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RESUMO 

                   

A presente monografia aponta para a pesquisa, onde o objeto a ser investigado são 

as alterações comportamentais que ocorrem com a mulher na fase da menopausa, 

onde este fenômeno ocorre na faixa etária dos 40 a 61 anos, quanto aos sintomas 

biológicos, fisiológicos e psicológicos, com os processos da pré-menopausa, 

perimenopausa ou climatério período em que a mulher ainda se encontra em seu 

período de ovulação, há questões hormonais que se manifestam e que agem no 

Sistema Nervoso Central. Com a queda de estrogênio a serotonina, noradrenalina, 

dopamina e outros hormônios são comprometidos. Sendo que na menopausa ou na 

pós-menopausa manifesta a amenorreia que pode se dá por volta dos 47 e 51 anos 

de idade, e se ocorrer antes dos 40 anos é menopausa precoce. Segundo estatística 

do IBGE (2010) a perspectiva de vida da mulher contemporânea modificou de forma 

significativa, fazendo emergir outras representações, desde o advento dos 

movimentos feministas entre as décadas de 60 e 70, onde surgem então questões 

pragmáticas a serem desveladas. Desta forma a abordagem é pertinente devido aos 

vários paradigmas em torno do processo da menopausa. Que precisam ser 

ressignifacados quanto às questões da forma como a mulher ocidental se percebe. 

Neste sentido, a cultura a qual a mulher se encontra inserida é pontual nas questões 

psicossociais e é papel do psicólogo articular, agendar com os atores e agentes 

responsáveis, a fim de mediar questões quanto aos investimentos de políticas 

públicas com ações eficazes, implantação de programas que venham a dar subsidio 

às demandas da área de saúde para o cuidar desta mulher para que a mesma tenha 

qualidade de vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher, Menopausa, Comportamento, Enfrentamento.  

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

This monograph highlights the research where the object to be investigated are the 

behavioral changes that occur with the woman in menopausal stage where this 

phenomenon occurs between the ages of 40-61 years, of biological symptoms, 

physiological and psychological, with the premenopausal processes, perimenopause 

or the climacteric period in which the woman is still in her ovulation period, there are 

hormonal issues that arise and act on the central nervous system. With estrogen fall 

serotonin, norepinephrine, dopamine and other hormones are compromised. Since 

menopausal or postmenopausal which can manifest amenorrhea occurs at about 47 

and 51 years of age, and occurs before age 40 is early menopause. IBGE statistics 

second (2010) the prospect of life of contemporary women changed significantly, 

giving rise to other representations, since the advent of the feminist movements of 

the 60s and 70s, which then arise pragmatic issues to be unveiled. Thus the 

approach is relevant due to various paradigms around menopause process. That 

need to be ressignifacados on the questions of how the Western woman is 

perceived. In this sense, culture to which the woman is inserted is punctual in 

psychosocial issues and a psychologist's role to articulate, schedule with the actors 

and responsible agents in order to mediate issues regarding the investment of public 

policies with effective action, implementation of programs that may give subsidy to 

the demands of health care for this woman to have the same quality of life. 

 

 

KEYWORDS: Woman, Menopause, Behavior, Coping. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa teve por objetivo investigar a ocorrência das alterações 

comportamentais com origem na menopausa, a partir de revisão de literatura em 

livros e artigos, enfatizando a inserção e possíveis intervenções do psicólogo. 

O tema em questão justifica-se em virtude da falta ou de nenhuma informação 

quanto ao atendimento prestado às mulheres que ao enfrentar os processos da 

menopausa, se sentem desamparadas. Muitas mulheres que sofrem o impacto da 

contemporaneidade, não entendem o porquê de tantas alterações em seu corpo. 

Desta forma torna-se importante informar e orientar, a fim de possibilitar à mulher a 

ressignificar seu estilo de vida em termos de prevenção e qualidade de vida, diante 

de tantas mudanças (GONÇALVES; MERIGHI E OLIVEIRA, 2013 p.261)1, 

          Para Rennó (2013) a mulher irá vivenciar no período da segunda fase adulta, 

a menopausa que ocorre na faixa etária dos 40 a 60 anos, onde seu ritmo de vida 

sofre algumas alterações comportamentais. A menopausa numa visão cronológica é 

apresentada e dividida em vários processos ou estágios, sendo estes: a) pré-

menopausa (ou perimenopausa), também definida como <climatério>; b) 

menopausa propriamente dita, com período de doze meses de amenorréia; c) pós-

menopausa, fase final do processo. 

O médico ginecologista José Bento (2011), infere que os sintomas e as 

alterações comportamentais que ocorrem na mulher na fase menopausal são os 

mesmos sintomas que ocorrem na mulher que é acometida da menopausa precoce, 

isto é, a que ocorre antes dos 40 anos de idade. Portanto, os sintomas que se fazem 

presentes na menopausa são de caráter fisiológico, biológico e psicossocial, que 

serão apresentados no processo menopausal. 

Este assunto é cada vez mais frequente, pois as mulheres tem seu 

comportamento alterado de forma significativa, e comparando com as mulheres da 

primeira metade do século XX, com a construção a base de muita luta de novos 

papéis na sociedade. As exigências dos dias atuais são cada vez maiores, exigem 

competência e eficácia na compaginação de diferentes papéis dando conta de suas 

responsabilidades em todos os segmentos de sua vida. 

                                                           
1Roselane Gonçalves; Mirian A parecida Barbosa Merighi e Deise Moura de Oliveira. Climatério: 
Novas Abordagens Para O Cuidar. In: FERNANDES, R. A. Q.; NARCHI, N. Z. (ORG.). 
Enfermagem e Saúde da Mulher (2013, p.255-266). 
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Desta formam, a mulher vem passando por várias mudanças em sua 

existência, ocorridas principalmente a partir das décadas de 1960-1970, onde há 

uma grande alteração no que tange ao papel que a mulher exerce e onde o 

movimento feminista marca sua história. A mulher passa a ter outras representações 

no que diz respeito a novas conquistas com novos valores. Em favor de seu bem 

estar, esta vai reivindicar seus direitos conquistados e continua até hoje em busca 

de melhores condições de vida e outras situações que as envolvem no que diz 

respeito a sua dignidade, direitos e cidadania. 

Para responder a esta problematização, a pesquisa usa como instrumental as 

teorias da psicologia e trabalha com as abordagens e fundamentos teóricos dentro 

das demandas que envolvem as questões do processo menopausal da mulher. 

Assim, faz-se necessário defender à luz da psicologia este fenômeno que ocorre 

com as mulheres, e de que forma elas são afetadas em sua vida nas alterações 

comportamentais, no que diz respeito a fatores cultural, psicológico, biológico, 

fisiológicos e socioeconômicos. 

A pergunta que se faz é, de que forma esta mulher se encontra inserida na 

sua história de vida, onde seu organismo é alterado significativamente devido à 

queda de hormônios, apresentando sintomas que desencadeiam alterações 

comportamentais, com ação hormonal agindo no Sistema Nervoso Central (SNC)? 

 Creio ser possível trabalhar com a mulher menopausada através de processo 

grupal, em oficina com grupo terapêutico para mediar com a fala que vem carregada 

de perguntas e intervir diante das questões abordadas por elas a partir das 

situações que as envolve e, na interação da fala e da escuta a mulher poderá 

ressignificar seu ponto de vista e vir a resgatar e se apoderar dos benefícios que a 

ela pertencem como conhecer melhor seu corpo para que, assim tenha o mínimo de 

conhecimento sobre ele e venha lidar com as demandas que envolvem a crise da 

menopausa. Neste sentido, elevar sua autoestima diante das alterações que 

ocorrem no seu organismo neste período e vir a viver de forma mais consciente, com 

harmonia e equilíbrio, se constitui em seu principal objetivo. Dentro de um quadro 

que é perturbador não só a ela, mas a todos, observa-se as situações que a 

envolvem em seu âmbito familiar, laboral, enfim em seu meio social de forma geral. 

O tema em questão é pertinente à psicologia, pois se trata de um fenômeno 

social e como tal abrange diversos aspectos da mulher, integrando a psicologia 
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social e o sujeito com suas demandas e subjetividades, haja vista que sua 

importância abarca o ser humano de forma singular em seu ethos. 

Neste sentido, a mulher, ao participar de um tratamento terapêutico pode 

passar a ter outro olhar, outra percepção dos fatos nos quais se encontra inserida, e 

de que forma é afetada e reações experienciadas.  

 Estudar os fenômenos da menopausa que ocorrem em mulheres que mudam 

drasticamente de comportamento e atitudes, como se tivesse “mudado de 

personalidade”, tem grande importância, pois a mulher, ao passar por este período, 

sofre mudanças significativas em seu organismo no que diz respeito às questões 

hormonais, onde o assunto é polêmico e pressupõem-se em saúde física e mental 

na fase da menopausa, as questões se encontram sempre associadas e integradas 

ao histórico de vida da mulher (RENNÓ JR, 2013).  

Enfrentar as demandas da fase menopausal onde a mulher pode apresentar  

baixa autoestima e buscar qualidade de vida por exemplo, através de trabalhos de 

grupo cooperativo, aonde esta mulher venha a interagir e perceber que esta fase é 

própria da terceira idade e que assim, ela possa vir a tomar posse das informações 

necessárias se empoderando do direito de viver esta fase como as anteriores em 

sua infância e adolescência e possa sentir-se plena, ressignificando sua história de 

vida para cumprir com suas responsabilidades sociais, fazem parte do repertório das 

ações e intervenções do psicólogo. 

 Desta forma, é papel do psicólogo mediar com as intervenções necessárias 

dentro das demandas apresentadas pela mulher para que esta venha através das 

intervenções se verem diante de novas possibilidades de enfrentamento e assim 

ressignificar sua vida. 

   

   

 

 

 

 

 

 



15 
 
 

PRIMEIRO CAPITULO 

 

1. PERIMENOPAUSA E MENOPAUSA PRECOCE 

A Origem da palavra menopausa do grego ‘men’ significando lua ou mês e 

‘pausis’: a cessação.  

 

1.1. Os processos da menopausa  

Segundo Rennó Jr. (2013)2 “A menopausa é uma fase crítica na vida da 

mulher, uma fase psicológica delicada em que alterações nítidas de comportamento 

podem ocorrer”. (artigo)         

 A menopausa se faz presente por vários na faixa etária dos 41 e 65 anos, é 

necessário identificar em que processo a mulher se encontra inserida, onde os 

níveis de estrogênio3 e progesterona4 oscilam com queda significativa e com 

características próprias do momento, podendo manifestar alterações não só 

fisiológicas, mas também psicológicas (RENNÓ JR. 2013). 

