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RESUMO 
 

Costa, T.J. Influência dos tratamentos com estrógeno, iniciados precoce e 
tardiamente, em fêmeas com envelhecimento precoce (SAMP8) ou não 
(SAMR1) ovariectomizadas: estudo do mecanismo de ação em carótidas. 
2017.104f. Tese (Doutorado em Farmacologia). São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

 

Ensaios clínicos observacionais e em animais demonstraram que o estrógeno 
exerce proteção cardiovascular, entretanto existem controvérsias mesmo após 
estudos clínicos randomizados e multicêntricos. Tem sido sugerido que exista uma 
janela de oportunidade terapêutica, teoria timing hypothesis, que analisa os 
tratamentos com estrógeno, iniciados precoce ou tardiamente, em mulheres na pós-
menopausa. Baseados nisso avaliamos a função de carótidas de camundongos 
fêmeas com senescência acelerada (SAMP8) ou resistentes à senescência 
(SAMR1) ovariectomizadas e tratadas com estrógeno precoce ou tardiamente na 
dose de 5 µg/Kg, aplicada por via subcutânea a cada três dias. Em SAMR1 os 
tratamentos com estrógeno promoveram vasculoproteção, reduzindo vasoconstrição 
à fenilefrina e aumentando a produção de prostaciclina (PGI2) e nas carótidas das 
SAMP8 o tratamento com início precoce não alterou o efeito da ovariectomia, porém 
o tratamento com início tardio aumentou a vasoconstrição à fenilefrina, a produção 
de tromboxano (TXA2) e a expressão proteica do ERα-36kDa, splicing alternativo do 
receptor clássico ERα-66kDa. Portanto, os efeitos do estrógeno não foram benéficos 
no envelhecimento, provavelmente podendo contribuir para o desenvolvimento de 
doenças cerebrovasculares decorrentes de alteração na circulação cerebral.   
 
 
 
Palavras-chave: Estrógeno. Pós-menopausa. Doenças cardiovasculares. Receptor 
de estrógeno. Splicing alternativo. Artéria carótida. 
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ABSTRACT 
 

Costa, T.J. Influence of early and late estrogen treatments in ovariectomized 
senescence accelerated (SAMP8) and resistant (SAMR1) female mice: a study 
of the mechanism of action in the carotid. 2017. 104p. Thesis (Doutorado em 
Farmacologia) – São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2017. 
 
 
 
Observational clinical trials and animal studies demonstrated that estrogen promote 
cardiovascular protection. However, there are controversies after randomized and 
multicenter clinical trials. It has been suggested that there is a therapeutic window of 
opportunity – timing hypothesis theory –, which analyzes the early and late estrogen 
treatment in postmenopausal women. Based on this, we evaluated the carotid 
function in ovariectomized senescence (SAMP8) or senescence-resistant (SAMR1) 
female mice, treated with estrogen in mineral oil solution dose of 5 μg/kg by 
subcutaneous injection every three days. In SAMR1 estrogen treatments promoted 
vasculoprotection, reducing the vasoconstriction to phenylephrine and increasing the 
prostacyclin (PGI2) production. In carotid of SAMP8 early-onset estrogen treatment 
did not change the effect observed in the ovariectomy, however late-onset estrogen 
treatment increased the vasoconstriction to phenylephrine, the thromboxane 
production (TXA2) and the protein expression of ERα-36kDa, alternative splicing of 
the classical receptor ERα-66kDa. Therefore, the effects of estrogen were not 
beneficial in aging, contributing to the development of cardio and cerebrovascular 
diseases due to alteration cerebral circulation. 
 
Keywords: Estrogen. Postmenopause. Cardiovascular disease. Estrogen receptor. 
Alternative splicing. Carotid artery.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 Terapia hormonal com estrógeno em mulheres na pós-menopausa: do 

efeito benéfico ao novo conceito de tratamento precoce e tardio 

A terapia hormonal com estrógeno ou conjugados estrogênios equinos (CEE), 

associados ou não a progesterona, com objetivo de proteção cardio e 

cerebrovascular é, ainda, um assunto de extrema controvérsia.  

Em 1942, a Food and Drug Administraton (FDA) liberou o uso do Premarin®, 

o primeiro CEE, com a indicação de amenizar os sintomas vasomotores da pós-

menopausa 2. Obviamente, por uma questão de expectativa de vida, que na época 

era de aproximadamente 50 anos, o hormônio era pouco utilizado.  

