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a poderosa

Prefácio

Medo!
Masquemedo,quenada... fiquei simplesmente em pânico, quando

recebi do Dr. Paulo mais esta tarefa: a de fazer o prefácio de “A

PODEROSA”.
Sabe lá, o que é não saber nada, mas nada, mesmo, sobre

climatério, menopausa, pós-menopausa, TRH, atéentão? Pois apenas
há mais de um ano é apóster feito mais de mil desenhose várias e
várias reuniões com o autor, umas agradáveis e outras nem tanto,pois
é óbvio que nem sempre concordávamos, mas que pude tirar, de tudo
isso, uma grande lição: o aprendizado sobre um tema que está muito
mais perto de nós doque podemos imaginar

Quando recebi o original do livro, nofinal de 2001, quando não
tinha sequertíulo, disse-me,o Dr. Paulo, o seguinte:

“-Elio, se você, que não entende nada sobreo assunto, conseguir
desenhar cada páginae traduzir cada assunto em desenhos,então,
acho que tereifeito algo interessante para ajudar outras pessoas leigas,
comovocê,a se informarem melhorsobre o assunto”,
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Confessoque, de início, senti-me umpouco estranho, será que ele
me chamou de...

Porém,depois de lero livro e traduzi-lo em desenhos, realmente,

pude entendersuas palavraspois euera, realmente, um profundo

desconhecedor de algo queatinge as mulheres e quelogoestarei
presenciando tudoissona minhamulher. Comecei, então, aentendero

que estava se passando com minha sogra e o que se passou com à

minha avó, hoje com91 anos, sendo queambas foram a minhagrande
fonte de inspiraçãopara este trabalho, por isso posso chamá -las de

musas inspiradoras para cada desenho. Hoje sei que não sou tão
alienado, comoeu era. Posso não serumespecialistacomo, meu amigo,
Dr, Paulo masjá discordoe tenho argumentos contra um monte de

coisas que estão falando poraí, sem querer dar uma de médico,
éclaro!

Pois bem,falarde “A PODEROSA"será fácil demais, pois desde.
as primeiras páginas, os primeiros estudos, até cada figura concluída
foi uma grande experiênciae agoraao teremmãos o produto final,sei
que, sem dúvida, demos uma pequena-grande contribuição à
informação, demaneira clara e visualmente objetiva.

Aproveite cadaparágrafo, cada figura, divirta-se e principalmente
informe-se.

Foi muito bom participar deste projeto.

Ao meu amigo doutor desejo todoo sucesso.

ELCIO PRADO (Cartunista e Músico)

  



Ser Ginecologista

Napráticamédica diária é o ginecologista, o médico com
especialidade mais ligada àfunção de clínico geral da mulher e, muitas
vezes, de médico de família, figura esta que nos últimos anosestáem.
extinção. Comotal, várias vezes tem atuado em áreasdiferentes de
sua formação especializada. É o ginecologista que, em muitas
oportunidades, diagnostica doenças do esposo, companheiro, filho e
filha, etc.

Apenas como exemplo, lembro-me de umapaciente relatando que
seu maridoacordava muito de madrugada para urinar e isso tormava-
se cada vez mais constante, Pelo breve relato da senhora e pela idade
do marido, encaminhei-o aum colega urologistac ele foi devidamente
tratado.

O diagnóstico?
Eunãofiz, mas a história foi suficiente para saber que devia

encaminhá-lo para um tratamento adequado.
Quer ver? Faça um teste já. Pergunte à pessoa ao seu lado:
—Quem é o seu médico?

Dt Pao Cr nd Dai 8



a poderosa

Se essapessoaforum homem,provavelmente, vai ficarpensando
por alguns segundos ou até minutos e poderá não achara resposta, ou
simplesmente,dizer: olha, eu não tenho um médico fixo.

Agora, se essa pessoafor uma mulher, possoafirmar com quase
absoluta certeza, que ela dirá de imediato, sem pensar muito, o nome

do doutortal ou da doutora tal (ginecologistas),

Uma vez perguntaram-me se era difícil ser ginecologista. Respirei
fundo e, poralguns segundos, várias imagens passaram pelo meu
pensamento,entre elas,estavaa primeira vez em que eu tive que deixar

minha família de lado para atender a uma paciente. E respondi:

— Serginecologista é fácilaliás é muito fácil. O difícil é ser aesposa
doginecologista.

Isso vale, também, para os maridos das nossas colegas

ginecologistas, que têm ainda mais dificuldade de entender a nossa
profissão.

Sairda festinhado filho para atender uma paciente em trabalho de

parto;praticamente deixaro altar no casamento de um amigo,do qual

era padrinho; cancelarum churrasco de final de ano, quandojá seestá
naestrada, a caminho, ao ponto de ver a picanha na churrasqueira;
sair de madrugadapara atendera pacientes; mudar operíodo deférias
e interromperaquilo quenão deve ser interrompido, entre outras coisas...

É,realmente, nãoé fácil.

 10 A Pado Cnfans Doi



apoderosa

Qual é o problema?

Certodia perguntei a uma paciente de 42 anos completados
naqueles dias:

— Qual é problema?
Eentão fiquei só escutando: ouvindo atentamente cada palavra.
— Qual é problema???
Eela desfiou um rosário: “O problemaé que já passei dos 40. E

daí para os 43, 44, 45 será um pulo. Quandome der conta,estarei
com 49. Ai, meu Deus! Para chegar aos 50 falta pouco. Estou ficando
velha? Pode ser, mas não me sinto velha, ainda tenho muita lenha para
queimar, ainda me sinto com muita disposição. Pelo menos acho que
ainda sinto, Na verdade, aquela disposição que eutinha, não é mais a
mesma. Outro dia, levantei com uma vontade de fazer um monte de
coisas e, de repente, aquela vontade tornou-se uma grande preguiça.
Seráque aquela “coisa” chegou? Sódefalaro nome dela me dá arrepios.
Algumas amigas minhas estão esperando com grande vontade que ela
chegue. Parece que estão para realizar um sonho. O de não menstruar
mais e ficarem livres daquela visita mensal. Menstruarou não, não é o
que me preocupa, mas gostaria de ter a qualidade de vida que a gente
vê, cada vez mais, nas mulheresporaí. O problemaé nãoter que
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a poderosa

limitar minha vida. Narealidade, gostaria de continuar sentindo-me
com 30, mesmodepois dos 40. E é porisso que estou aqui.”

Esse relatofez-me pensar em explicar à paciente, tudo sobre o
Climatério, Menopausa, Peri-menopausa, qualidade de vida, sintomas
e opções de tratamento, mas quando comecei afalar percebi que tinha

uma linguagem técnica, muito bonita, porém poucoexplicativae, a
verdadeé que ela, como todas as outras mulheres nessa fase,necessitam
de umalinguagem mais dotipo “arrozcom feijão”, doqueo “mediguês"

(Portuguêsque só médico entende) que poucas ou quase todas não
entendem,e nem têm a obrigação de entender.

- O examemostra esfregaço apresentando células epiteliais de
revestimento comalterações inflamatórias,em meio a vários
leucócitos polimorfonucleares, alguns eosinófilos, histiocitos
ocasionais, filetes de muco e restoscelulares degenerados.
O quadro citológico correspondeà classe TI de Papanicolau.

P
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Fazer-se entenderdiante de uma pessoa leiga, ansiosa por
respostas objetivas tornou-se, para nós médicos, mais do que uma
meta, tomou-se um desafio e uma obrigação. É que,exercendo a
medicinadurante quase 20 anos, percebi queminhas pacientes/amigas
estão comoeu, passando dos 40.

Hoje, vejo que aquela moça, para quem fiz o parto há 20 anos,
tem em casa umafilha de 20 anos,à qualtive 0 inegável e imenso
prazer de ter nosbraçosquando nasceu, e que agora acompanha
a sua mãe, minha paciente há anos, ajudando-a nesse período
de transi
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a poderosa

Confesso que ao veressa cena, também, senti-meno Climatério.

Foi nessa época, após ter aoportunidade de conversarcom muitas
mulheres, durante anos, em cursos e palestras sobre Menopausa, que
percebi:a falta de informação era, na verdade, o grande problema, e
nãoa Menopausa. Depois de cada palestra, via em seus rostos um
certo alívio, não pela minha presença mas por descobrirem que a
Menopausa nãoera nenhum bicho-papão, pois podia e deveria ser
tratada com acompanhamento médico.

Veja o que aconteceu:
Após umcurso sobre Menopausa, uma ouvinte queprestava muita

atenção e tinha um olhar de desconfiada diante das informações que
estava escutando, chamou-me de lado e perguntou se Menopausa era
umadoença nova, porque suaavó passou por esse período e não
fizera tratamento coisa nenhuma, vivendo até os 92 anos.