Rennó (2013) alerta quanto à qualidade de vida da mulher, na menopausa “há 

fatores psicossociais preponderantes que marcam este período e podem estar na 

gênese dos transtornos psíquicos” e as interferências causadas pelos sintomas 

podem levá-las ao estresse em fase de exaustão prejudicando-a sobre maneira. Se 

os laços afetivos perpassam por conflitos sejam eles: conjugal, síndrome do ninho 

                                                           
2 Dr. JOEL RENNÓ JR. Professor Colaborador Médico do Departamento de Psiquiatria da Faculdade 
de Medicina da USP. Diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher – Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas da FMUSP. Médico do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein-SP 
(HIAE). Consultas para Psiquiatria, Psicoterapia, Depressão, Ansiedade, TPM (Tensão Pré 
Menstrual). 
3 Estrogênio S. m. fisol. “Designação geral para as substâncias do grupo dos hormônios esteroides, 
necessárias ao desenvolvimento dos carcteres sexuais secundários femininos. Essas substâncias 
são produzidas nos folículos ovarianos, na placenta e também nos testículos a partir dos androgênios 
que devem perder um grupo metila (ligado ao carbono 19) e sofrer aromatização do anel A de suas 
moléculas. Essas reações requerem NADPH e O2. Da androstenodiona, forma-se estroma ou 
(foliculina) e da testosterona, o estradiol. Os estrogênios exercem afeitos sistêmicos, como o 
crescimento dos ossos longos, e são utilizados no tratamento de condições em que há deficiência 
dessa classe de hormônios, tais como distúrbios menstruais e problemas da menopausa. Sinon: 
estrógeno”. Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, p. 346). 
4 Progesterona S. f. fisiol (DCI): “Hormônio esteroide que prepara o revestimento interno do útero para 
a implantação do zigoto e é também essencial para a manutenção da gestação. É produzido e 
excretado em grande quantidade pelo corpo amarelo do ovário (na segunda metade do ciclo 
ovariano) e pela placenta durante a gravidez. Em quantidades menores, é sintetizado também pelos 
testículos e pelas suprarrenais, onde serve de percussor para a produção de androgênios e de 
corticosteroides”. Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde (LUIZ REY, 2003, p. 727). 
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vazio, crise de identidade entre outros, e está mulher apresenta um histórico de 

Transtorno Pré Menstrual (TPM), depressão pós-parto é preciso que na anamnésia 

estes fatores sejam avaliados. 

Desta forma segundo Rennó, o evento da menopausa, pode agravar o quadro 

não por causa da menopausa em si, mas pelo seu histórico de vida, pois esta 

mulher poderá vir a apresentar quadro depressivo devido às alterações hormonais. 

Alterações não só de estrogênio - pois este hormônio age no Sistema Nervoso 

Central (SNC) – mas, neste contexto outros hormônios são responsáveis por estas 

alterações psíquicas como a serotonina5, a noradrenalina 6 e a dopamina7. A mulher 

por não conhecer seu corpo, não sabe como enfrentar os sintomas da menopausa, 

onde se faz necessário acompanhamento ginecológico, psiquiátrico, 

                                                           
5Serotonina S. f. Fisiol: 1 “Amina fenólica de formula C10H12N2O, que é um neurotransmissor e 
hormônio encontrado em vertebrados, invertebrados e plantas. É sintetizada a partir do triptofano da 
dieta e produzida pelas plaquetas, encéfalo (glândula pineal) e intestinos, agindo como poderoso 
vasoconstritor. A serotonina é percussora da melatonina, produzida através de uma acetilação 
seguida de metilação, operação esta que só tem lugar no corpo pineal, onde se encontra a enzima 
necessária, isto é, a hidroxi-indolmetil-transferase 2. A serotonina é produzida por neurônios situados 
nos núcleos da rafe da linha média, na ponta inferior e na medula oblonga, que projetam fibras para 
várias áreas do sistema límbico, bem como para algumas áreas do cérebro. A produção insuficiente 
de serotonina é responsável por distúrbios mentais como a depressão e as psicoses maníaco-
depressivas (ou transtorno afetivo bipolar). Sinon.: 5-hidroxitriptamina”. Dicionário de Termos 
Técnicos de Medicina e Saúde (LUIZ REY, 2003, p. 806). 
6 Noradrenalina S. f. Bioquim. Ver norepinefrina (noradrenalina) S. f. Fisiol. (DCI) 1.“É uma 
catecolomina de fórmula C8H11NO3 ou álcool a - (aminometil)-3,4 didroxibenzíilico. No organismo, 
constitui um mediador químico liberado pela estimulação das fibras nervosas simpáticas pós-
ganglionárias e produzido em pequena quantidade pelas células cromafins da medula das 
suprarenais. Grandes números de neurônios secretores de norepinefrina ficam situados na formação 
reticular; especialmente no lócus ceruleus.2. A norepinefrina é sintetizada a partir de hidroxilação da 
tirosina, formando diidroxifenilalamina (ou DOPA), que, descarboxilada, produz dopamina. Esta, 
sendo por sua vez hidroxilada, passa a norepinefrina (que constitui o precursor imediato da 
epinefrina). Ela age, praticamente, apenas sobre os receptores a - adrenérgicos , não influindo sobre 
a orça de contração nem sobre a frequência cardíaca, mas produzindo vasoconstrição arteriolar, com 
aumento da pressão sistólica e diastólica. 3. Patol. Uma deficiência na produção de norepinefrina 
pelos neurônios tem como consequência o surgimento de distúrbios mentais como a depressão e as 
psicoses maníaco-depressivas”. Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 
2003, p. 632). 
7 Dopamina S. f. Fisiol.: 1.”Monoamina de fórmula C8H11N O2º ou diidroxi fenetilamina, que é um 
neurotransmissor do SNC e de gânglios simpáticos agindo através de receptores que ativam a 
adenilato - ciclase. e provocam um aumento AMP-ciclico. 2. A dopamina é um metabólito da dopa 
(diidroxifemilalanina) e faz parte do metabolismo intermediário da tirosina. Ela é prercursora da 
norepinefrina e da epinefrina.Sua produção tem lugar em certos grupos de neurônios, sendo 
encontrada em diversas regiões do sistema nervoso central e periférico.Contrariamente a outras 
catecolaminas, ela é vasodilatadora das coronárias assim como dos vasos renais e dos intestinos. O 
desparecimento da dopamina em regiões do cérebro, como os corpos estriados e o Locus Niger, está 
em relação com a doença de Parkinson, que é tratada com a L- dopa (= lovodopa). Seu distúrbio em 
outras regiões do cérebro parece relacionar-se com o desenvolvimento da esquizofrenia. Terap 
dopamina é usada no tratamento d choque, pois aumenta a força de contração do coração e o débito 
cardiaco, sem elevar a frequência; aumenta também o debito urinário. Exerce poderoso efeito inibidor 
sobre a prolactina”. Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, p. 
277).        
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psicoterapêutico e se necessário for encaminhá-la para uma equipe multidisciplinar, 

processo esse que deve ser diagnosticado e tratado, a fim de amenizar as 

alterações comportamentais que podem se estender por todo o processo 

menopausal: 

 Na perimenopausa devido às alterações hormonais significativas nos níveis de 

estrogênio e progesterona podem desencadear sintomas físicos, fogachos8 (ondas 

de calor), e entre os psíquicos, irritabilidade, tristeza, labilidade emocional entre 

outros (RENNÓ, 2013 E SHIFREN E SCHIFF 2012). 

No que diz respeito à menopausa tanto as mulheres como as pessoas que se 

relacionam com elas no seu dia a dia, descrevem os comportamentos, quase que 

com uma mesma fala. O que difere uma das outras, é como cada organismo e 

responde aos sintomas de acordo com as demandas, sejam elas de ordem 

psicossocial, biológica, fisiológica e econômica. Entre os primeiros sintomas podem 

se manifestar: ondas de calor; insônia; depressão; baixa autoestima; estado de 

humor alterado. Nesta fase as alterações comportamentais podem ser significativas 

ou não e por menor que seja, ainda assim, elas lamentam a instabilidade emocional 

visível e sem motivo que as envolve (RENNÓ JR, 2013). 

 A fase menopausal é ameaçadora e demanda cautela, já que em algumas 

passagens as desordens psiquiátricas podem se instalar, entretanto pode ser uma 

metáfora popular, desta forma faz-se necessário estabelecer vários fatores dentro da 

história de vida da mulher, pois em psiquiatria e psicologia é preciso constituir um 

acompanhamento com avaliação criteriosa para se impetrar uma resposta ao 

tratamento. 

1.2.  Menopausa precoce 

Segundo Shifren e Schiff, (2012, p. 974) 9, a menopausa ocorre na faixa dos 50 

anos, sendo que a menopausa precoce atinge cerca de 1% das mulheres com 

menos de 40 anos. 

                                                           
8 Fogacho “[De fogo + aço] S. f. 1. Chamo labareda pequena: entre as duas velas que se extinguiam, 
com fogachos lívidos, deixará - lhe uma carta lacrada ‘[Era de Queirós, os maias I, p. 79 2. V. fogaréu 
(1) 3. fig. Sensação de calor que vem à face por emoção ou estado mórbido 4. Ímpeto de mau gênio; 
assomo, fogagem 5. fig. Chama interior subta, ideia luminosa; lampejo 6. Expl. fogo secundário”. 
Dicionário Aurélio língua portuguesa. (FERREIRA, 2010, P. 961).      
9JAN, L. SHIFREN; ISAAC, SCHIFF. Menopausa: In: BEREK, JONATHAN S. BEREK & NOVAK: 
Tratado de Ginecologia. (2012, p. 974-985). 
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Os autores pontuam que a menarca não interfere na idade que a mulher irá 

entrar ou não na menopausa, mas o fator genético poderá ter influência neste 

fenômeno. Os riscos que podem originar a patologia encontram-se na anomalia 

cromossômica; desordem autoimune; invasão cirúrgica ovariana; histerectomia10 

(ainda que os ovários não sejam afetados). Muitas vezes a mulher necessite de 

tratamento - quimioterapia11 ou radioterapia12 pélvica - porém os riscos em fumantes 

de ingressar na menopausa mais cedo, são maiores que nos casos acima citados, 

neste caso é aconselhável mudança de comportamento quanto o tabagismo 

(SHIFREN E SCHIFF, 2012, p. 974). 

Na menopausa os níveis de estrogênio diminuem significativamente, processo 

que se inicia quando a menina passa pela puberdade, por volta dos 12 a 14 anos, 

ela possui nos ovários todos os óvulos que necessitará. Cerca de 300 000 dos 6 a 

7 milhões, desde sua embrionagem e em seu nascimento resta apenas 1 a 2 

milhões de ovócitos, e durante toda sua fase reprodutiva. (da puberdade à 

menopausa), destes apenas 400 a 500 serão liberados durante a ovulação e a 

cada ciclo menstrual é liberado um óvulo para uma possível fecundação (gravidez). 

(PETERS; BYSKOV E GRINSTED. 1978 p. 469-485). 

  Para os autores Shifren e Schiff, (2012, p. 975 - 976), na menopausa precoce, 

o uso de terapia estrogênica sistêmica, é mais enérgico nos distúrbios do sono 

originados dos sintomas vasomotores, como os fogachos, porém mulheres que 

passou ooforectomia13 e também mulheres jovens podem carecer de quantidades 

maiores de hormônio. Já a mulher na passagem da perimenopausa cronológica, o 

uso da medicação se dá para aliviar os sintomas desta fase e poderá fazer uso de 

contraceptivos com elevadas doses de estrogênio e progestinas a fim de controlar o 

ciclo menstrual, isto diante de prescrição médica, devendo administrar progestina 

concomitante a mulheres que não tenha sido histerectomizada, ainda que seja 

opcional.  

                                                           
10 Histerectomia S. s. ginec ablação da totalidade ou de uma parte do útero que pode ser praticada 
por via abdominal ou vaginal. A histerectomia parcial tem por objetivo conservar integralmente a 
função ovariana, bem como permitir a menstruação. Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e 
Saúde. (LUÍZ REY 2003, p. 467). 
11 Quimioterapia S. f. Famacol.; “Emprego de substâncias químicas (medicamentos) no tratamento de 
uma doença, para curá-la ou reduzir seus efeitos”. Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e 
Saúde. (LUIZ REY, 2003, p.751).   
12 Radioterapia S. f. Radiol.: “Emprego terapêutico de medicações ionizantes”. Dicionário de Termos 
Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, p.756).   
13 Ooforectomia, palavra que tem origem em ooforoma S. m. oncol. : “um tumor ovariano maligno”. 
Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, p.645). 
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De acordo com os autores Shifren e Schiff, (2012, p. 976), se a Terapia 

Hormonal (TH) é contraindicada para a paciente há outras escolhas para a mulher 

aliviar os incômodos dos fogachos. 

