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RESUMO
Introdução: A redução dos fogachos com a terapia de reposição de estrógenos sugere uma etiologia
hormonal. No entanto, os níveis de estrógeno não parecem ser os únicos relacionados aos fogachos.
Sugere-se a existência
ência de uma alteração do centro termorregulador, devido a uma hipoperfusão cerebral
ou uma compressão de gânglios simpáticos cervicais, ambos ocasionados por possíveis alterações em
coluna cervical. Metodologia: Análise retrospectiva de 72 prontuários de mulheres com diagnóstico
clínico de menopausa e sintomas vasomotores, atendidas pelo Ambulatório de Ginecologia do HUEC.
As pacientes foram divididas em três grupos: (1) pacientes com mais de cinco anos de menopausa e
persistência dos sintomas vasomotores, sem tratamento medicamentoso; (2) pacientes com início ou
recidiva dos sintomas vasomotores após anos de ausência desses sintomas ou do início da menopausa,
sem atual tratamento medicamentoso e (3) pacientes menopausadas resistentes ao tratamento hormonal
e não hormonal dos sintomas vasomotores. Foram traçados os perfis de cada grupo, avaliados os
sintomas e sua associação com possíveis alterações em radiografias cervicais. Resultados: O segundo
grupo foi o que mais apresentou sintomas relacionados às cervicopatias.
cerv
A alteração radiográfica mais
comum em todos os grupos foi a degeneração discal, mais prevalente abaixo do nível de C4.
Conclusão: A maioria das mulheres apresentou alterações radiográficas.
radiográficas. O grupo II pareceu ter maior
relação com alterações cervicais,
rvicais, por ter maior percentual de sintomas associados às cervicopatias.
Entretanto, não há diferenças significativas na quantidade de radiografias alteradas em relação ao grupo
I, que apresentou maior prevalência de sintomas vasomotores.
Palavras chave: Menopausa. Fogachos. Cervicopatias. Centro termorregulador.
ABSTRACT
Introduction: The reduction in hot flashes with estrogen replacement therapy suggests a hormonal role.
However, estrogen levels do not seem to be the ones related to hot flashes. It is
is suggested that there is a
change in the thermoregulatory center, due to cerebral hypoperfusion or a compression of cervical
sympathetic ganglia, both caused by possible changes in the cervical spine. Methodology:
Retrospective analysis of medical records of 72 women diagnosed with menopause and vasomotor
symptoms, served by the Clinic of Gynecology HUEC. The patients were divided into three groups: (1)
patients older than 5 years of menopause and vasomotor symptoms persist, without drug treatment, (2)
patients
ients with onset or recurrence of vasomotor symptoms after years of absence of symptoms or onset of
menopause, no current drug treatment and (3) postmenopausal patients resistant to hormone therapy and
nonhormonal therapy of vasomotor symptoms. Profiles were
were drawn from each group, evaluated the
symptoms and their association with possible changes in cervical radiographs. Results: The second
group was the most developed symptoms related to cervical disorder. The most common imaging
findings in all groups was disc degeneration, the most prevalent below the level of C4. Conclusion:
Most of the patients had radiographic changes in the cervical spine. Group II seemed to have higher
correlation with cervical changes, by having a higher percentage of symptoms associated
assoc
with cervical
disorder. However, there was no significant differences in the number of radiographs changed compared
to group I, which had a higher prevalence of vasomotor symptoms.
Key words: Menopause. Hot Flashes. Cervical disorder. Thermoregulatory
ry center.
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INTRODUÇÃO
O climatério consiste na fase de declínio da função folicular ovariana, compreendida
aproximadamente dos 40 aos 65 anos de idade. O período de pós-menopausa tem início após a
falência folicular.
Os sintomas climatéricos são resultado de progressiva deficiência na produção de estrógenos
por uma resposta inadequada à estimulação dos ovários. Os tecidos sensíveis ao estrógeno ficam
privados desses hormônios e os receptores de estrógeno não exercem seu efeito sobre os órgãos
urogenitais, sistema cardiovascular e sistema nervoso central, produzindo os sintomas disfuncionais
da pós-menopausa.
Os fogachos são o sintoma mais comum da menopausa em mulheres norte-americanas,
afetando 79% das mulheres em peri-menopausa e 65% das que estão em pós-menopausa(1),
mostrando-se como um fator deletério da qualidade de vida da população acometida por esses
sintomas. Na maioria das mulheres, eles desaparecem pouco depois da menopausa. Algumas delas,
porém, apresentam esse sintoma por muitos anos. Pouca atenção tem sido dada a essa minoria de
