
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRD Blu-mtnlcu 

CLIMATÉRIU 

BnmsmANm LEE 
ENEIDA BRANDEBURGU HuLsE 
mAR1A DE FAT1mA NICULAU 

Curso de medicina 

Disciplina de Tocoginecologia 

Flnrianópolis, abril-77. 

4- _ z ..\f.-.J



SUWÀRIU

1 Intrflduçëfl ooooooooouooonoooqoøooooooooooooooocø 
Consíderagöes Gerais e Eatogenia ................2

3

6 

SíntÚmatU10gÍa oøuoøooocnuooooouoøuuoucøooooøtoo
~ Hürmoniutenapía de Substituíçqo ................

7 TeÍapía\d€ APUÍU coco:oooooooooooooonooøiøooouoo 
Cønclusöes e Resumo ............................ 9 

RefÊrênCía HíhIíUgrâfíCa ooooooooooøooonoooooco 10 

~z.; ...¡í›flit¿›¡-M



..]_.. 

INTRUDUQÃU 

Êste ê um trabalho de 
categoria didática. Foi elaborado- 
aüravês de revisao bibliográfica - 

da literatura especializada e deíâ 
üualízaçëo no gênero e através de 

indispensável contribuição e orien 
tação da Disciplina de Tocogineco- 
logia. Tem como finalidade tornar- 
maís claro, objetivo e prático U - 

assunto .
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CLIMAÍÉRIU 

gn Ns IDERAÇU Es GERA Is, z 

De modo geral, os termos "CLIMATÊRID" e 'mENUPAUSA“ 
D. IH são usados como sinõnimos, mas na verdade se referem a condiçöes 

ferentes. U climatêrio designa uma época da vida da mwlher, compre- 
endida entre a vida adulta ou menacme e a senilidade. Sua dwragao - 

pode ser de 1 a 5 anos e ê definido como a êpoca em que ocorre invg 
lução dos órgãos genitais por.diminuição da atividade gonadal. A me 
nopawsa consiste na cessação das perdas sanguineas uterinas cicli- 
cas, ow seja, cessação da menstruação. Assim, o clfmatêrio ê uma ê- 

poca e a menopausa uma data. 
A idade da menopausa não depende da idade da menar- 

ca, do tipo de ciclo menstrual, do número de gestações, do matrimo- 
nio, do clima ou do meio; mas parece sofrer influencia de fatores - 

familiares e raciais. Não há possibilidade de fixar-se o periodo de 
duração do climatêrio. Geralmente, a partir dos 40 anos, em mêdia,a 
mwlher apresenta distúrbios menstruais caracterizados por escassez- 
das menstruações intercalada de períodos de hemorragia. A menopausa 
se verifica, mais frequentemente entre 45 e EU anos. Estabeleceu-se 
que, neste periodo, a falta de menstruação por mais de seis meses,- 
significa menopausa, porém, nao indica 0 fim do climatêrio que, a - 

despeito da última menstruação, prolonga-se ainda por alguns anos. 

PATUGENIA: 

U climatêrio tem como causa fundamental, o envelhee 
cimento do ovário. Considerando-se esse aspecto, ele pode ser defi- 
nido como a época da vida da mulher, durante a qual se verifica de 

forma progressiva, a perda da capacidade funcional do ovário. 
Começando o ovário a envelhecer, a sua capacidade - 
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da resposta aos estímulos hipofisârios começa também a diminuir. A 

I-I IH- hipôfise continua secretando suas gonadotrofinas e na verdade as 
|.|. 3 |_a. U' |.|. 

«O Q)
l
O bera em maiores quantidades pela falta de estrogenica. U - 

que ocorre ê uma diminuição de resposta ovariana a estes hormãnios. 

De uma maneira geral, o que primeiro se verifica, ë 

uma insuficiência no corpo amarelo, seja quanto a sua duração, seja 

quanto ä quantidade de hummõnios produzidos. Numa fase mais avança- 

da, o folículo não mais amadurece completamente. Não há ovulação. 
Embora a interrupção da menstruação seja considera- 

da como sinonimo de completa ausencia de funçao ovariana, está com- 
provado que um certo nivel estrogenico ê mantido pela maioria das - 

mulheres, por 10 anos no minimo. A origem deste estrogenio residual 
seria ä partir das supra-renais, embora a maior parte, proveniente- 
do próprio ovário. 

SINTUMATULUGIA: 
A incidência e gravidade dos sintomas climatêricos, 

depende principalmente de uma certa instabilidade emocional antes - 

da menopausa. De modo geral, 75¶ das mulheres apresenta algum trans 
torno nesta época, porém, apenas 25% procura recursos mêdicos. 

