
Há 7 anos que trabalHo em 
modulação Hormonal. O 
motivo mais frequente da consulta 

para a mulher é a perimenopausa/meno-
pausa. Trata-se de um período em que a 
mulher se debate com imensas dificulda-
des, a nível físico e, sobretudo, emocional. 

Nesta altura sentimos o nosso corpo 
mudar, a energia a diminuir, as rugas a 
surgirem, a flacidez a instalar-se e os 
problemas sexuais a aparecerem. Tudo nos 
parece um problema! Já não conseguimos 
fazer “10 coisas ao mesmo tempo” como 
antes, o nosso raciocínio parece que ficou 
mais lento, a falta de concentração e a 
falta de memória começam a tornar-se 
evidentes e a sensação de cabeça vazia 
atormentam-nos. “Estarei a ficar com 
Alzheimer?!”, interrogamo-nos.

Muitas mulheres aceitam todo este qua-
dro com resignação, dada a falta de infor-
mação relativamente às possibilidades de 
tratamento. E, desta forma, não são con-
venientemente tratadas.

Estas mulheres dirigem-se ao seu médi-
co, que as trata dos problemas pontual-
mente: dor de cabeça, insónia, dores mus-
culares, hipertensão arterial, colesterol 
elevado, etc. No entanto, tudo isto podia 
ser prevenido e resolvido com a regulação 
hormonal, que é, de facto, o que estas 
mulheres precisam para terem mais saúde 
e qualidade de vida.

DESFAZER O MITO
A maioria destas mulhe-

res já ouviu falar de hor-
monas, mas…” as hor-
monas não são perigo-
sas?”. Que as hormonas 
provocam cancro é um 
mito que há que desfa-
zer! Urge desfazer, para 
que a saúde e a qualida-
de de vida da mulher 
sejam melhoradas! 
As hormonas não 
provocam cancro: 
muito pelo con-
trário, até pro-
tegem!

Claro que há tumores estrogénio-depen-
dentes. Se já os sofremos, ao efetuarmos 
uma terapêutica com estrogénios, iríamos 
promover o seu desenvolvimento. 

Mas não vamos favorecer o apareci-
mento de um tumor “novo”. Pelo menos, 
quando utilizamos hormonas bioidênticas, 
sendo que alguns estudos relativamente ao 
uso de hormonas não bioidênticas revelam 
um pequeno aumento do risco de cancro 
da mama, embora muitos não o confir-
mem. Cada corpo é um corpo, e o nosso 
corpo é bioquímica. 

Se agregamos fatores que interferem 
bioquimicamente em vias metabólicas que 
transformam o nosso estrogénio (ou o que 
estamos a tomar) em estrogénios “maus”, 
estamos a contribuir para que as coi-
sas não corram bem. Isto verifica-se nas 
mulheres que fumam, são obesas, bebem 
café ou álcool e dormem mal. Daí que os 
chamados hábitos de vida saudáveis são, 
de facto, importantes para tudo correr 
melhor.

É devido a esta interferência por fatores 
“negativos” presentes em muitas mulheres 
que os estudos não são consensuais. 

Estudos envolvendo gémeos homozigóti-
cos revelam que, mesmo nos tumores gene-
ticamente determinados, a expressão do 
tumor pode estar desfasada de anos, pelo 
que o ambiente é importante e, de certa 
forma, podemos controlar o aparecimento 
da doença tumoral, em alguns casos. 

Por exemplo, o cancro está indiscutivel-
mente relacionado com o stress. Estarmos 
equilibradas hormonalmente é o melhor 
anti-stress que podemos ter! 

Os avanços a nível da Ciência e da 
Medicina estão na iminência de 

descobertas que aumentarão a 
nossa longevidade média dos 
atuais 84 anos para mais de 

100 anos! Só temos de estar 
vivos e, de preferência, 

com uma boa qualidade 
de vida nos próximos 
10 anos, para que pos-
samos, eventualmente, 
usufruir de todas estas 
descobertas.

as hormonas são perigosas?