Segundo Rennó (2013) alguns medicamentos inibidores, tais como seletivos de 

recaptação e da serotonina (SSRI) que alteram as vias do neurotransmissor são 

eficazes, mas é preciso saber o histórico pregresso da paciente e avaliar os efeitos 

colaterais. 

Shifren e Schiff, (2012, p. 976) em um ensaio duplo-cego, num grupo de 

pesquisa, foram administrados Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina 

(SSRI) e em outro grupo, placebo. No primeiro grupo (SSRI), os “fogachos 

diminuíram 62%” sem interferir no humor ou na ansiedade, e os efeitos colaterais 

foram vigília, enxaqueca e enjoo. Nas pacientes comparadas ao segundo grupo de 

ensaio os sintomas “diminuíram 38%.” No entanto os dois grupos obtiveram melhora 

significativa e a dose mínima foi mais tolerada.  

Em outro estudo realizado  

Um inibidor de recaptação da serotonina e noradrenalina reduziram 
expressivamente os fogachos, em um ensaio controlado. Os fogachos 
diminuíram em 61% no grupo tratado com venlafaxina, em comparação com 
27% no grupo que recebeu placebo. O grupo que recebeu tratamento ativo 
apresentou muito mais efeitos colaterais, inclusive boca seca, náusea e 
anorexia (SHIFREN E SCHIFF, 2012, p. 976). 

1.3 . Pré-menopausa  

Segundo Gonçalves;14 Merighi;15 Oliveira16 (2013, p. 254) a pré-menopausa 

conhecida como climatério, “Deriva da palavra grega Klimacter, que significa período 

crítico da vida humana, sendo comumente usado como sinônimo de menopausa”, 

porém no período do climatério a mulher se encontra com a função folicular dos 

ovários em processo de ovulação podendo apresentar alterações no ciclo menstrual, 

já a menopausa é a suspensão da menstruação.  

                                                           
14 Climatério: Novas Abordagens Para o cuidar In: FERNANDES, R. A. Q.; NARCHI, N. Z.. 
(ORG.). Enfermagem e Saúde da Mulher (2013, p. 255-266). GONÇALVES, R., Enfermeira 
obstetra. Doutora pela escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Professora do curso de 
obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. 
15Climatério: Novas Abordagens Para o cuidar In: FERNANDES, R. A. Q.; NARCHI, N. Z.. (ORG.). 
Enfermagem e Saúde da Mulher (2013, p. 255-266). MERIGHI, M. A. B. Professora titular do 
Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo. Líder do Grupo de Pesquisa em Enfermagem com Abordagens 
Fenomenológicas.  
16Climatério: Novas Abordagens Para o cuidar In: FERNANDES, R. A. Q.; NARCHI, N. Z.; (ORG.). 
Enfermagem e Saúde da Mulher (2013, p. 255-266). OLIVEIRA, D. M.; Doutorada em Ciências pela 
Escola de Enfermagem da Universidade de são Paulo. Enfermeira Especialista em Saúde Mental. 
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De acordo com o Council Of Affiliated Menopause Societes (CAMS) – Órgão da 

Internacional Menopause Society (IMS), “- o climatério descreve o período da vida 

da mulher que marca a transição da Fase reprodutiva para outra não reprodutiva”. 

Em 2001 o Stagers of Reproductive Aging Workshop (STRAW), constituído pela 

North Americanan Menopause Society (NAMS)17, indicou os processos do 

“climatério como: a) “Transição menopausal que vai dos 37 aos 46 anos; b) 

perimenopausa, dos 46 aos 50 anos; c) pós-menopausa dos 51 aos 65 anos; d) 

terceira idade, após os 65 anos de idade [...]” (GONÇALVES; MERIGHI; OLIVEIRA 

2013, P. 255)   

Vale informar que o processo do climatério perdura por vários anos, e ainda 

tem diversos nomes podendo ser chamado de perimenopausa. Com início na pré-

menopausa e acaba um ano após a menopausa. Esta definição é da organização 

mundial da saúde (OMS) e discorda da avaliação do ministério da saúde e da 

sociedade internacional da menopausa, que contemporiza a vigor do climatério até a 

terceira idade e aponta o fim do período fértil da mulher. A pós-menopausa consisti 

então o andamento que acompanha a menopausa e se espaça até a senectude.  

1.4 . Menopausa 

Segundo Shifren e Schiff, (2012, p. 975), o processo da menopausa pode ser 

identificado por uma alteração significativa de hormônio folículo estimulante (FSH). A 

menopausa se encontra associada à irregularidade do ciclo menstrual, elevando 

assim, o nível de FSH, até que a mesma seja definida retrospectivamente como o 

ultimo período menstrual seguido por 12 meses de amenorréia. (sem menstruar). 

 

Embora esteja associada à alteração dos hormônios hipotalâmicos e 
hipofisários que controlam o ciclo menstrual, a menopausa não é um evento 
central, mas sim a insuficiência ovariana primaria. No ovário, há depleção 
de folículos ovarianos, provavelmente decorrente do apoptose ou morte 
celular programada. O ovário, portanto, não consegue mais responder aos 
hormônios hipofisários, hormônio folículo-estimulante (FSH) e hormônio 
luteinizante (LH) 18, cessando a produção ovariana de estrogênio e 
progesterona (SHIFREN E SCHIFF, 2012, p. 974).  

                                                           
17Lendo Menopause Core Curriculum Study Guid. Pte A Introduction. Disponivel em: 
<http://www.menopause.org>. Acesso em 31/05/2003 às autoras (GONÇALVES; MERIGHI E 
OLIVEIRA, 2013, P. 255) diz que. 
18 Luteinizante (LH) “hormônio endócrino Ver gonadotrofina grupo de hormônios dotados de ação 
estimulante sobre as glândulas genitais (ovários e testículos) as gonadotrofinas constituem dois 
grandes grupos: 1) Epofisárias que são secretadas pela hipófise anterior ou adeno-hipófise sendo 
produzidas pelas células gonadotróficas sob a estimulação do hormônio liberador de gonadotrofinas 
do hipotálamo. Essas células produzem dois tipos de hormônios: o hormônio folículo estimulante 

http://www.menopause.org/
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Segundo Shifren e Schiff, (2012, p. 974 -975), o procedimento ovariano de 

estrogênio prossegue após a passagem da menopausa, que se dá necessitado à 

prevenção do aposento do estroma19. Nesta fase as centralizações de androgênios 

consistem menos implicações nas mulheres na menopausa comparando com as que 

se encontram em período reprodutivo.  

O envelhecer e à redução do funcionamento do ovário e dos rins, é próprio de 

acontecer na terceira idade, e não é só o evento da menopausa propriamente dita. 

Essas mulheres prosseguem suas vidas com execráveis níveis de estrogênio 

rotativo, com específica aromatização periférica de androgênios ovarianos e 

suprarrenais. Deste modo o tecido adiposo é lugar de aromatização, podendo desta 

forma a obesidade na menopausa dissimular muitas implicações. 

 

O eixo ovariano – hipotalâmico - hipofisário permanece integro na transição 
da menopausa, os níveis de FSH à insuficiência aumentam, em resposta a 
insuficiência ovariana e à ausência de feedback negativo do ovário. A 
atresia do aparelho folicular, em especial das células granulosas, diminui a 
produção de estrogênio e inibina20, com consequente redução dos níveis de 
inibina e elevação dos níveis de FSH um importante sinal de menopausa 
(SHIFREN E SCHIFF, 2012, p. 975).  

 

 De acordo com Shifren e Schiff (2012, p. 975), as sequelas da menopausa 

encontram arroladas especialmente a carência de estrogênio. Porém existe uma 

ligação indissolúvel no que diz respeito a envelhecimento e menopausa. Pesquisas 

com implicações da deficiência e reposição de estrogênio em mulheres jovens com 

falha ovariana ou de fármacos que eliminam a composição de estrogênio permitem 

ser apontados em meio aos resultados do envelhecimento e da carência de 

estrogênio. Porém sem margem de segurança, pois tem múltiplas aparências 

desiguais da menopausa apropriada.  

                                                                                                                                                                                     
(FSH) ou folitropina e o hormônio luteinizante (LH) ou lutropina. 2) as gonadotrofinas coriônicas, que 
são secretadas durante a gravidez pelo citotrofoblasto e tem atividade semelhante ao da lutopina 
[...]”. Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, p. 422). 
19 Estroma S. m. Histol: 1”. Trama de sustentação de um órgão animal, constituída tipicamente pelos 
elementos do tecido conjuntivo e contendo em geral a vascularização e a inervação do órgão. 2. 
Tecido que constitui o arcabouço de um órgão. 3. A trama citoplasmica de algumas células (como a 
das hemácias, p. ex.)”. Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, p 
346). 
20 Inibina S. f. “Hormônios produzidos pelos folículos ovarianos e pelas células de sertoli do testículo 
que inibem seletivamente a procura do hormônio folículo-estimulante pela hipófise, servindo a um 
mecanismo de retroalimentação regulador das funções gonadais. E um polipeptídio cuja molécula 
tem duas subunidades, uma com 14 KD e outra com 18 KD”. Dicionário de Termos Técnicos de 
Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, p. 495)  
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1.5 .  Pós-menopausa 

 A interrupção permanente da menstruação -- ocorre em uma idade média de 

51 anos. A idade da menopausa tem permanecido bastante constante. Hoje, uma 

mulher Norte Americana vive cerca de 30 anos, ou mais de um terço da própria vida, 

após a menopausa. Quando os ovários deixam de produzir quantidades 

significativas de estrogênio: portanto, sintomas e doenças associadas à deficiência 

de estrogênio são cada vez mais importantes para a saúde feminina (SHIFREN E 

SCHIFF, 2012, p. 974) 

 O fenômeno da pós-menopausa é caracterizado com o sintoma de 

amenorréia, período este, em que a mulher se encontra com ou mais de 12 meses 

sem menstruar, porém, a idade em que este período se manifesta será determinado 

de acordo com a resposta do organismo de cada mulher, que após passar por este 

processo dará entrada na terceira idade, que é estabelecida aos 65 anos de idade, 

conforme determinado em 2001 pela (STRAW) e organizado pela (NAMS).  

Segundo os autores Shifren e Schiff, (2012, p. 974/975), Há uma relação 

intrínseca entre a menopausa e envelhecimento e o que diz respeito a este 

fenômeno para os profissionais da área de saúde, clinicar e nomear se as alterações 

vivenciadas nesta fase faz parte do processo de envelhecer ou se estão diretamente 

vinculado à deficiência estrogênica na menopausa, assunto este, de interesse 

comum no que diz respeito à saúde do indivíduo, visto por este aspecto, as 

pesquisas precisam avançar em direção a esta finalidade para que assim, se 

obtenha um parecer nas questões direcionadas a esta emblemática. 

Segundo a visão das autoras Gonçalves; Merighi e Oliveira (2012), além de 

Rennó Jr. (2013) a menopausa é uma fase que se inicia silenciosamente, na qual os 

processos se instalam e se fazem presentes em todas as mulheres, assim como as 

outras fases de sua existência. Porém na menopausa as emblemáticas sucedem de 

forma ambígua: desde a entrada da mulher na adolescência com o fenômeno da 

menarca21 (primeira menstruação), e na menopausa onde os sintomas ocorrem 

devido à queda de estrogênio e consequentemente, à falência ovulatória, período 

onde o organismo da mulher desenvolve após doze meses a cessação da 

                                                           
21 Menarca S. f. fisiol.: “Iniciado período fértil e do estabelecimento da menstruação, nas mulheres. O 
primeiro período menstrual de uma pessoa, que ocorre entre os 8 e 16 anos de idade e, mais 
provavelmente entre os 12 e 14 anos” Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde (LUIZ 
REY, 2003, p. 573).  
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menstruação e se dá o processo da amenorréia22. Isto remete a mulher a vivenciar 

outra etapa, com outra percepção e imagem de seu corpo, onde a perfeição física da 

juventude, beleza e saúde ficam para trás, e isto pode trazer consequências 

psicológicas no enfrentamento do processo de envelhecimento. 