Então, perguntei:
—Viveu como?
— Coitadinha, quase não podia andar e com o passar dos anos,

acredite, doutor, ela foi encolhendo,tinha pressãoalta. dores nas
costas, etc.

- Sabe doutor, minha avó
viveu até os 92 anos sem
tratamento nenhum pós-
menopausa...

  

  

- Imagino como!!!
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Note bem: a mulher na Romaantiga tinhauma média de vida de
25 anos, portanto pouquíssimas ou raríssimasmulheres chegavam a
ter sintomas daMenopausa quehojeconhecemos por motivos óbvios.

Atualmente, no Brasil, à expectativa de vida dos homens é de 64
anose das mulheres é de 69 anos com tendência aaumentar, devido à

conscientização sobre saúdepreventiva. Desta maneira, um número
maior de mulheresviverá por mais tempo após a Menopausa.

Mas ão mesmo tempo que queremos viver mais, sabemos que é
importantequerer vives com melhor qualidade de vida. Por isso, nós
médicos eprofissionais daáreade saúde, temos aresponsabilidade de
tratar aquilo que€ inevitável, contornando as doenças próprias dessa
fase, de maneira, a proporcionar qualidade de vida física, mental e

“ O Pi aca Paradas Bd
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O que está acontecendo?

Voltemosaopassado.

Quando você era pequenina, porocasião do seu nascimento, cerca
de 600.000 a 800.000 células precursoras de óvulosjá estavam: lá, no
seu ovário,esperando a épocacerta paracomeçarafuncionar e produzir
oshormônios. Elas ficaram quietinhas até o início da puberdade, ou
seja até, a passagem de menina para mulher. Lembra?

Ora, nãofaz tanto tempo.

Acontece que nem todas as células ficam maduras,prontas para
funcionar, pois muitas sofrem um processode atrofia antes da primeira
menstruação (chamada menarca); portanto o número de células
dispostas, nesta época, cai acentuadamente. Muitas células são
estimuladasa cada mês, porém somente umadelas chegaa liberar o

óvulo, As demais, que foram estimuladas naquele mês, não serão

reaproveitadas no mês seguinte, assim serão atrofiadas, perdendo a
função. No mês seguinte, tudose repete. Outras células novasterão a

mesma função. Essa ação repetir-se-á por aproximadamente 30 anos,
todo mês,caso a mulher não engravide ou passepor outrassituações,
por exemplo, a falência antecipada dos ovários conhecida como
menopausa prematura.

PaoCrandBed 15



apoderosa

Sendo assim, todo mês é criado um ambiente hormonal de

estrogênios (E) e progesterona (P) -perfeito e adequado —para manter
as funções femininas como distibuição de gorduras,ciclo menstrual,
suavidade da voz, desejo sexual e, ainda, a preparação do endométrio
(camada internado útero) para umafutura gestação.Se a gestação

não ocorrer, a mulher menstrua.

 

giãe

Apósmais ou menos 500 ciclos, ou aproximadamente 30 anos
depois da menarca (primeira menstruação),inicia-se um período de
transição chamadode Peri-Menopausa.
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apoderosa

Climatério.
Será que já estou lá?

OClimatérioemsi, nem sempreapresenta sintomas. Muitas
vezes não mandaaviso e, sem sintomas, dá falsa segurança à mulher
que se julgar inatingível, pelo menos nessa época. Sendoesta síndrome
silenciosa, ela é capaz de comprometeros aparelhos cardiovascular,
ósseo e, também, acelerar o processode envelhecimento orgânico
pela falta do estrógeno, queestava sendo produzido nos ovários em
quantidades adequadas.

O termo Peri-Menopausa é utilizado para descrevero período
quese inicia com osprimeiros sintomas ou indicações de aproximação
da Menopausa -em tomo dos 45 anos e vai até 12 meses depois da
últimamenstruação—S1 anos. Nessaépoca, não mais existem folículos
produzindo hormônios.

Reserva de
SP
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apoderosa

Portanto, a Menopausa é a parada definitiva da menstruação e
ocorre habitualmente entre 50 e 55 anosde idade.

A Peri-Menopausaéum período estranho e, muitas vezes, confuso
para a maioriadas mulheres, pois corso a produção dos estrógenos
(E)e deprogesterona (P) caisignificativamente, causandoos transtomos
conhecidos, essas mulheres começam a perceber a Peri-Menopausa
alguns anos antes de parar de menstruar.

Eaíl
que possofazer agora?

Primeiro:

Nada de pânico.

 14 Br Po Cafornos Dat



Segundo:

Abandonaro fumo (não me chame de chato!)

 

Terceiro:

Alimentação adequada (Leia em Nutrição - Capítulo 14)

 o Pa Cr formados Di 19



apoderosa

Quarto:

Atividade física diária e constante;

Nadade ser sedentária, parada, molenga e preguiçosa.

 

Ficar desse jeito!! Nem pensar! !

Quinto:

Fazer exames gerais e ginecológico, de preferência semestrais ou
anuais, com mamografia, ultra-sonografia, dosagem deFSH (hormônio
folículo estimulante),colesterol, etc.É importantíssimo tero cuidado
de guardá-los para futuras comparações.

 2 De Pano Car Farnaades Bard
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Sexto:

Este item é o mais importante: ser responsável consigo mesma,
não deixandoa suasaúde para depois.

É bom lembrar que diagnóstico de Climatérioé sempre clínico
Seu médico tem de vê-la, ouvi-la, entendê-la e auxiliá-la. Os exames
listados anteriormente, são complementarese serão pedidos sempre
com indicação médica.

Seguem alguns dos sintomas da esfera psicossocial do Climatério,
tanto da Peri-Menopausa comoda Pós-Menopausa:

a) Medo de envelhecer:
b) Preocupação com a auto-imagem;
c) Instabilidade conjugal;
d) Competição com o marido, trabalho lar;
e) Meios de subsistência;
f) Doenças degenerativas - Osteoporose;
£) Sexualidade com diminuição dalibido;
h) Síndrome do ninhovazio(Verpágina 33).

 Pao CrandDid a



 



FSH — O queé isso?

FSHeumimportante hormônio produzido dentro do cérebro,
numaregião chamada adeno-hipófise, queparticularmente chamo de
centrodo cérebro, pois éumaglândula pequenae importantíssima. Ela
é tão essencial que fica protegida por um forte osso como que
repousandoemum berço.

Pois bem, o FSH (hormôniofolículo estimulante) é oresponsável

pela estimulaçãodosovários naprodução dos estrógenos (E) e da
progesterona (P).

Então, existe uma maneirade saber se estou perto da Menopausa?

Sim. Dosando a quantidade do FSH no seu sangue no 2º ou 3º
dia, após o início da menstruação. Quanto maioro nível do FSH mais
perto da Menopausa você se encontra

Existe um relacionamento entre ahipófise, também chamada de
pituitária, que é quem produz o FSH, e os ováriosprodutores dos
hormônios.

A hipófise sente quando os ovários estão produzindo uma menor
quantidade de estrógenos (E) e passa a produzir maior quantidadede
FSH para estimular a produção do estrogênio (E) que está faltando.

Hi Pad Ce mande Bad a

 
 



apoderosa

Quanto menos estrogênio, mais FSH.
Vamos fazer uma comparação simples para poder entender.
É como em umafábrica, em queo chefe (FSH) estimula os

operários (os ovários) a trabalharem uma máquina que irá fabricar o

produto final (os hormônios).

 

y

s

t

dee

Produto Final Operário Chefe
(hormônios) (ovário) (FsH)

Durante anos, sem o menor desgate, essa máquina produz os

hormônios, mashá um pequeno porém: oconstante estímulo do senhor
FSH.Com

o

passar do tempoacontece o seguinte:
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apoderosa

A nossa máquina começa a produzir menor quantidade de
hormônios, porquenossos operários (que seriam os ovários) estão
ficandomais cansados e começa a cair a produção.

Aí, o senhor FSH estimulao operário dando-lhe um aumentoe ele
volta a produzir os hormônios, mas será necessário um pouco mais
de estímulo.

 

E assim sucessivamente, até que nossa máquinafica muito fraca, o
nosso operário (ovário)fica velho e já não volta a trabalhar tão bem,
diminuindo muito a produçãoe,af necessitando de mais estímulos do
senhor FSH; até a hora que o operário não agiienta mais e acaba
morrendo porexaustão.

Comosovários acontece a mesmacoisa. O FSH estimulatanto
os folículos (ovários), que ainda restam nesses órgãos, que provoca
uma drástica diminuição das suas atividades produtivas por esgotamento
dos receptores do FSHnosfolículos, contribuindo, ainda mais,para o
início da Menopausa.