Nos últimos anos com o avanço científico, tecnológico e em programas de 

saúde pública, o aumento da expectativa de vida feminina cresceu, alcançando a 

marca de 74,8 3 anos no Brasil, 87 e 85 4 anos em países como Japão e Espanha, 

respectivamente. Com isso, podemos concluir que atualmente o número de 

mulheres que adentram na pós-menopausa e permanecem nesta fase por pelo 

menos um terço de suas vidas cresceu exponencialmente. Segundo a Sociedade 

Norte Americana de Menopausa, estima-se que no ano de 2025 aproximadamente 

1,1 bilhão de mulheres estarão no período da pós-menopausa.  

A palavra menopausa é derivada do grego “emmenopausis”, junção de duas 

palavras “mês” e “pausa/cessar” e é definida quando há cessação espontânea da 

menstruação pelo período de 12 meses correntes. Após esse período inicia-se a 

pós-menopausa, denominação que perdura até a morte 5 (Figura 1). 
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Figura 1 – Esquema representativo das terminologias menopausa, pré-menopausa, perimenopausa, 
pós-menopausa e climatério. 

 

A transição menopausa/pós-menopausa é um processo fisiológico que se 

inicia entre 49 e 52 anos, com poucas variações entres os países e ao longo dos 

anos 6. O início dessa transição ocorre quando há redução drástica do número de 

oócitos e queda da produção de inibina B, uma glicoproteína produzida nas células 

granulosas do corpo lúteo ovariano. 5 

A inibina B é importante na fisiologia do ciclo menstrual por regular a liberação 

do hormônio folículo estimulantes (FSH) e hormônio luteinizante (LH) logo após a 

menstruação. Com a redução da inibina B e consequentemente do feedback 

negativo no eixo hipotalâmico-hipófisário-ovariano há o aumento crônico do FSH e 

com isso  a cessação da função folicular ovariana, levando à redução da  produção 

de estrógeno 5. 

Apesar de atualmente o conceito e a fisiologia de pós-menopausa serem 

conhecidos, na década de 1966, por interesses financeiros de diversas indústrias 

farmacêuticas, a pós-menopausa foi conceituada como “uma fase de decadência de 

vida”. Esse errôneo conceito foi inserido na sociedade por meio do livro Femine 

Forever, escrito pelo médico Robert Wilson. No livro consta que: 



20 
 

As demais consequências físicas da castração são tão variadas, obscuras 
e caprichosas que a maioria dos médicos fica perplexamente perdida diante da 
narração dos sintomas pelas suas pacientes menopausadas. Por exemplo, o que 
pode fazer um pobre médico para uma mulher que se queixa de nervosismo, 
irritabilidade, ansiedade, apreensão, fogachos, suores noturnos, dores nas juntas, 
melancolia, palpitações, crises de choro, fraqueza, vertigens, enxaquecas, 
distração, perda da memória, indigestão crônica, insônia, micções frequentes, 
coceira na pele, vista seca, nariz seco, boca seca e dores nas costas? 

7
. 

 

A solução sugerida na época para todas essas alterações promovidas pela 

menopausa era a terapia hormonal com estrógeno e com isso esse hormônio 

passou de um simples tratamento farmacológico para a nova pílula do 

rejuvenescimento. Foi o ano em que a indústria farmacêutica mais lucrou com a 

venda de hormônios sintéticos. A partir de então diversos estudos na área básica e 

clínica deram início à busca do entendimento do efeito do estrógeno sobre a biologia 

humana 8; 9. 

Mulheres no período fértil são hemodinamicamente mais protegidas contra 

diversas doenças, dentre elas as do sistema cardiovascular, do que homens na 

mesma faixa etária10; 11. Essa constatação se dá pelo fato de que o índice de 

doenças cardiovasculares é maior em homens do que em mulheres até a 

menopausa, sendo que, após esse período, esse índice pode tornar-se semelhante 

ou maior do que aqueles observados em homens 12; 13.   

Dentre as doenças cardiovasculares, o acidente vascular encefálico (AVE) 

representa 16,4% dos casos, sendo considerada mundialmente uma das principais 

causas de morte e a principal causa de déficit cognitivo 11; 12. É importante ressaltar 

que a prevalência de AVE em mulheres tem sido maior do que em homens, 

aproximadamente 55 mil casos a mais por ano  12. 

Sabendo-se que na pós-menopausa há redução drástica dos níveis 

endógenos de estrógeno, é valido propor que este hormônio exerça efeito protetor 

sobre os vasos sanguíneos e coração de mulheres no período fértil. 
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Interessantemente, alterações cardiovasculares também são observadas em 

mulheres jovens que foram submetidas ao procedimento de remoção cirúrgica dos 

ovários e/ou útero (pós-menopausa precoce) 14; 15; 16.  

