
Muitas mulheres apresentam algum sintoma pré-menstrual.
Contudo, a maioria não refere alteração significativa da sua
vida diária.1 A síndrome pré-menstrual (SPM) é caracterizada
pela presença de sintomas físicos e comportamentais que
ocorrem repetidamente na fase lútea do ciclo menstrual e
interferem em alguns aspetos da vida da mulher.1,2 Os sintomas
podem chegar a perturbar o normal funcionamento, a
qualidade de vida e as relações pessoais.3 O denominado
transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) é a forma grave de
SPM.4 Afeta uma pequena percentagem de mulheres.1,5

Os sintomas mais comuns da SPM/TDPM são fadiga,2-5

distensão abdominal, irritabilidade, depressão e ansiedade.3-5

Também podem existir: alterações de humor, do sono e do
apetite, aumento de peso, cefaleia, inflamação e sensibilidade
mamária,2,3,5,6 mudanças no desejo sexual, problemas na pele
e sintomas gastrointestinais.5 O grau e tipo de sintomas pode
variar significativamente de mulher para mulher.3

A fisiopatologia da SPM é complexa, imprecisa e não
totalmente compreendida.1,2 Fatores genéticos e ambientais
desempenham um papel no desenvolvimento dos sintomas. As
flutuações cíclicas nas concentrações de estrogénio e
progesterona na fase lútea do ciclo menstrual causam
alterações nos neurotransmissores, principalmente no sistema
da serotonina.7 Também podem alterar o sistema renina-
angiotensina-aldosterona. Os níveis de hormonas sexuais por si
só não explicam totalmente as alterações pré-menstruais.1 As
mulheres com um distúrbio pré-menstrual não têm níveis mais
elevados de estrogénio ou progesterona do que a população em
geral, mas parecem ter uma resposta anormal a estas flutuações
dos níveis hormonais, o que desencadearia os sintomas.1,7

O diagnóstico é confirmado pelos sintomas, que ocorrem
apenas durante a fase lútea do ciclo menstrual.1,2 Os sintomas
desaparecem alguns dias após o início da menstruação,1-3,6

devendo existir um intervalo claro sem sintomas.4 O
diagnóstico pode ser facilitado por um registo diário cuidadoso
dos sintomas durante dois ciclos menstruais completos, usando
uma ferramenta de registo validada.1,8

Antes de iniciar o tratamento, devem ser descartadas
condições com sintomas similares, como depressão,
ansiedade,2,5,6 abuso de substâncias,2,6 ou hipotiroidismo.1,5,6

A depressão subjacente pode piorar antes da menstruação,1

as mulheres geralmente sentem-se melhor durante ou após a
menstruação, mas os sintomas não se resolvem
completamente.1,3 Também podem ter manifestações
semelhantes à SPM: anemia, endometriose,1,2 uso de
contracetivos orais,2 perimenopausa,2,5 síndrome da fadiga
crónica ou síndrome do intestino irritável.5

Tratamento 
O objetivo do tratamento é o alívio dos sintomas e a melhoria
funcional.1,6 O tratamento deve ser adaptado à gravidade dos
sintomas.4,5

A terapêutica não farmacológica é a primeira linha para
sintomas leves.2 Têm sido sugeridas mudanças de estilo de
vida, como exercício regular e técnicas de redução do stress.2,6

Podem aliviar alguns sintomas em certas mulheres,4,6

especialmente os físicos, embora não existam estudos
científicos de qualidade. Alguns dos efeitos poderiam ser o
resultado do efeito placebo.6

O exercício pode ajudar a reduzir o stress, a ansiedade e a
depressão.5 O exercício aeróbico regular (caminhada rápida,
corrida, ciclismo ou natação) é recomendável para a saúde3 e, em
algumas mulheres, pode diminuir os sintomas pré-menstruais.5

As terapias de relaxamento também podem ser benéficas.6

Podem incluir técnicas como exercícios respiratórios, ioga ou
massagem terapêutica.5 Embora os resultados dos estudos não
sejam conclusivos, o benefício, provavelmente, superará
qualquer possível dano.3