He Pad Ear Fados Bad 25



poderosa

Chega uma horaque, por maior que seja a quantidade de FSH,
não haverá folículos para ele (FSH) estimular. Isto é, por mais que
você estimule o nosso operário, chegará o momento que não haverá
mais operário vivo para realizar o trabalho.

?
a Ea y

 

Na Menopausa, os valores de FSH deverãoestar acima de 30,0
UI/L (Unidadesinternacionais porlitro) em consequência de haver
falência dos ováriosque não estão mais produzindoestrogênios. Então,
a medida de E2 (Estradiol) deverá estar menor que 3,0 ng/dl
(nanogramas por decilitro)

Portanto, quanto menorfor o E2 maior será o FSH na mulher
menopausada sem tratamento.

25

 



Menopausasim. E daí?

Quando suas regras, iregularesou não, ficarem ausentes pelo
período de 6 a 12 meses consecutivos, vocêpoderá dizer seguramente:

Menopausa sim.

 

E daí que, é preciso descobrir o que está acontecendo com seu
corpo nessa época e fazeralgumas coisas para suprir a deficiência
hormonal quejá se instalou.

Vale lembrar que o tratamento da Menopausa deve começar na
Peri-Menopausa, isto é, nãose deveesperar que a Menopausa já
esteja instalada para se iniciar 0 tratamento.

Os sintomas da Menopausa são vários e nem todasas mulheres
terão o desprazerde senti-los na suatotalidade. Algumas sentirão mais
ou menos intensos algunssintomas, outras não. Podemoscitá-los dando
algunsexemplos.

Sintomas:

Pao Care Fado Da 2



apoderosa

1) Fogachos (ondas de calor)

Éosintoma mais característico dessa fase. Minha mãe me contou,
certa vez, queisso era conhecidoporsuas amigas comodança dos

lençóis, pois cobriam-see descobriam-se várias vezes durante a noite,

dando verdadeiros chutes nos lençóis quandoo fogacho vinha e, depois,

iambuscar os lençóis quandoo fogacho passava. Trata-se de um sintoma

pordemais desagradável, pois nãoescolhehora ou lugar,

 

glão

Duranteumaconsulta,uma de minhas pacientes chegou adescrever

um fogacho comose fosse um radialista descrevendo um gol em final
de campeonato. Foi mais ou menosassim

— Sabedoutor, tenho sentido calores que vêm cada vez mais
frequentes como agora.

— Está vendo? É horrível!
— Acho queestou ficando vermelha.

Sinto o corpo pegandofogo!

Agora!

—Távindo!

— Sente! Viu!

28 Ao Pao Er Frades Ea



apoderosa

—Virgem Nossa Senhora! Desta vez tá forte!

—Ufa!

—Távindo!
—Ai, meu Deus!

Caramba!
—Tô suando!
—Pode abrir janela, doutor?
— Desta vez está demorandoà passar.
—Éta, calormaldito!
—Tápassando!
Ufa!
— Tá passando... tá passando...
— Passou...
Ufa!
Em outra ocasião,assisti a uma mulher suarem bicas, comodiria

minha mãe, sem fazer o menoresforço. Sem dúvida, o fogacho é o

sintoma maisaparente e um dos mais incômodospara a mulher. Já

imaginou umamulherque éexecutiva tendo um fogachodesses durante
uma reunião?
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2) Palpitação

É osintoma aque muitas se referem como:tera sensação de estar
colocandoo“coração pela boca”. É claro queisso não acontece!

Trata-se de uma aceleração das batidas do coração, que ocorre
quando se faz um exercício abrupto, como dar uma corrida para não
perder o elevador ou ônibus, etc.

 

3) Insônia

É comum que as mulheres,nessa fase, tenham insônia, chegando a
ficar horas rolando na cama, sem conseguir dormir ou acordando
fregiientementedurante a noite.

G

 

Ss

a eldo 
a Pad Car rnhs Oni



4) Irritabilidade

Esse sintoma não serve comodesculpa para má-criação.
A irritabilidade, tantonotrabalho comonolar, é um sintoma real,

que deve ser controlado, pois vivemos em sociedade. Mas deve ser
compreendidojá que, na maioria das vezese sem perceber, as mulheres.
podem dizer coisasirremediáveis. A palavra falada não poderá ser
contida, já dizia minha sogra.

 

Você já viu esta cena antes?

Certa vez, eu estava sentado na recepção de uma grande empresa
de medicina, em SãoPaulo, aguardando pacientemente para participar
de uma reunião.

Aí,sentaram-se ao meulado dois rapazes de mais ou menos 16
anos que eram office-boys de outras empresas. É claro, que por
mais educadoque pudesseser, nãotive como deixar de escutar a
conversa deles:

 

meu,beleza?

— Beleza nada,

- Ea chefe, comoé queestá hoje?
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— Pô meu, ela tá invocada à beça! Mal cheguei e já tomei duas
raladas, De um tempo paracá a mulherandacomendo vidroe cuspindo
prego,tá até rosnando.

Acreditem, isso é mais corriqueiro que se possa imaginare muito
difícil de se perceber.

   
A

(A

  
5) Depressão

Muitas mulheres, nessa fase, apresentam sintomas de depressão.
Épreciso ter em mente que, com O avanço da medicina, a expectativa
de vida das mulheres é chegar até os 80 anos.Isso sem dizer que1/3
da vida dessas mulheres será vivido na fase da Menopausa. Na Peri-
Menopausa, as alterações no seu espaço profissional, as mudanças no
espaço familiar,assim comoas dificuldades de exercer plenamente sua
vida sexual, podem representar fatores geradores de estresse, baixa
estima e depressão,
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É claro que não é só isso, existem outros fatores, a própria
“síndrome do ninhovazio”, teoria psicológica que aponta a saída dos
filhos decasa e às mudanças de papel socialdaí decorrentes como

limitações,éum deles. Hoje na maioria das culturas, a mulher, devido

ao trabalho,já não devota sua atenção exclusivamente aos filhos, mas
algumas, principalmente aquelas com perfil de supermãe,estão sujeitas
avivências depressivas nessa fase,
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“Também podemos falar sobre uma outra sindrome, contráriaà do
“ninhovazio”, Trata-se da síndromedo “ninho cheio”que, às vezes,

ocorre devido avárias situações como: separação, crises financeiras
ou outrosfatores, sendo que o ninho anteriormente vazio, suave,
sossegado, de umahora para outra pode tornar-se cheio de filhos,
netos, genrosou noras, cachorros, gatos, papagaios, etc. Para quem

jáestavacom vida feita, nafase do sossego e queria continuarassim,
essa novasituação pode desenvolver um fator de depressão.

 

A exemplo de outras situações, as mudanças hormonais podem
acompanhar o aumento dos transtomos psíquicos depressivos.

Relatou-meuma paciente:

“Este maldito fogachoé desagradável, insuportável e me deprime.
Quiando passa e me vejo toda suadatenhocrise de choro.”

Sou da opinião que a falta de estrogênio pode servir como
coadjuvante importânte nas alterações psíquicas da Menopausa,
porém, muitas vezes, necessitamos da ajuda do especialista
empsiquiatria.
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É importante lembrar que, quando solicitamos a ajuda do
Psiquiatra, não quer dizerque você esteja louca, doida, pirada, muito
menos que queiramos nos livrar de você.

Mesmoporque o psiquiatra vai tratar muito melhor o seu lado
emocional doque o ginecologista e você terá excelentes resultados a
curto prazo,viu!

6) Perda de concentração

Além da falta de capacidade de concentração no trabalho e nolar,
há, também,

a

faltade memória, e não é raro atendermos, em nosso
consultório algumas mulheres que nosrelatamesquecimentosde tarefas
habituais. Lembro-medeuma senhora. que me contou:

“Doutor, acho que eu não estou boa, pois esqueci o frango na
panela e ele queimou todo, e só percebi quandoo cheiro tomoua
casa. Comoo sr. sabe, sou cozinheira há 30 anos

e

isso nunca
aconteceu. Não é aprimeira vezdurante estes meses, quecoisas desse
tipo estão acontecendo.”

- Querida eu entendo a sua perda de concentração no trabalho,mas assim jáestá ficando ridículo
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7) Sangramento menstrual ausente ou abundante

Podemocorrer transtornos menstruais que devem ser investigados.

Ébomestar sempre prevenidacarregando um absorvente consigo

para evitar transtorno.

8) Diminuição do desejo sexual

Devido às alteraçõesdo corpo, quais sejam: comportamentais e
derelacionamento como parceiro, falta de compreensão, carinho,afeto
é, às vezes,até respeito, algumas mulheres sentem uma diminuição
acentuada no desejo sexual. Elas relatam não fazerfalta.

