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 RESUMO 

 

REPERCUSSÕES DOS NÍVEIS DE ESTEROIDES SEXUAIS NA ESPESSURA DO 

ENDOMÉTRIO DE MULHERES APÓS A MENOPAUSA 

 

As evidências atuais sugerem como fatores promotores de afecções endometriais a idade, a 
obesidade e as alterações do perfil hormonal feminino após a menopausa. Com o objetivo de analisar 
os níveis séricos dos esteroides sexuais e correlacioná-los com o Índice de Massa Corporal, a 
Circunferência Abdominal e o seu impacto na Espessura Endometrial (EE) de mulheres após a 
menopausa, realizou-se um estudo do tipo documental e exploratório, com dados de 99 prontuários 
de mulheres após a menopausa, cujas variáveis de interesse foram as medidas antropométricas 
[Peso, Altura, Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência Abdominal (CIRABD)], dosagem da 
Estrona (E1), Estradiol (E2), Hormônio Folículo Estimulante (FSH), Hormônio Luteinizante (LH), 
Progesterona (PROG), Testosterona Livre (TEST_L) e Espessura Endometrial (EE) à 
Ultrassonografia Transvaginal (USG TV). Na análise estatística pela equação de regressão linear 
múltipla e pelos coeficientes de correlação entre EE e CIRABD, IMC, E2, PROG e TEST_L, não foi 
observada significância estatística (p>0,05). Somente a Idade da Menopausa (IDMNP) e os níveis 
séricos de E1 apresentaram significância estatística (p<0,05) à regressão linear múltipla e aos 
coeficientes de correlação com o EE. Estes resultados permitem concluir que a obesidade, o IMC e a 
CIRABD não interferem significativamente na EE; e que a IDMNP se correlaciona negativamente com 
a EE e os níveis séricos de E1 correlacionam-se positivamente com EE.  
 

 

Palavras-Chave: Menopausa. Obesidade. Esteroides sexuais. Endométrio. 

 



ABSTRACT  

 

EFFECTS OF SEXUAL STEROID LEVELS ON ENDOMETRIAL THICKNESS OF 

                                    WOMEN AFTER MENOPAUSE 

 

Current evidence suggests as factors promoting endometrial disorders age, obesity and changes in 
female hormonal profile after menopause. Aiming at analyzing serum levels of sex steroid and 
correlating them with the Body Mass Index, Waist Circumference and their impact on the Endometrial 
Thickness (ET) of postmenopausal women, a documentary and exploratory study was performed with 
data from 99 medical records of postmenopausal women, which variables of interest were 
anthropometric measurements [Weight, Height, Body Mass Index (BMI), Waist Circumference (WC)], 
Estrone dosage (E1), Estradiol ( E2), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinizing Hormone (LH), 
Progesterone (PROG), Free Testosterone (T) and Endometrial Thickness (ET) on Transvaginal 
Ultrasonography (USG). There was no statistical significance found (p>0.05) in the statistical analysis 
by the multiple linear regression equation and the correlation coefficients between ET and WC, BMI, 
E2, PROG and T. Only the Age of Menopause (AM) and E1 levels presented statistically significant 
(p<0.05) for multiple linear regression and correlation coefficients with ET. These results allow 
concluding that obesity, BMI and WC do not significantly influence ET; and that AM correlates 
negatively with ET and serum E1 levels positively correlate with ET. 
 
Keywords: Menopause. Obesity. Sex steroids. Endometrium. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da expectativa de vida em países desenvolvidos promoveu 

significativo aumento nas incidências de doenças cardiovasculares e de quase todos 

os tipos de cânceres, sendo a doença cardiovascular a primeira causa de morte no 

mundo e os cânceres, a segunda causa. Na mulher, dois cânceres estão 

relacionados ao aumento da expectativa de vida e à obesidade: o câncer de mama e 

o de endométrio. Essas doenças têm fatores de risco em comum: a obesidade, 

causada pelo sedentarismo e pelas dietas hipercalóricas, e o consumo de 

substâncias carcinogênicas e hiperlipemiantes (GOUVEIA et al., 2007; WHO, 2016). 

Ao analisar a expectativa de vida no Brasil, constata-se que não foi muito 

diferente da do restante do mundo. De 1940 a 2016, a expectativa de vida do 

brasileiro aumentou mais de 30 anos. De 2015 para 2016, esta expectativa teve um 

acréscimo de três meses e onze dias (passou de 75,5 para 75,8 anos). As mulheres 

vivem, em média, mais do que os homens. Isso demonstra que, em média, as 

mulheres passam mais de 1/3 de suas vidas na pós-menopausa (IBGE, 2017).   

Na revisão da literatura, analisando as bases de dados da Scopus, Clinical 

Key, MEDLINE, PubMed, Google acadêmico, Elsevier e livros pesquisados, não se 

encontram muitos estudos desenvolvidos para avaliar a associação dos níveis 

séricos de todos os esteroides sexuais e alterações na espessura do endométrio ou 

lesões endometriais potencialmente precursoras de neoplasia. Também são 

escassos os estudos abordando ou correlacionando o IMC, a Circunferência 

Abdominal (CIRABD), os níveis de esteroides sexuais e os seus impactos na 

espessura do endométrio na promoção das lesões precursoras do câncer de 
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endométrio. A escassez de estudos no conhecimento sobre o tema suscitou o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

O conhecimento da relação IMC, CIRABD, esteroides sexuais e alterações 

endometriais possibilita uma abordagem específica com intervenções adequadas e 

em momento oportuno, diminuindo os impactos negativos de um modo geral, 

gerando uma diminuição do impacto financeiro em todas as suas esferas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CLIMATÉRIO E MENOPAUSA 

 

 

O termo climatério vem do grego Klimacton que significa “crise”. No climatério, 

observam-se alterações biopsicossociais, e é uma fase da vida da mulher que 

representa a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo (entre 40 anos 

e 65 anos), que pode ser dividida em três períodos: pré-menopausa (período entre o 

final da menacme – período reprodutivo da mulher no qual ocorre a menstruação – e 

a perimenopausa), perimenopausa (período de 3 a 5 anos que precede a última 

menstruação até 12 meses após seu término) e pós-menopausa (intervalo de tempo 

entre a última menstruação e a senectude). Menopausa é como se denomina a 

última menstruação. Ela ocorre devido à parada total da atividade folicular, e a 

média de idade em que este fenômeno acontece é por volta dos 48-52 anos. É 

considerada prematura quando ocorre antes dos 40 anos de idade e tardia após os 

55 anos de idade. O processo de esgotamento ovariano se inicia na vida intrauterina 

e progressivamente evolui até a menopausa (ALDRIGH; ALDRIGH; ALDRIGH, 2002; 

GOMES; GOMES, 2017; OLIVEIRA et al., 2016; PEREIRA; LIMA, 2016).  

Os sintomas da menopausa podem ser muito angustiantes, principalmente 

porque ocorrem ao mesmo tempo, e podem afetar consideravelmente os aspectos 

pessoais, sociais e vida profissional das mulheres, quando essas possuem papéis 

importantes na sociedade, dentro da família e no local de trabalho. Os sintomas da 

menopausa incluem: distúrbios relacionados ao sistema nervoso central (sintomas 
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vasomotores, interrupção do sono, depressão, ansiedade, mudanças cognitivas e 

enxaquecas), alterações corporais relacionadas a mudanças cardio-metabólicas 

(aumento de peso, adiposidade visceral aumentada e circunferência abdominal 

aumentada), alterações musculoesqueléticas (dores articulares, osteoporose e 

sarcopenia), atrofia urogenital (secura vaginal, prurido e queimação vulvar, disúria, 

alteração da frequência urinária, urgência urinária e infecções recorrentes do trato 

urinário) e disfunção sexual (diminuição do desejo sexual e dispareunia). 

