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Um dos grandes desafios da infecção pelo Covid-19 é minimizar o impacto
da pandemia na qualidade de vida das pessoas. Durante o climatério,
sintomas decorrentes do hipoestrogenismo podem, por si só, piorar a
qualidade de vida (QOL) das mulheres. A Terapia Hormonal da
Menopausa (THM), utilizando estrogênios usados isoladamente (TE) ou
associados com progestagênios (TEP), é considerada o tratamento mais
efetivo para os sintomas vasomotores (principalmente fogachos e
sudorese noturna).
Se houver a suspensão da THM, durante esse período, poderemos causar
piora do bem-estar geral e da qualidade de vida global desse grupo de
mulheres. Dessa forma, essas questões são exacerbadas em períodos de
confinamento, durante o qual a maioria se sente fragilizada.
O tratamento dos sintomas vasomotores moderados ou graves pode ser
realizado com vários produtos para uso sistêmico, oral ou transdérmico.
Além da melhoria dos fogachos, podemos observar outros possíveis
benefícios nos ossos, no humor, na saúde urogenital e na função sexual.
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Nos casos de depressão, alguns estudos demonstram que mulheres na
perimenopausa com sintomas vasomotores obtiveram melhora clínica da
depressão com a THM. No entanto, podem apresentar agravamento dos
sintomas quando há suspensão. Os sintomas que compõem a síndrome
urogenital da pós-menopausa respondem bem à terapia sistêmica, mas
se estes sintomas forem as únicas queixas, a estrogenioterapia por via
vaginal é o tratamento mais indicado e efetivo. A função sexual também é
beneficiada, principalmente nas mulheres com dispareunia.
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Em relação ao risco cardiovascular, a TE ou TEP podem ser benéficas,
na maioria das vezes, quando iniciadas em mulheres com menos de 60
anos de idade ou com menos de 10 anos de pós-menopausa. Quanto ao
risco tromboembólico, algumas considerações merecem destaque. O
estrogênio administrado por via transdérmica (gel, patchs) tem efeito
neutro sob o sistema de coagulação e, portanto, não determina maior
risco. Quando usado por via oral, existe um aumento de risco,
principalmente nos primeiros seis meses de uso. Com relação aos
progestagênios, existem diferenças entre as diversas classes. Alguns
progestagênios, como a medroxiprogesterona e nomegestrol, em estudos

observacionais, demonstram um risco tromboembólico superior à progesterona natural ou seu
levógiro, a didrogesterona (também conhecida como retroprogesterona). Assim, a progesterona
natural micronizada e a didrogesterona, por terem efeito neutro no sistema cardiovascular, são as
mais indicadas.
Recomendações:
1. Manter Terapia estrogênica (TE) ou estro-progestogênica (TEP). Nas mulheres com
sintomas inerentes à menopausa, a terapia hormonal por via transdérmica não deve ser
interrompida em função da pandemia.
2. Substituir a TE ou TEP por via oral deve ser substituída, na medida do possível, para
via transdérmica. Isso deve ser feito não somente pelos efeitos adversos do Covid-19 nos
sistemas de coagulação, mas também para aquelas pacientes que têm outros fatores de
risco para tromboembolismo, como obsesidade, tabagismo, diabetes, hipertensão, doenças
do colágeno, etc.
3. Dar preferência à progesterona natural ou à didrogesterona, pelo menor risco
tromboembólico.
4. Melhorar a qualidade do sono. As pacientes com dificuldade para dormir podem se
beneficiar com o uso da progesterona natural, preferencialmente por via vaginal. Essa
medicação tem efeitos levemente sedativos, reduzindo a vigília sem afetar as funções
cognitivas diurnas, possivelmente através de um efeito agonístico do GABA, o que seria um
importante aliado em tempos de confinamento, em que as pacientes podem apresentar
distúrbios do sono.
5. Reforçar a manutenção de hábitos de vida saudáveis em todas as mulheres, em
especial às pacientes em tratamento ambulatorial da Covid19. Isso inclui ingestão
adequada de líquidos, evitar períodos prologados de imobilização, moderar o consumo de
álcool, tentar praticar exercícios físicos de alongamento e, na medida do possível, alguma
atividade aeróbica.
6. Avaliar, de maneira individualizada, as pacientes hospitalares. As pacientes com Covid19 internadas deverão ser avaliadas caso a caso. Em situações de extrema gravidade, sob
ventilação mecânica, a suspensão deve ser a melhor alternativa. Para os casos em que a
paciente ainda permanece sob uso de medicamento por via oral para tratamento da Covid19, a suspensão da THM vai determinar o retorno dos sintomas vasomotores e consequente
piora da qualidade do sono e de vida. Pesar riscos e benefícios sempre será a melhor
alternativa.
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