O uso de hormônios esteróides, como o 17β-estradiol ou CEE, como terapia 

hormonal(*1) para mulheres na pós-menopausa é considerado uma alternativa eficaz 

para reduzir o risco de osteoporose, sintomas vasomotores como os fogachos, além 

da melhora nos quadros de sudorese noturna e secura vaginal 2. Entretanto, do 

ponto de vista cardio e cerebrovascular os resultados ainda são controversos.     

Em 1985 foi desenvolvido um dos maiores estudos observacionais  sobre os 

efeitos da terapia hormonal com 17β-estradiol no sistema cardiovascular de 

enfermeiras do hospital de Framingham (Nurses` Health Study), no qual foi 

demonstrado efeito cardioprotetor desse hormônio 19 20. Durante o período de 10 

anos, aproximadamente 48.000 mulheres na menopausa, natural ou cirúrgica, que 

faziam o uso de terapia hormonal foram acompanhadas e estabeleceu-se que neste 

grupo o índice de doença coronária aguda e morte por complicações 

cardiovasculares foram menor 19; 21. A posteriori, estudos epidemiológicos 

demonstraram redução de 35-50% do risco de eventos cardiovasculares em 

mulheres na pós-menopausa que utilizavam terapia hormonal 22; 23; 24; 25 

Os estudos em modelos animais de pós-menopausa (retirada dos ovários) 

foram ao encontro dos resultados demonstrados nos estudos clínicos 

observacionais. Fêmeas ovariectomizadas, consequentemente com redução 

drástica dos níveis endógenos de estrógeno, apresentaram disfunção endotelial 

quando comparadas com fêmeas intactas 26; 27; 28; 29; 30. Neste grupo de fêmeas 

                                            
(*1) 

O termo terapia de reposição hormonal está em desuso e, atualmente, é considerado errôneo, 
porém ainda pode ser encontrado na literatura. O termo adotado na última declaração global sobre a 
terapia hormonal na menopausa foi: menopausal hormone therapy  

17; 18
. 
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ovariectomizadas os tratamentos com 17β-estradiol isolado ou com CEE 

restauraram a disfunção endotelial 27; 28; 29. Entretanto, estudos clínicos 

randomizados multicêntricos como o Heart and Estrogen/Progestin Replacement 

Study (HERS I e II) e o Women´s Health Initiative (WHI) levantaram dúvidas sobre os 

efeitos protetores do estrógeno no sistema cardiovascular.   

O estudo HERS foi um ensaio clínico randomizado e duplo-cego, iniciado na 

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

0,625mg) e acetato de medroxiprogesterona (2,5mg) em mulheres entre 44 e 79 

anos(*2) com doença coronária diagnosticada, sendo, por isso, um estudo de 

prevenção secundária. O estudo perdurou 4,1 anos, acompanhou 2.763 mulheres e 

os primeiros resultados apontavam que os eventos coronarianos, tromboembólicos 

venosos e mortes por doenças cardiovasculares foram semelhantes nas usuárias de 

terapia hormonal e no grupo tratado com placebo 31; 32; 33. Todavia, as complicações 

cardiovasculares observadas nas mulheres que estavam em tratamento hormonal 

ocorreram no primeiro ano do estudo e, por isso, foi aventada a hipótese que o 

tratamento prolongado com estrógeno poderia reduzir o risco cardiovascular, 

prorrogando, assim, o estudo. 31  

Em virtude do exposto acima, esse estudo foi estendido por mais 2,7 anos, 

nomeado HERS II, completando o total de 6,8 anos. Nesta fase, quando 

comparadas mulheres que faziam uso de terapia hormonal com as que não faziam, 

nenhuma diferença foi encontrada em relação à ocorrência de infarto agudo do 

miocárdio, mortes por doença coronariana ou outros eventos cardiovasculares, 

exceto para arritmia ventricular não fatal que foi maior no grupo tratado 34. Em 2002, 

                                            
(*2)

 A média de idade das mulheres alocadas para o estudo era de 66,7 anos. 
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deu-se início a outro estudo clínico com o objetivo de suprir críticas e lacunas 

existentes no HERS I e II.   

O WHI (Women’s Health Initiative) foi um estudo multicêntrico, randomizado e 

duplo-cego que avaliou em mulheres de 50-79 anos o efeito da terapia hormonal na 

prevenção primária da doença cardiovascular, sendo esse o primeiro ponto 

contrapondo-se ao HERS, o qual avaliou a prevenção secundária 34; 35.  