mulheres que continuam apresentando fogachos por cinco anos ou mais após a menopausa, mesmo
conhecido que essa população possui maior risco de sofrer efeitos adversos pelo uso de estrógeno
no tratamento de seus sintomas. O risco de ter um diagnóstico de câncer de mama é maior em
mulheres que utilizam terapia de reposição hormonal (TRH) e também aumenta conforme a duração
de seu uso(2). Além disso, o uso de estrógenos e de tibolona pode aumentar também o risco de
câncer de endométrio.(3)
Em uma pesquisa realizada com 3167 mulheres pós-menopausadas para investigação de
persistência de fogachos, mais de 20% das pacientes com 5 a 9 anos de menopausa relataram
fogachos clinicamente significativos e 10% das mulheres com 10 anos ou mais em pós-menopausa
apresentaram esse sintoma. Entre as pacientes com 2 a 5 anos pós-menopausa que relataram
fogachos no início da pesquisa, 66% persistiram com os sintomas após 3 anos, comparados com
46% das mulheres com 20 anos ou mais após a menopausa.(4)
Os sintomas de fogachos se caracterizam por uma resposta à dissipação de calor, que
consiste em sensações súbitas de calor intenso, associadas à sudorese, rubor e vasodilatação
periférica. A patogênese exata dos fogachos ainda não é bem elucidada. Sugere-se a existência de
uma alteração no sistema homeostático termorregulatório.(5)
Dado que as ondas de calor ocorrem na maioria das mulheres com diminuição dos níveis de
estrógeno, tanto na menopausa natural quanto na cirúrgica, há pouca dúvida de que os estrógenos
estão envolvidos no seu início. Isto é suportado pelo fato de que a administração de estrogênio
praticamente elimina as ondas de calor.(6) No entanto, somente a diminuição de estrógeno não
explica a etiologia desse sintoma, devido ao fato de que não há correlação entre a ocorrência de
fogachos e níveis plasmáticos de estrógenos, nem existem diferenças nos níveis plasmáticos desse
hormônio entre mulheres sintomáticas e assintomáticas.(7) Além disso, meninas pré-púberes têm
baixos níveis de estrógeno e não apresentam fogachos. Assim, a deficiência de estrogênio é
necessária, mas não é suficiente para explicar a ocorrência dos fogachos.
Uma evidência de que os fogachos podem ser controlados centralmente é a provável
existência de um mecanismo noradrenérgico central. Em um estudo, Freedman constatou que a
temperatura corporal aumentou por aproximadamente 17 minutos antes dos fogachos se iniciarem e
que o metabolismo da noradrenalina aumentou cerca de 16 minutos após o sintoma. Além disso, ele
encontrou um aumento nos níveis plasmáticos de 3-methoxy-4-hydroxy-phenylglycol (MHPG), um
metabólito da noradrenalina derivado principalmente do cérebro. As conclusões desta pesquisa
suportam a idéia de que os fogachos são precipitados por um evento central, e não simplesmente
por uma alteração vascular periférica.(7) Além disso, os estrógenos modulam a atividade
noradrenérgica central, sendo possível a associação desse efeito com a deficiência de estrógenos na
menopausa.
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De acordo com a teoria de que a temperatura corporal é mediada por uma área do sistema
nervoso central, a temperatura corporal é normalmente regulada entre um limiar superior pela
transpiração e vasodilatação periférica e um limiar inferior pelos tremores. Entre esses limites há
uma zona neutra em que as principais respostas de termorregulação, como a sudorese e os tremores,
não ocorrem. Segundo esta teoria, as respostas de dissipação de calor dos fogachos (suores e
vasodilatação periférica) seriam desencadeadas se a temperatura corporal sofresse uma elevação
que ultrapassasse o limiar superior.(7) Freedman realizou um estudo submetendo mulheres pósmenopausadas sintomáticas e assintomáticas a aquecimento e ambiente de refrigeração,
mensurando a temperatura corporal através de sonda retal e pílula de telemetria ingerida pelas
pacientes. A zona de termoneutralidade mensurada para mulheres sintomáticas foi 0,0º C e 0,4º para
as assintomáticas. Freedman sugere um estreitamento da zona neutra da termorregulação em
mulheres pós-menopausadas que apresentam sintomas de fogachos.(8) Portanto, pequenas elevações
na temperatura corporal desencadeariam os fogachos, devido a uma zona neutra reduzida.
A causa do desaparecimento desses sintomas em algumas mulheres e a persistência por
muitos anos em outras ainda é desconhecida. A hipótese aqui apresentada seria a presença de lesões
degenerativas em coluna cervical, compatíveis com artrose, que causariam a compressão de
estruturas indiretamente ligadas à regulação da temperatura, como o gânglio estrelado e a artéria
vertebral.
Um estudo realizado por Lipov e colaboradores demonstrou que o bloqueio do gânglio
estrelado, um bloqueio seletivo do sistema nervoso simpático, pode aliviar os sintomas de fogachos