COLESTEROL E DÉFICE HORMONAL
As hormonas estão presentes no orga-

nismo porque são fundamentais ao bom 
funcionamento de todos os sistemas.

Com a idade, o nível hormonal vai dimi-
nuindo. O organismo está maravilhosa-
mente construído e, durante um período de 
tempo, vai autocompensando esta perda. 
Para tal, trabalha até à exaustão, cada vez 
mais “atabalhoadamente”, pelo que come-
ça a “enquistar” (surgem, assim, nódulos e 
quistos na tiroide, mamas, útero, etc).

Nesta altura, o colesterol total começa 
a subir, numa tentativa de fornecer mais 
“matéria-prima” para a síntese das hor-
monas esteroides (estradiol, progesterona, 
testosterona, aldosterona, cortisol…). Se 
não percebermos que a elevação do coles-
terol tem a ver com a idade, podemos 
erradamente tentar baixá-lo, muitas vezes 
com medicação que tem múltiplos efei-
tos secundários, como impotência, catara-
tas, depressão e dores musculares, entre 
outros.

Portanto, colesterol a elevar-se com a 
idade significa hormonas a baixar! É um 
sinal a que temos de estar atentos, para tra-
tar a raiz do problema, não a consequência!

E, sim, as mulheres morrem seis vezes 
mais de doença cardiovascular do que de 
cancro da mama, que parece ser o único 
receio que têm!

ORIGEM DO MEDO
Este “medo” das hormonas é, sobretudo, 

relativo às hormonas sexuais femininas. 
Muitas utentes e até médicos têm receio de 
utilizar hormonas por falta de informação 
e atualização. Tratam-se outras deficiências 
hormonais, como a diabetes, mas a deficiên-
cia das hormonas sexuais não! “Quem não 
sabe é como quem não vê”, já diz o ditado.

A relação do cancro com as hormonas 
vem desde o estudo Womens Health Ini-
ciative (WHI), que estava previsto ser de 
8,5 anos e foi interrompido em 2002, três 
anos antes, pelo aparecimento de maior 
risco cardiovascular e de cancro da mama 

nas mulheres medicadas, comparativamen-
te às que utilizaram placebo (uma substân-
cia quimicamente não ativa, para que se 
possam comparar os efeitos derivados da 
sugestão psicológica da medicação). 

Este estudo incidiu sobre 161.809 
mulheres americanas, entre os 50 e os 79 
anos de idade, a maioria na menopausa há 
mais de 10 anos (e muitas há 20 anos!). 
Pretendia definir uma estratégia para 
diminuição do risco de doença cardiovas-
cular, fraturas na mulher pós-menopáusica, 
tumores da mama e reto.

No grupo da Terapêutica de Compen-
sação Hormonal (TCH), foram seguidas 
16.608 mulheres, todas elas com útero. A 
este grupo foi efetuada a terapêutica mais 
comum à época, nos EUA: os estrogénios 
equinos conjugados, hormona natural de 
égua, hormona não bioidêntica (HNBI) 
e acetato de medroxiprogesterona, outra 
HNBI. Só para recordar, a hormona bioi-
dêntica é estruturalmente igual às nossas, 
ao contrário da não bioidêntica, o que 

“A TERAPÊUTICA DE COMPENSAÇÃO HORMONAL 

NA MENOPAUSA PROVOCA CANCRO” É UM MITO 

QUE URGE DESFAZER, PARA QUE A SAÚDE E 

A QUALIDADE DE VIDA DA MULHER SEJAM 

MELHORADAS. AS HORMONAS NÃO PROVOCAM 

CANCRO: MUITO PELO CONTRÁRIO, ATÉ PROTEGEM.
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acarreta mais problemas, pois os recetores 
onde atuam não estão adaptados a estas 
hormonas, nem o nosso corpo as reconhe-
ce, pelo que têm necessariamente mais 
reações adversas.