No estudo WHI as mulheres foram divididas em dois grupos. O primeiro grupo 

foi composto por mulheres na pós-menopausa natural que recebeu o mesmo 

esquema de tratamento utilizado no HERS (associação de CEE com 

medroxiprogesterona) e foi observado aumento de 29% no índice de eventos 

cardiovasculares, determinando a finalização do ensaio clínico neste grupo. 

Entretanto, no segundo grupo as mulheres estavam na pós-menopausa induzida por 

histerectomia e essas foram tratadas com CEE sem progesterona, 34 suprindo umas 

das críticas feitas ao ensaio HERS; ausência do uso isolado de estrógeno. Neste 

segundo grupo, o estudo estendeu-se até 2004 e foi demonstrado que o uso isolado 

de CEE aumentava o risco de AVE 34.  

Posteriormente, outros ensaios, incluindo meta-análises, 36 confirmaram o 

aumento de AVE e doença coronária em mulheres que faziam terapia hormonal 36; 37 

sugerindo, portanto, que o estrógeno quando administrado em forma de terapia 

hormonal exercia efeito maléfico no sistema encéfalo-cardiovascular. 

Todos os estudos realizados a respeito da terapia hormonal foram 

considerados de excelente qualidade, no entanto, são alvos de diversas críticas. 

GRODSTEIN et al. (2006) 38 sugeriram que os resultados negativos quanto à 

proteção cardiovascular podem estar relacionados com a média de idade das 

mulheres selecionadas para o estudo, que era de 66,7 anos, ou seja, uma década 
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acima do início da pós-menopausa.  Essa crítica vai ao encontro do observado em 

estudos com macacas Cynomolgus, uma vez que os efeitos benéficos do tratamento 

hormonal na prevenção da aterosclerose somente ocorriam nas fêmeas com menor 

tempo de privação do estrógeno, ou seja, as ovariectomizadas que ficaram menor 

tempo sem receber tratamento hormonal 39. 

De fato, uma revisão do WHI demonstrou que o maior índice de AVE nas 

mulheres que faziam uso de terapia hormonal ocorria naquelas acima de 60 anos, 

ou seja, nas que estavam pelo menos 10 anos na pós-menopausa 40. Com isso, 

aventou-se a timing hypothesis, ou seja, a existência de uma possível janela de 

oportunidade terapêutica para o tratamento hormonal na pós-menopausa, onde o 

estrógeno poderia causar vasculoproteção  41; 42. 

Com a nova percepção sobre os possíveis efeitos do tratamento hormonal de 

acordo com o tempo de início e a idade, outros estudos clínicos foram desenhados. 

O estudo KEEP (Kronos Early Estrogen Prevention Study) demonstrou em 466 

mulheres com idade média de 52,7 anos que o tratamento com 17β-estradiol ou 

CEE iniciado precocemente, ou seja, no início da pós-menopausa, estabilizou a 

calcificação nas placas de ateroma em relação ao grupo placebo 43; 44; 45. Mais 

recentemente, o estudo ELITE (Early versus Late Intervention Trial with Estradiol) 

avaliou a progressão de aterosclerose em mulheres que iniciaram a terapia 

hormonal antes de completarem 6 anos na pós-menopausa e em mulheres que já 

estavam nesta condição por pelo menos 10 anos. Em 2016 foi publicado o primeiro 

resultado desse estudo realizado com 643 mulheres. Foi demonstrado que a 

progressão da placa de ateroma estabilizou nas mulheres que faziam uso de terapia 

hormonal e estavam até 6 anos na pós-menopausa. Estas foram comparadas com 
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mulheres que estavam sob tratamento hormonal há mais de 10 anos na pós-

menopausa e com aquelas tratadas com placebo 46.  

Portanto, é possível considerar a existência de uma janela de oportunidade 

terapêutica onde o tempo de início do tratamento com estrógeno pode conferir ou 

não cardioproteção. Entretanto, os mecanismos pelo qual o hormônio tem esse 

distinto efeito são até o momento ainda desconhecidos.  A figura 2 traz um histórico 

dos ensaios clínicos com estrógeno em mulheres na pós-menopausa e a 

contribuição dos estudos em modelos animais para a complementação dos novos 

ensaios e o entendimento do mecanismo de ação.   