Manifestações de longo prazo de declínio definitivo de estrogênio resultam em 

atrofia e envelhecimento da pele, mucosas e cabelos (espessura, elasticidade e 

hidratação da pele reduzidas, aumento de rugas e perda de cabelos) (MONTELONE 

et al., 2018). 

O diagnóstico de menopausa é essencialmente clínico e sempre 

retrospectivo, ou seja, é feito quando ocorre um período prévio de ao menos doze 

meses consecutivos sem menstruar. O diagnóstico laboratorial tem pouco valor 

devido a enorme variabilidade das dosagens do hormônio folículo estimulante (FSH) 

e só deve ser solicitado em situações especiais, tais como suspeita de falência 

ovariana prematura. Valores acima de 30 mUI/mL, por método de radioimunoensaio, 

sinalizam o diagnóstico de falência ovariana (ALDRIGH; ALDRIGH; ALDRIGH, 

2002).  

 

 

2.2 OBESIDADE 

 

 

Conforme Dias et al. (2017), a Organização Mundial da Saúde (OMS) define a 

obesidade como condição crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 

que traz repercussões à saúde. 

Em vários países, inclusive no Brasil, o incremento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade tem sido crescente, em especial no sexo feminino. Diversos 

fatores estariam envolvidos: fatores socioculturais (renda e escolaridade) e 

comportamentais (fumo, atividade física e consumo alimentar), sexo, idade, número 

e intervalos das gestações, predisposição genética (LINS; SICHIERI, 2001; 

ALMEIDA; GREGUOL, 2013). 
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Para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade, o índice de massa corporal 

(IMC) vem sendo utilizado. O IMC é calculado a partir das medidas de Peso e Altura 

(IMC = Peso (Kg) / Altura (m²)), concebido inicialmente para uso em adultos, pela 

sua associação com o risco de adoecer e morrer, reiterando a obesidade como fator 

de risco especialmente para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O IMC 

também é utilizado em crianças e adolescentes, idosos e gestantes. Apesar de seu 

uso disseminado internacionalmente, o IMC não mede a composição corporal, 

portanto, parece haver inconsistência quanto a sua utilização para diagnosticar uma 

doença caracterizada por acúmulo de gordura. Estudos populacionais demonstram 

alta especificidade, mas baixa sensibilidade do IMC no diagnóstico de obesidade. 

Evidências apontam para a necessidade de se desenvolver curvas dos 

componentes da composição corporal para o diagnóstico clínico e epidemiológico do 

estado nutricional. No entanto, seu uso como critério para identificar sobrepeso e 

obesidade como fator de risco para DCNT, e não no diagnóstico nutricional per se, 

ainda parece ser adequado, particularmente em serviços de saúde, como no Brasil 

no Sistema Único de Saúde (SUS) (DIAS et al., 2017). 

Segundo a WHO (2016), a prevalência de sobrepeso entre mulheres adultas 

(maiores de 18 anos de idade), no ano de 2016, era de 55,4%, e a de obesidade era 

de 25,4% (WHO, 2016). Conforme Almeida e Greguol (2013), esta prevalência tem 

um incremento com a idade e os índices maiores de obesidade sendo observados 

entre os 45 e 54 anos (55% em mulheres). 

A obesidade é uma doença complexa, de genética complicada e etiologia 

multifacetada, vinculada a uma elevada morbimortalidade. A obesidade, portanto, 

constitui-se um problema de saúde pública mundial. Estudos populacionais 

constatam que, além do Índice de Massa Corpórea gerar um risco aumentado para a 

saúde em ambos os sexos, no sexo feminino, de uma forma peculiar, a obesidade 

por si só estabelece um incremento de três a dez vezes no risco de alterações 

endometriais patológicas, entre elas o câncer de endométrio (GOUVEIA et al., 

2007). 

No Brasil, em 2016, o estudo vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL) identificou que o sobrepeso estava 

presente em mais de 50% da população, enquanto a obesidade era constatada em 

cerca de 20% dos entrevistados (MS, 2016).  
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2.3 HORMÔNIOS SEXUAIS 

 

 

Hormônio, classicamente, pode ser definido com uma substância que circula 

a partir de um tecido onde é produzido e liberado dentro da corrente sanguínea até 

células responsivas distantes, onde exercem seus efeitos característicos. São, 

portanto, substâncias que servem a uma finalidade de comunicação. Todos os 

hormônios esteroides são estruturas basicamente semelhantes, com diferenças 

químicas relativamente pequenas produzindo alterações significativas na atividade 

biológica. O colesterol (27 átomos de carbono) é o bloco elementar na 

esteroidogênese. Todos os órgãos produtores de esteroides, exceto a placenta, são 

capazes de sintetizar colesterol a partir de acetato. Os esteroides têm como 

estrutura básica o ciclopentanoperidrofenantreno (Figura 1), composta de três anéis 

de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos. Um anel é benzeno; dois anéis, naftaleno; e 

três anéis, fenantreno; acrescente um ciclopentano (anel de 5 carbonos) (FRITZ; 

SPEROFF, 2015). 

 

Figura 1- Ciclopentanoperidrofenantreno. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os esteroides sexuais são divididos em três grupos principais, de acordo com 

o número de átomos de carbono, que possuem: 21 átomos de carbonos (pregnano) 

– inclui os corticoides e as progestinas; 19 átomos de carbonos (androstano) – inclui 

andrógenos; e 18 átomos de carbonos (estrano) – inclui estrógenos. Durante a 

esteroidogênese (Figura 2), o número de átomos de carbono no colesterol ou 

qualquer outra molécula esteroide pode ser reduzido, porém nunca aumentado 

(FRITZ; SPEROFF, 2015). 
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Figura 2- Esteroidogênese. 

Fonte: Próprio autor. 

 

A esteroidogênese envolve o circuito hipotálamo (produzindo o Hormônio 

Liberador de Gonadotrofinas – GnRH), hipófise (produzindo o Hormônio Folículo 

Estimulante – FSH e o Hormônio Luteinizante - LH) e ovários (produzindo, 

principalmente, Estrogênios e Progesteronas) (OLIVEIRA et al., 2016) (Figura 3). 
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Figura 3- Eixo hipotálamo – hipófise – gônadas (ovários). 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Uma vez na circulação sanguínea, a maior parte dos esteroides sexuais está 

ligada a uma proteína transportadora conhecida como globulina ligadora dos 

hormônios sexuais; outros 10-40% estão frouxamente ligados à albumina; e cerca 

de 1%, não ligado e, portanto, livre. Os efeitos biológicos são determinados pela 

porção livre (FRITZ; SPEROFF, 2015). 

O ovário humano normal produz as três classes de esteroides sexuais: 

estrógenos, progestinas e andrógenos. No menacme, o estradiol (mais ativo) é o 

principal estrógeno produzido, e a estrona (menos ativa) é produzida em menores 

proporções. Já o estriol é um metabólito periférico da estrona e estradiol e não é um 

produto secretório do ovário (FRITZ; SPEROFF, 2015; OLIVEIRA et al., 2016). A 

estrona é duas vezes menos potente que o estradiol e possui forte ação estrogênica. 

O estradiol é dez vezes mais ativo que o estriol (GIACOMINI; MELLA, 2006). A 

estrona possui aproximadamente um terço da potência do β-estradiol (OLIVEIRA et 

al., 2016). A potência estrogênica do β-estradiol é 12 vezes maior do que a da 

estrona e 80 vezes maior que a do estriol (GUYTON, 2017). 