A autora Greer (1994) afirma que a “síndrome do climatério” é construída 

socialmente diante da cultura a qual a mulher se encontra inserida. As imagens, 

palavras, gestos que a mulher vivenciou se mostram impregnados de conteúdos 

patológicos, depreciativos na menopausa e a forma como as representações e 

significados foram construídos e incorporados em sua historia de vida pode levá-la a 

ter outro olhar de si mesma podendo causar ansiedade. 

Segundo os autores Shifren e Schiff (2012, p. 975) na menopausa é preciso 

linear o que é sintoma da menopausa ou do envelhecimento, pois o organismo da 

mulher ao passar por ambos os processos desenvolve alterações comportamentais 

devido a questões fisiológicas, biológicas e endócrinas e também às alterações 

hormonais próprias da terceira idade. 

Sendo assim, se para a idade cronológica a menopausa é emblemática, como 

deve ser para mulher que faz uma menopausa precoce, antes dos 40 anos de idade, 

com diagnostico patológico de intervenção cirúrgica, processo este que ocorre na 

mulher em sua plena existência de vida? 

A North American Menopause Society (s.d) (NAMS) avalia que a perspectiva 

até 2030, é de 1 bilhão e 200 milhões de mulheres que ficarão vivenciando o 

processo da menopausa. Se considerarmos o fato de que a probabilidade de vida 

das mulheres até o século XIX era de 38 anos, podemos articular que não só a 

experiência da menopausa é um episódio quase que restrito às mulheres 

contemporâneas deste século, igualmente como a sistematização e medicalização. 

. 

. 

 

 

                                                           
22 Amenorréia S. f. Ginecol (NID) “ausência ou cessação anormal das menstruações (REGRAS). 
Indica falência do eixo hipotálamo - hipofisário - gonadal na produção das mudanças cíclicas do 
endométrio, que resultariam em menstruações. A anormalidade Poe ocorrer em qualquer nível do 
trato do reprodutor, podendo ter por causa grande número de distúrbios envolvendo vários órgãos do 
sistema. Ela é dita fisiológica na menina pré-púbere, na mulher durante a gravidez e na lactação 
precoce, bem. como após a menopausa. Em. qualquer outra circunstancia é patológica”. Dicionário 
de Termos Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, p. 43). 
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2 .  BREVE HISTÓRICO DA SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DA SAÚDE DA 
MULHER 

 

O acréscimo da perspectiva de vida tem refletido em um número crescente de 

mulheres no climatério. Assim sendo, a “mudança do perfil demográfico da nossa 

população traz desafios para a saúde coletiva que requer, além de soluções técnicas 

eficientes, a preocupação com a qualidade e o custo da assistência” (MAUAD, 2000, 

p.84). 

No que concerne à prática assistencial, Mauad (2000) assegura que raros são 

os serviços que agenciariam uma assistência acordada em práticas educativas, as 

quais aprovariam de forma mais eficaz aos princípios do Programa de Atenção 

integral à Saúde da Mulher (PAISM), fazendo da mulher sujeito da ação de saúde. 

  Segundo as autoras Gonçalves; Merighi e Oliveira (2013, p. 260) pontuam 

que a perimenopausa/climatério é uma fase emblemática e vai além da 

complexidade que envolve a mulher em sua existência privada processo este que se 

encontra em fase reprodutiva, porque põem em prova os riscos a qual essa quantia 

expressiva da população se encontra sujeita. Desta forma, é adequado olhar os 

aspectos respectivos à saúde pública, onde o envelhecimento e a carência de 

estrogênios fazem parte desta faixa etária no processo cronológico do ser humano é 

preciso identificar o que provém da deficiência estrogênica ou do envelhecimento 

presentes neste momento a fim de prevenção e promoção nos processos referente 

às patologias que podem surgir e que afetam a qualidade de vida de mulher. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) de 2010, 

em 1980 a expectativa de vida da mulher era de 65,75 anos, e aumentou para 77,01 

anos em 2009, demonstrando que nas últimas décadas a esperança de vida tem 

aumentado significativamente.  

Deste modo, o climatério, não é apenas uma questão ginecológica, mas 

socioeconômica também. Além disso, faz-se indispensável o tratamento das 

complicações típicas deste processo e compete ser organizado e garantido pelos 

serviços públicos de saúde quanto à prevenção e promoção na esfera de saúde, 

haja vista que em 2020 a população mundial está prevista para mais de um bilhão 

de pessoas com mais de 60 anos de idade (IBGE, 2010). 

De acordo com as autoras, nesta mesma linha de entendimento é necessário 

pontuar que no Brasil, com a concepção do (PAISM) com início em 1983, e 
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surgimento do conceito de integralidade na assistência à saúde da mulher: “envolve 

a oferta de ações globalmente dirigidas ao atendimento de todas as necessidades 

do grupo em questão23”.  

Por outro lado, os amparos para auxiliar a mulher nesta faixa etária 

permanecem na vinculação de iniciativas especiais e da suscetibilidade do 

profissional da área de saúde, com ausência de um ato pronunciado, ou seja, 

política pública que estabeleça o acolhimento incondicional, negligenciando assim o 

bem-estar da mulher brasileira (GONÇALVES; MERIGHI; OLIVEIRA, 2013, p. 260).  

 

Banister EM; 24 Valadares AL, et al;25 e Velazco et al26 ressaltam a 
necessidade de capacitação e atualização dos profissionais da rede 
primária de saúde, a fim de incrementar o diagnóstico e o manejo integral 
do climatério por meio da integração das ciências da saúde com as ciências 
sociais, ampliando sua abordagem. Ressalta-se ainda que não se possa 
desconsiderar a incidência de complicações cardiovasculares e as 
consequências da osteoporose, pois são problemas sérios e tipicamente 
biológicos que merecem atenção especial por comprometerem a qualidade 
de vida das mulheres. Dessa forma, o aceso as ações preventivas e ao 
tratamento dessas complicações deve ser organizado e garantido pelos 
serviços públicos de saúde. (GONÇALVES; MERIGHI E OLIVEIRA, 2013, 
P. 261). 

 

Segundo o Manual de Atenção à Mulher no Climatério o encontro das 

demandas do PAISM, em 1999, a Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério 

da Saúde (MS) incorporou no seu planejamento a atenção à saúde da mulher acima 

de 50 anos. Já no ano de 2003, essa área técnica assumiu a decisão política de 

iniciar ações de saúde voltadas para as mulheres no climatério e incluiu um capítulo 

específico sobre esse tema no documento intitulado: Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes, que contempla como objetivo 

implantar e programar a atenção à saúde da mulher no climatério em nível nacional, 

                                                           
23 Lendo DOUG IG. Encontros e Desencontros das Mulheres Climatéricas que buscam 
assistência em serviço do Sistema Único de Saúde. Ver Enferm, UERJ 2002; 10 (1): 33-37. As 
autoras (GONÇALVES; MERIGHI E OLIVEIRA, 2013, p. 261). Climatério Novas Abordagens Para 
O Cuidar diz que. 
24 Lendo BANISTER EM. Women’s Midlif Confission: “Why AM I Feeling this Way?” Issues in 
Mental Health Nursing 2000; 745-764. As autoras (GONÇALVES; MERIGHI E OLIVEIRA, 2013, p. 
261). Climatério Novas Abordagens Para O Cuidar diz que. 
25Lendo VALADARES AL, ET AL. Depoimentos de Mulheres sobre a Menopausa e o Tratamento 

de SUS Sintomas. Rev. Assoc Med Bras 2008; 54 (4): 299-304. As autoras (GONÇALVES; 

MERIGHI E OLIVEIRA, 2013, p. 261). Climatério Novas Abordagens Para O Cuidar diz que. 
26 Lendo VELAZCO ET AL. Experiencias y Conocimientos sobre Climatério y Menopausia em 

Mujees de La Ciudad de México. Gac Med Mex 200; 136 (6); 555-564. As autoras (GONÇALVES; 

MERIGHI E OLIVEIRA, 2013, p. 261). Climatério Novas Abordagens Para O Cuidar Diz que. 
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o que é detalhado na estratégia de ampliar o acesso e qualificar a atenção com 

ações e indicadores estabelecidos previamente.  

As autoras Gonçalves; Merighi e Oliveira, (2013, p. 261-262) sinalizam a 

importância e a influência da mídia e dos profissionais de saúde no que diz respeito 

às orientações corretas e medidas socioeducativas adequadas, a fim de garantir 

qualidade de vida para as mulheres na fase menopausal incentivando-as e 

consequentemente motivando-as a buscar auxílio para o seu bem-estar.  

Por ser uma passagem silenciosa, na menopausa não se investe como nas 

fases anteriores a sua existência, pois há um tabu em torno deste assunto 

construído socialmente, as mulheres nem ao menos conhecem seu corpo e como 

vão resignificar valores se não se permitem quebrar paradigmas, Comparando-a a 

outras fases a menopausa é vivenciada de forma singular e subjetiva é preciso que 

os profissionais de saúde incentivem e permita que esta mulher tenha voz durante o 

procedimento da anamnésia 27.  

Segundo as autoras o modelo biologicista acaba sendo reproduzido 

socialmente e no processo menopausal há uma complexidade fisiológica no 

organismo da mulher, com alterações comportamentais que acabam por sofrer 

influências devido à queda de estrogênio e de outros fatores que se encontram 

envolvidos que permeiam o histórico de vida do cotidiano da mulher. É preciso 

observar em que cultura esta mulher se encontra inserida os significados do fator 

social pode determinar como a mulher vai reagir aos fenômenos referentes aos 

sintomas da menopausa que para as mulheres do ocidente o significado de doença 

se encontra presente nesta fase e na cultura oriental os significados perpassam com 

valor de pertencimento (GONÇALVES; MERIGHI e OLIVEIRA, 2013, p. 262)28.  

Para Gonçalves; Merighi e Oliveira, (2013, p.262-263) é preciso investimento 

de políticas públicas em direção aos programas da área de saúde como o PAISM e 

                                                           
27Lendo BUCHAMAN M.C; VILLAGRAN MM & RAGAN SL. Women Menopause and (Mis) 
Information about the Climateric. Health Commun As autoras (GONÇALVES; MERIGHI E 
OLIVEIRA. 2013, p. 261) Climatério Novas Abordagens Para O Cuidar, Diz que 

28 Lendo VELAZCO M.V, HERNÁNDEZ E.M; MIJARES RIO; GAVANJO J. L. P; RODRIGUEZ M DE 

LOS A.C, PÉRES J. A. C. Experiencias y Conocimientos sobre Climaterio y Menopausia em 
Mujeres de La Ciudad de México. Gac Med Mex 2000; 136 (6): 555-64. E MENDONÇA E. A. P, 
Representações Médicas e de Gênero na Promoção da Saúde no Climatério/menopausa. Ciênc. 
saúde coletiva 2004; 9 (3):751-62 As autoras (GONÇALVES; MERIGHI E OLIVEIRA. 2013 p. 261) 
Climatério Novas Abordagens Para O Cuidar, diz que. 
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outros, para que os modelos de programas funcionem com eficácia em todo o corpo 

da equipe interdisciplinar. 