 

 

Figura 2 – Estudos clínicos e experimentais ao longo dos anos sobre o tratamento hormonal com 

estrógeno no sistema cardiovascular. Adaptado de GARCIA et al. (2016) 
47
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1.2 Estrógeno: efeitos no sistema cardiovascular  

 
Os estrógenos são hormônios sexuais com diversas ações fisiológicas e em 

diferentes tecidos como vagina, endométrio, ovários, ossos, sistema nervoso central 

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

ocasionar diferentes efeitos em diversos tecidos-alvo 48. 

As ações clássicas do estrógeno ocorrem por meio de receptores nucleares 

denominados alfa (ERα, NR3A1; gene ERS1) 49; 50 e beta (ERβ, NR3A2: gene 

ERS2) 51 e pelo receptor de membrana acoplado a proteína G denominado GPER 

(do inglês, G-protein coupled receptor 30) 52. 

Os receptores nucleares, ERα e ERβ, são constituídos por quatro domínios 

funcionais similares denominados da seguinte maneira: região amino (NH2)-terminal 

(NTD, do inglês N-Terminal Domain); domínio de ligação ao DNA (DBD, do inglês 

DNA Binding Domain), alça Hinge (ou dobradiça); e domínio de ligação ao agonista, 

localizado na porção carboxi(COOH)-terminal,  (LDB, do inglês, Ligand Binding 

Domain) (Figuras 3 e 4). 

 

 

Fonte: livro do grupo!! Acrescentar ref no programa.  

 

Figura 3 – Esquema representativo dos domínios funcionais dos receptores clássicos de 
estrógeno alfa (ERα-66kDa) e beta (ERβ). Fonte: Costa et al. (2016) 

1
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Figura 4 – Esquema representativo da estrutura gênica do receptor de estrógeno alfa (ERS1 – ERα). 
Adaptado de ARNAL et al. (2017) 

53
 

 
O NTD contém uma região autônoma de ativação transcricional, denominada 

AF-1, que modula positivamente ou negativamente a transcrição de diversos genes  

de forma específica em cada célula. Este domínio de regulação é consideravelmente 

diferente entre o ERα e o ERβ, pois possuem apenas 16-20% de homologia (Figura 

3) 54.  

 O domínio DBD é o mais conservado entre ERα e ERβ com 95% de 

homologia e está estruturado na forma de dois dedos de zinco capazes de 

reconhecer sequências específicas de DNA em genes-alvo; é denominado de 

elemento responsivo ao estrógeno – ERE. O domínio Hinge é essencial para a 

dimerização do receptor e é também um local de rotação (por isso a designação de 

Hinge, em português "dobradiça") que é essencial para que o receptor alcance 

diferentes conformações necessárias para a ligação ao DNA (Figura 3).  

Na porção carboxi-terminal do receptor está o domínio LBD que contém o sitio 

de ligação ao hormônio e é responsável pela maior parte das funções ativadas pelo 

agonista como dimerização do receptor e sua translocação para o núcleo, além da 

atração de moléculas co-reguladoras da transcrição gênica via região autônoma de 

ativação. Essa região é denominada de AF-2 55. Em contraste com a grande 
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homologia do DBD entre os dois receptores, os domínios LBD de ERα e ERβ exibem 

muito menos homologia, 59%, sugerindo que as afinidades dos 

agonistas/antagonistas para os subtipos de receptores podem diferir (Figura 3). 

Ambos os receptores nucleares ERα e ERβ foram descritos no sistema 

cardiovascular sendo observada expressão no músculo liso 56 e no endotélio 

vascular 57.  

A proteção do estrógeno endógeno no sistema cardiovascular foi observada 

em diversos modelos animais fêmeas como em ratas espontaneamente hipertensas 

(SHR) 58; 59, DOCA-sal 60; 61, Dahl sal-sensível 62 New Zealand 63 Sprague-Dawley 26 

e Wistar 30.  

Para atuar em seus receptores intracelulares, o estrógeno penetra nas células 

por difusão passiva e no citoplasma celular ligam-se aos receptores desencadeando 

ações transcricionais (genômica clássica) e não transcricionais (não clássica)(*3). Os 

efeitos não transcricionais ocorrem de maneira rápida (de segundos a minutos) e, 

como o próprio nome diz, independentemente de transcrição gênica e síntese 

proteica 64. Na vasculatura esses efeitos estão associados principalmente à 

vasodilatação e proteção vascular via a produção de prostaciclina 65, ativação de 

quinases, fosfatases e de canais iônicos presentes na membrana, levando à 

mobilização de cálcio, ativação de segundos mensageiros e à produção de óxido 

nítrico (NO)66. 

