
 

 
 

NOME: ........................................................................................                                       Prof.ª Márcia Sakr 

DATA: 17/11/2019                                                                                                                              AULA 5 

 
MENOPAUSA, ANSIEDADE E SAÚDE DA MULHER 

 

 
 

SINAIS E SINTOMAS DA MENOPAUSA 
 
1- ONDAS DE CALOR – FOGACHO ou afrontamentos 
São os famosos “calorões” que ocorrem na perimenopausa. 
 
2- SUORES NOTURNOS 
É uma variante dos fogachos. Em muitos casos, atrapalham o sono e agravam os sintomas de cansaço e 
irritação da perimenopausa. 
 
3- DISTÚRBIOS DO SONO 
Pode surgir até 7 anos antes da menopausa e costuma se agravar no último ano da pré-menopausa.  
 
4- MENSTRUAÇÃO IRREGULAR 
Inicialmente as alterações são sutis e incluem mudanças na intensidade do sangramento e encurtamento 
do ciclo e aumentam conforme a menopausa vai se aproximando, o ciclo passa a ser irregular e torna-se 
mais longo, podendo durar 40 a 50 dias, o volume menstrual se altera (para mais ou para menos) e escapes 
podem ocorrer no meio do ciclo. A menstruação vai se tornando cada vez mais irregular, até desaparecer. 
A mulher na pré-menopausa não tem como saber quando será sua última menstruação. O diagnóstico da 
menopausa só pode ser estabelecido quando a mulher completar 1 ano sem menstruar. 
 
5- SECURA VAGINAL 
 
6- REDUÇÃO DA LIBIDO 
As alterações hormonais típicas da menopausa são as responsáveis pela redução da libido. Além disso, a 
própria secura vaginal pode tornar o ato sexual doloroso, o que, aliado a uma redução do aporte de sangue 
para a região vaginal e vulvar pela deficiência de estrogênio, pode reduzir a capacidade da mulher de ter 
desejo e prazer sexual. 
 
7- MEMÓRIA FRACA 
Na perimenopausa, as mulheres podem começar a ter lapsos de memória de curto prazo, tornando-se mais 
comuns esquecimentos triviais. Em geral, não é nada grave, mas em pessoas muito metódicas, pode ser 
algo que gere grande incômodo. 
Os lapsos de memória são mais comuns em mulheres deprimidas, estressadas ou muito cansadas. 
 
8- DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO 
Seguindo a mesma lógica do tópico anterior e além disso, os outros sintomas da menopausa, como insônia, 
cansaço, ansiedade, fogachos, etc, também colaboram para uma menor capacidade de se focar nos estudos 
ou no trabalho. 
 
9- DOR NAS ARTICULAÇÕES 
A saúde das articulações, tendões, ligamentos e músculos também sofre com a queda dos níveis de 
estrogênio. Cerca de 60% das mulheres na pré-menopausa queixam-se de dores articulares.  
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10 - PELE SECA 
A redução dos níveis de estrogênios leva a uma queda na produção de colágeno. 
 
11 - QUEDA DE CABELO 
 
12 - UNHAS FRACAS 
 
13 - CANSAÇO 
Falta de energia e a pouca disposição para eventos do dia-a-dia também são extremamente comuns próximo 
à menopausa. Ocorrem não só pelos desequilíbrios hormonais, mas também pelas alterações de humor e 
pela falta de sono. Em geral, o cansaço melhora na fase do climatério. 
 
14 - GANHO DE PESO 
O metabolismo e a forma como o corpo armazena gordura se alteram com a redução dos níveis de 
estrogênio. O gasto calórico basal do corpo diminui, fazendo com que seja mais fácil engordar com menos 
calorias. 
 
15 - DOR NA MAMA 
Comum nos primeiros anos da pré-menopausa, mas vai ficando mais brando conforme a menopausa se 
aproxima e em geral desaparece no climatério. 
 
16 - DOR DE CABEÇA 
 
17 - PALPITAÇÕES 
Conforme a menopausa se aproxima, palpitações e sensação de batimentos cardíacos alterados vão se 
tornando comuns. Habitualmente, não há motivos para preocupação e as palpitações somem no climatério. 
Mulheres ansiosas e com fogachos intensos podem ter palpitações com mais frequência. 
 
18 - INFECÇÃO URINÁRIA 
Algumas mulheres podem passar a ter infecção urinária de repetição a partir da menopausa, situação que 
pode ser contornada com a aplicação de estrogênio vaginal. 
 