em mulheres pós-menopausadas(5). Mediante a idéia de que os fogachos podem ser centralmente
mediados e que o gânglio estrelado apresenta ligações com a área do sistema nervoso central, esse
estudo sugere que o bloqueio desse gânglio promova um alívio dos fogachos através da inibição das
conexões do sistema nervoso central com o sistema nervoso simpático, permitindo que o sistema
termorregulador se redefina.
Os gânglios simpáticos cervicais percorrem paralelamente a coluna cervical, anterolateralmente aos corpos vertebrais. O gânglio cervical superior, o maior gânglio simpático cervical,
é localizado ao nível de C2-C3. Um estudo sobre tontura de origem cervical demonstrou que uma
disfunção cervical superior tem sido a hipótese para um impacto negativo sobre esse gânglio,
podendo afetar a inervação simpática das artérias vertebral e carótida interna, resultando em uma
hipoperfusão na circulação posterior e queixas de tontura.(9) Se uma determinada disfunção na
coluna cervical pode implicar em um quadro de insuficiência vertebrobasilar, com hipoperfusão na
circulação posterior, as áreas do encéfalo perfundidas por esse sistema sofreriam alterações e
produziriam sintomas, como demonstrado acima.
O sistema arterial vertebrobasilar supre as áreas do tronco cerebral, cerebelo, lobo occipital,
lobo temporal posterior e tálamo.(10) O hipotálamo é a área do sistema nervoso central que tem sido
considerada a principal responsável pelo controle do mecanismo termoregulatório. No entanto, o
controle da temperatura é complexo e envolve também a integração dos sistemas periférico e
central. Em um estudo realizado para investigar as respostas do sistema nervoso central em relação
às mudanças de temperatura da pele, foram identificadas as áreas do córtex somatossensorial, cortex
insular, cíngulo anterior, tálamo e hipotálamo.(11)
Um estudo mostrou que o córtex insular pode estar relacionado com a regulação da
temperatura. Freedman mensurou a atividade cerebral durante os fogachos em mulheres pós
menopausadas através de ressonância nuclear magnética. Concluiu-se que a ativação do córtex
insular está associada com a onda de calor descrita durante os fogachos e que a termorregulação em
humanos parece ser representada por uma rede de distribuição córtico-subcortical, em vez de em
uma única estrutura localizada.(12)
A hipótese aqui apresentada expõe a idéia de que uma compressão causada por determinada
alteração na coluna cervical proporcionaria um quadro de insuficiência vertebrobasilar e
consequente hipoperfusão das áreas cerebrais termorreguladoras em mulheres pós menopausadas.
Esse acometimento seria o responsável pela persistência dos sintomas vasomotores por período
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prolongado, resistência ao tratamento medicamentoso ou início ou recidiva dos sintomas após anos
de uma menopausa já estabelecida.
Tem-se notado na prática clínica que algumas pacientes com essa sintomatologia
apresentaram também artrose cervical, investigada pela presença de cervicobraquialgia, além dos
fogachos persistentes. Este estudo teve por objetivo a pesquisa de possíveis alterações na coluna
cervical nessa população. Poucos estudos são realizados com mulheres que continuam apresentando
fogachos durante a pós-menopausa, o que poderia auxiliar no tratamento efetivo desses sintomas.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada através de análise retrospectiva de 72 prontuários de mulheres
atendidas pelo Ambulatório de Ginecologia do HUEC durante o período de 2006 a 2011. Foram
incluídas na amostra mulheres com diagnóstico clínico de menopausa, apresentando sintomatologia
vasomotora e que se enquadrassem nos seguintes grupos: (1) pacientes com mais de cinco anos de
menopausa e persistência dos sintomas vasomotores, sem tratamento medicamentoso; (2) pacientes
com início ou recidiva dos sintomas vasomotores após anos de ausência desses sintomas ou do
início da menopausa, sem atual tratamento medicamentoso e (3) pacientes menopausadas resistentes
ao tratamento hormonal e não hormonal dos sintomas vasomotores.
Os prontuários inclusos deveriam conter o laudo descritivo de radiografia cervical. Os
critérios de exclusão da amostra foram mulheres que haviam realizado histerectomia sem
anexectomia e ausência de laudo de radiografia cervical no prontuário.
Foram traçados os perfis de cada grupo e avaliados quais os sintomas apresentados por essas
pacientes e sua associação com possíveis alterações em radiografias cervicais. Foram quantificados
a idade, o período de pós-menopausa e o tempo relacionado aos fogachos apresentados.
Relacionou-se também o tipo de medicação já utilizada pela paciente e durante quanto tempo esse
tratamento foi realizado pelas pacientes resistentes ao tratamento medicamentoso.