Nos efeitos transcricionais, após a formação do complexo estrógeno-receptor, 

há a translocação deste complexo para o núcleo onde ocore a ligação ao elemento 

responsivo ao estrógeno e a regulação da expressão de diferentes genes-alvo 67. Na 

vasculatura, a ação estrogênica afeta a expressão de genes envolvidos na síntese 

                                            
(*3) 

Atualmente pode ser encontrado o termo canônico e não canônico  
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de proteínas que alteram o tônus vascular e que participam da resposta a injúria 

vascular e aterosclerose. Dentre estes genes, o da eNOS 68; 69, da ciclooxigenase-1 

e 2 (COX-1 e COX-2) 70, da prostaciclina sintase (PGI2S) 71 têm sua expressão 

modulada positivamente, enquanto os genes da endotelina  60, das MAPKs (mitogen-

activated protein kinase) 72 e da NADPH oxidase 27; 28 são regulados negativamente. 

O NO, além de um potente vasodilatador, é anti-agregante plaquetário e inibe 

a proliferação das células do músculo liso vascular, sendo que a redução deste 

componente em carótidas pode ser o fator determinante para a disfunção vascular 

neste vaso. O NO  é produzido a partir da transformação da L-arginina em L-citrulina 

pela NO sintase (NOS). Três isoformas da NOS foram descritas: nNOS (NOS I – 

neuronal), iNOS (NOS II – induzível) e eNOS (NOS III – endotelial) 73.73.  

Além das isoformas da NOS, distintos mecanismos podem estar envolvidos 

na produção/biodisponibilidade do NO, tais como: a geração de EROs, 

principalmente o ânion superóxido 59; 74, o aumento do cálcio intracelular ([Ca2+]i) 75, 

ativação não genômica da via PI3K/fosfoquinase B (PKB/AKT) 76 e diminuição da 

ADMA, inibidor endógeno da eNOS 77.  

O outro fator que pode ser modulado pelo estrógeno são eicosanóides, 

compostos biologicamente ativos de origem lipídica e derivados do ácido 

araquidônico e, neste grupo, estão incluídas(os) as prostaglandinas, o tromboxano, 

os leucotrinenos, as lipoxinas e os HETEs.  

A prostaciclina (PGI2) e o tromboxano (TXA2) são prostanóides essenciais 

para o sistema cardiovascular, pois atuam na manutenção do tônus de micro e 

macrovasos. A PGI2 é um importante vasodilatador e inibidor da agregação 

plaquetária, enquanto o TXA2 promove vasoconstrição e induz a agregação 

plaquetária, ou seja, possuem efeitos opostos. O desequilíbrio entre a produção 
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desses prostanóides (vasoconstritor versus vasodilatador) está relacionado ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares 78. 

A formação desses prostanóides ocorre por meio da enzima ciclooxigenase 

(COX) que converte, por meio de uma reação de ciclooxigenação, o ácido 

araquidônico no metabólito instável PGG2 e posteriormente por meio da reação de 

peroxidação converte o PGG2 em PGH2, metabólito mais estável 79.  Duas isoformas 

da COX são conhecidas e denominadas COX-1 e COX-2. A COX-1 é uma enzima 

considerada constitutiva e está expressa em todo o organismo 80; 81 e no sistema 

cardiovascular está relacionada com a produção de prostanóides que promovem 

proteção 82. A COX-2 é considerada enzima induzível, pois sua expressão é 

aumentada em áreas de inflamação e lesões ateroscleróticas 80;  81, entretanto já foi 

observada sua expressão constitutivamente 80.   

Os metabólitos PGG2 e PGH2 são ainda metabolizados enzimaticamente para 

que haja a formação de prostanóides ativos. As prostaglandinas são metabolizadas 

pelas prostaciclina sintase (PGI2S) e tromboxano sintase (TXA2S), gerando assim os 

metabólitos PGI2 e TXA2, respectivamente (Figura 5) 78; 81. 
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Figura 5- Esquema representativo da biossíntese de prostanóides. Adaptado de 

Hermenegildo et al. (2006) 
78

 

Portanto, alterações em um ou mais desses componentes moleculares 

vasculares podem responder pelo aumento do índice de doenças cardiovasculares 

em mulheres na pós-menopausa e o tratamento com estrógeno pode ser ter efeitos 

positivos e/ou negativos por interferir com esses parâmetros. 
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1.3 Envelhecimento e pós-menopausa: associação com as doenças 

cardiovasculares 

 O envelhecimento per se é considerado um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares por promover alterações estruturais e 

funcionais que levam à disfunção endotelial, rigidez e remodelamento arterial 83; 84.  