Várias vitaminas e suplementos dietéticos, incluindo vitamina
B6, vitamina E, cálcio e magnésio foram estudados na SPM; no
entanto, a evidência de eficácia superior ao placebo, que tem
uma taxa de resposta de 30%, é inconsistente.6

Foi sugerido o uso da vitamina B6 na SPM por estar envolvida
na produção cerebral da serotonina,3 sendo recomendada
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como tratamento de sintomas psicológicos. Contudo, são
precisos mais dados.1 Nos estudos foram usados 50-100 mg/dia
de piridoxina em SPM leve.9 Não devem ser tomadas doses
superiores.3 A instabilidade no humor parece estar associada a
mudanças cíclicas nos níveis de cálcio.1 Evidências fracas
sugerem que suplementos de cálcio podem aliviar os sintomas
da SPM.5,9 Dois estudos com 100-1200 mg de carbonato de
cálcio relataram algum efeito positivo.1 Atualmente, há
especialistas que estão contra o uso rotineiro de vitaminas ou
de cálcio em doses altas, pela baixa qualidade dos dados
existentes e o potencial dano (neuropatia periférica com doses
elevadas de vitamina B6 e risco aumentado de cálculos renais e
possível risco de doença cardíaca com os suplementos de
cálcio).6

Uma alimentação correta pode corrigir quaisquer deficiências
nutricionais subclínicas e melhorar os sintomas. Diminuir a
ingestão de sal pode reduzir a retenção de líquidos.4 Tem sido
recomendado evitar o excesso de açúcar e hidratos de carbono
refinados, optando por hidratos de carbono complexos.4,5

Reduzir as gorduras saturadas e a cafeína pode melhorar a
mastalgia.
Muitos estudos pequenos de qualidade fraca analisaram a
eficácia de suplementos à base de plantas no tratamento dos
sintomas pré-menstruais. Os dados são muito limitados.1

Alguns dados sugerem que os extratos do fruto de Vitex agnus
castus são eficazes no tratamento dos sintomas da SPM.2,9

Pode ser uma opção em sintomatologia leve. Parece ser mais
eficaz do que o placebo em alguns sintomas da SPM,3,9

enquanto a sua eficácia para o TDPM é menos certa. Uma
revisão sistemática, na qual apenas dois ensaios foram
elegíveis, pela variabilidade das populações estudadas,
definições de SPM, dosagens e medidas de resultados usadas,
sugere uma boa tolerância e eficácia superior a placebo para
vários sintomas de SPM.6

O óleo de onagra (Oenothera biennis), fonte de ácido gama-
linolénico, tem sido usado na SPM.3 Contudo, não há boas
provas de eficácia.3,6,9 Embora suplementos dietéticos com
Ginkgo biloba tenham mostrado benefício em pequenos
estudos, são precisos mais dados.3

O objetivo principal da terapia cognitivo-comportamental
(TCC) é ajudar as pessoas a lidar melhor com a vida quotidiana,
identificando e mudando padrões de pensamento e
comportamento inúteis.9 A TCC pode ser considerada uma
opção de tratamento em TDPM.6,10 Em alguns estudos foi
observada uma redução na intensidade dos sintomas.1,6 Em
mulheres com sintomas moderados a graves com resposta
subótima ao tratamento farmacológico, pode ser considerada a
adição da TCC.6

Tratamento farmacológico
Alguns dos medicamentos usados interferem na ovulação,
enquanto outros afetam a concentração de
neurotransmissores cerebrais,1,4 particularmente a
serotonina.4 Habitualmente, o tratamento farmacológico é
reservado para mulheres com sintomas graves.6 Muitos dos
medicamentos são usados fora das indicações autorizadas
(uso off-label).3,9