De facto, o risco de cancro da mama 
aumentou em cerca de 28%. Em números 
absolutos, foram mais 8 casos por cada 
10.000 utentes /ano. A maioria dos tra-
balhos posteriores indica um aumento do 
risco entre 10 e 24% com a utilização 
de HNBI.

O WHI revelou que havia um risco 
aumentado de cancro de mama (CM) nas 
mulheres que efetuaram apenas progesti-
na, sem estrogénio. E, sobretudo, revelou 
um aumento de risco de doença coroná-
ria (DC), enfarte agudo do miocárdio 
(EAM) e tromboembolismo pulmonar 
(Ep), embora só o cancro tenha ficado 
nas nossas cabeças. Revelou também que 
a utilização desta TCH diminui o risco de 
fratura da anca (FA) e tumores colore-
tais (TCR). Em números absolutos, por 
cada 10.000 utentes do estudo e por cada 
ano, mais 7 DC, 8 EAM, 8 TP e 8 CM, 
contra menos 6 TCR e menos 5 FA.

Após a publicação dos resultados do 
WHI, em 2003, a TCH diminuiu em cerca 
de 70% nos cinco anos seguintes, em 
países como a Noruega e Suécia, embora 
a incidência do cancro da mama se tenha 
mantido. Em 2008, praticamente não se 
efetuava TCH nestes países e o facto é 
que a taxa de cancro da mama começou a 
elevar-se de novo.

O QuE ApRENDEMOS?
O que o WHI nos ensinou – ou devia ter 

ensinado, mas não ficou nada retido, exce-
to “o cancro que aumentou” – foi que o 
risco cardiovascular aumentou muito, pelo 
que iniciar a terapêutica tardiamente não 
é o mais conveniente. 

O nosso corpo é bioquímica e a meta-
bolização dos estrogénios varia de mulher 
para mulher, com a alimentação, o exer-
cício físico, a suplementação alimentar, a 
suplementação hormonal e os hábitos de 
vida, exatamente os cinco pilares da Medi-
cina Antienvelhecimento. 

Os estrogénios orais, por exemplo, provo-
cam a libertação no fígado de uma meta-
loproteinase que pode levar à libertação 
de placas ateromatosas, se estas existirem. 
Por isso, não devemos dar estradiol (nem 
o bioidêntico) oral às mulheres, principal-
mente às que fumam ou apresentam outros 
fatores de risco cardiovascular (obesas, 
por exemplo).

Também o café, o tabaco e o álcool 
favorecem a metabolização do estradiol 
em 16 OH-estrona, um estrogénio “mau”, 
ao contrário de uma correta alimentação e 

hábitos de vida saudáveis, que favorecem 
a metabolização do estradiol em 2-OH-
estrona, um estrogénio “bom”, digamos 
assim.

Há imensos trabalhos publicados em 
revistas de renome que não encontram 
qualquer aumento do risco de cancro da 
mama com a utilização de TCH, mesmo 
com a utilização de HNBI. Numa revisão 
efetuada por um reconhecido epidemio-
logista, o Dr. Trudy Brush, que compilou 
50 trabalhos realizados ao longo de 25 
anos, não se verificou qualquer aumento 
no risco. Em muitos desses trabalhos, 
verificou-se um aumento do risco nas 
mulheres que efetuaram placebo, em vez 
de hormonas, o que indica um fator prote-
tor das hormonas.

FATORES QuE AuMENTAM O RISCO
Há inúmeras situações a que diariamente 

estamos sujeitas, que aumentam em muito 
o risco de cancro da mama, e às quais não 
damos importância, por falta de informa-
ção. Estudos indicam que o aumento do 
risco de cancro da mama, em qualquer 
delas, é muito superior ao da utilização de 
hormonas, quer HBI quer HNBI. Eis as 
principais situações:
4Os tumores da mama são, de um modo 

geral, mais agressivos em mulheres que 
dormem poucas horas por dia.
4As insónias aumentam o risco de mor-

