando-se 

o valerato de estradiol, diariamente, associado ao gel de allopregnanolona por via 

vaginal, nos 10 últimos dias de 1 ou de 2 ciclos de tratamento, observamos: 

1. Boa tolerabilidade à administração vaginal do gel de allopregnanolona, refletida pela 

boa taxa de adesão à terapêutica e pelos diminutos e leves efeitos adversos referidos 

ao longo deste estudo; 

2. Ausência de consistência dos dados obtidos em relação aos efeitos da 

allopregnanolona sobre o endométrio e, conseqüentemente, sobre o sangramento 

genital por deprivação hormonal. Contudo, observou-se uma aparente tendência à 

redução da transformação secretória do endométrio, após 2 ciclos de uso desta droga, 

quando comparada a 1 único ciclo da mesma ou apenas à utilização do valerato de 

estradiol.  

3. Ausência de interferência da allopregnanolona na variação dos níveis séricos de 

FSH, LH, estradiol ou progesterona, quando comparada ao valerato de estradiol 

exclusivamente. 
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Anexo A. Critérios de randomização utilizados na seleção das pacientes do grupo 1, quanto à utilização da 
allopregnanolona no primeiro ou no segundo ciclo de tratamento. 

 
Paciente N° Ciclo de tratamento 

com allopregnanolona 

1 Primeiro 

2 Segundo 

3 Segundo 

4 Primeiro 

5 Segundo 

6 Primeiro 

7 Segundo 

 

Anexo B. Distribuição das pacientes do grupo 1, segundo o resultado histológico das biópsias 
endometriais realizadas após o uso exclusivo de valerato de estradiol e após 1 ciclo de 
utilização de allopregnanolona associada ao valerato de estradiol. 

 
Paciente 

No 

Ciclo com  

Allo 

Biópsia após uso 

exclusivo do Valerato  

Biópsia após Valerato + 1 

ciclo com Allo 

01 Primeiro Secretor precoce Proliferativo 

02 Segundo Secretor precoce Secretor precoce 

03 Segundo Proliferativo persistente Secretor precoce 

04 Primeiro Secretor precoce Proliferativo persistente 

05 Segundo Proliferativo persistente Secretor precoce 

06 Primeiro Proliferativo Proliferativo 

07 Segundo Proliferativo persistente Secretor precoce 

% (Proliferativo)  57,1 42,8 

% (Secretor)  42,8 57,1 

Nota: Allo: Allopregnanolona. 
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Anexo C. Distribuição das pacientes do grupo 2 segundo o resultado histológico da biópsia endometrial, 

realizada após 2 ciclos de utilização do valerato de estradiol, associado à administração vaginal 

de allopregnanolona, nos 10 últimos dias destes 2 ciclos de tratamento. 

 
Paciente No Biópsia de Endométrio 

08 Proliferativo Persistente 

09 Proliferativo 

10 Proliferativo Persistente 

11 Material Insuficiente 

12 Secretor Precoce 

13 Proliferativo 

% (Proliferativo) 66,6  

% (Secretor) 

% (Material Insuficiente) 

16,6 

16,6 
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Anexo D. Distribuição das pacientes do grupo 1, segundo as dosagens de LH, FSH, estradiol e 
progesterona, basais, após o ciclo exclusivamente com valerato de estradiol e após o ciclo 
com valerato de estradiol e allopregnanolona. 

 
Paciente 

Nº 
Hormônio Basal Valerato Valerato + Allo 

(1 ciclo) 
01 

 
LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg.ml) 
P4 (ng/ml) 

  21,0 
  64,8 
  20,0 
  ----- 

  12,1 
  24,8 
  82,1 
  0,64 

  12,4 
  24,9 
101,0 
  0,75 

02 
 

LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg.ml) 
P4 (ng/ml) 

  26,0 
  51,3 
  36,2 
  ---- 

  32,1 
  57,7 
  27,1 
  0,94 

  10,9 
  18,3 
397,0 
   1,3 

03 
 

LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg.ml) 
P4 (ng/ml) 

  29,0 
  85,6 
<20,0 
  ---- 

  16,2 
  26,9 
216,0 
  0,45 

    9,8 
  14,4 
231,0 
   0,91 

04 
 

LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg.ml) 
P4 (ng/ml) 

  21,5 
  71,3 
<20,0 
  ---- 

  12,0 
  21,3 
178,0 
  0,66 

  11,3 
  18,9 
226,0 
  0,93 

05 
 

LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg.ml) 
P4 (ng/ml) 

  41,8 
109,0 
<20,0 
  ---- 

  33,7 
  52,6 
142,0 
  0,54 

  42,5 
  32,1 
145,0 
     1,1 

06 
 

LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg.ml) 
P4 (ng/ml) 

  40,8 
  96,6 
  22,9 
  ---- 

  36,9 
  40,6 
199,0 
  0,41 

  33,7 
  52,6 
142,0 
  0,54 

07 LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg.ml) 
P4 (ng/ml) 

  22,6 
  58,8 
<20,0 
  ---- 

  11,4 
  18,9 
  90,8 
  0,84 

    5,9 
  11,2 
128,0 
  0,65 

LH: Hormônio Luteinizante. FSH: Hormônio Folículo Estimulante. E2: Estradiol.. P4: Progesterona. 
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Anexo E.  Distribuição das pacientes do grupo 2, segundo as dosagens de LH, FSH, 
estradiol e progesterona, basais e após 2 ciclos de utilização de valerato de 
estradiol e allopregnanolona. 

 
Paciente  

Nº 
Hormônio Basal Valerato + Allo 

(2 ciclos) 
08 
 

LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg/ml) 
P4 (ng/ml) 

  40,9 
  74,8 
  33,5 
  ---- 

  22,3 
  32,5 
145,0 
  0,88 

09 LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg/ml) 
P4 (ng/ml) 

  21,3 
  56,2 
  29,6 
---- 

  34,5 
  30,1 
132,0 
  0,84 

10 LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg/ml) 
P4 (ng/ml) 

  10,3 
  33,1 
<20,0 
  ---- 

    2,6 
    4,7 
126,0 
    1,1 

11 LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg/ml) 
P4 (ng/ml) 

  31,5 
  38,2 
  24,5 
  ---- 

  16,6 
  15,9 
162,0 
    1,1 

12 LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg/ml) 
P4 (ng/ml) 

  25,7 
  59,1 
  24,7 
  ---- 

  30,2 
  28,8 
194,0 
    1,5 

13 LH (mIU/ml) 
FSH (mIU/ml) 
E2 (pg/ml) 
P4 (ng/ml) 

  14,9 
  33,9 
  26,1 
  ---- 

    5,6 
  12,3 
  68,9 
    1,0 

LH: Hormônio Luteinizante. FSH: Hormônio Folículo Estimulante. E2: Estradiol. 
P4: Progesterona. 
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Página 29: [1] Excluído Unknown  
Anexo A. Critérios de randomização utilizados na seleção das pacientes do grupo 1 quanto à utilização da 
allopregnanolona no primeiro ou no segundo ciclo de tratamento. 
 

Paciente N° Ciclo de tratamento 

com allopregnanolona 

1 Primeiro 

2 Segundo 

3 Segundo 

4 Primeiro 

5 Segundo 

6 Primeiro 

7 Segundo 
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