Inibidores seletivos da recaptação da serotonina
Os antidepressores podem ser uma opção se a saúde mental for
afetada.9 Acredita-se que a serotonina influencie a reação do
organismo à maior libertação de algumas hormonas antes da
menstruação.9 Os inibidores seletivos da recaptação da
serotonina (ISRS) aumentam a concentração de serotonina no
cérebro.1

Os estudos disponíveis concluem que os ISRS são eficazes no
alívio dos sintomas da SPM/TDPM.4,6,9 Cerca de 60 a 70% das
mulheres respondem ao tratamento.6 Os ISRS são considerados
uma das opções de primeira linha na SPM grave,1-4,10

predominantemente emocional.2,4,6 Mostraram aliviar também
alguns sintomas físicos.1,3

Os ISRS recomendam-se em mulheres que não desejam
contraceção hormonal. São usados em administração diária
contínua, administração apenas na fase lútea ou no início dos
sintomas.6 Tomados de forma contínua ou apenas durante a fase
lútea mostram benefícios significativos.1,8 Meta-análises comparando
estas duas formas de administração ofereceram resultados mistos.8

São necessários mais estudos comparativos diretos.1 Quando
tomados no início dos sintomas podem ser eficazes,6 mas os dados
atuais sobre esta estratégia são limitados.4,8

Em geral, as doses usadas na TDPM são semelhantes às usadas
para o tratamento da depressão.6 Para o alívio de sintomas
físicos são necessárias doses superiores.1 Algumas mulheres
que não respondem ou não toleram um ISRS, podem responder
ou tolerar outro diferente.6

Os efeitos adversos dos ISRS incluem: náuseas,1,6,9,10 fadiga,1,3,10

insónia,3,6,10 e cefaleia.6 Para os minimizar, é sugerido iniciar a
terapêutica com uma dose baixa, aumentando conforme
necessário.6 O efeito colateral mais problemático é a disfunção
sexual,1,6,9 que inclui diminuição do interesse sexual, orgasmo
retardado e anorgasmia. A redução da dose pode não aliviar
este efeito, mas a função sexual é recuperada após a
interrupção da terapêutica. Se o tratamento contínuo for difícil
de tolerar, pode-se tentar o tratamento apenas na fase lútea.6

Alguns inibidores da recaptação de serotonina-norepinefrina
(ISRN), como a venlafaxina, têm sido usados off-label no TDPM
com sintomas predominantemente psicológicos. O efeito é
alcançado num período de três a quatro semanas.1 A
venlafaxina é eficaz, mas está associada a sintomas de
abstinência que podem ser mais graves do que os observados
com ISRS.6 A quetiapina foi estudada como adjuvante para
melhora do humor em mulheres que não respondem à
monoterapia com um ISRS ou um ISRN. Num pequeno estudo,
mostrou redução das labilidades de humor, ansiedade e
irritabilidade.1 A clomipramina foi também superior ao placebo,
mas não é usada habitualmente pelos efeitos colaterais
(sedação, boca seca e aumento de peso).6

Tratamentos hormonais
O facto de os sintomas de SPM estarem presentes na fase pós-
ovulatória do ciclo menstrual sugere efeitos benéficos da
supressão da ovulação.3 Em mulheres com sintomas moderados a
graves, interessadas em contraceção, pode ser usado um
contracetivo oral combinado (COC).6 Os estudos realizados
sugerem efeitos benéficos nos sintomas de PMS/TDPM.1
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A evidência mais robusta que apoia o uso de COC em
sintomatologia pré-menstrual procede de ensaios com um
contracetivo com 20 mcg etinilestradiol/3 mg drospirenona
administrado durante 24 dias (com redução do intervalo livre
de hormonas para 4 dias).8,6,10 Uma meta-analise mostrou
melhora nos sintomas do TDPM.1,6 No entanto, foi observado
um grande efeito placebo (redução nos sintomas de 36% vs.
48% com o COC).6 Outros ensaios apoiam o seu uso.10 Os dados
sugerem que esta terapêutica pode ser apropriada para
mulheres sem contraindicações para a contraceção.3 Foram
relatados efeitos colaterais como náusea, hemorragia
intermenstrual e sensibilidade mamária. Os COC aumentam o
risco de trombose venosa profunda (TEV), mas em geral o risco
é baixo, dependendo do produto específico.9 A drospirenona
pode estar associada a um risco maior do que outros
progestagénios. O risco de TEV deve ser avaliado antes do
tratamento.6