Todavia muitos desses sintomas, também, estão relacionadosà
deficiênciahormonal, com consegiente ressecamento vaginal, dor
duranterelação, purido (coceira) vulvar, inflamações vaginais (vaginite)
e incontinência urinária (Leia em Sexo - Capítulo 16).
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9) Ressecamento vaginal

Ocorre por falta de estrogênios. Com passar do tempo,torna-

sequase impossível umarelação sexual satisfatória, sendoeste o motivo
mais comum para que ocorraafastamento do parceiro:

“Sexoé igual a dor. Comoeu não quero sentir dor, não faço sexo”.

Não é raro ter paciente relatando uso de lubrificantes não tão
recomendados para melhorar arelação sexual. Existe hoje no mercado
vários tipos degel vaginalcom essa finalidade.

- Já estou indo,
meu amor!

 

10) Disuria (ardência à micção)

Aindacom relação ao ressecamento vaginal, a disuria, também
conhecida como ardência para urinar, é umsintoma muitorelacionado
com o hipoestrogenismo. Não é incomum orelato de mulheres que se
levantam várias vezes à noite paraurinar, sabendo que sentirãodor
Algumas chegamaté a segurar a urinapará sentir dor uma só vez
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11) Sintomas perigososa longo prazo

A longo prazo, temos problemas mais perigosospara a saúde da
mulhere que, geralmente, não mandam aviso, produzindo maior
morbidade (doença) é maior mortalidade.

Doença cardiovascular:

* Arteriosclerose; ,

»Infarto do miocárdio;

* Acidente vascular cerebral (Derrame).

Doença óssea:

+ Osteoponiae osteoporose(ossosfracos).

Doençá mental:
+ Mal de Alzeihmer.

Um exemplo ajuda a explicar mais do que muitas palavras.

Antigamente essa doença era conhecida popularmente assim:
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“Aquela senhora está com arteriosclerose,já não falanada com
nada, não consegue nem pregar um botão ouir atéa venda ca esquina,
ficou meio tantã, lembra de coisas da 2º Guerra mas não se lembra do

quefezontem..”
Enfim, oClimatério é uma situação inevitável na vidada mulher e

não deveserencarado como uma doença. Entretanto, existem as

doençasdecorrentesdo Climatério quepodem e devem ser prevenidas,
sendo necessário acompanhamento de um médico acostumado a
entender e a tratar destas doenças,aliviandoos sintomas e sinais a

curto prazo. Muitas vezes esse acompanhamentopoderá ser feito por
dois ou mais especialistas, dependendo de cada mulher. O mais
importante é atuar sobre os efeitos a Jongo prazoque, comovimos,

são os mais sérios e oferecem maiores riscos, comoosefeitos

cardiovasculares, ósseos, neurológicos,etc.

Menopausa sim.
Mas com tratamento.
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Osteoporose.
Silenciosa, porém terrível!

 

Comojáfoi dito no capítuloanterior, osefeitos a longo prazo,
muitas vezes, não mandam aviso e a Osteoporose é um deles.

Vamos entender 0 que acontece,
Com passar dos anos e,principalmente, na fase do Climatério é

nos ossos que ocorre uma descalcificação, perda de cálcio, que é lenta,
porém gradual, contínuasilencioss.

Por analogia seria O mesmoque ter um vazamento na caixa
d'água da sua casa, provocando perda de água contínua sem a
devida reposição.

Comaconstante perda de cálcio, os ossosficam mais frágeis e,
consequentemente, mais propensos fraturas.

Essa perda é tão acentuada que nos casos mais gravesaté, mesmo,
pequenos esforços, como carregaruma sacola pode resultarem fraturas,
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Existem várias causas que levam à Osteoporose.

Napopulaçãojovem, essas causas são secundárias, provêm de
outras doenças, porém na terceira idade,as causas mais comuns são à
Menopausa não tratada e a idade avançada. A situação toma-se
assustadora quando se sabe que uma mulher, sem tratamento, pode
perder, por ano, até 5% de sus massa óssea.

Em geral, por volta dos 50 a55 anos, quando ocorre definitivamente
a ausência da menstruação,isto é, aMenopausa, as mulheres perdem
rapidamente massa óssea. Por quê!

Devido à diminuição da produção de estrógenos, que são
hormônios com efeito protetor dos ossos.

Como foi dito acima,nos seis primeiros anos, uma mulher sem
tratamento pode perder até 5% de sua massa óssea por ano. Fazendo
as contas, em seis anos terá perdido, em média, cerca de até 35% de
sua massaóssea, ou seja. 1/3 de massa óssea.

É MUITACOISA!!!
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Sabe-se que a Osteoporose afeta ambos os sexos. Noentanto, à
maioria das pessoas afetadas é de mulheres.

Há uma estimativadizendo que três em cada quatro pessoas
afetadas pela Osteoporose são mulheres, porém esses dados variam.
muito, de acordo com idade.

O termo Osteoporose significa ossoporoso. É comoter duas
esponjas de limpeza — uma bem compacta (normal) é outra menos
compacta (com furos maiores), queseria a Osteoporose.  

Existem estatísticas mostrando que cerca de 15% das mulheres

aos 50 anos já têm Osteoporose e 50% das mulheres sofrem dessa
doença aos 80 anos. Porém não é só aos 50 anos que as mulheres

estão sujeitas terem Osteoporose. Outrosfatores colaboram para

que isso ocorra, como porexemplo:

 

« Histórico familiar de Osteoporose;
+ Constituiçãofísica magra:
* É maisfrequente empessoasda raçabranca e asiáticas;
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« Baixa ingestão de cálcio;
* Diabetes;

* Falta de exposição à luz solar;

* Pouca atividade física;

* Fumo;

* Consumode álcool;

+ Consumo de café, doençascrônicas comoartritee tireóide;
Uso demedicamentoscomo anticonvulsivantes, anti-ácidos,

cortisonae derivados, hormônios da tireóide;

+ Menopausa natural oucirárgica (retirado de ovários).

 

Como foi visto no início deste capítulo, a Osteoporose é uma
doençasilenciosae pode nãocausarnenhum sintoma noinício, atéque
ocorra umafratura. Quando estáem estágio avançado apresenta a
corcunda típica das idosas eprovoca umadiminuiçãodaestatura (lembra
da vovozinha da estória do Chapeuzinho Vermelho?!) e pode
apresentar, eventualmente, dordevido a pequenas fraturas da coluna.
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Eo diagnóstico da Osteoporose, como é quefica?
É importante saber se a paciente tem ou teve parentes com

Osteoporose (pai, irmã, mãe). Essa doença dos ossos possui uma
conotação familiar à investigação para o diagnóstico precoce de
Osteopenia e, é de vital importância, para evitar que uma pequena
perdaóssea (Osteopenia) vire uma grande perda óssea (Osteoporose).

Para se teridéia do problema, a Osteoporose é mais comum na
mulher menopausada do que o diabetes, o derrame cerebral e o câncer
de mama.

 

O melhor método para detectá-la é a Densitometria Óssea que é
um exame rápido, não exige qualquer preparo e, principalmente, não
dói. Trata-se de um aparelho especial de Raio X com pouca emissão
de radiação. Tem alta sensibilidade e detecta a porcentagem de perda
de massa óssea para a idade em que se encontra a paciente. Esse
exame indica a probabilidade de fratura futura, dependendo da
quantidade de massa de ossos perdida.
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Normal Com Osteoporose Fraturado
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Além da Densitometria Óssea, outros exames podem ser
solicitados pelo ginecologista para saber se a perdade massa óssea é
lenta ou rápida. Um deles é a dosagem do cálcio no sangue e na urina
ea dosagem da osteocalcina que é uma proteína existente noosso.

Apenas porcuriosidade os valores são:
Cálcio Sérico de 8,4 a 10,2 mg/dL
Cálcio Urina de 55,0 a 220,0 mg/dia
Osteocalcina de 2,4 a 10,0ng/mL
Apenas indiqueiesses valores comoinformação. Não tente

entendê-los ou analisá-los. Nem saia correndo para um laboratório
para fazer os exames. Isso é tarefa para seu médico. OK.Não seja
doutora de si mesma!!