Nesta fase os profissionais de enfermagem exercem papel fundamental com 

modelo interdisciplinar, com informações no resgate a autonomia e qualidade de 

vida no sentido de orientar as mulheres a mudanças de hábitos como: alimentação 

saudável, caminhadas, ioga, buscar verificar doenças preexistentes como: diabetes, 

pressão arterial, porém estes procedimentos devem ser considerados em todas as 

fases de vida do ser humano é necessário que os profissionais levem a mulher a 

perceber que existem outras saídas a serem trabalhadas neste momento no sentido 

de potencializar o indivíduo dentro de sua subjetividade em busca de assistência.  

Orientar as mulheres a respeito da Terapia de Reposição Hormonal (TRH) 

quanto à disponibilidade, desde que seja com prescrição médica pontuando os 

riscos e benefícios que envolvem a tomada de decisão da mulher quanto ao uso da 

TRH.  

Cabe ao profissional de saúde, orientar a mulher que na menopausa como em 

todas as fases da vida há obstáculos a serem vencidos, e nesta fase é preciso 

quebrar alguns paradigmas com o intuito de se adaptar aos processos que, 

perpassam pela fase menopausal, a fim de não se estressar com o que há de vir e 

sim enfrentar as situações, pois não envolvem aí só questão fisiológica, é preciso o 

acompanhamento interdisciplinar dentro das recomendações dos profissionais da 

equipe que vai ao encontro com a subjetividade da mulher dentro de suas demandas 

(GONÇALVES; MERIGHI e OLIVEIRA, 2013, p. 262-263). 

 

2.1. Sintomas mais presentes 

De acordo com Rennó Jr. (2013), Gonçalves; Merighi & Oliveira (2013) e 

Stoland, (2012) as alterações comportamentais observadas nas mulheres no 

processo da menopausa, tanto de ordem psíquicas como físicas têm sido objeto de 

um crescente número de estudos. Contudo, a relação entre sintomas mentais e 

físicos continuam a ser indeterminada devido à influência de vários fatores, tais 

como nível social, cultural e crenças preexistentes, onde a subjetividade do sujeito 

com sua singularidade perpassam por suas experiências vivenciadas, dando a ele o 

pertencimento de representações e significados pontuais. 
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2.2. Fisiológicos 

• Menstruação irregular, até que a mulher fique no mínimo 12 meses com 

Ausência da menstruação; 

As alterações irregulares na menstruação é um dos primeiros sintomas, a fim 

de identificar que a mulher se encontra no início da fase menopausal, ou melhor, de 

acordo com Rennó Jr. (2013) no processo da perimenopausa devido às alterações 

hormonais significativas nos níveis de estrogênio e progesterona, onde a mulher 

persiste por um período de 12 meses de amenorréia (sem menstruar).  

• Fogacho conhecido como ondas de calor, mesmo se a mulher estiver num 

ambiente com ar condicionado, podem subir sua temperatura de repente; 

Os pressentimentos vasomotores, comumente Suores, noturnos, interferem na 

qualidade do sono que fazem a mulher acordar à noite irritada, apresentar quadro 

depressivo com tonturas e palpitações prejudicando lhe no dia a dia em diversas 

áreas da sua vida: laboral fisiológica psicológica e psíquica comprometendo 

visivelmente sua saúde em até 75% na perimenopausa. Estes pressentimentos 

podem prosseguir de um a dois anos podendo dar sequência na pós-menopausa por 

longos anos. (SHIFREN E SCHIFF, 2012, p. 975)29.  

Os fogachos é o sintoma que a mulher percebe em seu organismo devido às 

significativas alterações hormonais nos níveis de estrogênio e progesterona, 

desencadeando assim sintomas físicos e esta alteração fisiológica é um dos 

primeiros motivos para mulher marcar consulta ginecológica com intuito de amenizar 

os sintomas.  A estrutura fisiológica deste sintoma exerce um acontecimento 

fundamental, possivelmente com origem no campo do hipotálamo30, acrescendo e 

                                                           
29 lendo SHIFF I; REGESTEIN Q; TULCHINSKY D, ET AL. Effect of Estrogens on Sleep and 
Psychological State of the Hypogonadal Woman. JAMA 1979:242.  (SHIFREN E SCHIFF, 2012, p. 
975) diz que. 
30 Hipotálamo “Sistema Nervoso Neural, região do encéfalo é situada abaixo do tálamo e derivada do 
assoalho do diencéfalo, que compreende o quiasma, o tubo túber cinero e infundíbulo e o corpos 
mamilares, aí se encontram alguns núcleos motores vicerais importantes que comandam o sistema 
nervoso simpático e o parassimpático. As reações emocionais de medo e de raiva são amplamente 
são amplamente comandadas pelo hipotálamo provocando dilatação das pupilas, eriçamento dos 
pelos, vasoconstrição e outros fenômenos sobre influência simpática. Gatos decorticados, cujo 
hipotálamo foi liberado da influencia inibidora do córtex cerebral, exibem os sinais físicos de raiva ao 
menor estímulo; mas nenhum sinal, se o hipotálamo tiver sido destruído. Lesões em sua parte caudal 
produzem sonolência, hipotermia e poliúria. Os neurônios hipotalâmicos produzem hormônios e 
fatores liberadores de hormônio que, no interior de granulações observadas no citoplasma e 
principalmente nos axônios, são por estes levados e excretados através das terminações neuronais, 
junto ao endotélio fenestrado do plexo capilar primário (no infundíbulo e haste da hipófise) e penetram 
na circulação sanguínea”. Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, 
p.465). 
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alterando assim, a temperatura corpórea do metabolismo, causando assim, 

sudorese em alguns casos. Este episódio básico pode ocorrer de repente por 

ativação serotoninérgica, dopaminérgica ou noradrenérgica. Ainda que 

repetidamente aconteça um pique de LH na ocasião do fogacho, este não é o 

agente causador, já que os pressentimentos vasomotores sobrevêm em pessoas 

com ressecção da hipófise31. Não se admite a função certa do estrogênio na 

modulagem desses acontecimentos. Desta forma os pressentimentos vasomotores 

são sequelas da cessação de estrogênios e não da simples ausência do mesmo. 

(SHIFREN E SCHIFF, 2012, p. 975).  

• Questões referentes às disfunções sexuais: diminuição no desejo sexual, 

dispareunia (dor no ato de copular), a carência de lubrificação vaginal ocasionando 

secura vaginal que dificulta o contato íntimo entre outros sintomas. 

Segundo os autores shifren e schiff, (2012, p. 982) os problemas que dizem 

respeito à disfunção sexual na fase da menopausa devido à falta de desejo sexual, 

redução do estímulo sexual, a busca pelo prazer e a sensação de não atingir o 

orgasmo no ato de cópular32.  

Encontram-se presentes devido a fatores que não estão atrelados somente à 

menopausa, mas sim a demandas da história de vida da mulher, onde a etiologia é 

desconhecida, pois é uma questão multifatorial que se deparam presentes, em 

vários aspectos: os fisiológicos abrangem a dispareunia dor durante o ato da cópula, 

endometriose, vaginite atrófica, o uso de medicação pode causar efeitos colaterais 

interferindo no organismo da mulher, e quanto aos aspectos psicológicos à baixa 

autoestima, transtorno de ansiedade ou depressão devido a eventos traumáticos 

como no caso de um abuso sexual ou psicológico estes são fatores pertinentes que 

afetam o relacionamento sexual. Nestes casos o acompanhamento com 

psicoterapêutico com grupos de processos grupais tem o propósito de 

                                                           
31 “Hipófise pequeno órgão neuroglandular situado na sela túrica do esfenoide e ligado por uma haste 
do hipotálamo na base do cérebro. Compreende duas partes, com distinta origem. a) hipófise 
anterior, ou adeno-hipófise, que se forma no embrião a partir do teto da cavidade bucal (ectoderma) e 
onde se distinguem no, adulto em bolo anterior, em bolo intermediário e em prolongamento que 
evolve a haste pituitária, b) Hipófise posterior ou neuro-hipófise que provém do assoalho do 
diencéfalo e esta constituído pelo posterior e pela haste ou infundíbulo”. Dicionário de Termos 
Técnicos de Medicina e Saúde. (LUIZ REY, 2003, p. 462). 
32  Cópula S. f. fisiol.: 1.” União ligação, 2. O ato sexual; o mesmo que coito”. Dicionário de Termos 
Técnicos de Medicina e Saúde.  (LUIZ REY, 2003, p.208).  
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psicoeducação para que, as mulheres se autoconhecerem para mudança de estilo 

de vida.  

 

2.3. Biológicos 

 Cardiovasculares; 

De acordo com os autores Shifren e Schiff, (2012, p. 979), os problemas 

cardíacos afetam as mulheres na menopausa em 45% sendo o fundamental motivo 

de morte feminina, pois a idade contribui para este problema com a deficiência de 

estrógeno na diminuição da reserva cardíaca. Neste caso é pertinente mudança de 

hábitos como o fumo, sedentarismo e obesidade se no caso apresentar histórico 

familiar é aconselhável se precaver com as prevenções que se faz necessária 

quanto às diabetes e hipertensão33. 

Pesquisas realizadas no National Institutes of Heaalth (WHI) em mulheres 

histerectomizadas sem útero estiveram instituídas aleatoriamente com uso somente 

de estrogênio ou com placebos. Depois de sete anos de acompanhamento não se 

processou acréscimo de risco de doença cardiovascular nas pacientes com uso de 

estrogênio. Porém os efeitos adversos vasculares aumentaram o risco de acidente 

vascular cerebral em 39% e o tromboembolismo venoso em 33%. 

• Osteoporose 

Segundo os autores Shifren e Schiff, (2012, p. 977) a osteoporose representa 

um sintoma bastante relevante devido o índice elevado de 55% de sua estrutura 

óssea na terceira idade, e dentro deste contexto é preciso mudança de hábitos com 

práticas de exercícios, uma boa dieta é fundamental para uma boa saúde em todas 

as idades. 

 Durante a menopausa a mulher pode necessitar de uma quantidade extra de 

vitaminas e sais minerais, especialmente cálcio. A ingestão de alimentos ricos em 

cálcio é igualmente importante para a manutenção da massa óssea e quanto ao 

tabagismo às drogas de forma licitas e não licitas são comportamentos que devem 

ser resignificados para melhor desempenho em sua qualidade de vida. Para os 

                                                           
33 Lendo GRADY, D.; RUBIN, S.; PETITTI, D.; ET AL.  Hormone Therapy to Prevent Disease and 
Prolong Life in postmenopausal women. Ann Intern Med 1992; 117:1016-1037 e STAMPFER, M.; 
COLDITZ, G.; WILLET, W.; ET Al. Postmenopausal estrogen therapy and cardiovascular 
disease: ten-year follow-up from the Nurses’ Health Study. N Engl J Med 1991; 325:756-762  
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autores Shifren e Schiff, (2012, p. 978) “[...] Os distúrbios associados ao maior risco 

de osteoporose são anovulação na idade fértil por ex., decorrente da prática 

excessiva de exercícios físicos ou de um transtorno alimentar [...]”.   

Dentro deste contexto é preciso que na menopausa precoce a mulher venha se 

prevenir diante de todos os fatores de risco diante da patologia, pois são fatores que 

podem levá-la a outras doenças.  