19 - PELOS FACIAIS 
 
20 - OSSOS FRACOS 
Conforme o climatério avança, mais comum torna-se a ocorrência de osteopenia e osteoporose. 
 
21 - DESEQUILÍBRIO E TONTURAS 
 
22 - SENSAÇÃO DE BARRIGA INCHADA 
Uma sensação de barriga inchada ou distendida é comum no período perimenopausa. Mulheres que já 
apresentavam esse sintoma durante a sua menstruação costumam ser as que mais sofrem nesta fase. 
 
23 - ALTERAÇÕES DO HUMOR 
Pelos mesmos motivos expostos no tópico anterior. Durante um único dia, a mulher pode alternar entre 
euforia, raiva e tristeza, sem haver um motivo real para isso. 
 
24 - ANSIEDADE 
Provavelmente causada pela queda nos níveis de estrogênio no corpo, o que reduz a produção de 
neurotransmissores responsáveis pela regulação do humor, como a serotonina e a dopamina. 
   
25 - DEPRESSÃO 
Mulheres na pré-menopausa têm 2,5 vezes mais chances de entrar em depressão do que em outras fases 
da vida. O risco é ainda maior naquelas que têm severos sintomas da pré-menopausa, principalmente 
fogachos e distúrbios do sono. A depressão também pode ocorrer em mulheres que se veem aproximando 
da menopausa e ainda desejam engravidar. Após o primeiro ano de climatério, o risco de depressão começa 
a cair. 

XX___XX___XX___XX 
 
Ansiedade / preocupação Excessiva / medo / ausência de tranquilidade / aflição 
É um sintoma psíquico que pode ser acompanhado de manifestações físicas: 
 

- Taquicardia             -      Sudorese 
- Tremores                 -      Tensão muscular 



- Dor no peito            -      Falta de ar 
- Insônia                    -      Cefaléia  
- Hiperfagia / Inapetência 
- Dormência ou formigamento 
- Aumento das atividades urinárias ou intestinais 

 
Diferenciar: Temperamento - Estado Ansioso - Ansiedade 
 
Tipos de ansiedade patológica 
- Ansiedade generalizada 
- Ansiedade induzida por drogas 
- Ansiedade induzida por problemas orgânicos 
- Pânico 
- Fobia 
- Obsessão-compulsão 
 
A ansiedade... 
- Rouba nossa energia. 
- Tira nossa alegria. 
- Destrói nossa visão. 
- Prejudica nosso testemunho. 
- Provoca problemas físicos. 
 
O que fazer??? 
Encher-se da PALAVRA:  1 Co 10:13; 1 Pe 5:7; Fp 4:6 
1- Deus não permite que algo possa nos acontecer que não possamos suportar;  
2- Ele está conosco;  
3- Podemos todas as coisas porque Ele nos dá forças;  
4- Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus; 
5- O Senhor nos ama e Seus planos são sempre de nos abençoar e nunca de nos causar dano. 
 
Se necessário, encaminhar para psicoterapia e ao médico para prescrição de medicamentos. 
 
DEPRESSÃO: 
 
Tristeza, dor, desânimo, falta de energia, choro... sem causa aparente 
** Diferenciar de estado depressivo 
A depressão poderá ser leve, moderada ou grave e deste nível dependerá a conduta. 
 
 -  TRATAMENTO: 
                      Reafirmar a identidade em Cristo 
SEMPRE       Encher a mente com a Palavra e oração = relacionamento com Deus 
                      C.R 
                      Atividade física, ocupar o tempo 
 

Psicoterapia             se  
Medicamentos         necessário 

 
 
OBS: 
-  Orientar a importância de um “check up” anual 
 
** Existem doenças orgânicas que podem causar sintomas sugestivos de depressão ou ansiedade a 
exemplo de distúrbios da tireóide (hipo ou hipertireoidismo), deficiência vitamínica ou anemia, doenças no 
sistema nervoso, dentre outras. 
 É importante perguntar se fez exames recentemente e se estão normais, sempre quando tiver essas 
queixas, mas, principalmente, para as mulheres acima dos 40 anos. 
  
- Incentivar a alimentação saudável e a atividade física SEMPRE pois são fatores que melhoram todos os 
sintomas. 
 
**** JAMAIS TOMAR MEDICAMENTOS SEM ACOMPANHAMENTO MÉDICO,  
        nem parar um tratamento sem orientação adequada!!! 
 