Nós, médicos, que tratamosdesses problemas, recomendamos
fazer osexamesem:

a) Todas as mulheres com mais de 60 anosde idade;
b) Mulheres na Pós-Menopausaqueapresentem fraturas;
c) Todas as mulheres na Pós-Menopausa, com menosde

60anos, que apresentem osfatores de riscoscitados neste capítulo;
d) Mulheres que vão começar o tratmento de Osteoporose

para ter controle e acompanhamento do resultado do tratamento;
e) Mulheres que farão TRH (Terapia de Reposição

Hormonal) com estrógenos porperíodo prolongado.
Mesmocomesses parâmetros,hoje não é incomum, cada vez

mais pacientes com idade de 36, 37 anos,irem ao consultório já
preocupadas com o risco da doença, muitas vezes insistindo para fazer
umexame de Densitometria Óssea.Isso deve-se à grande divulgação
sobre o assunto. Mas compete ao médico auxiliá-la e orientá-laquanto
anecessidade desse exame em idadeprecoce.

É melhor prevenir do que remediar, já diziam os sábios, mas não é
preciso exagerar
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O consumo dealimentos ricos em cálcio, como leite e seus
derivados, assim como fazerexercícios físicos (nada de moleza)e a
exposição à luz solarsão muito úteis e importantes para a formação
a manutenção de ossos saudáveis,

Parede fumar, mas pare mesmo. Não adianta só dimiruir ou se
enganar. Seja determinada, corajosa, persistente e evite,também, as
bebidas alcoólicas e abandone o café, Não tem jeito, é preciso ser
radical. Adeus ao café e aoscigarros.

 Pao Ca Fato at q



apoderosa

O excesso de proteína e de sal nadieta produz perda decálcio e,
portanto,eles devem serevitados (evitados não querdizer abolidos).
Não usá-los em demasia seria muito melhor.

Porém,se você já é portadora de Osteoporose, deve ter alguns

cuidados a mais para evitar quedas e consequentemente, fraturas. São
dicas simples porém muito importantes:

1) Usar sapatos com sola antiderrapante.
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2) Exameoftalmológico regular, de preferência, umavez
agano.

-Letra Z... não é...
... espera. F?l

f

 

= Doutor, tem uma
barata enormenatelal!t

 

- Na verdade, minha senhora,a
“barata” que está enxergando

éaletra*B'i!
- Eh, desculpellt  
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3) Prender firmemente os tapetes no chão, colocando
borracha antiderrapante sob eles. Pode parecer bobagem, mas
muitasfraturas são resultantes de quedas porfalta desse simples
cuidado.
- Mamãe, cuidado
como tapete da
sala, pois está... T
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4) Removeros fios e cabos da passagem.

- Socorro!!! 
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5) Manter as áreas de trânsito bem iluminadas, comcuidado
para não gastarenergia demais. Abrir as cortinas, assim o
ambiente mantém-se arejado iluminado.

 

 

E aí Osteoporose tem tratamento?

É claro que tem, mas vai depender doestágio em quefoifeito o

diagnóstico para começar o tratamento. Veja bem, a metade das

raulheres na pós-menopausajá apresenta perda de massa óssea

não diagnosticada. É verdade!!

Essaconclusão resultou de umestudocom mais de200 mil mulheres

sadias com idade superior a 50 anos. Então,aíestá a necessidade de

tratamento preventivo.

Atualmente, além de alimentação adequada e exercícios,
encontramos no mercado medicamentos que aumentam a massa óssea,

conquistando umaredução significativa na incidência de fraturas,que

porserem silenciosas, podem serirreversíveis
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Infelizmente vou ter que informaralguns nomes que não podem
ser traduzidos, pois são medicamentos, então, peço desculpas e lá vai:

ATRH-Terapia de reposição hormonal é feita com estrógenos/
progesterona/ou com a tibolona. Também podem ser usados o
Alendronato e, principalmente, Risedronato de Sódio, Cálcio,
Raloxifeno,etc.Esses medicamentos somente poderão serindicados
ereceitados pelo médico. Citei-os, apenas, para conhecimento.

Naminha opinião e, acredito que, também,na da grande maioria
dos médicos, aTRH é uma boa opção isolada ou não, dependendo,é
claro, de cada casoe, principalmente, naquelas que têm uma baixa de
estrógenos chamada por nós, médicos, de Hipoestrogenismo(Hipo,
querdizer pouco), quecausam os sintomas como fogacho, pelee vagina
secasjárelatados no capítulo 5.

Recente pesquisa, publicada emjulho de 2002, que gerou grande
alarde na mídia, revelou que aTRH utilizada naquelapesquisa teve
24% de redução de fraturas em geral e 1/3 menoré a taxa de fratura
dequadril.

Então, deve-se usar hormônios ou não?

claro quecada pessoa tem suaindividualidade e opinião e,
portanto, deve ser respeitada caso não queira ou não possa fazerTRH.
Nesses casos, podemos lançar mão de medicação não hormonal com
ação maior nos ossos. Certas medicações reduzem a perda óssea com
vantagemde nãoproduzirem dornas mamas nem sangramento vaginal,
e com menorrisco de câncer de mamaede útero.

Sempre... sempre... e sempre, seguindo orientação de seu médico.
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Obesidade e menopausa

MinhatiaentrounaMenopausae daíem diante passei achamá-
lade gordinha.Apesarde carinhoso,o termoé, sem dúvida, um horror,
«o fim da picada, ou melhor, bem... esquece...

Porque à associação da gordinha com a porquinha, elefantinha,
ouhipopotamozinha é a vovozinha, dizia a minha tia.

Porém,isso era um fato.

NaPeri e na Pós-Menopausa a maioria das mulheres, se me

permitem sutileza, ficam mais fofinhas do que deveriam.
Porquê?
Chegadaessa fase, muitas mulheres continuam com uma

alimentação inadequada,ingerindo uma quantidade maior de calorias
que a necessária. O excesso vai para a reserva, ou seja, gordura. O
pior é que, nessa fase, as mulheres ficam mais paradas,restringem a
atividade física, ficam sedentárias, com isso, gastam menosenergia e
engordam. Afelas põem a culpa nos hormônios da TRH
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- Doutor, depois que comecei o
tratamento, engordei 8 quilos!

Va
naa

   

Quandohá ganho de peso exageradoassociado à grande acúmulo
de líquido em umadeterminadaparte do corpo é recomendável rever
adose da TRH.

Seessatendência persistir a dieta e os exercícios são fundamentais.
Na verdade,10 a 15% das mulheresclimatéricas, durante a fase
deTRH, apresentamum ganhode pesocausado,principalmente,

pelareidratação dos tecidos, perdida ao longo do tempo e, também,
pelo aumento da quantidadede alimentação, pois começam a sentir-
se melhor, mais dispostas e comem coisas que antes não tinham nem
vontade,de pensar em comer.

Cuidado!

Daí para à obesidade é um passo.

  

A obesidadeé definida como um excesso depeso é existem várias
maneiras de medi-la. Atualmente, o método mais ntilizado é chamado,
de Índice de Massa Corporal (IMC), muito fácil de calcular.

Querem ver?

IMCé o resultadoda divisão do peso(em quilos) pelaaltura (em
metros) ao quadrado

Para uma pessoaque pesa 88 quilos e mede 1,60 m
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Façaa conta:

88: (16x16)=
88:256+
IMC=34,375kg/mê

  

 

    

 

Osvaloresinferiores a 18,5kg/m” são considerados subnutrição.

Os valores entre 18.5kg/m? a 25kg/m?representam o normal.

Os valores entre 25kg/m? a 30kg/m?representam sobrepeso.

Os valores acima de 30kg/m? são considerados obesidade.

Portanto, no nosso exemplo, essamulherestá obesa e deverá ser
tratada o mais rápido possível, pois a obesidade é uma doençaque
limita a qualidade de vida. Vale a pena lembrar que, também, as que
estão emsobrepeso deverãoser tratadas, pois do sobrepesoao obeso

é questão de pouco tempo.

- Tó bom, estou gorda.
Oquefazer???
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A obesidade é uma das alterações metabólicas mais comuns no
mundo ocidental. Apenas como informação,cercade 25% dos adultos.
jovens dos EUAtêm IMC superiora25kg/m?e estão, no mínimo, em
sobrepeso. E mais, cerca de 40% da população adulta representa
sobrepeso ou obesidade. O pior é que o crescimento da obesidade
tem adquirido proporções epidêmicas e se esse ritmo persistir toda a
população terá excesso de peso em algumas décadas.

Ser obeso ou obesa não é apenas um problemaestético é,
principalmente, uma situaçãode alto riscoàsaúde,pois há uma ligação
íntima com algumasdoenças como Diabetesdotipo 2, Hipertensão
Arterial, alterações de lipídios (colesterol, triglicerídios) e o que é pior,
a sua grandedisposição ao IAM - Infarto Agudo do Miocárdio e
também ao AVC - Acidente Vascular Cerebral, o popular derrame,
além de problemas dermatológicos. É só ver os muitos obesos eobesas.

com assadura entre as coxas, axilas e problemas ortopédicos.