 

2.4.  Psicológico  

• Depressão com ansiedade e nervosismo mesmo sem causa aparente; 

Segundo Gonçalves; Merighi e Oliveira, (2013, p. 256 - 257), há uma tendência 

nos dias atuais em considerar os sintomas da menopausa como sendo causados 

pela combinação de vários fatores e não apenas à falência ovariana ou queda de 

estrogênio. Múltiplos fatores de origem psicológica podem estar presentes nos 

sintomas da menopausa, pois episódios de depressão no relato da mulher se 

encontram presentes em suas queixas, levando-as a alterações comportamentais 

apresentando sintomas de depressão durante episódios de (TPM) ou depressão 

pós-parto em fases anteriores a sua existência, isto pode ser uma atributo de risco 

na fase menopausal quanto a perturbações psiquiátricas no que tange os processos 

deste período e dentro deste contexto é preciso avaliar com cautela os episódios 

anteriores e os atuais, onde à personalidade da mulher e seus traços pessoais 

influenciam diretamente na gênese da patologia.  

A deficiência de estrogênio pode ser observada desde o início do processo da 

Menopausa <climatério>, porém em pesquisas realizada com mulheres 

“Australianas” na fase menopausal tornar-se visível que nem todos os sintomas 

estão associados a esta deficiência, e sim a sua história pregressa. Os autores “[...] 

afirmam, inclusive, que há possibilidade de que os sintomas do período pré-

menstrual e os da menopausa tenham uma etiologia em comum” (GONÇALVES; 

MERIGHI e OLIVEIRA, 2013, p.257) 34. 

 

                                                           
34 Lendo NAVARRO, D. D.M; FONTAINE S.Y. Sindrome Climatérico: Su Repercussion Social em 
Mujjeres de edad As Aumediana. Ver. Cuban de Med Gen Integr 2011:17 (2) 169-176. As autoras 
(GONÇALVES; MERIGHI e OLIVEIRA, 2013, p. 257 ) diz que.  
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TERCEIRO CAPITULO 

 

 

3. O MÉDICO, O PSICÓLOGO: A INTERDISCIPLINARIDADE.  

No terceiro capitulo será abordado à reflexão a respeito do papel do psicólogo 

e do parecer médico na equipe interdisciplinar, incluso neste novo paradigma social. 

Neste capitulo ao falar das alterações comportamentais que ocorrem com o evento 

da menopausa, seja ela cronológica ou precoce na área da saúde há uma diferença 

quanto ao olhar dos profissionais, pois o psicólogo trata das questões subjetivas do 

sujeito e quanto às demais profissionais da equipe interdisciplinar os tratam com seu 

saber médico onde as questões fisiológicas e biológicas são tratadas dentro de sua 

especificidade. 

Berek e Hillard (2012, p. 4)35 adverte que “[...] O Juramento de Hipócrates 

exige que os médicos sejam discretos com todas as informações relativas aos 

pacientes [...]” segundo O Health Insurance Portability And Accountability Act 

(HIPAA). Que ingressou em 2003 instituiu a garantia de resguardar o sigilo das 

informações da paciente quanto à saúde pessoal  

O código de ética profissional do psicólogo Brasília, agosto de (2005, p.7) XIII 

Plenário do Conselho Federal de psicologia é pontual em afirmar quanto ao papel 

que o psicólogo exerce, referente aos princípios fundamentais II. 

 

O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das 
pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer 
formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (Código de ética, 2005, pág. 7) 
 

 

3.1 . Responsabilidades do psicólogo  

O artigo 1º. c) Adverte que é dever fundamental do psicólogo a “prestar serviço 

psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à 

natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 

reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação 

profissional”.  

                                                           
35 JONATHAN S. BEREK & PAULA J. ADANS HILLARD. Avaliação e Comunicação Iniciais, IN: 
Berek, Jonathan S; Berek & Novak: Tratado de Ginecologia (2012). 
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Dentro deste contexto o psicólogo tem outro olhar, pois percebe o sujeito nas 

questões psíquicas, emocionais e físicas de forma singular com suas subjetividades 

e permite que este sujeito venha perceber as representações construídas em sua 

história de vida, pois é através da escuta incondicional que o psicólogo permitirá e 

facilitará que a paciente venha expor suas demandas, a fim de se apoderar e ter 

autoconhecimento e a partir destes contatos o psicólogo fará as intervenções 

necessárias, para que a paciente resignifique ou não sua história de vida, e assim 

venha ter qualidade de vida com seu novo olhar. 

Segundo Stotland36 (2012, p.265) Os médicos da área ginecológica não se 

“sentem à vontade em diagnosticar e tratar doenças psiquiátricas por várias razões”, 

e com isto acaba por tratar o sujeito com o olhar voltado para os sintomas 

fisiológicos e biológicos referentes à sua especialidade, e não propriamente para as 

demandas que a paciente vivência, não permitindo assim, que na primeira consulta 

a mulher durante a anamnésia tenha voz, quando de fato é papel do profissional de 

intervir de forma cientifica e incondicional nas questões que a mulher apresenta 

muitas vezes como dúvida e o profissional banaliza seus sentimentos, pois a falta de 

ética profissional com a paciente é fato que não deve ocorrer em nenhuma condição, 

a fim de obter um diagnóstico que vá ao encontro às necessidades da paciente e 

não só fazer a escuta e medicá-la com o saber médico. 

Diante da questão do atendimento do profissional segundo os autores Shifren e 

Schiff, (2012, p. 975) Os suores noturnos, (Fogachos) é um dos fundamentais 

pressentimentos que levam as mulheres à procura do profissional da área de saúde, 

para dar início ao tratamento da menopausa e se for o caso de necessitar de terapia 

hormonal (TH), desde seu aparecimento em 1960 e de acordo com ginecologista 

Wilson (1966)37 se abrem novas possibilidades de tratamento, pois a partir desta 

década alguns sintomas cognitivos e do humor entre outros adquiriram várias 

possibilidades de tratamentos, onde não apareceram só novas formas de estrogênio 

                                                           
36 LOGAN NADA STOTLAND. Problemas Psiquiátricos Comuns no quadro (12.1, p. 265) Reações 
Negativas dos Profissionais em Relação a Pacientes com Problemas Psiquiátricos. In: BEREK E 
NOVAK: Tratado de ginecologia, relata 8 causas pelas quais os ginecologistas não se sentem à 
vontade para diagnosticar e tratar doenças de ordem psíquicas. 
37  Robert, A. Wilson. Eternamente Feminina. São Paulo: Edameris, 1966. 
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e progestinas, porém igualmente novas formas de integrara-los a outras 

medicações. 

“Além dos hormônios, existem os Moduladores Seletivos do Receptor de 

estrogênio (SERM) e bifosfonatos”. Pois vários são os tipos de tratamentos que 

podem ser prescritos como vias de administração, porém este fato deverá ser 

administrado por profissional da área ginecológica, geriátrica ou psiquiatra, levando-

se em conta o histórico de vida da mulher. Estes sintomas interferem no sono e na 

questão laboral de forma geral. (SHIFREN E SCHIFF, 2012, p. 975).  

De acordo com os autores Shifren e Schiff, (2012, p. 975), é preciso observar 

em que situação a TH se faz eficaz, quanto ao fogacho, a fim de suavizar o sintoma 

da menopausa, porém se faz necessário diagnosticar em que casos são benéficos 

ou maléficos, pois o uso prolongado de hormônios é contraindicado podendo ter 

efeito colateral. Um enorme risco da TRH é o câncer de mama, podendo se alargar 

depois do quarto ou quinto ano de tratamento, desta forma deve-se usá-lo, na menor 

porção e tempo possível, a fim de alcançar a finalidade desejada.  

Sendo o fogacho um dos primeiros sintomas que estimula a mulher a procurar 

o profissional cabe a este no atendimento, se colocar a escuta da paciente com 

levantamento de seu histórico de vida realizando o procedimento da anamnésia e 

diante dos fatos relatados se houver necessidade encaminhá-la para equipe 

multidisciplinar de acordo com Rennó Jr. (2013). 

Na transição menopausal os profissionais devem articular com a paciente o uso 

ou não da TRH e se for necessário nos casos intensos de fogacho, a dosagem 

deverá ser reduzida gradativamente, e para que esta viva com qualidade de vida, o 

profissional deverá traçar um plano de ação, pois cada organismo se comporta de 

maneira diferente a um mesmo sintoma, e isto, esta intrinsecamente entrelaçada à 

cultura a qual o sujeito se encontra inserido (SHIFREN E SCHIFF, 2012, p. 975). 

Segundo o ginecologista Wilson (1966, p. 20) em seu livro, Eternamente 

Feminina, o autor compara à menopausa com a “diabetes” e relata que nos dois 

casos o uso de medicação é apropriado, pois o que implica é que falta alguma 

substância química orgânica no sujeito, porém a menopausa não é uma doença 

como a diabetes que no caso é só suprir a substância ausente com insulina, é 

preciso que este conceito deixe de ser pronunciado pelos médicos e pelas próprias 

mulheres, pois há outros fatores que envolvem não só a menopausa, mais também 

qualquer outro tipo de doença é preciso avaliar o uso da medicação, por causa dos 
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efeitos colaterais conforme aponta Shifren e Schiff (2012, p. 975) é preciso observar 

em que situação a TH se faz eficaz. 

Conforme Shifren e Schiff (2012, p. 979) os problemas cardíacos afetam as 

mulheres na menopausa em 45% sendo o fundamental motivo de morte feminina, 

neste caso os profissionais recomendam TH. Porém pesquisas realizadas no 

National Institutes of Heaalth (WHI) em mulheres histerectomizadas sem útero, com 

uso somente de estrogênio ou com placebos. Depois de sete anos de 

acompanhamento não se processou acréscimo de risco de doença cardiovascular 

nas pacientes com uso de estrogênio. Porém os efeitos adversos vasculares 

aumentaram o risco de acidente vascular cerebral em 39% e o tromboembolismo 

venoso em 33%. 

Os resultados desta pesquisa demonstram que a medicalização não é o único 

e nem sempre o melhor caminho para tratamento, com objetivo de obter qualidade 

de vida no processo menopausal, ou melhor, em nenhum outro tipo de crise 

existencial. Devem-se apresentar alternativas de escolha para a mulher decidir 

sobre o seu bem-estar como mudança de quebra de paradigmas com mudança de 

hábitos: praticar exercícios de: relaxamento, meditação, natação, caminhadas, 

acupuntura, ioga, fazer uma alimentação saudável rica em proteínas, sais minerais, 

fibras e vitaminas, viajar, enfim criar caminhos para não chegar ao estresse.  

As advertências que dizem respeito ao tratamento de TRH, são ambíguas, 

pertinentes e controversas e é preciso que o profissional seja ético ao esclarecer 

sobre os possíveis efeitos em longo prazo da TRH, que de acordo com a OMS 

(1996, p.91) “alguns tratamentos preventivos de longa duração podem estar 

associados a aumentos de risco do câncer de endométrio e possivelmente câncer 

de mama". 

Para que as mudanças de hábito sejam trabalhadas quanto às alterações 

comportamentais é preciso um plano de ação com disciplina que requer esforço e 

determinação com um tratamento terapêutico. De acordo com Lazarus e Folkman 

1984 a estratégia de enfrentamento de coping é um tratamento que pode ser 

estabelecido com terapia psicoeducativa, ocupacional, oficina terapêutica, processos 

grupais onde o facilitador domine o assunto em questão, papel este que é 

desenvolvido pelo psicólogo com as intervenções necessárias dentro das demandas 

que surgira no processo terapêutico. 
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3.2 Teoria cognitiva comportamental  

Os Padrões cognitivos estáveis formam a base das interpretações que as 

pessoas dão às mais diversas situações e constituem o que Aaron beck, (1997) 

chama de esquemas cognitivos. Os modelos cognitivos permanentes desenvolvem a 

base das explicações que as pessoas dão às mais diferentes circunstâncias e 

estabelecem o que Beck, Rush, Shaw e Emery (1997) chamam de planos 

cognitivos. Esses planos se organizam numa estrutura de conceito que Beck et al 

(1997) titulam de paradigma particular. O paradigma particular pode ser 

estremecido, por exemplo, quando não impetra adaptarem-se evidências que o 

contestam.  