RESULTADOS
Entre os 72 prontuários analisados, 15 pacientes apresentaram persistência dos fogachos
com ao menos cinco anos de evolução desde o início da menopausa, sem uso de tratamento
medicamentoso, sendo incluídas no primeiro grupo da pesquisa. O segundo grupo foi constituído
por 20 mulheres que relataram início ou recidiva dos sintomas após anos em pós-menopausa,
também sem tratamento medicamentoso. Os 37 casos restantes foram incluídos no terceiro grupo,
compreendendo as pacientes que foram submetidas a tratamento medicamentoso sem resultado.
Dentre estas, 21 continuaram apresentando sintomas vasomotores após cinco anos em menopausa e
11 tiveram início ou recidiva dos sintomas depois de cessados os fogachos ou do início da
menopausa.
O período mais frequente de início da menopausa nos três grupos permaneceu entre 46 e 50
anos de idade, com uma média de 44,2 anos no grupo I, 48,5 anos no grupo II e 46,5 anos no grupo
III. A média de anos em pós-menopausa foi de 8,8 anos no grupo I, compatível com o tempo de
fogachos, também de 8,8 anos. O segundo grupo teve uma média de 13,45 anos em pós-menopausa
e de 3,45 anos desde o aparecimento dos fogachos. O grupo III apresentou uma média de pósmenopausa de 9,7 anos e de 6,7 anos de fogachos. A média de idade de início dos fogachos foi de
44,2 no grupo I, 58,5 no grupo II e 49,5 no grupo III.
Entre as 15 pacientes do primeiro grupo, 10 (67%) relataram outros sintomas além dos
fogachos. Os mais frequentes foram sudorese (40%) e insônia (20%), seguidos de cervicalgia e
parestesia de membros superiores (MMSS), ambos com 13% dos sintomas associados. Cefaleia e
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impotência de MMSS foram menos frequentes. Nenhuma paciente desse grupo apresentou queixas
de tontura (Tabela 1a).
No segundo grupo, 14 das 20 pacientes (70%) apresentaram sintomas associados. Os mais
frequentes foram parestesia de MMSS (42%), cervicalgia (23%) e impotência de MMSS (15%).
Queixas de tontura, insônia e sudorese foram menos frequentes. Nenhuma paciente do grupo II
apresentou cefaleia (Tabela 1b).
Em relação ao terceiro grupo, 22 mulheres das 37 (59%) relataram sintomas associados.
Entre eles, sudorese e parestesia de MMSS foram os mais comuns, ambos com 25,7%, seguidos de
cervicalgia (14%), tontura (11,4%), insônia (11,4%), impotência de MMSS (8,6%) e cefaleia (3%)
(Tabela 1c).
Tabela 1a - Sintomas associados aos fogachos grupo I.
Sintomas
Pacientes
Porcentagem
Sudorese
Insônia
Cervicalgia
Parestesia MMSS
Cefaleia
Impotência MMSS
Tontura