Nasmulheres, à obesidade está relacionada distúrbios menstruais,
infertilidade e surgimento de oleosidade e acne. Com a perdade peso,
há melhora acentuada da saúde e a diminuição desses problemas fica
evidente. Algumas vezes, oiníciodeumdos tratamentos paraumamulher
“com infertilidade e obesa é perder peso.

primeiro passo é querer emagrecer. Mas querer mesmo. Nada
de desculpas do tipo “Eu não como nada... passo fome o dia inteiro.”

Sentir penade si mesma não vai ajudar muito. O mais importante
é seguir um programa alimentar e manter umaatividadefísica. Faça
isso com orientação do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta e,
em alguns casos, de um psicólogo.

Tá bom... já sei que nem sempre é possível, pois o trabalho, o
dinheiro e o tempo podem afastá-la dessas orientações, porém elas
devem ser seguidas.

Entenda-se por programa alimentar, o planejamento de refeições,
de acordo com diretrizes saudáveis, com menos calorias que as.
consumidas normalmente, assim você poderá mobilizar gorduras para
obter as calorias necessárias. É claroqueesseplanejamento deverá
ser compatível com o consumoe os hábitos de cadapessoa.
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Fora gorduras!

Evitarfrituras, gorduras animais,cremes, Óleos e azeites, manteiga
e margarina. Podem ser muito gostosos, mas são terríveis para quem
tem sobrepeso, que dirá para o obeso.

Frutas, verduras, legumese grãos,arroz e feijão, farinhas sem
molhos gordurosos. Ovos com muita moderação,leite desnatado e
carnessem gordura tudo bem (Leia em Menopausa e Nutrição -
Capítulos 5 e 14).

Exercícios
aumento de atividade física diária é útil sob qualquer ponto de

vista, mesmo sem dinheiro ou tempo para fregiientar uma academia é
suficiente movimentar-se mais dia a dia. Em vez do elevador use à
escada. É cansativono início. Chegue mais cedoaotrabalho e dê
algumas voltas no quarteirão,não precisa correr. Caminhe 30minutos
pordia, isso já ajudabastante.
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Medicação?

Écerto queem muitas situações, somente dietas e exercícios não
resolvem. Aíé preciso usar medicação.Principalmente nos casosde
outras doenças associadas como Diabetes, Hipotircoidismo e
Hipertensão Arterial. Tenha em mente que a obesidade é um estado de
má nutrição porexcesso e, como a Diabetes e a gota requerem
tratamento efetivo e de muitos profissionais médicos, nutricionistas,
fisioterapeutas, psicólogos,etc.
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Os medicamentosutilizadosnotratamento da obesidade são
divididosem grupos:

a) Inibidores de apetite;

b) Drogas que queimam calorias;

c) Drogas que diminuemaabsorção degordura nointestino.

Recadinho final:
NÃOUSEQUALQUERMEDICAÇÃO SEMORIENTAÇÃO

MÉDICA.
NUNCA!
JAMAIS!

NÃOFAÇAREGIMES MILAGROSOS.

PROCURE SEMPRE A ORIENTAÇÃO DE UM

NUTRICIONISTA.

  gjão
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Menopausa
e doença do coração

Acredito que as mulheres levam uma grande vantagem sobre
os homens no que diz respeito a doençasdo coração.

Elas, durante toda a sua vida, têm a proteção dos hormônios,
principalmente os estrógenos e desenvolvemosprimeiros sinais de
doenças do coraçãocercade 15 anos mais tarde que os homens.É
difícil uma mulherterum ataquedocoração antes dos SO anos, portanto,
antes da Menopausa. A nãoser que ela tivesse outras doenças que a
levassem ao problemaantes dessa idade.

Acontece que após essa
idade, ou seja, Pós-Menopausa
o risco de ataque do coração
toma-se cada vez maior, sendo
que, mais ou menos por volta
dos65 anos, o risco de ataque
do coração é igual ao de um
homem com 55 anos. Aos 72
anos o risco é igual ao de um
homem da mesmaidade.
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Então pode-se concluir que, uma vez na Menopausa quando
acabaria a proteção dos estrogênios, bastaria repor osestrógenosà
mulherestaria protegida de problemas do coração. Certo?

Nãoébem assim.

“Acreditava-se noinícioqueaTRH serviria para proteger ocoração,
mas um grande estudo, com quatro mil pacientes,revelou que a TRH
nãotraz esse tipo de benefício. Foi divulgado que a TRH feita com
apenas (e aí está a diferença) um tipo de medicação mostrou que, ào
contrário do que se pensava, há um aumento norisco de doenças
tromboembólicas e de doenças do coração.

Comoàmedicina é umaciência de verdadestransitórias, pois o
que hojeé tido como verdade, pode ser contestado futuramente, temos
que aguardar para poder afirmar com convicção. O que se podia falar,
até então,eraquehavia evidências.

Acreditava-se, também, que havia um efeito protetor dos
estrógenos devido àcapacidade deelevaros níveis do HDL colesterol
(bom)gue elimina as placasdegordura nas artérias e, também, diminui
o LDL colesterol (ruim) queé quem estimula aformação de placas de
gordura, além de outros efeitos benéficos. Tudo isso caiu porterra,
como diria meu pai.

quefazerentão?

Caso você ainda não tenhaentrado na Menopausa e possua ou
não uma boa condição cardiovascular, comecea protegeragora seu
coração, seguindoas regras básicasjá descritas, embora nãome importe
em repetir.

Vamos lá!
Repetirnão dói:

« Paredefumarreduzde 50270%otiscodeataquedocoração;
+ Controle seu peso;
+ Controle a pressão arterial;
+ Faça exercícios — nada de ser molenga;

o He Po Er manda Ba
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* Faça dosagem e controle docolesterol;
* Controle

o

Diabetes se ele aparecer.

Uso de Antioxidantes
Existem evidências cada vez maiores de que a medida preventiva

mais simplese seguraé umaalimentaçãoque inclua grandesquantidades
de vitaminas antioxidantes C, Ee betacaroteno.

Os antioxidantesimpedem a oxidação do nocivo LDLcolesterol
impedindoaacumulação de placas nas artérias.

Quando não for possível consumi-lasnaalimentação, deve-se tomar
suplementos, mas cuidado comas doses exageradas.

Certa vez uma paciente relatou o que fazia para o seu coração e
para sua saúde. Além das recomendações acima, por conta própria,
elaeliminou radicalmentetodoo sal da alimentação para evitar pressão
altae os problemas cardíacos, certo?

Errado.

Cerca de 20% da populaçãoprecisa se preocupar em manterbaixo consumode sal porcausa de hipertensão, insuficiência cardíacacongestiva, uma rara doença hormonal da supra-renal e algumas
doenças renais. Portanto, não há necessidade de abolir ou mesmodiminuir o sal para controle de pressão arterial. Fazer &s coisas por
conta própria...

Apenaspara seu conhecimento:
Colesterol Total

Ideal -- menor que 200 mg/dl
Limite — entre 200€ 239 mg/di
Alto — acima de 239 mg/dl - PERIGO

HDLcolesterol (bom)
Deve estar acima de 35 mg/dl para qualqueridade. Tanto para

homens quanto para mulheres.
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LDLcolesterol (ruim)

Ideal — inferiora 130 mg/dl
Limite — entre 130 e 159 mg/dl

Alto — acima de 159 mg/dl - PERIGO

Apenasumalerta:
Caso você tenha colesterol total (CT) alto, deve observar o valor

do HDL, pois se ele também foralto, você estará protegida,já que a
relação CT/HDL é abaixode 5,0.

Porexemplo:
CT=300 mg/dle HDLde90 mg/dl

Resultado CT/HDL = 30 -ÓTIMO(Apesar do elevadonívelde

colesteroltotal)

Não tente entender exames médicos sozinha.

Lerexames semexplicaçãodo médicopode ser prejudicial à saúde.

 66 Pad ua foras Bet



a poderosa

Como abaixaro colesterol?

Lembre-se, sua meta é abaixar o LDL(ruim) e aumentar o HDL
(bom), portanto aqui vãoalgumas recomendações:

 

1) Alimentação: oriente-se com um nutricionista ou com
seu médico. Controle seu peso (Leia em Menopausa e Nutrição
- Capítulos 5 e 14).

2)Pratique exercíciosfísicos rotineiros;

3) Tome medicação específica quando recomendadapor
seu médico;

Hipertensãoarterial

É adoença crônica mais comum nopaís e,também,uma das mais
perigosas, pois mais da metade das pessoas não sabem que têm e
muitas delas, quando sabem, tratam somente noinício — fase do susto
—e depois acabam abandonando o tratamento.