Na menopausa, o nível de estrona na mulher é maior que o de estradiol. A 

taxa de produção de estrógeno é quase toda, senão toda, derivada da conversão 

periférica de androstenediona, e essa conversão se correlaciona com o peso 

corporal, pela habilidade da gordura em aromatizar andrógenos. Desse fato, 

juntamente com a diminuição dos níveis de globulina carreadora de hormônios 
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sexuais (SHBG), que resulta num aumento dos níveis de estrógenos livres, surge a 

associação entre obesidade e câncer de endométrio (FRITZ; SPEROFF, 2015).  

Segundo Samojlik et al. (1984), as razões envolvidas nas alterações dos 

hormônios sexuais em mulheres obesas ainda são pouco estudadas, mas já se sabe 

que a obesidade nas mulheres leva ao hiperandrogenismo por causa do aumento na 

produção de androgênios pelas células adiposas e da redução dos níveis da 

globulina ligadora dos hormônios sexuais (SHBG), aumentando, assim, os níveis de 

testosterona livre. A resistência insulínica causada pela obesidade também interfere 

nos hormônios sexuais, sendo capaz de incrementar os níveis de insulina, que, por 

sua vez, alteram os mecanismos regulatórios da secreção do hormônio luteinizante 

(LH) e, dessa forma, aumenta a produção de androgênio pelos ovários (DUMESIC et 

al., 2015). 

 

 

2.4 ENDOMÉTRIO 

 

 

Endométrio é o tecido que envolve a camada interna do útero. É um tecido 

dinâmico, que responde a variações dos níveis de estrogênio e progesterona, 

promovendo proliferação, diferenciação e descamação. A medida da espessura 

endometrial (EE) à ultrassonografia varia de acordo com a fase do ciclo menstrual 

da mulher. Na fase descamativa, a espessura do endométrio varia de 0,5 a 7mm; na 

proliferativa, atinge valores de até 15mm, mantendo-se estável na segunda fase do 

ciclo. Na pós-menopausa, a EE encontra-se <5mm ou até 8mm nas pacientes em 

vigência de terapia hormonal (BARBOZA et al., 2014). 

A etiologia de doenças endometriais pode ter fatores inflamatórios e 

hormonais correlacionados. Sangramento na pós-menopausa deve sempre ser 

investigado. A atrofia endometrial é a principal causa de sangramento pós- 

menopausa, mas outras causas de sangramento uterino anormal devem ser 

pesquisadas como diagnóstico diferencial, tais como pólipo endometrial hiperplasia e 

neoplasia de endométrio. Estudos corroboram a assertiva de que pólipos 

endometriais têm maior ocorrência nas pacientes com cintura abdominal aumentada 

e obesas. (BUELONI-DIAS et al., 2014).  
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Em mulheres na pós-menopausa, o excesso de peso, por meio da conversão 

periférica de androgênios, leva ao aumento de estrogênios biodisponíveis circulantes 

que, quando não contrabalançados pela progesterona, aumentam a atividade 

mitogênica das células endometriais (KEY; PIKE, 1988). 

A progesterona tem uma infinidade de efeitos inibidores do crescimento no 

endométrio normal, incluindo o combate à proliferação induzida pelo estrogênio e a 

indução da diferenciação glandular. A progesterona pode ser o supremo supressor 

de tumor endometrial porque, pela ativação de seu receptor, induz diferenciação, 

parada do ciclo celular e apoptose, reduz a inflamação e contesta a invasão 

associada à doença metastática (YANG; THIEL; LESLIE, 2011). 

Segundo Carlson et al. (2012), a obesidade é uma das principais forças 

motrizes por trás do desequilíbrio hormonal estrogênio/progesterona, que causa 

vários distúrbios hormonais que potencialmente contribuem para a hiperplasia e a 

carcinogênese no endométrio. O fato de tantos cânceres de endométrio 

diagnosticados estarem associados à obesidade nos leva a supor que uma grande 

parte desses pode ser evitável, e a chave pode ser a progesterona, como fator 

diferenciador.  

Obesidade associada a hiperinsulinemia também pode desempenhar um 

papel importante na carcinogênese endometrial, tanto em mulheres pré-menopausa 

como em pós-menopausa (KAAKS; LUKANOVA; KURZER, 2002). 

Aponta-se que fatores de crescimento, o fator de crescimento insulina-1 (IGF-

1) e a insulina fazem parte nos processos de angiogênese e carcinogênese 

endometrial, estabelecendo mitoses que ocasionam proliferação e diferenciação 

celular (SOUFLA; SIFAKIS; SPANDIDOS, 2008). 

Segundo Pavelić, Radaković e Pavelić (2007), no endométrio, foram 

encontradas altas expressões do receptor do fator de crescimento insulina-1 (IGF-

1R) em células tumorais, sugerindo que IGF1, fator de crescimento insulina-2 (IGF-

2) e seus receptores possam estar envolvidos na progressão de tumores. Acredita-

se que níveis de IGF-1 livre e insulina podem ser responsáveis pela regulação dos 

esteroides sexuais, estabelecendo o desenvolvimento de cânceres hormônio-

dependentes. Os níveis aumentados de insulina sanguínea e IGF-1 inibem a síntese 

de SHBG hepática, elevando os níveis de esteroides sexuais livres no plasma, 

possibilitando o desenvolvimento de cânceres hormônio-dependentes, por exemplo, 

o de mama e o de endométrio (CALLE; KAAKS, 2004). 
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Segundo Brentani e Feldamn (1995), os esteroides sexuais agem no tecido 

endometrial por meio de ligação a receptores específicos. Na pós-menopausa, o 

endométrio ativo, bem como o inativo podem conter elevadas concentrações de 

Receptores de Estrogênio (RE) e Receptores de Progesterona (RP). Contudo, para 

que apresente a capacidade proliferativa, deve conter expressão da proteína Ki-67. 

O antígeno Ki-67 é um importante marcador de proliferação celular (SIVRIDIS; FOX; 

BUCKLEY, 1998). 

Foi proposto que outros fatores relacionados à adiposidade, como citocinas e 

adipocinas, poderiam contribuir para o início e a progressão do câncer endometrial e 

para o aumento do risco relacionado à obesidade. O excesso de peso corporal está 

associado a uma condição inflamatória sistêmica de baixo grau. A inflamação 

crônica promove angiogênese, sustenta a proliferação celular e aumenta a produção 

de radicais livres que causam danos no DNA, levando ao início e desenvolvimento 

do tumor (MODUGNO et al., 2005; COUSSENS; WERB, 2002; PRADO et al., 2009). 
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3 OBJETIVOS 

  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Analisar os níveis séricos dos esteroides sexuais e correlacioná-los com o 

Índice de Massa Corporal, a Circunferência Abdominal e o seu impacto na 

Espessura do Endométrio de mulheres após a menopausa. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Estudar:  

- Correlação Idade da Menopausa com Circunferência Abdominal, Índice de Massa 

Corporal, Estrona, Estradiol, Progesterona, Testosterona Livre e Espessura 

Endometrial. 

- Correlação Circunferência Abdominal com Índice de Massa Corporal, Estrona, 

Estradiol, Progesterona, Testosterona Livre e Espessura Endometrial. 

- Correlação Índice de Massa Corporal com Estrona, Estradiol, Progesterona, 

Testosterona Livre e Espessura Endometrial. 

-  Correlação Estrona com Estradiol, Progesterona, Testosterona Livre e Espessura 

Endometrial. 

- Correlação Estradiol com Progesterona, Testosterona Livre e Espessura 

Endometrial. 
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-   Correlação Progesterona com Testosterona Livre e Espessura Endometrial. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

 Estudo do tipo documental e exploratório. 

 

 

4.2 AMOSTRA 

 

 

Amostra não probabilística, do tipo conveniência, em que foram selecionadas 

99 mulheres no climatério pós-menopausa, de clínica privada, de outubro de 2018 a 

maio de 2019. 

 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

Mulheres no climatério pós-menopausa entre 40-65 anos. 
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4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 

- Mulheres no menacme. 