6
3
2
2
1
1
0

40%
20%
13,3%
13,3%
6,6%
6,6%
--

Tabela 1b - Sintomas associados aos fogachos grupo II.
Sintomas
Pacientes
Porcentagem
Parestesia MMSS
Cervicalgia
Impotência MMSS
Tontura
Insônia
Sudorese
Cefaleia

11
6
4
2
2
1
0

42,3%
23%
15,4%
7,7%
7,7%
3,8%
--

Tabela 1c - Sintomas associados aos fogachos grupo III.
Sintomas
Pacientes
Porcentagem
Sudorese
Parestesia MMSS
Carvicalgia
Tontura
Insônia
Impotência MMSS
Cefaleia

9
9
5
4
4
3
1

25,7%
25,7%
14,3%
11,4%
11,4%
8,6%
2,8%
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Em relação às radiografias de coluna cervical, o grupo I apresentou uma porcentagem de
67% (10 entre 15 pacientes) de alguma alteração radiográfica. Dentre elas, sete (70%)
demonstraram lesão degenerativa discal em algum nível da coluna cervical, uma apresentou
degeneração discal associada à artrose interapofisária, uma somente artrose interapofisária e outra
apresentava retificação da coluna cervical (Tabela 2a). Noventa por cento dos espaços cervicais
afetados pelas cervicopatias estavam em um nível abaixo de C4: 40% estavam ao nível de C5-C6,
30% em C6-C7 e 20% em C4-C5 (Tabela 3a).
No grupo II, 16 das 20 pacientes (80%) apresentaram laudos compatíveis com cervicopatias.
Entre elas, 15 (94%) apresentaram degeneração discal e somente uma apresentou osteofitose
(Tabela 2b). Entre os seguimentos cervicais mais afetados, 86% se situavam abaixo de C4, com
35% em C5-C6, 28% em C4-C5 e 23% em C6-C7 (Tabela 3b).
Já entre as 37 pacientes do terceiro grupo, 27 (73%) apresentaram alterações radiográficas.
Entre essas pacientes, 20 (74%) apresentaram lesão degenerativa discal em algum nível da coluna
cervical, quatro (15%) apresentaram degeneração discal e artrose interapofisária, duas (7,4%)
somente artrose interapofisária e uma apresentou degeneração discal e osteófitos (Tabela 2c). Entre
os segmentos cervicais mais afetados, 81% se situavam abaixo do nível de C4, com 36% em C5-C6,
26% em C4-C5, 19% em C6-C7, seguidos de 16 % em C3-C4 e 3% em C2-C3 (Tabela 3c).
Tabela 2a - Alterações em radiografias cervicais no grupo I.
RX cervical Pacientes %
Alterações RX
Pacientes
Alterados

10

Normais

67

5

Degeneração discal
Degeneração discal e artrose interapofisária
Artrose interapofisária
Retificação coluna cervical

%

7
1

70
10

1
1

10
10

33

Tabela 2b - Alterações em radiografias cervicais no grupo II.
RX cervical Pacientes %
Alterações RX
Pacientes %
Alterados

16

Normais

4

80 Degeneração discal
Osteófitos
20

15
1

94
6

Tabela 2c - Alterações em radiografias cervicais no grupo III.
RX cervical Pacientes %
Alterações RX
Pacientes
Alterados

Normais

27

10

73

Degeneração discal
Degeneração discal e artrose interapofisária
Artrose interapofisária
Degeneração discal e osteófitos

%

20
4

74
15

2
1

7
4

27
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Tabela 3a – Principais espaços cervicais afetados no grupo I.
Espaços cervicais
Porcentagem
C2-C3
C3-C4
C4-C5
C5-C6
C6-C7

0
10
20
40
30

Tabela 3b – Principais espaços cervicais afetados no grupo II.
Espaços cervicais
Porcentagem
C2-C3
C3-C4
C4-C5
C5-C6
C6-C7

5
9
28
35
23

Tabela 3c – Principais espaços cervicais afetados no grupo III.
Espaços cervicais
Porcentagem
C2-C3
C3-C4
C4-C5
C5-C6
C6-C7