talidade, havendo cerca de 40% de risco 
acrescido nas mulheres que dormem menos 
de 5 horas por dia.
4Existe também um risco três vezes 

superior de mortalidade e cancro nas mulhe-
res que tomam hipnóticos para dormir. 
4Depressão, stress e ansiedade aumen-

tam o risco e a recorrência dos tumores 

da mama. Os estrogénios funcionam como 
inibidores da monoaminooxidase (MAO), 
melhoram a produção da serotonina e da 
norepinefrina. Mulheres que não respon-
dem aos inibidores seletivos da recaptação 
da serotonina (SSRI) para o tratamento 
da depressão melhoram o humor após 
administração de estrogénios, por exemplo.
4Doentes com cancro da mama a fazer 

antiestrogénico (tamoxifeno, por exemplo), 
a quem foi dada a paroxetina, aumentaram 
o seu risco de mortalidade em 91%. Este 
estudo foi efetuado em Inglaterra, em 
2010.
4Os SSRI aumentam o risco de mor-

talidade nas mulheres pós-menopáusicas 
em cerca de 30%, e 45% delas apresenta 
doença cardiovascular súbita, na maioria 
acidentes vasculares cerebrais hemorrági-
cos ou morte súbita.
4Carne vermelha, mais do que 1,5 

porção ao dia, aumenta o risco em cerca 
de 97%. 
4O consumo exagerado de “gordura 

má” (ómega 6) aumenta o risco em 100%.
4Dietas ocidentalizadas, ricas em mas-

sas e hidratos de carbono de rápida absor-
ção, apresentam risco de mais de 46%, 
chegando, em alguns estudos, a riscos 
superiores a 75%, nas mulheres jovens.
4A utilização de uma dieta de tipo 

mediterrânico reduz o risco de desenvolver 
cancro da mama em cerca de 44%. 
4Os intolerantes à lactose (que conso-

mem pouco leite) têm menor incidência de 
tumores da mama: menos 21%.
4Mais fibra, menos tumores; mais açú-

car, mais tumores.
4Comer sobremesas doces todos os dias 

implica um risco aumentado de cancro da 
mama de cerca de 55%.

4A utilização de bloqueadores dos 
canais de cálcio para controlar a hiperten-
são arterial parece favorecer o aumento do 
cancro da mama, assim como os inibidores 
dos enzimas de conversão da angiotensina. 
4As estatinas nas mulheres obesas 

apresentam uma maior incidência de 
tumores PR –.
4Mulheres mais novas que utilizam 

drogas anti-hipertensoras têm maior risco 
de carcinomas invasivos. 
4Tomar pílula antes dos 20 anos cons-

titui um risco acrescido de 21%. Tomar 
pílula por mais de 10 anos, um risco 
aumentado de 13% (recordamos que são 
hormonas não bioidênticas).
4Aumento de mais de 10 kg de peso 

após a menopausa incrementa o risco em 
cerca de 18%.
4As fumadoras apresentam um risco 

de mais 30% relativamente às não fuma-
doras.
4O uso de soutien também tem estudos 

efetuados: pensa-se que o risco é cerca de 
75% superior nas que utilizam o soutien 
24 horas por dia. Portanto, não dormir 
com soutien!
4Não efectuar exercício físico eleva o 

risco em 16%, enquanto mulheres com 
vidas activas, que se exercitam regular-
mente, apresentam uma redução de 10% 
no desenvolvimento doença metastática.
4A obesidade, a síndroma metabólica 

e a resistência periférica à insulina estão 
associadas a um aumento no risco de 
desenvolver cancro da mama. Este risco 
chega a ser superior a 75%, em alguns 
estudos.
4O consumo do álcool também está 

relacionado com a maior inci-
dência de cancro da mama, 
sendo que mais de 7 porções 
por semana chegam a aumen-
tar o risco em cerca de 50%.

EM CONCLuSÃO
Se pensássemos nisto tudo, talvez 

nenhuma de nós tivesse dúvidas de que 
efetuar a TCH com hormonas bioidênti-
cas é prevenir a doença e adquirir mais 
qualidade de vida.