A senescência como um processo celular geneticamente programado foi 

descrito pela primeira vez por HAYFLICK et al. (1961) 85 em culturas de fibroblastos. 

Os autores observaram que as células estudadas deixavam de se dividir após um 

número finito de duplicações populacionais, propondo assim a replicative 

senescence theory of ageing. De acordo com essa teoria, as células envelhecem 

perdendo sua capacidade de divisão e se acumulam nos tecidos durante todo o 

período de vida do organismo. Apesar dessa perda da capacidade de divisão, a 

célula continua biologicamente ativa e devido ao seu fenótipo alterado modifica sua 

função tecido-específico, podendo promover doenças associadas ao envelhecimento 

86; 87. A parada da divisão celular pode ocorrer por diferentes mecanismos e dentre 

eles podemos citar o aumento na expressão de fatores que inibem a entrada na fase 

S (síntese) da divisão mitótica, momento em que ocorre a duplicação do DNA 86.  

Nas células vasculares, o aumento da geração de ânion superóxido é um dos 

principais fatores discutidos que promovem a disfunção endotelial no 

envelhecimento, principalmente pela capacidade dessa espécie reativa de oxigênio  

em reduzir a biodisponibilidade de NO 88; 89; 90. Entretanto, vem sendo descrito 

também que o desequilíbrio na produção de prostanóides pode ser outro fator para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares no envelhecimento 78; 91; 92; 93. 

Durante anos os experimentos em modelos animais de pós-menopausa - fêmeas 

ovariectomizadas - foram realizados em animais jovens e com isso os resultados do 



33 
 

efeito e as vias de sinalização do estrógeno na vasculatura podem ser distintos 

comparando-os com modelos de envelhecimento.   

O envelhecimento cronológico promove disfunção endotelial em modelos 

animais 94; 95 e em humanos 96, entretanto atualmente o modelo murino de 

senescência acelerada (SAMP) vem sendo associado às alterações vasculares 

similares ao envelhecimento cronológico, porém com características específicas de 

acordo a linhagem. Machos e fêmeas intactas SAMP apresentam disfunção 

endotelial em comparação com os animais resistentes à senescência-acelerada 

(SAMR)97;  98  

Em 1981 TAKEDA et al. (1981) 99 desenvolveram a linhagem de 

camundongos SAMP (do inglês, senescence-accelerated mice prone – figura 6), 

considerado modelo de envelhecimento precoce, a partir do cruzamento da 

linhagem AKR/J, modelo murino para estudos de leucemia. A partir de observações 

apenas visuais, os autores constataram que dentro do mesmo grupo de AKR/J havia 

padrões diferentes de envelhecimento. Por isso, para confirmar a hipótese, os 

autores realizaram um score de envelhecimento que avaliava características como 

falta de brilho na pelagem, rugosidade da pele, lesões oftalmológicas e tempo de 

vida. A partir deste score, foi realizado o cruzamento entre machos e fêmeas que 

obtiveram score mais elevado e após cinco cruzamentos as características avaliadas 

mantiveram-se e passaram a se desenvolver mais precocemente, surgindo assim a 

linhagem SAMP. Dentre esses havia os animais que com a mesma faixa etária não 

desenvolviam envelhecimento precoce, score baixo, e por isso foram denominados 

“resistentes a senescência” (SAMR). 

Atualmente foram descritas nove linhagens de SAMP 

(SAMP1/2/3/6/7/8/9/10/11) e três de SAMR (SAMR1/4/5). As linhagens foram 
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caracterizadas de acordo com determinadas características em comum. Por 

exemplo, a linhagem SAMP8 é considerada modelo de déficit cognitivo, devido a 

alterações cerebrais semelhantes ao do Alzheimer 100, por isso é uma das linhagens 

mais utilizadas neste tipo de estudo. Além disso, foi caracterizada também como 

modelo de envelhecimento vascular por apresentar aumento na vasoconstrição 

induzida por fenilefrina e U46619 e, além disso, redução na vasodilatação induzida 

por ACh 98; 101. 

As alterações vasculares observadas no envelhecimento, no modelo murino 

SAMP8, aparecem mais precocemente (6 meses), quando comparadas com aquelas 

em ratas SHR (16 meses) 102 e Wistar (20 meses) 103. A média de vida dos animais 

SAMP8 varia entre 10 e 18 meses 104, enquanto a dos SAMR1 entre 19-21 meses 

(Ver Figura 6). 