Outros COC podem ser eficazes, mas não têm sido bem
estudados.6 Alguns estudos mostraram uma redução na
prevalência e gravidade de SPM, enquanto outros não
encontram diferença entre utilizadoras e não utilizadoras de
COC.3 Quatro ensaios de qualidade moderada identificaram
melhoras nos sintomas depressivos e físicos com um COC (90
mcg levonorgestrel/20 mcg etinilestradiol), embora os
resultados fossem algo inconsistentes. São necessários ensaios
mais prolongados.1

Se os sintomas não remitem, pode ser experimentado um
COC em administração contínua (sem intervalo de toma).9 Em
teoria, isto evita as alterações hormonais cíclicas,8 embora os
dados sejam limitados. Um estudo em mulheres com TDPM
não observou benefício com esta forma de administração
comparativamente ao placebo ou à toma cíclica. Em
contraste, uma análise de quatro ensaios com toma contínua
(20 mcg etinilestradiol/90 mcg levonorgestrel) observou
redução nos sintomas, mas os resultados são limitados por
inconsistências nos ensaios e por um efeito placebo
importante.6 Outros ensaios também mostram resultados
discordantes.8

Em casos com sintomas graves foi usado estradiol (implante
subcutâneo ou adesivo transdérmico) em associação a
progestágenios cíclicos.3 Se a mulher tem útero intacto, estes
são necessários para prevenir a hiperplasia endometrial.4,10

Faltam dados sobre o risco de cancro da mama e de
endométrio em utilização prolongada.3,4

Análogos da hormona libertadora da gonadotrofina
Os análogos da hormona libertadora de gonadotrofinas (GnRH),
como o acetato de goserrelina ou o acetato de leuprorrelina,
causam supressão temporária da produção de estrogénios e
progesterona pelo ovário.3,4,6,8 Estes medicamentos reduzem os
sintomas pré-menstruais.6,8 É sugerido o seu uso juntamente a
uma dose baixa de estrogénio-progesterona em mulheres com
sintomas graves que não responderam ou não toleram ISRS ou
COC.6 A taxa de resposta é de 60-75%.4

Os efeitos colaterais destes medicamentos são significativos,
devendo ser reservados para casos graves refratários a outros
tratamentos.3,8,9 Originam níveis de estrogénio extremamente
baixos, que causam afrontamentos e, com o tempo, perda de
densidade mineral óssea.6 No uso prolongado, a adição de
terapêutica de reposição hormonal em baixa dose neutraliza os
efeitos hipoestrogénicos. Porém, pode causar o retorno de
sintomas de SPM.1,6 Em tratamentos prolongados, a densidade
mineral óssea deve ser controlada periodicamente.4,10 Não é
possível engravidar durante o tratamento.9

Outros medicamentos
Os analgésicos, incluindo os anti-inflamatórios não esteroides,
podem aliviar alguns sintomas pré-menstruais como a cefaleia,
as dores nas costas ou abdominais.4,5,9 Quase não há estudos
sobre o seu papel na SPM. Têm sido usados diuréticos por
algumas mulheres com dor ou inflamação mamária
importantes.9 Podem ajudar a reduzir a retenção de líquidos.5

Com base na suposição infundada de que a SPM é secundária a
uma deficiência de progesterona, foram usados suplementos
de progesterona na fase lútea. Uma revisão sistemática não
demonstrou diferenças em comparação com o placebo.3 O uso
não é recomendado devido à falta de benefício
comprovado.3,4,6,10

A SPM é comum entre mulheres em idade reprodutiva. É
necessária a educação da mulher, proporcionando-lhe
informação adequada.2 Os farmacêuticos podem desempenhar
um papel neste sentido.
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