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MENOPAUSA: FITOTERAPIA COMO ALTERNATIVA PARA REDUÇÃO 
DE SINTOMAS INDESEJÁVEIS

A menopausa é a cessação permanente da
menstruação, que ocorre aproximadamente com
51 anos. Sintomas como insônia, perda de libido,
atrofia vaginal, depressão, ansiedade e ondas de
calor são relatados como eventos do climatério.
Para amenizar estas manifestações, além da
terapia de reposição hormonal (TRH), estudos
mostram que terapias complementares e
alternativas são benéficas e eficazes.
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Compostos bioativos estão ganhando popularidade e importância devido aos
numerosos efeitos farmacológicos benéficos e acredita-se que a fitoterapia pode ser
mais segura.

• Xanthohumol: flavonoide presente no lúpulo e seu metabólito 8-
prenilnaringenina (8PN), reduzir hormônios como o hormônio luteinizante sérico
(LH) e o hormônio folículo estimulante (FSH), aumentar os níveis de prolactina
sérica. Preparações à base de lúpulo reduzem a gravidade e a frequência das
ondas de calor, sintomas de depressão e ansiedade. A ação estrogênica do 8PN é
até 100 vezes mais forte que a das isoflavonas de soja.

• Isoflavonas: mostram redução dos sintomas da menopausa, bem como melhora
na qualidade de vida e não houve relato de efeitos colaterais.

• Cimicifuga: há incertezas quanto ao seu uso para a redução dos efeitos causados
pela menopausa, porém em outros estudos a planta é indicada para terapia de
reposição de estrogênios.

Justificar a utilização de terapias alternativas como possibilidade de tratamento dos
sintomas da menopausa com fitoterapia, composta por plantas ou isolados de
plantas, como: xanthohumol (lúpulo), isoflavonas da soja e Cimicifuga racemosa.

Revisão de literatura realizada com artigos abrangendo pesquisas nas bases de
dados Cochrane, Pubmed, Embase, Google Schoolar. Utilizou-se os descritores em
saúde: “Menopause”, “climacteric”, "xanthohumol", “Humulus lupulus”, “Hops”,
“Cimicifuga”.

A utilização de terapias alternativas à reposição hormonal
convencional é uma opção benéfica, segura e eficaz e pode
reduzir os efeitos indesejáveis da terapia convencional. As
evidências de eficácia e segurança e a compreensão dos
mecanismos de ação e alvos biológicos auxiliará no
desenvolvimento de novas formulações fitoterápicas que
podem beneficiar as mulheres com sintomas no climatério.
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