- Mulheres com menopausa cirúrgica devido a anexectomia ou histerectomia total. 

- Menopausa pós-quimioterapia ou pós-radioterapia.  

- Pacientes em TRH (Terapia de Reposição Hormonal).  

- Portadoras de doença com alteração da cognição e/ou linguagem e/ou 

hepatopatias e/ou nefropatias. 

- Pacientes vulneráveis (psiquiátricas e indígenas) e mulheres na senilidade (acima 

dos 65 anos de idade). 

 

 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 

- Aferições antropométricas [Peso, Altura, Índice de Massa Corporal (IMC) e 

Circunferência Abdominal (CIRABD)]. 

- Exames laboratoriais: Hormônio Folículo Estimulante (FSH), Hormônio Luteinizante 

(LH), Testosterona Livre (T_L), Estradiol (E2), Estrona (E1), Progesterona (PROG).  

- Espessura Endometrial (EE) avaliada pela Ultrassonografia Transvaginal (USG 

TV).  

As aferições antropométricas foram obtidas com as pacientes descalças, 

portando só um avental, em posição ereta e subindo na plataforma de costas para a 

balança. A medida do peso foi feita em quilogramas (Kg) e em balança mecânica 

110 CH com régua antropométrica da marca Welmy, e a estatura, em centímetros 

(cm). A Circunferência Abdominal, em centímetros (cm), foi medida por meio de fita 

métrica inelástica da marca Carci®, com escala de 0 a 150 cm, aferida na menor 

curvatura, localizada entre as costelas e a crista ilíaca. O Índice de Massa Corporal, 

a partir das medidas de Peso e Altura (IMC = Peso (Kg) / Altura (m²)). Em relação ao 

IMC, valores entre 18,5 e 24,9 correspondem à faixa de eutrofia, de 25 a 29,9, ao 

sobrepeso e maiores que 30, à obesidade (WHO, 2000) (Tabela 1).  
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Tabela 1- Classificação da avaliação nutricional pelo IMC (OMS). 

 

CLASSIFICAÇÃO IMC (Kg/m²) 

Baixo peso < 18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

                         Pré-obeso (Sobrepeso)  25 – 29,9 

Obeso I  30 – 34,9 

 Obeso II  35 – 39,9 

  Obeso III  ≥ 40 

IMC – Índice de Massa Corporal e OMS – Organização Mundial da Saúde. 
Fonte: Próprio autor. 

 

A CIRABD foi considerada normal quando ≤ 80 cm (NAKAZONE et al., 2007). 

O Programa Nacional de Educação sobre o Colesterol - Painel de Tratamento 

Adulto III (NCEP-ATPIII), em 2001, preconizou como CIRABD > 88 cm o ponto de 

corte para mulheres no diagnóstico de síndrome metabólica. Entretanto, em 2005, 

pela proposta da Federação Internacional de Diabetes (IDF), esse ponto limítrofe 

para mulheres reduz para ≥ 80 cm (NAKAZONE et al., 2007).  

A Ultrassonografia Transvaginal (USG TV) também foi realizada em clínica 

privada, utilizando os aparelhos das marcas Toshiba Xario 200, Samsung R7 e GE 

P5 e sonda endocavitária. A medida de corte utilizada para considerar endométrio 

normal nas pacientes menopausadas foi de até 5 mm de espessura (YELA et al., 

2009; WOLFF et al., 2010). 

As dosagens laboratoriais, incluindo os esteroides sexuais, foram realizadas 

em laboratório privado, conforme especificações no Quadro 1. 
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VARIÁVEL EQUIPAMENTO MÉTODO MARCA 
REGISTRO 

ANVISA 
VALORES DE 
REFERÊNCIA 

FSH Vitros 5600 Quimioluminescência 
Ortho 

Clinical  
Diagnóstic 

81246986688 
26,72 a 
133,41  
mUI/Ml 

LH Vitros 5600 Quimioluminescência 
Ortho 

Clinical  
Diagnóstic 

81246986800 
5,16 a 61,99  

mUI/mL 

Progesterona Vitros 5600 Quimioluminescência 
Ortho 

Clinical  
Diagnóstic 

81246982531 
<0,1 a 0,2 

ng/dL 

Estradiol Vitros 5600 Quimioluminescência 
Ortho 

Clinical  
Diagnóstic 

81246986801 
<10,0 a 28,0  

pg/mL 

Estrona Nexgen Four Enzimaimunoensaio DBC 80213250301 
Até 54,5  
pg/mL 

Testosterona 
Livre 

Vitros 5600 Quimioluminescência 
Ortho 

Clinical  
Diagnóstic 

81246986832 
0,050 a 0,950 

ng/dL 

Quadro 1- Variáveis, equipamentos, métodos, marcas utilizadas, registro na ANVISA e valores de 

referência. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Um total de 99 pacientes foram analisadas quanto a uma série de variáveis. 

Para as análises estatísticas, foi obtida a equação de regressão linear múltipla da 

espessura endometrial (EE) em função das variáveis Idade da Menopausa (IDMNP), 

Circunferência Abdominal (CIRABD), Índice de Massa Corporal (IMC), Estrona (E1), 

Estradiol (E2), Progesterona (PROG) e Testosterona Livre (TEST_L). Também 

foram obtidos os coeficientes de correlação entre todas as variáveis. As análises 

foram realizadas no aplicativo Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas 

(SAEG, Versão 9.1), adotando-se o nível de 5% de significância. 

 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (CEP) para as considerações éticas em 25/10/2018, tendo sido 



 31 

apreciado e aprovado em 02/12/18 (CAAE: 02279818.0.0000.5244 / Nº PARECER: 

3.050.905). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Um total de 99 pacientes foram analisadas quanto as variáveis Idade da 

Menopausa (IDMNP), Circunferência Abdominal (CIRABD), Índice de Massa 

Corporal (IMC), Estrona (E1), Estradiol (E2), Progesterona (PROG), Testosterona – 

Livre (TEST_L) e Espessuar Endometrial (EE). Para as análises estatísticas, foi 

obtida a equação de regressão linear múltipla da EE em função das seguintes 

variáveis: IDMN, CIRABD, IMC e as dosagens séricas de E1, E2, PROG e TEST_L, 

que são apresentadas na Tabela 2. Também foram obtidos os coeficientes de 

correlação entre todas as variáveis, apresentados nas Tabelas  3 a 8. 

 

Tabela 2- Regressão linear múltipla da EE em função das variáveis IDMNP, CIRABD, IMC, E1, E2, 

PROG e TEST_L. 

Nome Coeficiente Desvio-Padrão Valor de T Coef. P 

IDMNP -0,0990086 0,0231011 -4,285878 -0,515539 0,0000 

CIRABD -0,00687118 0,0242202 -0,283697 -0,045701 0,3889 

IMC 0,0402963 0,0539370 0,747098 0,126904 0,2293 

E1 0,0242405 0,0119172 2,034066 0,251500 0,0237 

E2 0,0131984 0,0181359 0,727749 0,081434 0,2351 

PROG 0,0141686 0,0298601 0,474502 0,051427 0,3186 

TEST_L 0,100677 0,626083 0,160804 0,018469 0,4365 

CONSTANTE 6,32542     

EE – Espessura endometrial, IDMN – Idade da Menopausa, CIRABD – Circunferência Abdominal, 

IMC – Índice de Massa Corporal e dosagens séricas de E1 – Estrona, E2 – Estradiol, PROG – 

Progesterona e TEST_L – Testosterona Livre. 