3
16
26
36
19

Entre as pacientes que faziam uso de tratamento hormonal e/ou não hormonal para os
sintomas vasomotores, sem resultado efetivo (grupo III), os mais utilizados foram isoflavona 40 mg
(16,22%), estradiol 2 mg e acetato de noretisterona 1 mg (16,22%), estrógeno conjugado 0,625 mg
(10,81%), cinarizina 25 mg (10,81%) e tibolona 2,5 mg (10,81%). Independente da dose, os
medicamentos mais utilizados foram isoflavona (21,62%), cinarizina (16,22%) e estradiol e acetato
de noretisterona (16,22%). Os medicamentos em maior tempo de uso foram estrógeno conjugado
0,300 mg, tibolona 1,25 mg e isoflavona 40 mg, todos com uma média de 7 anos de uso, sendo que
a isoflavona 40 mg foi utilizada por mais mulheres (Tabela 4). A média total de anos de uso de
tratamento medicamentoso sem resultado efetivo foi de aproximadamente 4,4 anos.
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Tabela 4 - Tratamento medicamentoso sem resultado.
Medicamentos
Pacientes Porcentagem Anos
Estrógeno conjugado 0,300mg
Estrógeno conjugado 0,625mg
Tibolona 1,25mg
Tibolona 2,5mg
Isoflavona 40mg
Isoflavona 80mg
Cinarizina 25mg
Cinarizina 50mg
Estrógeno conj 0,300mg + tibolona 2,5mg
Estrógeno conj 0,625mg + tibolona 2,5mg
Estrógeno conj 1,25mg + tibolona 2,5mg
Estradiol 2mg - acetato de noretisterona 1mg
Valerato de est. 2mg – acet. de ciproterona 1mg
Estradiol 1mg - drosperinona 2mg

1
4
1
4
6
2
4
2
1
1
2
6
2
1

2,70%
10,81%
2,70%
10,81%
16,22%
5,40%
10,81%
5,40%
2,70%
2,70%
5,40%
16,22%
5,40%
2,70%