SAMR1

(8 meses)

SAMP8

(8 meses)

 

Figura 6 – Imagens ilustrativas de camundongos da linhagem SAMP. Esquerda: machos e fêmeas 
SAMP com 6, 11 e 18 meses; fonte: TAKEDA et al. (1981) 

99
. Direita: fêmeas SAMP8 e SAMR1 

ovariectomizadas na idade de 8 meses.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

1.3.1 Splicing alternativo e a formação de novas proteínas funcionais do 
receptor de estrógeno 

 
Splicing é um processo pós-transcricional fisiológico em eucariotos no qual 

introns são removidos e os éxons são unidos em única determinada sequência, 

fazendo com que o pré-RNAm seja transcrito em RNAm maduro 105; 106. Por outro 

lado, o processo de splicing alternativo é definido como um procedimento no qual 

moléculas idênticas de pré-RNAm são transcritas de distintas formas, gerando 

RNAm alternativos maduros e com isso a tradução de uma grande diversidade de 

proteínas 107; 108; 109 que possuem estrutura, localização e função diferentes 110. 

Como resultado final, pode ser observada alteração da atividade celular que 

desencadeariam anormalidades associadas a doenças como o câncer e  do sistema 

cardiovascular. 106  

Diversos splicing alternativos foram identificados para os receptores de 

estrógeno, principalmente do ERα-66kDa, sendo esses produzidos principalmente 

pela eliminação de determinados éxons ou uso alternativo de éxons terminais 111. O 

ERα-36kDa é um splicing alternativo do receptor clássico de estrógeno, o ERα-

66kDa, identificado em células MCF-7, linhagem celular epitelial derivada de câncer 

mamário 112. 

O ERα-36kDa contém 283 aminoácidos e sua transcrição ocorre do éxon 2 ao 

7 mais 27 aminoácidos residuais do último éxon (Figura 7), assim este splicing 

alternativo perde os domínios funcionais AF1 e AF2 112. A expressão desse receptor 

foi descrita em diversos tipos de câncer e associado à ativação de vias de 

proliferação, invasão e migração celular, principalmente por via não transcricional  

113; 114. 
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Figura 7 - Esquema representativo dos domínios funcionais do receptor clássico de estrógeno, ERα-
66kDa, e os splicing alternativos ERα-36kDa e ERα-46kDa . Adaptado SOŁTYSIK et al. (2016) 

113
. 

 

Tendo em vista que o tempo em que o tratamento com estrógeno é 

instaurado pode influenciar no resultado final do seu efeito sobre as alterações 

vasculares, a diferença de resultados quando modelos animais de pós-menopausa 

jovens ou velhos são utilizados e a ausência de mecanismos descritos na literatura 

que expliquem a ação do tratamento com estrógenos em modelo animal velho de 

pós-menopausa, se fazem necessário estudos que reúnam tais critérios, a fim de se 

elucidar com clareza o efeito do tratamento com estrógeno na pós-menopausa. 
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2.  OBJETIVO 

 
Avaliar os efeitos dos tratamentos com estrógeno iniciado precoce e 

tardiamente sobre a função de artérias carótidas e os respectivos mecanismos 

moleculares em camundongos fêmeas ovariectomizadas com senescência-

acelerada (SAMP8) e resistente à senescência-acelerada (SAMR1). 
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7 CONCLUSÃO 

 
   Os dados apresentados permitem concluir que o estrógeno promove efeitos 

distintos nas carótidas comuns de fêmeas SAMR1 e SAMP8 ovariectomizadas, 

sendo benéficos em SAMR1 e maléficos em SAMP8, dependo do tempo de início do 

tratamento. Esse efeito distinto confirma a existência da janela de oportunidade 

terapêutica durante o tempo de privação do estrógeno.  

 

8 PERSPECTIVA  

 
O tratamento com estrógeno na pós-menopausa deve ser revisto e, quando 

necessário, administrado com cautela, visto que, em modelo animal de 

envelhecimento, quanto mais tarde inicia-se o tratamento maior o dano vascular. 

Além disso, é importante ressaltar que o tratamento precoce não exerceu nenhum 

efeito benéfico do ponto de vista vascular, apenas manteve as características já 

observadas na ausência do hormônio.  

A janela de oportunidade terapêutica confirma-se ainda mais com este 

trabalho e, além disso, parece esta associada à formação de splicing alternativo 

funcional do ERα.  Sendo assim, em um futuro não distante, novos tratamentos 

farmacológicos específicos poderão surgir para tratamento/prevenção as doenças 

cardiovasculares em mulheres na pós-menopausa.   
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