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Introdução:
Muitas
mulheres
reportam
sintomas
psicológicos,
somáticos e urogenitais indesejados
associados ao climatério.

RESULTADOS

Objetivos: Avaliar os sintomas da
menopausa em mulheres climatéricas
da região sul do Brasil e verificar
associação com hábitos e estilo de
vida.
Métodos: O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética do Hospital de
Clínicas
sob
o
CAAE
62485816.9.0000.5327.
Estudo
transversal envolvendo cidades da
região sul do Brasil que incluiu 420
mulheres da comunidade (40–55
anos), que não utilizavam métodos
contraceptivos ou terapia hormonal.
Elas completaram o TCLE, a Escala
de Avaliação da Menopausa (MRS), e
um questionário sociodemográfico. As
análises consideraram a classificação
conforme o “Sistema de estadiamento
do
envelhecimento
reprodutivo
feminino STRAW + 10” (prémenopausa n=154, perimenopausa
n=53,
pós-menopausa
n=213).
Variáveis foram expressas como
frequências ou medianas e percentis
25 e 75. Comparações entre os
estádios foram realizadas pelo teste
de Kruskal-Wallis, e correlações de
Spearman foram conduzidas entre as
variáveis. As análises foram realizadas
no SPSS, versão 18.0, e a
significância
estabelecida
como
p≤0,05

Conclusões:
Considerando
os
sintomas relatados, a despeito de
hábitos de vida saudáveis, a queda
estrogênica afeta a qualidade de vida
de
mulheres
climatéricas.
O
envelhecimento, a menopausa, o
consumo de álcool, possuir um
companheiro e ter menor renda
familiar associaram-se com maior
sintomatologia climatérica.
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Figura 1 – Correlações entre a Escala de Avaliação dos Sintomas e fatores sociodemográficos

Figura 2 – Itens do MRS com diferenças significativas pelo teste de Kruskal-Wallis