Us sintomas mais observados, talvez sejam os de cri
O I-' C |.a. H |-|. W UI gem nervosa e emocional. Aí se in depressão, e×citabilida-- 

de, nervosismo, irritabilidade, incapacidade de concentrar-se. Tam- 
bém, cefalêias, parestesias e insõnia. É interessante notar o desen 
volvimento de psicoses em pacientes com desordens mentais anterio-- 
res, onde o climatêrio entra apenas como fator precipitante. Estas- 
circunstancias são as de involução psicossomâtica em geral, as - 

qquais se une um desequilíbrio endócrino particular. 
Nos fatores emocionais, há grande influencia do ní- 

vel sôcio-cultural da mulher, do seu estado civil, da presença ou - 

não de filhos. Na mulher bem equilibrada e informada, as alterašfies 
psicológicas sao.poucas e insignificantes e compreendem apenas, um 
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periodo de instabilidade emocional. 
Infelizmente, para grande parte das mulheres, a me 

nopausa constitui um indicador de idade avançada, perda de atribu- 

tos fisicos, do interesse sexual por parte dos maridos; temem a de 
mãncia e neoplasias que podem se associar ao climatêrio. 

Sintomas Gerais: 
Gastro-intestinais: 

U apetite pode estar aumentado ou diminuído,podendo 
haver dispepsias, em especial,distensão intestinal e constipação. 
Cardiovasculares: 

Palpitaçoes, dores precordiais e arritmias funcio- 
nais podem estar presentes. D sintoma mais importante, sem dúvida, 
são as ondas de calor clássicas, manifestação da instabilidade va- 
somotora, que traz como resultado, uma tendencia ao rubor e foga- 

cho, principalmente em rosto e pescoço. Us fogachos podem ser de-- 

sencadeados por nervosismo, excitação, ambientes quentes. São râp; 
dos, curtos e podem ocorrer várias vezes ao dia, ou até mesmo, du- 

rante a noite. Geralmente se associam ã sudorese abundante. A vaso 
dilatação se segue de vasoconstrição, de modo que após o fogacho,- 
pode haver sensação de frio. 

Outros sintomas: 
mamas sensíveis e dolorosas, flacidez, perda de - 

gordura e perda do turgor cutãneo, são consequências do hipoestro- 
genisho pôs-menopáusico e podem trazer repercussães importantes so 
bre o estado emocional da paciente, agravando seu quadro clinico. 

Também pode ocorrer: dores articulares, osteoporo- 
se, pigmentação de pele, desenvolvimento de verrugas e nevus, hi--

r 

pertensão arterial, arteriosclerose. Não se comprovou até onde es- 
tes sintomas são dependentes da função ovariana diminuída. A hiper 
tensão e artrite, por exemplo, não podem ser prevenidas ou diminui 
das com o uso de estrôgenos. U enfarte do miocárdio tem incidencia 
quase igual ã do homem ã partir da êpoca da menopausa, aumentando- 
ainda mais quando ê feita a.ooforectomia bilateral. A osteoporose-
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é outra entidade que se não devida especificamente ao hipoestroge- 

nismo, tem na administração de estrôgemos, um elemento de grande - 

importância terapêutica. 
Alterações endôcrinas: 

Há aumento de secreção de hormonio dâabetogénico - 

hipofisârio que pode levar.ao aparecimento de sintomas diabéticos- 
nesta época. Também pode surgir hipertireoidismo com todos os seus 
sintomas. A supra-renal revela espessamento da zona que produz es- 
trógenos e andrôgenos, sendo que estes últimos provocam discretis- 
simos fenomenos de virilizaçao. Em casos patolôgicos, há presença- 
de atitude varonil, engrossamento de voz e Eirsutismo, que se acom 
panham de eliminação urinária aumentada de 17-ceto-esteróides. 
Alteraçoes do aparelho genital: 

A diminuição do estrogénio leva a uma atrofia mais 
ou menos êntensa de todo o aparelho genital. Atrofia do míométrio- 
com diminuição de tamanho do útero. Atrofia do endométrio e portan 
to, amenorréia. ãtrofia da mucosa vaginal, com diminuição de espeâ 
sura do seu epitélio de revestimento, desaparecimento das rugosidg 
des, e desaparecimento das células acidõfilas cariopicnôticas do - 

exudato. A falta de bacilos de Doederlein, com consequente eleva-~ 
ção do pH, diminui a capacidade de defesa do órgão, possibilitando 
sua.infestaçao por agentes patogênicos. A colpite climatérica e se 
nil é afecção comum, causando, por vezes, pequenas perdas de san-- 

gue pela vagina. A atrofia vaginal com diminuição de calibre e en- 

curtamento da vagina, somada É infecção, podem tornar as relações- 
sexuais dolorosas, levando a completa abstenção. Ubserva-se também 
atrofia dos lãbios menores e maiores da vulva e atrofia dos múscu- 
los do perineo. A laparotomia, observa-se ovários pequenos e muito 
rugosos. 