Fonte: Próprio autor. 
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A Tabela 2 mostra o modelo de regressão, tendo como variável dependente a 

EE. Foi possível observar, por meio do “P”, a relevância dessas variáveis, em que 

somente a variável IDMNP e E1 foram significativas (α=5%). Desta forma, a equação 

fica igual a: 

 

EE = 6,32542 – 0,0990086.IDMNP – 0,00687118.CIRABD + 0,0402963.IMC + 

0,0242405.E1 + 0,0131984.E2 + 0,0141686.PROG + 0,100677.TEST_L 

 

Percebe-se que, à medida que a idade das pacientes menopausadas 

aumenta, há uma redução na espessura do endométrio, enquanto, à medida que a 

estrona aumenta, há um acréscimo na espessura do endométrio. 

Os coeficientes de correlação entre a Idade da Menopausa, a Circunferência 

Abdominal, o Índice de Massa Corporal e as dosagens séricas de Estrona, Estradiol, 

Progesterona e Testosterona Livre mais a Espessura Endometrial são apresentados 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Coeficiente de correlação da IDMNP e as variáveis CIRABD, IMC, E1, E2, PROG, TEST_L 

e EE. 

Variável Observações Correlação T Significância 

CIRABD 94 0,1005 0,9691 0,1662 

IMC 92 0,0899 0,8564 0,1959 

E1 82 -0,2929 -2,7396 0,0031 

E2 82 0,0188 0,1678 0,4334 

PROG 78 0,1059 0,9285 0,1766 

TEST_L 77 0,0997 0,8679 0,1927 

EE 77 -0,3692 -3,4405 0,0003 

IDMNP – Idade da Menopausa, CIRABD – Circunferência Abdominal, IMC – Índice de Massa 

Corporal, E1 – Estrona, E2 – Estradiol, PROG – Progesterona, TEST_L – Testosterona Livre, EE – 

Espessura Endometrial. 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 4- Coeficiente de correlação da CIRABD e as variáveis IMC, E1, E2, PROG, TEST_L e EE. 

Variável Observações Correlação T Significância 

IMC 95 0,7972 12,7356 0,0001 

E1 82 -0,0596 -0,5340 0,2967 

E2 83 0,0555 0,5004 0,3084 

PROG 78 -0,0037 -0,0325 0,4870 

TEST_L 78 0,1734 1,5352 0,0624 

EE 77 -0,1154 -1,0064 0,1571 

CIRABD – Circunferência Abdominal, IMC – Índice de Massa Corporal, E1 – Estrona, E2 – Estradiol, 

PROG – Progesterona, TEST_L – Testosterona Livre, EE – Espessura Endometrial. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

Tabela 5- Coeficiente de correlação do IMC e as variáveis E1, E2, PROG, TEST_L e EE. 

Variável Observações Correlação T Significância 

E1 80 0,0106 0,0932 0,4629 

E2 80 0,1104 0,9811 0,1633 

PROG 76 0,0264 0,2268 0,4103 

TEST_L 76 0,2806 2,5147 0,0060 

EE 75 -0,0449 -0,3842 0,3504 

IMC – Índice de Massa Corporal, E1 – Estrona, E2 – Estradiol, PROG – Progesterona, TEST_L – 

Testosterona Livre, EE – Espessura Endometrial. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

Tabela 6- Coeficiente de correlação da E1 e as variáveis E2, PROG, TES_ L e EE. 

Variável Observações Correlação T Significância 

E2 79 0,1868 1,6685 0,0476 

PROG 74 0,0453 0,3846 0,3503 

TEST_L 76 0,0286 0,2459 0,4029 

EE 71 0,3712 3,3207 0,0004 

E1 – Estrona, E2 – Estradiol, PROG – Progesterona, TEST_L – Testosterona Livre, EE – Espessura 

Endometrial. 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 7- Coeficiente de correlação do E2 e as variáveis PROG, TEST_L e EE. 

Variável Observações Correlação T Significância 

PROG 76 0,0860 0,7423 0,2290 

TEST_L 75 0,0076 0,0648 0,4742 

EE 70 0,1147 0,9521 0,1705 

E2 – Estradiol, PROG – Progesterona, TEST_L – Testosterona Livre, EE – Espessura Endometrial. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

Tabela 8- Coeficiente de correlação da PROG e as variáveis TEST_L e EE. 

Variável Observações Correlação T Significância 

TEST_L 72 -0,0409 -0,3422 0,3661 

EE 66 0,0215 0,1721 0,4317 

PROG – Progesterona, TEST_L – Testosterona Livre, EE – Espessura Endometrial. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

O coeficiente de correlação entre os níveis séricos de TEST_L, numa amostra 

de 67 pacientes, foi de - 0,0018, T= - 0,0147 e um p = 0,4941. 

Na Figura 4, foi possível observar a distribuição das amostras, por meio do 

diagrama de caixas, e a média (ponto vermelho) de cada variável. De forma geral, 

exceto para CIRABD, houve a presença de alguns outliers, ou valores discrepantes, 

nos dados, pontos acima ou abaixo da haste. A Tabela 9 contém os valores para 

auxiliar na análise desse gráfico. 
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E2 (pg/mL) PROG (ng/dL ) TEST_L (ng/dL) EE (mm)

IDMNP (anos) CIRABD (cm) IMC (kg/m²)) E1 (pg/mL)
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Figura 4- Diagrama de caixas (boxplot) das variáveis de estudo. 

IDMNP – Idade da Menopausa; CIRABD – Circunferência Abdominal; IMC – Índice de Massa 

Corporal; E1 – Estrona; E2 – Estradiol; PROG – Progesterona; TEST_L – Testosterona Livre; EE – 

Espessura Endometrial. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

Tabela 9- Estatística descritiva das variáveis de estudo. 

 IDMNP CIRABD IMC E1 E2 PROG TEST_L EE 

Min.  45,000 72,000 19,920 8,100 8,800 0,100 0,071 0,800 

1st Qu. 48,000 88,000 24,720 14,300 14,000 0,210 0,165 2,025 

Mediana  50,000 95,000 26,870 21,800 19,000 0,360 0,266 3,000 

Média    48,560 95,940 28,000 26,660 20,310 0,437 0,375 3,240 

3rd Qu. 52,000 103,750 30,760 31,550 21,500 0,500 0,494 3,575 

Max.    58,000 124,000 45,520 92,800 77,700 1,500 1,779 12,000 

Min. – Mínimo; 1st Qu. – Primeiro Quartil; 3rd Qu. – Terceiro Quartil; Max. – Máximo. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 



 37 

A variável IDMNP apresentou alguns pontos atípicos; a mediana indicou que 

ao menos metade das mulheres tem, no máximo, 50 anos, valor próximo à média de 

48,56. O primeiro quartil (Q1) mostrou que pelo menos 25% da amostra têm idade 

inferior a 48 anos, logo, 75% têm idade superior a Q1. O terceiro quartil (Q3) 

apontou que ao menos 75% dos indivíduos têm idade inferior a 52 anos, de maneira 

complementar, no mínimo, 25% têm idade superior a 52 anos. Desconsiderando os 

pontos atípicos, a variação do conjunto de dados foi baixa ao verificar a dispersão 

por meio do intervalo interquartil (Q3-Q1), que resultou em uma diferença de quatro 

anos de idade para 50% das mulheres. 

A variável IMC obteve uma mediana de 26,87 kg/m2; isso significa que ao 

menos metade da amostra tem um Índice de Massa Corpórea menor ou igual a esse 

valor. O Q1 indicou que pelo menos 25% dos indivíduos tiveram, no máximo, 24,72 

kg/m2, enquanto o Q3 apontou que, no mínimo, 75% das mulheres tiveram até 

30,76 kg/m2. O intervalo interquartil foi de 6,04 kg/m2 para 50% dos indivíduos, 

enquanto os valores máximo, 45,52 kg/m2; mínimo, 24,72 kg/m2; e a média, 28,0 

kg/m2 por indivíduo. A classificação das pacientes quanto ao IMC pode ser vista na 

Figura 5. Do total das pacientes, aproximadamente 29% (28) podem ser 

consideradas com peso normal; 30% (29), obesas; e o restante, pré-obesas. 
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Figura 5- Classificação das mulheres conforme o índice de massa corporal (IMC). 