Diante das vertentes alterações comportamentais, que a mulher 

contemporânea enfrenta na fase da menopausa, com suas emblemáticas no 

processo de transição devido a diversos fatores em sua existência que acabam por 

afetar o seu papel social, a presente pesquisa se utilizará da metodologia da 

psicológica com a abordagem da Teoria Cognitiva (TC) desenvolvida por Beck 

(1964). “Na universidade da Pensilvânia no início dos anos 60, como psicoterapia 

breve, estruturada orientada ao presente, para depressão, direcionada a resolver 

problemas atuais e modificar os pensamentos e os comportamentos disfuncionais” 

(BACK, S.J 1997, p.17). 

Beck desenvolveu o instrumento de avaliação psicológica, o Inventário de 

depressão de Beck (BDI) 38 e o inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 39. Para 

avaliar o grau de depressão e ansiedade o inventário contém 21 itens.   

 

 

 

 

                                                           
38  O BDI foi desenvolvido por Beck e colaboradores (1961), validado por Gorenstein & Andrade 
(1996) e traduzido para o português por Beck et al. (1982) para avaliar a intensidade de depressão. 
Seus itens foram derivados de observações clínicas de pacientes deprimidos em psicoterapia e 
posteriormente foram selecionados aqueles sintomas que pareceram ser específicos da depressão e 
que encontravam ressonância com critérios diagnósticos do DSM III e da literatura sobre depressão. 
O BDI discrimina indivíduos normais de deprimidos ou ansiosos composto de 21 categorias de 
sintomas e atitudes, que descrevem manifestações comportamentais cognitivas afetivas e somáticas 
da depressão. 
39 BAI consiste em 21 questões sobre como o indivíduo tem se sentido na última semana, expressas 
em sintomas comuns de ansiedade (como sudorese e sentimentos de angústia). Cada questão 
apresenta quatro possíveis respostas, e a que se assemelha mais com o estado mental do indivíduo 
deve ser sinalizada. O BAI pode ter um resultado de 63 pontos, as categorias do grau de ansiedade 
são: 07: mínimo, 8-15: leve, 16-25: modera e 26-63: severa. 
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3.3 Estratégias de enfrentamento (coping)  

Como método de abordagem se apropriará do recurso das estratégias de 

enfrentamento de coping de Folkman e Lazarus de (1984), que criaram um modelo 

transacional, a partir da definição de estresse como uma particularidade do sujeito 

com o ambiente a fim de dominar ou controlar como forma de subjugar, permitir ou 

diminuir as demandas internas e externas. A maneira como o indivíduo avalia 

cognitivamente às situações a pessoa, determinará sua emoção e resposta 

comportamental.  O estresse neste caso é um processo dinâmico, onde o sujeito 

atua com estratégias de enfrentamento (coping) cognitivas, comportamentais e 

emocionais, diante do estimulo estressor.   

Segundo Lazarus e Folkman (1984) avaliam coping 

Avaliam as funções de coping para as pessoas e as formas pelas quais elas 
o utilizam. Ressaltam a diferença entre função e consequência do coping. A 
função diz respeito ao propósito a que a estratégia serve; as consequências 
dizem respeito ao efeito produzido pela estratégia. Uma estratégia pode ter 
a função, por exemplo, de impedimento, mas a utilização dessa estratégia 
não resulta, necessariamente, que a situação ameaçadora seja evitada. Em 
outras palavras, as funções não são definidas em termos de consequências 
ainda que se possa esperar que determinadas funções venham a ter 
consequênciasdeterminadas. 
www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol26/n2/artigo(57).ht. 

Há duas categorias de coping: o centralizado no problema que adapta a 

resposta emocional a dificuldade, são mais comprováveis quando tais categorias 

são aferidas como simples de transformar, e o coping emocional são mais passiveis 

de acontecer porque já existiu alguma estimativa de que coisa nenhuma pode ser 

improvisada para transformar as categorias de prejuízo, intimidação ou provocação 

no ambiente. www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol26/n2/artigo(57).ht. 

Segundo diz: A Organização Mundial de Saúde considera que o estresse é o 

mal do século XXI e dado do International Stress Management Association apontam 

que cerca de 70% da população economicamente ativa adoece em razão do 

estresse (COSTA, 2010, p. 14). 

A técnica de enfrentamento de coping é pertinente a eventos estressantes 

como no caso dos sintomas da menopausa referente a fogachos; menstruações 

irregulares; calores noturnos; insônia; depressão; dispareunia; entre outros... Que 

acabam por levar a mulher a agentes estressores devido aos sintomas pertinentes a 

esta fase, porém nem todas as mulheres vivenciam com a mesma intensidade, pois 
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depende de como o organismo da mulher vai se adaptar as questões fisiológicas, 

psicológicas biológicas e culturais e quanto aos fatores da história de vida pregressa 

da mulher, de acordo com Rennó Jr. (2013) há questões físicas e psicológicas a 

serem diagnosticadas e cada caso é um caso.  

Desta forma há de convir que a mulher viva dentro de um processo de crise 

existencial nesta fase da menopausa como em todas as outras fases de sua vida, de 

desenvolvimento que para Freud, (s.d) são estágios psicossociais do 

desenvolvimento em que todas as crianças passam pelos estágios e a resolução 

bem sucedida das várias fases da infância, seria essencial para o “normal” 

funcionamento do adulto, a puberdade onde há o acontecimento da menarca, a crise 

da terceira idade e a senescência mudanças próprias da vida do ser humano como a 

crise da menopausa em que a mulher pode ou não encarar como crise, pois Erikson 

(1988) em o ciclo da vida completo já havia analisado os aspectos de caráter prático 

e impresumíveis das situações de crise ao demandar que, o percurso da infância à 

senescência, o ser humano vivenciará diferentes fases ou estágios em seu 

desenvolvimento psicológico e a trajetória entre eles é sempre intercedida por crises, 

onde o autor a chama de “crises de desenvolvimento”, são assinaladas pelas 

modificações das tarefas psicológicas e dos papéis igualitários que marcam a 

passagem de um estágio a outro. Este é um processo que toda mulher irá vivenciar 

de acordo com Ramos (1998) "A menopausa é uma fase natural da vida que 

passaremos todas, exceto as que morrerem antes" (RAMOS 1998, P.25). 

A menopausa é vivenciada nas diversas culturas de forma silenciosa, os 

diversos autores Renné (2013), Shifren e Schiff, (2012), Gonçalves; Merighi e 

Oliveira (2013), de forma genérica aponta que pouco se sabe a respeito deste 

assunto. Conforme Ciornai (1999) ressalta que os movimentos feministas nas 

décadas de 60 e 70 em que as mulheres foram em busca de conhecimentos e 

iniciou as reivindicações no que diz respeito há seus direitos quanto às questões 

sociais em diversas frentes, organizando grupos com movimentos específicos, onde 

elas mal se percebiam antes deste evento feminista, pois havia um tabu no que diz 

respeito à sexualidade feminina, pois não tinham voz não havia uma vida sexual 

ativa e a partir deste movimento vários paradigmas são quebrados e leva as 

mulheres a se questionarem quanto aos valores incorporados tradicionalmente como 

cetro ou errado. 
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3. 4. A inserção do psicólogo na psicologia social comunitária 

Para Mankowitz (1987) a menopausa é caracterizada de "a crise 

negligenciada" nas diversas culturas e o autor levanta a bandeira questionando por 

que um evento tão importante no mundo feminino é praticamente ignorado 

socialmente. 

No processo menopausal, as alterações hormonais, acompanhadas pela 

desvalorização estética do corpo e por toda uma sintomatologia de intensidade 

variável, que no limite sinaliza o envelhecimento inevitável originando, assim 

ansiedade, estresse e por fim levando a depressão, diante da percepção do limite de 

tempo cronológico, nesta etapa os aspectos culturais exerce característica 

significativa na forma com que a mulher administra esta passagem. 

Dentro do contexto social, como a psicologia social pode articular com o sujeito 

dentro de uma psicologia comunitária para que este sujeito possa ter 

autoconhecimento e refletir suas questões, a fim de ter voz, criar, produzir e mesmo 

ter a possibilidade de reescrever sua história. 

No artigo40 “Psicologia Social e Processo Grupal: A Coerência Entre Fazer, 

Pensar e Sentir em Sílvia Lane” se apropria dos recursos das estratégias sociais, 

para enfrentamento as respostas que o ser humano vivencia em momentos de 

crises como a menopausa, que a mulher irá vivenciar. 

Nesta pesquisa fica explicito o quanto se faz necessário, o processo de acolher 

a mulher na fase menopausal, onde o sujeito ao participar de um trabalho onde a 

dialética dos participantes do grupo expressa sua subjetividade no decorrer do 

processo grupal, segundo Lane (1984a, p. 13) o sujeito tem a possibilidade de 

ressignificar sua história diante do pensar, sentir e fazer e mediante a fala do outro 

irá perceber que as demandas são as mesmas o que difere um do outro é a forma 

que o sujeito interpreta os signos e constrói a representação dos símbolos, na 

cultura a qual se encontra inserida, e assim incorpora as demandas a qual vivenciou, 

pois cada sujeito estabelece sua subjetividade de forma singular com seus valores 

                                                           
40 O artigo de SUELI TEREZINHA FERREIRA MARTINS. Psicologia Social e Processo Grupal: A 
Coerência Entre Fazer, Pensar e Sentir em Sílvia Lane. Universidade Estadual Paulista, São 
Paulo, Brasil. onde Sílvia Lane aponta a critica em relação à psicologia social Brasileira e Latino 
Americana, Com as publicações do artigo Uma Redefinição da Psicologia Social na Revista 
Educação & Sociedade (1980a) e o livro O que é Psicologia Social (1981a), O homem em 
movimento (1984a), onde descreve um novo olhar com novas diretrizes apresentando, assim uma 
nova forma de se pensar e construir a psicologia social no Brasil. 
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sentimentais, devido à multifatores como: crença, filosofia de vida, posição 

socioeconômica, enfim as demandas são sim as mesmas, pois a forma de articular 

sua forma de pensar, é que vai demandar o sentir e assim o fazer e agir do sujeito 

levando-o a realidade objetiva. 

 

Sintetizando, o psicólogo na comunidade trabalha fundamentalmente com a 
linguagem e representações, com relações grupais – vínculo essencial entre 
o indivíduo e a sociedade – e com as emoções e afetos próprios da 
subjetividade, para exercer sua ação ao nível da consciência, da atividade e 
da identidade dos indivíduos que irão algum dia viver em verdadeira 
comunidade (LANE 1996, p. 31).   

 

 No percurso da pesquisa observa-se que os comportamentos culturais entre a 

mulher do ocidente e a do oriente são vivenciados de forma ambígua e fica a 

pergunta o que é alteração comportamental da menopausa, ela é atrelada a ganhos 

ou perda, os pontos que se encontram na verticalidade deste fenômeno são 

positivos ou negativos, pois na cultura ocidental a menopausa tem sentido de perda 

quanto às alterações da aparência que se referem, geralmente, às mudanças na 

forma do corpo e às alterações do sistema tegumentar quanto à pele com rugas, 

pêlos e cabelos embranquecidos, alterações típicas desta transição já  as mulheres 

da cultura do oriente têm outra percepção com outro olhar no que se refere ao 

evento da menopausa com significados de pertencimento, autoconhecimento devido 

à própria idade, como visto há uma dicotomia em ambas as culturas e mesmo assim 

a menopausa é imperceptível e um momento de crise, em algumas culturas como 

argumentam os autores no decorrer da pesquisa. 
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CONSIDERACÕES FINAIS 

 

No decorrer desta pesquisa segundo os autores trabalhados Rennó Jr. 