Total

37

99,97%

7
4,5
7
4
7
3,5
0,6
1,5
4
2
2
6,4
5
4

DISCUSSÃO
Os fogachos são o sintoma mais comum da menopausa em mulheres norte-americanas,
afetando aproximadamente 79% das mulheres em peri-menopausa e 65% em pós-menopausa.(1) A
redução dos fogachos com a terapia de reposição de estrógenos sugere uma etiologia hormonal. No
entanto, os níveis de estrógeno não parecem ser os únicos relacionados aos fogachos. Eles são
descritos como um distúrbio da circulação periférica, o qual permanece ainda desconhecido.
A osteoartrite ou osteoartrose é um distúrbio caracterizado por degeneração da cartilagem
articular e remodelação óssea, que pode afetar diferentes locais e envolver articulações axiais e
periféricas. O segundo grupo teve mais sintomas relacionados às cervicopatias além dos fogachos,
como parestesia de MMSS (42%) e cervicalgia (23%), mas não apresentou muita diferença quanto à
porcentagem de radiografias normais em relação ao primeiro grupo, que teve queixas mais
frequentes de sintomas vasomotores, como sudorese noturna (40%).
A maioria das mulheres dos três grupos apresentaram outros sintomas além dos fogachos. O
grupo contendo mulheres com fogachos permanentes desde o início da menopausa apresentou
queixas mais prevalentes de sudorese noturna. O grupo que apresentou recidiva dos sintomas ou
início após longo período em menopausa teve mais sintomas de cervicalgia, parestesia e impotência
de MMSS. Já o grupo das mulheres resistentes ao tratamento reportou tanto sintomas vasomotores
quanto paresteias e cervicalgia. Essa miscelânea de sintomas do grupo III pode ter ocorrido devido
ao fato de que este grupo incluiu tanto mulheres com fogachos persistentes após anos em
menopausa quanto as que tiveram início ou recidiva desses sintomas depois de muitos anos, porém
sem tentativa de tratamento medicamentoso. Além disso não foram analisados outras comorbidades
nem alterações radiográficas em outras regiões além da coluna cervical.
Um estudo sobre sintomas vasomotores demonstrou que 30% das participantes da pesquisa
relataram fogachos associados à sudorese noturna.(13) Este dado foi mais compatível com o
encontrado nos grupos I (40% de sudorese) e III (25,7%), mas não com o grupo II, com menor
prevalência de sudorese associada aos fogachos (3,8%).
De acordo com um estudo realizado no México com 692 pacientes, os quatro principais
sintomas que acompanharam a menopausa foram ondas de calor (66%), irritabilidade (54%),
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nervosismo (50%) e tontura (50%). Parestesia (34%), artralgia (28%), mialgia (26%) e perda da
sensibilidade de mãos e pés (6,5%) foram pouco comuns.(14) Visto que todas as pacientes da
amostra apresentavam fogachos e que o presente estudo abordou somente mulheres em pósmenopausa, verificou-se menores índices de tontura em todos os grupos (nenhuma no grupo I, 7,7%
no grupo II e 11,4% no grupo III) e taxas de parestesia de MMSS compatíveis com o grupo II
(42%). Não foram abordados sintomas psicossomáticos como a irritabilidade.
A idade média de início dos fogachos foi de 44,2 anos no grupo I, 58,5 anos no grupo II e
49,5 anos no grupo III. Outro estudo demonstrou uma média de início de sintomas vasomotores de
45,3 anos.(1)
Um estudo demonstrou que a progressão radiográfica da osteoartrite em coluna cervical
aumenta com a idade. Em todas as idades, homens tiveram taxas maiores de progressão da doença
em comparação com as mulheres. No entanto, as mulheres entre 40 e 50 anos eram mais propensas
a apresentar piora da sua doença quando comparadas com homens da mesma faixa etária.(15) Nos
três grupos, a grande maioria das alterações cervicais acometeram segmentos abaixo de C4,
principalmente ao nível do espaço cervical de C5-C6. Sabe-se que o gânglio estrelado é localizado
ao nível de C6, e que seu bloqueio pode estar associado à diminuição dos fogachos em mulheres
pós menopausadas.(5) Além disso, osteófitos formados no processo uncinado de vértebras cervicais
podem diminuir o fluxo sanguíneo da artéria vertebral(16), que percorre através dos foramens
transversos de C6 a C2. Essa compressão poderia causar, entre outras, queixas de tontura e
cefaleia.(10) No entanto, este estudo não demonstrou número significativo dessas queixas nos três
grupos.
Os sinais mais comuns da isquemia vertebrobasilar são fraqueza dos membros e ataxia.(10)
No primeiro grupo, a queixa de impotência em MMSS foi de 6,6%, no segundo de 15,4% e no
terceiro de 8,6%. A isquemia da circulação posterior raramente causa um sintoma isolado, ela
produz um conjunto de sintomas e sinais(10), não evidenciados em grande quantidade nas pacientes
estudadas.
O mecanismo preciso dos fogachos ainda é desconhecido, limitando a habilidade de oferecer
um tratamento satisfatório além da terapia de reposição hormonal. De acordo com recomendações
atuais, a terapia de reposição de estrógenos deve ser utilizada em sua menor dose efetiva e durante o
menor tempo possível, mesmo para sintomas vasomotores moderados ou severos.(17) Os estrógenos
são considerados o padrão-ouro no tratamento dos fogachos, sendo efetivos no tratamento de