Fonte: Próprio autor. 
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A variável CIRABD apresentou uma mediana de 95 cm, ou seja, ao menos 

50% da amostra têm, no máximo, essa medida de circunferência abdominal, que foi 

próximo da média de 95,94 cm. O Q1 indicou que pelo menos 25% das mulheres 

tiveram no máximo 88 cm de circunferência abdominal, enquanto o Q3 apontou que, 

no mínimo, 75% das mulheres tiveram uma medida de até 103,7 cm. O intervalo 

interquartil foi de 15,75 cm para 50% das mulheres, a circunferência máxima foi de 

124 cm e a mínima, de 72 cm. Para esse grupo de mulheres, 94% (92) 

apresentaram circunferência abdominal acima do 80 cm, Figura 6. 

Ao analisar a variável E1, que mede o hormônio estrona, observou-se que ao 

menos 50% das mulheres que compõem a amostra têm, no máximo, 21,8 pg/mL, 

sendo a média 26,66 pg/mL um pouco acima da mediana. O Q1 indicou que pelo 

menos 25% das mulheres tiveram, no máximo, 14,3 pg/mL, enquanto o Q3 apontou 

que, no mínimo, 75% das mulheres tiveram até 31,55 pg/mL. A medida de dispersão 

interquartil foi de 17,25 pg/mL, os valores mínimos e máximos foram, 

respectivamente, 8,1 e 92,8 pg/mL. Apesar da presença de outlier, 90% (75) das 

pacientes estão dentro do valor de referência laboratorial, Figura 6. 

Ao avaliar o hormônio E2 para a amostra em questão, percebeu-se que ao 

menos 50% das pacientes tiveram o esteroide inferior ou igual a 19,00 pg/mL, valor 

próximo à média de 20,31 pg/mL. O Q1 indicou que pelo menos 25% das mulheres 

tiveram, no máximo, 14,00 pg/mL, enquanto o Q3 apontou que, no mínimo, 75% das 

mulheres tiveram níveis de estradiol de até 21,50 pg/mL. A dispersão do intervalo 

interquartil foi de 7,5 pg/mL, os valores máximo e mínimo foram 8,8 e 77,7 pg/mL. 

Também houve a presença de valores atípicos; estes estavam além do limite de 

referência recomendado. Conforme pode ser visualizado na Figura 6, 11% (9) da 

amostra estavam acima do valor referência. 

Ao analisar a variável PROG, progesterona das pacientes, observou-se que 

ao menos 50% das mulheres têm, no máximo, 0,36 ng/dL e a média 0,44 ng/dL um 

pouco acima da mediana. O Q1 indicou que pelo menos 25% das mulheres tiveram, 

no máximo, 0,21 ng/dL, enquanto o Q3 apontou que, no mínimo, 75% das mulheres 

tiveram até 0,5 ng/dL. A medida de dispersão interquartil foi de 0,29 ng/dL, os 

valores mínimos e máximos foram, respectivamente, de 0,1 e 1,5 ng/dL. Constata-se 

também a presença de alguns outliers; estes estavam com valores muito acima da 

referência. Para esse hormônio, a maioria das pacientes, 80% (62), apresentou 

valores fora do padrão, Figura 6. 
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Em relação à TEST_L, a mediana foi de 0,27 ng/dL, ou seja, ao menos 50% 

da amostra têm, no máximo, esse valor. O Q1 indicou que pelo menos 25% das 

mulheres tiveram, no máximo, 0,16 ng/dL de testosterona livre, enquanto o Q3 

apontou que, no mínimo, 75% das mulheres tiveram até 0,49 ng/dL. O intervalo 

interquartil foi de 0,33 ng/dL; o valor mínimo, 0,071 ng/dL; o máximo, 1,78 ng/dL; e a 

média, 0,37 ng/dL. A variável também apresentou alguns valores discrepantes, 

todavia a maioria dos dados, 94%, (74) esteve dentro do valor de referência, Figura 

6. 

A variável EE apresentou uma mediana de 3 mm, ou seja, ao menos 50% das 

mulheres avaliadas têm, no máximo, essa espessura do endométrio, que foi próximo 

da média de 3,24 mm. O Q1 indicou que pelo menos 25% das mulheres tiveram, no 

máximo, 2,02 mm, enquanto o Q3 apontou que, no mínimo, 75% das mulheres 

tiveram uma medida de até 3,57 mm. A variação interquartil foi de 1,55 mm para 

50% da amostra. O valor máximo do endométrio foi de 12 mm e o mínimo, 0,8 mm. 

Segundo Yela et al. (2009) e Wolff et al. (2010), o critério de corte utilizado para 

considerar endométrio normal em pacientes menopausadas é de até 5 mm. 

Seguindo esse corte, apenas 6% (5) das mulheres da amostra apresentaram 

medidas acima do limite. 
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Figura 6- Número de mulheres classificadas quanto ao valor de referência (VR). 

BD.C – Classificação da Circunferência Abdominal; E1.C – Classificação da Estrona; E2.C – 

Classificação do Estradiol; PROG.C – Classificação da Progesterona; TEST_L.C – Classificação da 

Testosterona Livre; VR – Valor de Referência. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 7- Comparação das variáveis IMC, E1 e CIRABD para as cinco pacientes (6%) com EE 

alterada (aumentada). 

IMC – Índice de Massa Corporal; E1 – Estrona; CIRABD – Circunferência Abdominal; EE – Espessura 

Endometrial; VR – Valor de Referência. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

 Percebe-se, na Figura 7, que, das cinco pacientes (6% da amostra) que 

apresentaram EE alterada (aumentada), três delas (60%) estavam com IMC normal; 

uma (20%), pré-obesa; e uma (20%), com obesidade 1. Em relação à E1, quatro 

delas (80%) estavam dentro dos valores de referência e uma (20%), com valor 

aumentado. Em relação à CIRABD, quatro delas (80%) estavam com circunferência 

abdominal aumentada e somente uma (20%), com circunferência dentro do valor do 

normal. 
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Figura 8- Comparação das variáveis IMC, E1 e CIRABD para as cinco pacientes (6%) com EE 

alterado. 

CIRABD – Circunferência Abdominal; E1 – Estrona; IMC – Índice de Massa Corporal; EE – Espessura 

Endometrial; VR – Valor de Referência. 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

Na Figura 8, observa-se uma comparação de frequência das pacientes com 

EE alterados vis-à-vis com as informações da classificação do IMC, E1 e CIRABD. 

Do total de pacientes com IMC considerado normal (3), duas tinham a CIRABD 

alterada e o E1 normal, enquanto para a outra paciente, ambos os indicadores 

estavam na faixa de referência. Apenas uma paciente foi classificada como pré-

obesa, tanto a CIRABD quanto o E1 estavam fora do valor de referência. A paciente 

com IMC na faixa Obesa I teve a CIRABD alterada e o E1 normal. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A expectativa de vida vem aumentando significativamente nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Esse aumento associado ao estilo de vida, 

hábitos alimentares, sedentarismo e a consequente obesidade são os principais 

fatores de risco para as doenças crônicas degenerativas e para as neoplasias. 

Alguns estudos correlacionam a idade, a obesidade e as alterações do perfil 

hormonal feminino após menopausa como fatores carcinogênicos e/ou 

carcinocinéticos (KAAKS; LUKANOVA; KURZER, 2002; CALLE; KAAKS, 2004; 

SILVA; SERAKIDES; CASSALI, 2004; LORDELO et al., 2007; DOMENICO et al., 

2008; STEINER et al., 2015). 