Após a menopausa, costuma ocorrer frouxidao do apa 
relho suspensor.do útero, que.em grandes multiparas leva facilmen- 
te ao prolapso uterino.
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Pode haver também, prurido localizado nos órgãos - 

genitais externos, que nesta fase merece cuidadosa observação. Se- 

sua causa ê orgânica, o tratamento adequado soluciona o problema.- 

Se, no entanto, ê prurido essencial, rebelde a terapêutica, neces- 

sârio se torna encará-lo com cuidado. U prurido ê um primeiro está 

gia clinico da distrofia vulvar crônica. 

CUNDUTA TERAPÊUTICA; 

1) HURWUNIUTERAPIA DE SUBSTITUIÇÃU; 
Seria indicada apenas para as pacientes com sinto- 

matologia importante, ou sinais de deficiencia hormonal. Esta sinh 
tomatologia importante compreenderia: fogachos intensos com mal eg 
tar, insbnia com ou sem fogachos, dispareunia e osteoporose. A fi- 
nalidade da hormonioterapia seria o desaparecimento dos sintomas o 

mais precocemente possivel, evitando o hábito tão rotineiro de mag 
ter a medicação por longos anos. 

i 

De um modo geral, a terapêutica usada consiste em 

administrar estrogênio ou associação de estrogënio e progesterona. 
Para a menopausa que ocorre no período previsto, E 

ma dose de l mg de estilbestrol ou seu equivalente, diâriamente,em 
geral ê suficiente para tornar uma paciente assintomâtica dentro - 

do periodo de 2 semanas. Como hâ uma grande variação individual na 
resposta ao tratamento estrogenico, nenhum esquema pode ser consi- 
derado infàlível, mas deve ser utilizado apenas como norma de ori- 
entação. 

Em casos de climatêrio precoce, o tipo de tratamen 
to hormonal depende se ê ou não psicologicamente vantajoso produ-- 
zir menstruações regulares. Nestes casos deve-se empregar a dose - 

minima de estrogênio que produzirá o sangramento. Isso varia de - 

0,2 a 2 mg de estilbestrol ou seu equivalente, administrado nos - 

primeiros 25 dias de cada mes. Após uma interrupção de 5-6 dias,as 
pílulas deverão ser reiniciadas no primeiro dia do mes seguinte.E§
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se periodo de repouso permitirá ao endomêtrio a descamaçao e assim 

impedirá o aparecimento de hemorragias irregulares e abundantes. 

Se não pudermos induzir a hemorragia com este es-- 

quema, deve-se administrar a progesterona ou um dos substitutos - 

sintéticos durante os três pximeix últimos dias de estrogeniotera- 

pia; 3U mg de etisterona ou seu equivalente são o suficiente para- 

este fim. 

Quando náo há necessidade de provocar um fluxo - 

menstrual, determina-se a quantidade de estrogenio necessária para 
produzir um sangramento e ajusta-se a dose abaixo, dessa mesma for 
ma descrita acima: 25 dias por mes com um periodo de repouso de 5 

dias« 
Na hormonioterapia de substituição, o elemento bá- 

sico para sua prescriçáo e controle, ê a avaliação cito-hormonal - 

periódica. 
Constituiriam contra-índicaçëes ao uso de estrogë- 

nios: displasias mamárias, antecedentes familiares de carcinoma de 
mama, hipertensão arterial importante, tromboses venosas, fibromig 
mas, intolerância medicamentosa, etc. Nestes casos, seria recomen- 
dado o uso de acetato de medroxi progesterona. 

Como admitem alguns autores, a hiperplasia glandu- 
lar do endomêtro pelo uso de estrogênio seria o primeiro passo em 

direçao ao carcinoma de endomêtrio. Embora esta suposição possa e- 
ser posta em dúvida, ela merece ser levada em consideração num ter 
nano em que tantas são as incôgnitas. Apesar de tudo, algumas escg 
las preccnizam a hormonioterapia, porque o número de pacientes be- 

neficiadas ê tão grande que náo acham justo que por simples suspei 
LJ» Ui ta não confirmada, se privasse de um tratamento cuja eficácia - 

foi de sobejo confirmada. 