fogachos e suores noturnos.(13) O uso de TRH contendo estrógeno (estrógeno conjugado, estrógeno
conjugado + tibolona, estradiol - acetato de noretisterona, estradiol - drosperinona e valerato de
estradiol - acetato de ciproterona) foi o componente de uso mais prevalente entre as mulheres
resistentes ao tratamento medicamentoso, compreendendo mais de 48% das pacientes. Sabe-se, no
entanto, que o uso de estrógeno é contra-indicado em aproximadamente 10% das mulheres com
sintomas vasomotores, incluindo história prévia de doença cardiovascular, acidente vascular
encefálico, tromboembolismo venoso(18) e mulheres que tenham alto risco de câncer de mama.
Além disso, sabe-se que o uso prolongado de TRH aumenta comprovadamente o risco de câncer de
mama e acrescenta 7,6% o risco dessa patologia a cada ano de uso.(2) A resistência ao tratamento
medicamentoso apresentado por algumas mulheres e a falta de conhecimento sobre a real
fisiopatologia pode prolongar o uso da TRH, como demonstrado neste estudo, em que o tempo
médio de utilização de medicamentos sem resultado foi de aproximadamente 4,4 anos.
Diferentes tipos de progesterona têm sido utilizados no tratamento dos fogachos. No
entanto, há a possibilidade da progesterona aumentar o risco de câncer de mama, particularmente
em mulheres com alto risco para essa patologia.(19) Além disso, mulheres com câncer de mama
merecem atenção especial no tratamento dos fogachos, sendo que o próprio câncer constitui uma
contraindicação para TRH e a quimioterapia e o uso de medicamentos comumente utilizados no
tratamento do câncer, como os inibidores da aromatase (anastrazol, exemestano e letrozol) e o
tamoxifeno, podem provocar os sintomas vasomotores. Nesses casos, há necessidade de uma terapia
não hormonal.(20)
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Independente da dose, os medicamentos mais utilizados sem resultado efetivo foram
isoflavona, cinarizina e estradiol com acetato de noretisterona. A isoflavona é um composto nãoesteróide vegetal e é um dos fitoestrógenos mais potentes. Entretanto, não há evidência confiável de
que esses medicamentos sejam eficazes no tratamento dos fogachos, por conta do pequeno número
de ensaios e de suas deficiências metodológicas.(17) Embora muitas mulheres prefiram esses
tratamentos alternativos em uma crença de que eles são seguros, os dados sobre efeitos adversos são
inadequados e não suficientemente sistemáticos para desenhar conclusões.
A tibolona é um esteroide sintético e tem sido considerada tão efetiva quanto a TRH no
alívio de sintomas vasomotores. Ela parece melhorar o humor e a libido e proteger a massa óssea,
apesar de seu efeito sobre a mama ser ainda inconclusivo.(21) Isoladamente, ela foi utilizada em
pouco mais de 13% das pacientes do grupo III.
Em relação ao uso de antidepressivos, sugere-se que a modulação da serotonina por si só
não seja suficiente para o alívio dos fogachos e que os agentes contendo atividades tanto da
serotonina quanto da noradrenalina, como inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina
(IRSN), podem ser necessários para o tratamento eficaz dos sintomas vasomotores.(17) Nenhuma
paciente da amostra estava em uso atual desse tipo de medicamento.
Embora a literatura descreva melhora significativa dos sintomas vasomotores com o uso de
TRH, a existência de mulheres que apresentam sintomas resistentes a esse tratamento sugere uma
etiologia além da deficiência de estrógenos de forma isolada.
Dado que todas as mulheres da amostra apresentavam fogachos, a maioria exibiu
cervicopatias evidenciadas por radiografias de coluna cervical. Esse fato somente demonstra a
possibilidade de uma relação entre o acometimento de determinada patologia cervical e persistência
ou reaparecimento de sintomas vasomotores. Para a sua comprovação, há necessidade de um novo
estudo, abordando também um grupo-controle, em que mulheres sem fogachos persistentes fossem
submetidas à análise radiográfica de coluna cervical.
Além disso, este estudo não conseguiu explicar porque mulheres com radiografias normais
(33% no grupo I, 20% no grupo II e 27% no grupo III) continuaram apresentando sintomas
vasomotores.
Alguns prontuários analisados continham a informação de que algumas mulheres foram
encaminhadas para fisioterapia cervical com tração, com melhora dos sintomas após algumas
sessões. Esses dados podem ser utilizados em estudos futuros.

CONCLUSÃO
A maioria das pacientes apresentou alterações radiográficas em coluna cervical,
particularmente lesões compatíveis com degenerações discais. O grupo com início ou recidiva dos
sintomas pareceu ter maior relação com alterações cervicais, por ter maior percentual de sintomas
associados a essas patologias. Entretanto, não há diferenças significativas na quantidade de
radiografias alteradas em relação às mulheres que apresentaram persistência dos sintomas durante
ao menos cinco anos desde o início da menopausa.
Este estudo não conseguiu explicar porque mulheres com radiografias de coluna cervical sem
alterações continuaram apresentando sintomas vasomotores, dando abertura para estudos mais
aprofundados.
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