Alguns estudos demonstraram que a obesidade se tornou uma epidemia 

mundial e que vários fatores estariam envolvidos, tais como socioculturais (renda e 

escolaridade) e comportamentais (fumo, atividade física), sexo, idade, número e 

intervalos das gestações, predisposição genética, entre outros. Com isso, o 

incremento da prevalência de sobrepeso e obesidade tem sido crescente, em 

especial no sexo feminino (LINS; SICHIERI,2001).  

Identifica-se também, mediante vários trabalhos, que a média de idade de 

ocorrência da menopausa acontece por volta dos 48-50 anos (ALDRIHG; ALDRIHG, 

2002; GRAVENA et al., 2013; PEREIRA E LIMA, 2016). 

No estudo de Lorenzi et al. (2005), a prevalência de sobrepeso e obesidade 

em mulheres no climatério foi de 63,7%, valor próximo ao relatado por outros 

autores. 

Gravena et al. (2013) realizaram um estudo transversal, de base populacional, 

realizado com 456 mulheres de 45 a 69 anos, residentes na área urbana do 
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município de Maringá, estado do Paraná, entre dezembro de 2010 e junho de 2011. 

As mulheres haviam cessado a menstruação há pelo menos 12 meses e tinham uma 

menopausa natural. A média de idade de início da menopausa foi de 48,0 ± 5,0 

anos. A média do IMC das mulheres foi de 28,6 ± 5,5 kg/m², 72,6% estavam com 

sobrepeso e 35,5% eram obesas.  

Pereira e Lima (2016) realizaram um estudo transversal avaliando 672 

mulheres após a menopausa natural atendidas no Ambulatório do Climatério da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no período de junho de 2013 a abril de 

2014, e os resultados mostraram uma prevalência de 30,05% de mulheres com IMC 

< 25Kg/m²; de 39,28% de mulheres com sobrepeso; e de 30,65% de mulheres 

obesas, e a média de idade da menopausa natural encontrada foi de 48,46 ± 4,85 

anos. 

Os resultados desta pesquisa corroboram as evidências dos trabalhos citados 

anteriormente ao constatar que por volta de 71% das mulheres da amostra 

apresentaram-se acima do peso normal (sobrepeso e obesidade): 41% com 

sobrepeso, 22% com obesidade tipo 1, 6 % delas com obesidade tipo 2 e cerca de 

2% com obesidade tipo 3. Somente 29% destas mulheres encontravam-se com IMC 

< 25Kg/m². A média de idade de ocorrência da menopausa foi de 48,56% anos. 

Demonstrou-se, neste trabalho, com a regressão linear múltipla da EE em 

função das variáveis IDMNP, CIRABD, IMC, E1, E2, PROG e a TEST_L, que 

somente as variáveis IDMNP e E1 foram significativas. 

Tadini et al. (1998) fizeram um estudo de caso-controle para analisar os níveis 

de esteroides sexuais endógenos e gonadotrofinas em 20 mulheres na pós-

menopausa com câncer de endométrio e em 20, sem câncer de endométrio. Os dois 

grupos foram homogêneos quanto à idade, ao Índice de Massa Corporal e ao 

Tempo de Menopausa. A média dos níveis plasmáticos de Estrona e Estradiol em 

mulheres com e sem câncer de endométrio não apresentou diferenças estatísticas 

significativas, observando-se ainda que as médias de E1 e E2 foram menores nas 

mulheres com câncer. 

Key e Pike (1998), assim como Fritz e Speroff (2015), apontam que o 

aumento da idade e a obesidade aumentam os níveis da aromatase no tecido 

gorduroso periférico, na gordura abdominal e no fígado. Sendo a aromatase a 

enzima que converte os androgênios em estrogênio, espera-se que os níveis de 

estrona estejam aumentados nas mulheres obesas após a menopausa. Levando-se 
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em consideração esta afirmativa, se concluiria que todas as obesas teriam, portanto, 

um aumento da Estrona, visto que se teria maior quantidade de tecido adiposo para 

promover tal conversão. Neste trabalho, não se evidencia tal situação, pois 70,8% 

das pacientes da amostra estavam acima do peso (pré-obesas e obesas) e somente 

9,6% destas mulheres tinham a E1 acima dos valores de referência. O resultado do 

coeficiente de correlação do Índice de Massa Corporal com a Estrona não teve 

significância estatística. 

Em relação à Espessura do Endométrio, estudos relatam associação 

menopausa, obesidade, aumento de estrogênio (desequilíbrio hormonal 

estrogênio/progesterona) com alterações endometriais, aumentando a sua 

espessura pelas hiperplasias endometrial, promovendo, assim, condições favoráveis 

para o desenvolvimento do adenocarcinoma de endométrio hormônio dependente 

(KEY; PIKE, 1988; AKHMEDKHANOV; ZELENIUCH-JACQUOTTE; TONIOLO, 2001; 

CARLSON et al., 2012; GU; CHEN; ZHAO, 2013; FRITZ; SPEROFF, 2015).  

Neste estudo, encontraram-se somente cinco mulheres (6%) com Espessura 

Endometrial aumentada. Destas cinco, somente uma tinha Estrona aumentada, 

quatro delas tinham a Circunferência Abdominal aumentada e somente duas tinham 

o Índice de Massa Corporal > 25 Kg/m² (uma pré-obesa e outra obesa tipo I). 

Os resultados desta pesquisa são semelhantes aos vários trabalhos 

apresentados nessa discussão e, dessa forma, fornece informações que permitem 

sugerir que vários outros fatores podem estar associados às alterações 

endometriais, destacando-se a formação de pólipos, hiperplasias e a gênese do 

câncer de endométrio. Sendo assim, faz-se necessária a realização de estudos que 

venham a utilizar não somente dados antropométricos e perfil hormonal, mas 

também marcadores moleculares ou genéticos que possam demonstrar a causa e 

efeitos no endométrio.  

Estes resultados nos sugerem que é possível que os dados antropométricos e 

o perfil hormonal atuem como cofatores e que são necessários, mas não suficientes 

para o desenvolvimento do câncer de endométrio. De fato, isso nos permite fazer a 

ilação de que a tríade de obesidade, DM e HAS contidos nos livros-texto de 

graduação de medicina podem não ser a causa para o desfecho do câncer de 

endométrio.  

Esta pesquisa teve como fatores limitadores a não realização de biópsia de 

endométrio e o não seguimento dessas mulheres, posto que foi um estudo do tipo 
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documental e exploratório de dados de prontuários nos quais não houve registro de 

terem evoluido para câncer de endométrio, portanto, o desenvolvimento de novas 

pesquisas se torna necessário para que outros fatores envolvidos na etiopatogenia 

do espessamento endometrial sejam identificados. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 

A Circunferência abdominal, o Índice de Massa Corporal, o Estradiol, a 

Progesterona e a Testosterona Livre não interferem significativamente na espessura 

endometrial e há significância da Idade da Menopausa e dos níveis séricos de 

Estrona na Espessura Endometrial. A Idade da Menopausa se correlaciona 

negativamente com a Espessura Endometrial e a Estrona se correlaciona 

positivamente com a Espessura Endometrial.  
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MINISTÉRIO DA SAÚDE. VIGITEL 2016: Vigilância de fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 
Disponível em: 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/02/vigitel-brasil-
2016.pdf. Acesso em: 11 de novembro de 2018. 
 
MODUGNO, F. et al. Inflammation and Endometrial Cancer: A Hypothesis. Cancer 
Epidemiology, Biomarkers & Prevention, Pittsburgh, v. 14, n.12, p. 2840-2847, 
dez. 2005. 
 
MONTELEONE, P. et al. Symptoms of menopause – global prevalence, physiology 
and implications. Nature Reviews Endocrinology, Pisa, v. 14, n. 4, p.199-215, 2 
fev. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nrendo.2017.180. Disponível em: 
https://nature.com/articles/mendo.2017.180. Acesso em: 30 de junho de 2019.  
 