2) TERAPIA DE Apolo: 
m 

. c Talvez o fator mais importante para a paciente,se-
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ja uma psicoterapia do tipo de apoio, feita pelo próprio médico ag 
sistente, com explicaçäes simples e animadores conscientizando a - 

paciente de que o climatêrio ê um processo normal, ou através anã- 
lise mais profunda orientada por especialista.

_ 

0 tratamento dos transtornos psíquicos da menopau- 
sa depende do tipo de personalidade, vivências emocionais ou pro-- 

blemas psiquiátricos apresentados no passado. Compreende um plano- 

de ação que consiste conforme os casos, na conduta bio1ôgica.ou na 

conduta psicossocial (terapia de apoio, breve ou de profundidade - 

analítica). 
No plano biológico, as terapêuticas psiquiâtricas- 

habituais são todas válidas. Porém, se terá em conta para o empre- 
go de drogas potentes (antidepressivos ou neurolêpticos), o estado 
geral quase sempre muito frágil, o que pode exigir uma diminuição- 
das doses habituais. 

É importante assinalar o papel das atuaçšes psico- 
terâpicas. 0 climatêrio comporta problemas de adaptação aos quais, 
ê necessário propor soluções, tanto se se trata de uma neurose mo- 
dificada pela menopausa (Benzodiazepinicos - Valium, Diempax, Soma 
lium - nas doses de 5 a 10 mg, via oral, 2 ou 3 vezes ao dia e in- 
jetáveis quando necessário), ouâde readaptaçšo depois de um grande 

acidente depressivo (Imipramina 25 mg via oral, 2 ou 3 vezes ao - 

dia, ou infetável ou associada a neurolêpticos) ou delirante com - 

ou sem quadro de agitação psico-motora (Butirofenonas - Haldol - - 

0,2 mg 2 a 3 vezes ao dia na produçao delirante e alucinatôria* e 

Levomepromazina - Neozine - 25 a 100 mg 2 afã vezes ao dia na-seda 
ção, principalmente psñcôtica). 0 uso adequado de outros neurolêp- 
ticos fica também indicado na dependência da manifestação psiquíâä 
trica do caso e do tipo de atendimento, ambulatorial ou hospitalar 
que se propuser a paciente. 

Convém lembrar que nas psicoses geralmente do tipo 

degenerativo ou involucional que por ventura ocorram nesta fase, a

1 

\ ¡ A
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responsâvel ê a idade e não a menopausa em si. As ligeiras depres- 

sões que apresentam certas mulheres em climatêrio, especialmente - 

as com sintomas vasomotores intensos e as sobrecarregadas com cui- 
dados e obrigaçoes domésticas não devem ser confundidas com as vs; 
dadeiras psicoses involucionais. U melhor tratamento para estas dg 
pressöes consiste em recomendar ä paciente que desenvolva um novo- 
interesse intelectual, com o objetivo de desviar sua atenção do - 

problema principal. 
Na maioria das vezes, a psicoterapia de apoio ê eg 

ficiente para que os sintomas importantes desapareçam, tornando a 

paciente mais tranquila e sem receios e faz-se desnecessá- He3 Cs t+ (D 
p. 

U) 

ria a hormonioterapia. vv 

cumcLusüEs= 
19) O climatêrio ê uma fase fisiológica-e como tal 

deve ser encarado. 

29) Toda paciente deverá ser suficientememte es-- 

clarecída sobre tal fato. 
39) É necessário distinguir os sintomas próprios - 

do climatêrio e não atribuir a ele qualquer queixa de uma paciente 
nesta época. 

á9)_A maioria das mulheres não necessita de tera-- 
pëutica hormonal, exigindo apenas tranquilizantes ou esclarecimen- 
tos por parte do médico. 

RESUWU3 

_ 

Consultas bibliográficas, aliadas a orientação ob- 
tida de pessoas experientes, possibilitou a elaboraçäo deste traba 
lho intitulado Climatêrio. 

Inicialmente estabeleceu-se conceitos e a posiçao- 
da menopausa dentio do climatêrio, analisou-se a patogenia dos pro 
cessos que ocorrem nesta fase da vida da mulher e posteriormente,- 

4. ..,... _.



citou-se os sintomas, dando-se um enfoque especiaü no que diz res-- 

peito aos aspectos psicológicas que influem no quadro clinico da pg 
ciente, exacerbando sua sintomatologia. Partiu-se entao, para uma -

~ exposiçao da terapêutica proposta pelos diversos autores. 
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