Algumas informações sobre hipertensão:
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1) Pressão de 140 (máxima) por90 (mínima)jáé suficiente
para começar um tratamento;

2) Ahipertensão aumenta com a idade;
3) As pessoas com pressão alta tendem a ter colesterol

aumentando;

4) estresse, tantofísico quanto mental, causa aumento
de pressão;

5) NUNCASEAUTOMEDIQUE- 4 medicação de sua
vizinha, comadreou amiga, pode não ser ideal para você. Procure
ummédico,

Pad Er fans Do
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Doença de Alzheimer

Eumadoença degenerativa do cérebro, de causa e tratamento
ainda desconhecidos, mas queestá, cada vez mais, presente no nosso
dia-a-dia,

É como se todas as informações, tudo o que aprendemos durante
nossa vida fosse, de uma hora para outra, apagado gradadativamente.
É issoque acontecena doençadeAlzheimer.

Ela não escolhe sexo, raça, credo ou condição social.
Porseruma doençade idosos, população cada vez maiscrescente,

devido às melhores condições e ao aumento da expectativa de vida,
de um modogeral, calcula-se que no Brasil mais de um milhão de
pessoas tenham Alzheimer. Nos Estados Unidos,esse número giraem
tomo de quarro milhões de portadores.

Adoença de Alzheimer foi descrita pela primeira vez, em 1907,
porAlois Alzheimer e muitas vezes ela é confundida com doença de
velho,arteriosclerose ou “caduquice”.

A informação dos familiares com relação aos doentes é de suma
importância no auxílio do diagnóstico.

Alguns estudiososconsideram a doença como “um ladrão de
almas”, porque preserva o corpo mas rouba a mente
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Por isso usam a palavra demência.
A doençade Alzheimeré a mais comum das demências,cerca

de 50%.

A partirdos 60 anos, algumas pessoas podemteratrofia cerebral,
que é comose o cérebro “murchasse”, Com isso, passam a perder
umasérie de funções como memória, linguagemcognitiva e apresentam
alterações de comportamento.

A perda de memória é, geralmente,a primeira e principal queixa
do paciente: lembra-se de fatos recentes, comoo que fez nodia anterior,

o que comeu, o que vestiu e os últimos recados. Depois, vem a
desorientação espacial. Não consegue mais fazer trajetos rotineiros,
comoir ao supermercado, por exemplo. Perde a noção do tempo,
não sabe mais o dia, o mês € O ano em queestá vivendo. Com a
evolução da doença, começaa apresentar alterações de linguagem
e não consegue dominar objetos de usodiário comocopo,xícara,
colher, etc.

O paciente, além de confuso com aprogressão da doença, torna-
se, às vezes, agressivo com distúrbio de conduta e acaba não
reconhecendoa própria família. Pior ainda, não reconhece a si mesmo
diante do espelho

Dessaforma, vai se tornando cada vez mais dependente,
necessitando de auxílio paracuidados com alimentação,higiene,
locomoção,vestuário, etc.

A doença de Alzheimer pode ser confundida com outrostipos de
demênciae cerca de 15% a 20% das outras demências podem ser
tratadas e, possivelmente, curadas.

Comoexemplo, podemoscitar a depressão do idoso, um tipo de
demência que causa perda de parte das funções, como à memória,
mas se for diagnosticada e tratada corretamente podeter recuperação.

Alterações da tireóide como o hipotireoidismo e outras alterações
endócrinas podemlevar à demência.
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Algumas carências nutricionais comoa deficiência de vitamina B
12, além deprocessos tumorais benignos,também, podemdesenvolver
um quadro de demência, que se tratados podem ser revertidos.

Nãoexistem testes específicos que possam diagnosticar com
absoluta certeza a doença de Alzheimer. Por isso, além de um bom
histórico obtidopormeiodos familiares, devem serfeitos váriosexames
para excluir outras causas dedemências,tais como: hemograma, cálcio,
fósforo,nível séricodeB 12, exames de tireóide e tomografia de crânio
ou, se possível, uma ressonância magnética do encéfalo.

Deve ser realizado,ainda, um tipo deexame de sangue, muito útil
para pesquisa atualmente, mas que não serve comodiagnóstico
individual. Mesmo assim, podemostrar se apessoa tem maior chance
deter a doença deAlzheimer, Trata-se do exame de Apoliproteína E
(APOE).

Já dissemos que a doençadeAlzheimeré progressiva, de difícil
tratamento e incurável. Porisso é preciso observar a depressão e as
alterações de comportamento e do humor.

Durante o tratamento, usam-se drogas para amenizar ouretardar
aevoluçãodadoença, comoformade tentar dar uma melhorqualidade
de vida ao paciente.

Noestágio avançadoda doença, o paciente torna-se totalmente

incapacitado: não anda, não fala, apresenta risco de desnutrição,
desidratação e precisa muitas vezes ser hospitalizado devido às
complicações da enfermidade.

“Amaioraliadados familiares do paciente portador deAlzheimer é
ainformação, pois há sempre algo a fazer para melhorar sua qualidade
de vida.

Existem grupos de apoio e associações formadas por pessoas que
têm o mesmo problema em casae, que se reúnem com o objetivo de

receber informações específicas sobre à doença, trocaridéias,
experiências, nomes de médicos,enfermeiros, além de dar e receber

apoio mútuo.
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Depois de tudo, você perguntaria:

quea doençade Alzheimer tem a ver com tratamento de

Menopausa?

Temmuito.

cada dia temos mais evidências de que a mulherque faz TRH
contínuaestámenos sujeita a ter, nofuturo, esse tipo de patologia, mas
porenquanto,o tratamento preventivo é, semdúvida, o melhorremédio.

n
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Depressão e outras coisas,
não se deixe abater

Sabemos que uma das grandes queixasde mulheres naMenopausa
é a depressão. Muitas vezes, ela vem de forma mascarada devido a
outros sintomas como mal-estar, azia, dor de cabeça, etc., porém no
fundo,nofundo,a depressão está lá, dissimulada nesses outros sintomas.

que é depressão?
a sensaçãoque experimentamosquandonada nosdáprazer.

Nadaé bom: nem observaro entardecer, nem sexo,nem a nossacanção
preferidatemencanto, não queremos mais comprar algo muito desejado,
ou seja, tudo se torna um lixo. A pessoa não pensa com clareza, não
tem confiança, nem mesmo,nas pequenas coisas quefaz e, em geral,
não existe razão clara para isso, não há uma causa determinada.

Quando perdemos um parente muitoquerido ficamos deprimidos,
mas na depressão sem causa aparente, isso não acontece. Existem
ocasiões em que nos sentimostristes, melancólicos ou, como diria meu
pai, “jururu”, sem realmente saber o porquê, mas é um sentimento
passageiro.

Emalgumas pessoas a depressão chega a ser muito grave, levando
o indivíduo acometido a um estado de desinteresse total e geral
pela vida.
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Depressão não é sinal de fraquezade caráter ou loucura. Na
verdade, é um desequilíbrio químico nocérebro que pode e deve ser
totalmente tratado.

ATENÇÃO!

DEPRESSÃO NÃOÉ FRESCURA

Seja qual for a sua origem, a depressão merece os mesmos
cuidados que umafratura da perna. Ignorá-la não vai fazê-la
desaparecer e à doença poderá agravar-se. A idéia de que, se ela veio
sozinha deverá ir embora sozinha, nãoé certa.
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Algunssintomas característicos variam de pessoa para pessoa,
porém a maioriadeles é comum:

a) Perda dointeresse pela vida e do prazer de viver;
b)Ausência de estímulo e motivação, de modoque até as

tarefas e decisões mais simples parecem monstruosas eimpossíveis
de serem resolvidas;

c) Cansaço;

d)rritabilidade;

e) Agitaçãoe inquietação;

f) Falta ou excesso de sono;

£) Perda dointeresse sexual;

h) Perdada confiança em si mesmo, evitando estar com
outras pessoas (viver fechada);

i) Sentimento deinutilidade, desamparo e desesperança;
) É muito comum sentir-se pior em certas horas dodia,

principalmente pela manhã;
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k) Pensaremsuicídio é muito fregilente nadepressão grave.
É melhor não ignorar esse pensamento, pois é um sinal de que a
pessoaestá precisando de ajuda.

Muitas vezes, nós ginecologistas, deparamo-nos com algumas
pacientes em estado de depressão grave e como não é de nossa
competência tratar a depressão em si, auxiliamos notratamento,
encaminhando-as a um profissional competente: o médico psiquiatra,
Porém, sem abandoná-las, estamos sempre em contato com elas,
acompanhando-as em seus tratamentos.

Oquefazer?
Você precisa estar consciente de que a depressão não é controlada

pela força de vontade, de modoque não se pode,simplesmente,sair
dela assim, num piscar de olhos.