NAKAZONE, M. A. et al. Prevalência de síndrome metabólica em indivíduos 
brasileiros pelos critérios de NCEP-ATPIII e IDF. Revista da Associação Médica 

http://dx.doi.org/10.1038/bjc.1988.44
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2246441/pdf/brjcancer00136-0077.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2246441/pdf/brjcancer00136-0077.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/s0004-27302001000300009
http://dx.doi.org/10.1590/s0004-27302001000300009
http://www.scielo.br/pdf/abem/v45n3/a09v45n3.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/s0100-72032005000800008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032005000800008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032005000800008
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/02/vigitel-brasil-2016.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/02/vigitel-brasil-2016.pdf
http://dx.doi.org/10.1038/nrendo.2017.180
https://nature.com/articles/mendo.2017.180.


 50 

Brasileira, São Paulo, v. 53, n. 5, p.407-413, out. 2007. DOI:  
http://dx.doi.org/10.1590/s0104-42302007000500016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ramb/v53n5/a16v53n5. Acesso em: 10 de março de 2019. 
 
OLIVEIRA, J. et al. Padrão hormonal feminino: menopausa e terapia de 
reposição. Revista Brasileira de Análises Clínicas (Rio de Janeiro), Florianópolis, 
v. 48, n. 3, p.198-210, 2016. Trimestral. 
 
PAVELIć, J.; RADAKOVIć, B.; PAVELIć, K. Insulin-like growth factor 2 and its 
receptors (IGF 1R and IGF 2R/mannose 6-phosphate) in endometrial 
adenocarcinoma. Gynecologic Oncology, Minneapolis, v. 105, n. 3, p. 727-735, jun. 
2007. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2007.02.012.  
Disponível em: https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17399767. Acesso em: 18 de março 
de 2019. 
 
PEREIRA, D. C. L.; LIMA, S. M. R. R. Prevalence of Overweight and Obesity in 
Brazilian Post Menopausal Women. Giornale Italiano di Obstetricia e Ginecologia, 
São Paulo, v. 38, p. 176-181, 01 jan. 2016. 
 
PRADO, W. L. et al. Obesidade e adipocinas inflamatórias: implicações práticas para 
a prescrição de exercício. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo, 
v. 15, n. 5, p. 378-383, out. 2009. DOI:                                    
http://dx.doi.org/10.1590/s1517-86922009000600012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922009000600012. 
Acesso em: 05 de maio de 2019. 
 
SAMOJLIK, E. et al. Elevated Production and Metabolic Clearance Rates of 
Androgens in Morbidly Obese Women. The Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism, New Jersey, v. 59, n. 5, p. 949-954, nov. 1984. DOI:  
http://dx.doi.org/10.1210/jcem-59-5-949. Disponível em: 
https://ncbi/nlm.nih.gov/pubmed/?term=elevated+prodution+and+metabolic+clearenc
e+rates+morbidly+obese+women. Acesso em: 19 de maio de 2019. 
 
SILVA, A. E.; SERAKIDES, R.; CASSALI, G. D. Carcinogênese hormonal e 
neoplasias hormônio-dependentes. Ciência Rural, Santa Maria, v. 34, n. 2, p.625-
633, abr. 2004. 
 
SIVRIDIS; FOX; BUCKLEY. Endometrial carcinoma: two or three 
entities?. International Journal of Gynecological Cancer, Manchester, v. 8, n. 3, 
p.183-188, maio 1998. DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1525-1438.1998.09806.x. 
Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1525-
1438.1998.09806.x. Acesso em: 01 de maio de 2019. 
 
SOUFLA, G.; SIFAKIS, S.; SPANDIDOS, D. A.. FGF2 transcript levels are positively 
correlated with EGF and IGF-1 in the malignant endometrium. Cancer Letters, 
Crete, v. 259, n. 2, p.146-155, fev. 2008. DOI:  
http://dx.doi.org/10.1016/j.canlet.2007.10.002. Disponível em: 
https://sciencedirect.com/science/article/ales/pii/50304383507004685. Acesso em: 
20 de março de 2019. 
 

http://dx.doi.org/10.1590/s0104-42302007000500016
http://www.scielo.br/pdf/ramb/v53n5/a16v53n5
http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2007.02.012
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17399767.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922009000600012
http://dx.doi.org/10.1210/jcem-59-5-949
https://ncbi/nlm.nih.gov/pubmed/?term=elevated+prodution+and+metabolic+clearence+rates+morbidly+obese+women.
https://ncbi/nlm.nih.gov/pubmed/?term=elevated+prodution+and+metabolic+clearence+rates+morbidly+obese+women.
http://dx.doi.org/10.1046/j.1525-1438.1998.09806.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1525-1438.1998.09806.x.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1525-1438.1998.09806.x.
http://dx.doi.org/10.1016/j.canlet.2007.10.002
https://sciencedirect.com/science/article/ales/pii/50304383507004685.


 51 

STEINER, M. L. et al. Avaliação de consumo alimentar, medidas antropométricas e 
tempo de menopausa de mulheres na pós-menopausa. Revista Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia, Rio de Janeiro, v. 37, n. 1, p.16-23, jan. 2015. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/so100-720320140005138. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032015000100016. 
Acesso em: 17 de fevereiro de 2019. 
 
TADINI, V. et al. Esteróides sexuais e gonadotrofinas em mulheres com e sem 
carcinoma de endométrio: um estudo clínico comparativo. Revista Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia, Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, p. 267-271, jun. 1998. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/s0100-72031998000500006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72031998000500006. 
Acesso em: 20 de agosto de 2019. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity: preventing and managing the global 
epidemic. Geneva: World Health Organization, 2000.  
 
WHO. Prevalence of obesity* among adults, ages 18+, 1975-2016 (age 
standardized estimate): Female, 2016. 2017. Disponível em: 
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/obesity/tablet/atlas
.html. Acesso em: 19 de novembro de 2018. 
 
WHO. Prevalence of overweight* among adults, ages 18+, 1975-2016 (age 
standardized estimate): Female, 2016. 2017. Disponível em: 
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/overweight/tablet/
atlas.html. Acesso em: 19 de novembro de 2018. 
 
WOLFF, L. P. G. et al. Avaliação de morfologia e histologia endometrial de mulheres 
após a menopausa. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 56, n. 
6, p. 711-714, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s0104-42302010000600023. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
42302010000600023. Acesso em: 10 de agosto de 2019. 
 
YANG, S.; THIEL, K. W.; LESLIE, K. K.. Progesterone: the ultimate endometrial 
tumor suppressor. Trends in Endocrinology & Metabolism, Iowa, v. 22, n. 4, p. 
145-152, abr. 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tem.2011.01.005. Disponível em: 
http://europepmc.org/articles/PMC4062362. Acesso em: 02 de agosto de 2019. 
 
YELA, D. A. et al. Comparação do ultrassom transvaginal e da histeroscopia 
ambulatorial no diagnóstico das doenças endometriais em mulheres 
menopausadas. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 55, n. 5, 
p. 553-556, 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s0104-42302009000500018. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
42302009000500018. Acesso em: 15 de junho de 2019. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/so100-720320140005138
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032015000100016
http://dx.doi.org/10.1590/s0100-72031998000500006
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72031998000500006
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/obesity/tablet/atlas.html
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/obesity/tablet/atlas.html
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/overweight/tablet/atlas.html
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/overweight/tablet/atlas.html
http://dx.doi.org/10.1590/s0104-42302010000600023
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302010000600023
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302010000600023
http://dx.doi.org/10.1016/j.tem.2011.01.005
http://europepmc.org/articles/PMC4062362
http://dx.doi.org/10.1590/s0104-42302009000500018
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302009000500018
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302009000500018