O problema não está nas hormonas, mas 
na forma como o nosso corpo as metaboli-
za e transforma. E aí todas nós temos uma 
importante tarefa, que é ajudar a que ele 
as transforme em coisas “boas”, em vez 
de “más”.

Trabalhar os cinco pilares em que se 
baseia a Medicina Antienvelhecimento 
(alimentação, exercício físico, suplementa-
ção alimentar, suplementação hormonal e 
hábitos de vida) é, pois, fundamental para 
ajudar a que tudo corra bem!

Como protegem os estrogénios?

Em 1944, o estrogénio dietilestilbestrol   
(DES) era a terapêutica standard para o tra-
tamento do cancro da mama nas mulheres 
pós-menopáusicas metastizadas. Mas em 1970, 
o tamoxifeno (antiestrogénio) foi introduzido. 

Comparando tamoxifeno com dietilestilbes-
trol, observamos no imediato menos efeitos 
acessórios com o tamoxifeno, mas pratica-
mente o dobro da longevidade nas mulheres 
que utilizaram DES, ao fim de 5 anos. Esta 
substância, no entanto, teve consequências 
graves na descendência das mães que a efe-
tuaram, havendo um risco acrescido de cancro 
da mama nas filhas destas mulheres, que na 
altura foram medicadas com o DES, porque se 
acreditava ser útil na manutenção da gravidez 
em risco de prematuridade, por exemplo.

Muitas são as mulheres que continuam a 
TCH após diagnóstico de cancro da mama. E 
não se observa nestas mulheres nem aumento 
da mortalidade nem da recorrência. Há até 
estudos que indicam uma redução do risco de 
recorrência e mortalidade. Não é, pois, justifica-
do não efetuar a TCH às mulheres após cancro 
da mama, com medo de “reativar” metástases 
ocultas e promover recorrência. Mas, mais uma 
vez, há que ver caso a caso e não generalizar. 
Os corpos são diferentes, a metabolização e 
a bioquímica de cada organismo é individual.

Destinado a um leitor mais interessado e/ou 
profissional, gostaria de apontar outros fatores 
a ter em conta:
4Os estrogénios aumentam a apoptose 

(mecanismo que destrói as células tumorais);

4O estradiol reduz as NFKbeta, IL6 e IL1;
4Os estrogénios aumentam a actividade do 

Nrf2, através da ativação da via do pI3K nas 
MCF-7 células tumorais;
4Os tumores da mama que expressam rece-

tores para estrogénios são menos agressivos e 
com melhor prognóstico;
4As mulheres com cancro da mama e com 

níveis mais elevados de estradiol têm tumores 
menos “agressivos”;
4Na menopausa, quando os níveis de estradiol 

são mais baixos, aumentam os tumores RE+;
4Os níveis de estriol e estrona não têm 

qualquer relação com o aumento do risco de 
cancro da mama.

Como já referi, há muitos trabalhos que, 
inclusivamente, chegam à conclusão de que o 
risco de cancro da mama é maior nas mulheres 
que não efetuam terapêutica com estrogénios. 
Estudos animais indicam que:
4Nos ratos (mamas idênticas aos humanos), 

a utilização de hormonas bioidênticas reduz a 
formação e progressão dos tumores mamários;
4Nos ratos, estrogénios e progesterona 

em altas doses na puberdade protegem do 
aparecimento de tumores mamários em 60% e 
eliminam HER-2/neu;
4Os animais suplementados com estradiol 

reduzem muito o tamanho dos tumores;
4Os estrogénios nos ratos também dimi-

nuem muito a expressão de mediadores pro-
inflamatórios, como Cox-2, TNFalfa, IL1beta 
e aromatase.

 
A utilização precoce de estrogénios na mulher pós-

menopáusica está associada a uma significativa 

redução do risco de mortalidade; contudo, é 

pouco utilizada, com medo do risco de cancro
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