(2013); Gonçalves; Merighi e Oliveira (2013); Shifren e Schiff, (2012) entre outros e 

leituras de artigos observa-se que as alterações comportamentais que ocorrem nas 

mulheres no processo menopausal, são devido às alterações hormonais de 

estrogênio que segundo os autores agem no SNC e que, desencadeiam vários 

outros fatores que vem acompanhado pela desvalorização estética do corpo na 

mulher do ocidente e por toda uma sintomatologia de intensidade declinável que 

sinalizam o envelhecimento inevitável. 

Diante da percepção do limite de tempo cronológico, nesta etapa os aspectos 

culturais exercem característica significativa na forma com que a mulher administra 

esta passagem, para algumas culturas como nos ocidentais, a narrativa das 

mulheres advém pelo conto de seus corpos e nas imagens que naturalmente 

sofrerão alterações não só no corpo, pois envolve questões biológicas, fisiológicas e 

psicológicas.  

O cuidado quanto à perfeição física poderá ocasionar implicações 

psicológicas no enfrentamento da estratégia de envelhecer, onde o bem estar vem 

acompanhado de adolescência, jovialidade e beleza no mundo contemporâneo, isto 

se encontra incorporado no estilo de vida da mulher, adicionando-se aos prejuízos a 

importância do envelhecer, ao evento definido da menopausa, com suas implicações 

levando-as a se dar conta que a vida tem um fim, e isto é um mito. Segundo Boff 

(1999, p. 58) lendo Jung (1875-1961) diz que mito41, e com isto, a sociedade 

constrói uma imagem e as representações perpetuam, onde a subjetividade do ser 

humano determina de que forma este constrói sua história.  

 

O sintoma mais doloroso, já constatado há décadas por sérios analistas e 
pensadores contemporâneos é um difuso mal-estar da civilização. Aparece 
sob o fenômeno do descuido, do descaso e do abandono, numa palavra, da 
falta de cuidado (BOFF, 1999, p. 18). 

 

                                                           
41 Lendo Jung o fundador da psicologia (1875-1961) Boff diz que Jung “[...] entendia os mitos como 
conscientização de arquétipos do inconsciente coletivo [...]”. 
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 Já na cultura oriental, a menopausa é agregada de outros valores, onde 

proporcionam a mulher a vivenciar outra percepção de si mesma, e com isto, esta 

mulher é apoderada de um sentimento com representação positiva e de 

pertencimento do seu Ethos, que segundo Boff (1999, p.27) “em seu sentido 

originário grego significa a toca do animal ou casa humana, vale dizer, aquela 

porção do mundo que reservamos para organizar, cuidar e fazer o nosso habitat”.  

É preciso cuidar não só do outro, mas de si da terra, da natureza de tudo que 

nela existe, pois, a mulher do oriente vive em meio a outro estilo de vida com outros 

hábitos como: yoga, meditação, outros hábitos alimentares e com este movimento 

naturalmente o cuidar se revela, pois desde seu nascimento vivem outra filosofia de 

vida com outra percepção de si e desta forma, isto as levam a experiências 

vivenciando este momento com outro estilo e qualidade de vida em sua existência.   

 Desta forma segundo Lane as inter-relações de aspectos biopsicossociais 

que atravessa o climatério, têm apontado para a importância da participação de 

mulheres em grupos terapêuticos de caráter psicoeducativo, onde “A Coerência 

Entre Fazer, Pensar e Sentir” pode levar a mulher a modificar sua percepção, pois 

se trata de um tempo vivido com contrassenso diante da percepção do limite de 

tempo cronológico em que vários fatores se encontram presentes. 

  O compartilhamento de conhecimentos possibilitará a construção de novos 

saberes nesta fase, onde para Erikson (1998) as chamam de “crises de 

desenvolvimento” e acerca das crises inevitáveis vivenciadas pelas mulheres na 

menopausa e oportunidades de demonstração de lástimas e percepções, muitas 

vezes não elaboradas conscientemente cabe aí um trabalho com grupo de mulheres 

nesta fase. 

Segundo Lane O Homem em Movimento (1984a, p. 13) reafirma que “caberia 

à psicologia social recuperar o indivíduo na interseção de sua história com a história 

de sua sociedade – apenas este conhecimento nos permitiria compreender o 

homem enquanto produtor da história” nos processos grupais terapêuticos, este 

fenômeno ocorre de forma inter-relacional o ouvir e falar das outras mulheres que 

vivenciam problemas idênticos aos seus. 

Segundo Lazarus e Folkman (1984) o fato do sujeito participar de um 

processo grupal já é a própria estratégia de enfrentamento de coping que pode 

cooperar para qualidade de vida desta mulher como a escuta de outra mulher que 
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não pertença ao grupo étnico e que sua percepção da situação vivida seja 

enfrentada com outro olhar, tanto de forma positiva ou negativa.  

Desta forma o aspecto cultural exerce influência na qualidade de vida da 

mesma, e para que este processo aconteça, é preciso compreender a cultura a qual 

esta mulher se encontra historicamente inserida, Para que assim, perceba a 

metodologia de sua cultura, onde seu organismo irá responder aos processos de 

seu corpo, através da assimilação e acomodação para que com isto venha 

processar e dar sentido às próprias vivências do envelhecimento, onde através da 

interação das informações de troca, a mulher possa desenvolver com o grupo 

participativo um trabalho enriquecedor prevalecendo assim, laços afetivos, 

aumentando sua autoestima, pois nesta interação da fala e da escuta se manifesta 

questões através da própria fala das participantes com suas demandas. 

Como por exemplo, vítimas de violência, agressões psicológicas, morais e 

físicas vivenciadas e até então não formadas, que podem encontrar nesses espaços 

terapêuticos um lugar para expressarem o sofrimento advindo, pois há pessoas que 

enfrentam no transcorrer da vida, diferentes tipos de discriminação, até mesmo nos 

serviços de saúde, onde o cuidar passa longe e o humanismo é ponto fundamental 

para o acolhimento das mulheres que poderão se beneficiar com ações de apoio por 

meio de troca de informações no compartilhamento de conhecimentos, a crise 

pessoal pode se deparar com inovações e possibilidades outras de se “resignificar” 

diante das alterações comportamentais encarada nesta etapa de vida. 

Compete aos profissionais da saúde incorporar na prática a possibilidade da 

desigualdade, atentando para a escuta de mulheres nas suas particularidades e 

subjetividades é importante que os serviços de saúde promovam grupos 

psicoeducativos, espaços de escuta que sanem as dúvidas a respeito da vivência 

deste processo, assim como outras instituições que se responsabilize pelas 

informações a qual serão passadas para levar conhecimento através de palestras, e 

assim à menopausa deixe de ser vivenciada em silencio segundo Mankowitz (1987). 

"a crise negligenciada" e praticamente desconhecida socialmente. 

De acordo com os autores Rennó; Stotlland; Shifren e Schiff, os sintomas da 

menopausa, com diagnósticos relacionados à vivência da sexualidade, os estados 

depressivos encontra-se intrinsecamente no histórico da mulher e o diagnosticado 

pode se confundido com “depressão”, e para que isto, não ocorra poderá ser 

aplicado o inventario de Beck de depressão (BDI) e o inventário de ansiedade (BAI), 
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podendo ser avaliado o nível de ansiedade e depressão e quanto à falta de desejo 

sexual, ambos os sintomas podem ser apenas devido à passagem da menopausa 

que segundo Ericson é só mais uma fase de desenvolvimento do ser humano com, 

isto é preciso quebrar paradigmas como tabus, mitos e o próprio receio de falar 

sobre o assunto de forma que os veículos de comunicação possam vir a influenciar 

no silêncio, que permeia a menopausa, mais investimento social, econômico e que 

os programas de políticas públicas da área de saúde deem conta das demandas, e 

assim as mulheres possam vivenciar o envelhecer com outro olhar e qualidade de 

vida. 

O papel do psicólogo é de articular com os atores e agentes responsáveis, a 

fim de melhorar a qualidade de vida das mulheres neste processo como: elaborar 

projetos para as instituições públicas com agenda vinculadas a palestras, com temas 

próprios das demandas sugeridas pelas próprias mulheres ao se consultar, onde 

poderão alimentar as discussões de projetos para se implantar um trabalho 

fidedigno, como projeto de processo grupal, sob a organização de psicólogos, 

terapeutas e profissionais de saúde sensibilizados e qualificados para essa ação. 

Cabe também a esses profissionais estimular a participação das mulheres em 

atividades comunitárias que incrementem estilos de vida mais saudáveis.  

Fica a pergunta para as mulheres menopausadas em relação à medicalização, 

que tanto os profissionais de saúde como as possíveis usuárias de hormônios 

necessitam compreender os riscos que envolvem declaradamente a distinção entre 

fins terapêuticos em curto prazo e fins preventivos em longo prazo, em que os riscos 

e benefícios destes tipos de tratamento são muito distintos. 

Foi elaborado um projeto piloto por quatro psicólogas e terapeutas 

”junguianas” Vínculo - grupo de mulheres na menopausa, com a finalidade de 

sugerir alguma configuração de trabalho grupal a mulheres que se encontram no 

processo do climatério. O projeto foi apresentado ao Dr. Joel Rennó Jr. Psiquiatria 

do Hospital das Clínicas que coordena o Projeto Pró-Mulher (Projeto de Atenção à 

Saúde mental da Mulher) e a proposta foi prontamente aceita.  

Este projeto tem o intuito de esclarecer as dúvidas e mesmo a falta de 

informações que ocorrem com as mulheres que se encontram nesta fase da 

menopausa, no processo de climatério que se dá entre os 40 a 55 anos de idade, 

onde no grupo são trabalhadas as demandas quanto aos sintomas que levam as 

mulheres a vivenciar alterações comportamentais, quanto a fogachos, depressão, 
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sexualidade e outras situações que as envolvem numa interação dinâmica através 

da própria fala e da escuta da outra mulher, onde surgem assim as respostas dentro 

do próprio grupo num processo dinâmico, onde o psicólogo e o terapeuta tem o 

papel de intervir e mediar sobre o que estas mulheres vivenciam, em sua psique, 

assim pensando, criando e agindo com suas próprias emoções. Confira: 

pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806...42 

 

Acredito que este projeto supracitado venha a ser divulgado e apresentado as 

mulheres que se encontram na transição menopausal, pois segundo o (IBGE, 2010) 

o perfil de vida nas ultimas décadas mudou quanto à expectativa de vida. 

 Dentro deste contexto o psicólogo poderá trabalhar com grupos terapêuticos e 

processos grupais, onde as questões serão abordadas pela própria interação das 

mulheres com suas demandas e se for o caso cabe ao psicólogo fazer a abordagem 

necessária às demandas e intervir nos momentos que for necessário com o grupo, 

no intuito de passar informações sobre as questões que foram cogitadas com o tema 

da pesquisa, pois os processos que as mulheres vivenciam perpassam por um terço 

de sua existência.  

A terceira idade é uma época em que a mulher reflete sobre sua vida e também 

é um tempo em que há alterações significativas em seu corpo, próprias de questões 

fisiológicas, biológicas e psicológicas em seu organismo, pois as alterações que 

ocorrem não são relacionadas somente à menopausa. 

 

 

            

 

 

 

 

                                                           

42 Vínculo - Grupos de mulheres na menopausa: relato de … 

pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806...Palavras-chave: Grupo, Mulheres, 
Menopausa, Imagem, Mitos. ... Uma vez que também seria nosso objetivo oferecer esclarecimentos 
sobre a fenomenologia da menopausa. Em: 11/2015 12: 06. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-24902005000100006
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