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A MULHER NA MENOPAUSA
29/06/2015-20:15

Calcula-se, em números redondos, que a população feminina do Brasil é de 75 milhões,
e que o número de mulheres acima de 49 anos é de 10 milhões (cerca de 13% do total).
Levando-se em conta que a expectativa de vida da mulher brasileira aumentou (no
homem é 8 anos menor), e hoje é estimada em mais de 72 anos de idade, pode-se
entender a importância que o climatério representa para o dia-a-dia. Esse imenso
contingente de possíveis pacientes, que acabam representando um importante
problema de Saúde Pública, necessita entender o que está acontecendo no seu corpo.
Menopausa é o nome que se dá à última menstruação que acontece na mulher. Ocorre,
geralmente quando ela tem cerca de 45/50 anos de idade, mas não acontece de
repente, da “noite para ao dia”. Algum tempo antes da menopausa há o período no
qual as menstruações se tornam irregulares, o ciclo e o fluxo variando de intensidade,
ora de muita, ora de pouca quantidade de sangue, até que desaparece, por completo.
No período pós-menopausa o acontecimento mais importante é o fato de os óvulos não
mais amadurecerem nos ovários, o que determina que a mulher não é mais fértil, isto é,
não pode mais procriar. Os hormônios ovarianos (estrogênio e progesterona), que já
estavam diminuindo antes da menopausa, caem ainda mais durante esse período pósmenopausa. Por causa da falta dos hormônios ovarianos a mulher começa a sentir e a
notar uma série de sinais e sintomas. As primeiras e mais comuns das queixas são, sem
dúvida, os calores repentinos e a transpiração excessiva, que se repetem inúmeras
vezes ao longo do dia e da noite, interferindo inclusive com o próprio sono, já que a
mulher acorda várias vezes à noite. A diminuição dos hormônios se mostra perceptível
em várias outras áreas, como a pele (se torna mais fina, seca e enruga), os cabelos (mais
ralos e quebradiços) e até a voz que pode se tornar um pouco mais grave. Além disso, a
mucosa vaginal (revestimento interno da vagina) torna-se mais fina e seca, o que pode
levar à relação sexual dolorosa, e o aparelho urinário apresenta dificuldade em reter a
urina na bexiga, fazendo com que as idas ao banheiro tornem-se mais freqüentes. A
instabilidade emocional é um dos aspectos mais marcantes desse período, quando
sensações de depressão/excitação se revezam com grande facilidade e sem razão
aparente, tornando a mulher absolutamente imprevisível, além de gerar profundos
sentimentos de inferioridade e rejeição. Todos esses sintomas são provenientes da
diminuição da produção de hormônios ovarianos. A solução é sem dúvida, repor os
hormônios que os ovários não produzem mais, na chamada Terapia de Reposição
Hormonal - TRH. Ao substituírem os hormônios naturais, os medicamentos da TRH
revertem os principais sinais/sintomas climatéricos, reproduzindo, de certa forma, as
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condições pré-menopausa. A idéia do climatério foi estabelecida em 1816 por De
Gardanne na França. No início do século XX foram feitas as primeiras tentativas de
utilização da T.R.H., utilizando extrato ovariano de vaca.Atualmente, nos Estados Unidos
e na Europa, não mais que 20% das mulheres que precisariam de hormônio recebem
T.R.H. e das que começam a usar, 75% abandonam após o primeiro ano de uso. A
problemática da aceitação à T.R.H. é multifatorial (medo de obesidade e câncer), porém
o seu denominador comum é a informação. O climatério hoje é problema de saúde
pública que deve ser encarado prontamente pelo ônus que acarreta à sociedade e o
número de doenças registradas nesta etapa que poderiam ser evitadas com o uso
adequado de hormônios. A mulher no climatério não é uma “doente”, nesse período
apenas está se ressentindo da falta de alguns hormônios no seu organismo que fizeram
parte de sua vida durante muitos anos . No mais, esta mulher atingiu o ápice de sua
experiência e maturidade e está apta a ser feliz e fazer os outros felizes, Dr. Antonio
José Chinez Neto Título de Especialista(TEGO 81/2000) Aperfeiçoamento no Instituto
Palácios – Madri - Espanha
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