Não há cura, apenas,pelo esforço.
Não se pode curar à doença, usando comoargumento as facetas

positivas da vida como, por exemplo, “quedia lindo, que família linda,
etc:” Na realidade procuraranimara pessoa deprimidaconstantemente,
serve apenas para piorar as coisas.

Evite comentários dotipo:
— Isso é frescura de rico.
Siga um conselho do médico aqui:
Seé para falar bobagem é preferívelficarde boca fechada. Calado!
Pois só quem teve o desprazerde experimentar um, um só episódio

de depressão, sabe como é.
Entretanto, existe algo que se pode fazer para ajudar uma pessoa

deprimida sem agravar a doença,
a) Escute a pessoa deprimida.
Podeaté parecer muito chatoescutar uma pessoa deprimida,é

chato mesmo. Mas é muito importante, pois a paciente querter a
oportunidade de falar sobre seus sentimentos.
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Importante!!

O ouvinte não tem a obrigação de ter respostas para tudo,
nem deve.

Simplesmente escute ejá estará ajudando bastante.

= .Porisso estou muito
deprimida, triste,arrasada,
e blá, blá, blá, blá,blá...

 

b) Não critique
As pessoas, nesse estado,são muito sensíveis à crítica. Jáestão

num estado de sentimentos de fracasso e incapacidadee, portanto,
criticá-las é uma covardia. Qualquer julgamento pode fazê-las
desmoronar, tornando-as inaisindecisase incapazes.

c) Não pressione
pessoadeprimida pode sentir-se desmotivada ou comdesejo

de ficar isolada. Um pequeno empurrão pode ser útil, mas não se
aborreça ou sinta-se culpado se ela não quiser sua companhia
para sair.
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d) Oriente e estimule a pessoa deprimida aprocurar auxílio médico.

A modemidade trouxe muitas mudanças, avanços tecnológicos,
científicas e maiorespossibilidades de curaparadeterminadas doenças,
bem como mais espaço para a mulher na sociedade. Por tornar-se
cadavez maisindependente, a mulher encontra-se, hoje, muito mais

atenta ao seu bem-estar, sendo assim, qualquer mudança queafete seu

conforto ou rotina pode vir a ser um transtomo.

 

Muitas vezes durante a fase de Climatério a mulher pode
experimentarum quadro depressivo,ficando sem vontade para nada,
achando tudo muito ruim e quando procura um motivo não consegue
encontrá-lo. Isso muitas vezes,está ligado à falta de hormônios, pois
Os sintomas citados proporcionam uma vida desagradável e daí, vem
a depressão.

Percebemos no nosso dia-a-dia, que a mulher quandoestá na
Menopausa, muitas vezes, acreditaque sua sexualidade e feminilidade
deixaram de existirjuntamente com a incapacidade de reprodução,
isso provém da idéia de que sexo sóé válido para a mulherjovem e,
mais tarde, o sexo nãoé natural, provocando assim muita angústia.

 

Elas trazem consigo uma grande preocupação:acham queo
aparecimento de rugas, o acúmulode algumas gordurinhas, ete., fazem-
nas menos mulher e menosdesejadas. Isso é errado. Afinal, nãoé
necessário viver com isso tudo. Amedicina estética, a cirurgia plástica,
a acupuntura, a homeopatia e outras alternativas médicas estão aí para
auxiliá-las. Usee abuse.

Não conviva com indesejável.

Se for possível elimine tudo que a incomoda.
Para algumas mulheres passar pela Menopausa parece impossível.
“Tudo é possível até que se prove impossível. E ainda assim o

impossível pode sê-lo apenas por um momento.” (Pearl S. Buck)
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Apenas para lembrar: Se for necessário procurarum psiquiatra ou
um psicólogo, isso não querdizer, absolutamente, que você estejalouca.
Tenha isso comouma verdade.

OK!
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Gravidez.
Satisfação ou pânico?

Nãoéraro que algumas pacientes na fase dos 40 anos ou mais,
que nãoestejam definitivamente impossibilitadas degerar filhos, devido
acirurgias como histerectomia(retirada cirúrgicado útero), laqueadura
tubárea ou vasectomia do parceiro, sentirem medo,pânico, terror
da gestação.

Muitas acham que, nessafase, depois de tantos anos, “não pegam
mais” ou muitas vezes, comosua vida sexualjá não é tãoativa, não
correm risco de engravidare acontece o seguinte:

OATRASOMENSTRUAL!

Certa vez no consultório, chegou uma paciente de 42 anos.
Lembro-me bemdela, pois foi uma situação muito especial. Veio
acompanhada de suafilha, uma moça de 20 anosque estavapara se
casar e queria fazer uns exames pré-nupciais. Vejam bem,a consulta
era para a filha. Como a mãe era minhapaciente há vários anos, durante
aconsulta perguntei comoelaestava.

Quesituação!
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- É doutor, há 3 meses
que eu não menstruo.

- Será que você não
estágrávido? gm

Wa

 

- O senhor está louco, doutor Paulo?!
É a Menopausa. Minha mãe entrou na
Menopausa com 42 anos e comigo será
a mesma coisa,só pela sua cabeça
pode passar umacoisa dessa...

a»rf

Ke A

»

-É.?
Quando a mulher pára de menstruar,
até que provem contrário é gravidez.

o Vousolicitarumteste,
E

He A = Pois voltarei aqui para lhe
/ mostrar que é a Menopausa. ú

elgo
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«Passados2 dias:

Minhapaciente voltou com ar de espanto. Entregou-me o exame

eperguntou:

TE GR

«

- Ef, doutor,entrei
mesmo na Menopausa?

= A sua “Menopausa” vai
nascer daqui há 6 meses. (55),

Parabéns, mamãe!!!
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Na maioria das vezes, as mulheres não desejam a gestação nessa
fase, Porisso quando acontece, entram em pânico. Em geral, suas
vidas já estão estruturadas ecomeçardenovoé, muitas vezes, bastante
difícil, chegando a desajustarumcasal. Alguns casais chegam a optar
pela realização de abortoe depois, com certeza a relação fica muito

desgastada, devido aos rancores e mágoas quejamais se apagarão.
Afinal um bebê é feito a dois.

Quem não quer, sequer pensar em passar por esse pesadelo deve
Usarummétodocontraceptivo, poissóengravidaquemquereponto final.

Mas, também, ocorre o contrário. O tempo passa,os filhos

crescem e o desejo de ter outracriança se faz presente. Aí vem

adúvida:

Será queesta gestação é segura?
Como saber?
Quais os riscos?

Oquefazer?
Se a gestação será um fator de satisfação ou pânico, cada um

saberá. Compete a este capítulo somente analisar os fatos:
Se você é daquelas mulheres paraquem agestação será um pânico,

um horror, um terror, portanto não desejada, tome cuidado usando um
método contraceptivo. Ele deveser indicado pelo seu ginecologista
seja ele hormonal comopílulas,implantes, etc., ou de barreira como
camisinha, DIU, ou um método definitivo como a laqueadura tubárea,
que, hoje em dia, pode ser realizada por meio de um método chamado
laparoscopia. A mulheré internada pela manhã e tem alta à tarde, ou
pode-se optar pela vasectomia do parceiro, que é ainda mais simples
e barata que a laqueadura tubárea.

Lembrete:

Os métodos contraceptivos naturais comotabelinha, muco-cervical
e coito interrompido sãototalmente desaconselháveis. Cuidado, Hoje
em dia, comos vários métodos contraceptivos existentes, volto a dizer
—e comorepetir não dói - só engravida quem quer.
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Mas se para você agestação será de plena satisfação, então vamos
cuidar dela.

Faça o acompanhamento pré-natal com um médico que a oriente
durante toda a gestaçãode perto e que possafazero parto.

Exames importantes:

Devido à idade, ocorre uma incidência maiorde doenças genéticas.
risco de uma mulher ter um filho com doença cromossômicaaos 35
anosé de 0,5%,contra1,5% aos 40 anos e de 5% aos 50 anos.

Um dos exemplos de doença cromossômica é a Síndrome de
Down.Existe um examequepoderá ser realizado entre a 9 ea 12º
semanas de gestação. Chama-se Biópsia do Vilo Corial (são projeções
de placenta semelhantes aos pêlos que têmo mesmo material genético
do feto) e dá, com certeza, umperfil genético dessa gravidez.
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Outro exameéo da aminiocentese que consiste em se retirar uma

quantidade delíquido da bolsa, noperíodo entre a 15º 18º semana
degestação. É o chamadolíquido aminiótico, que contémcélulas do
feto. É importante saber que esses exames não sãoisentos de
complicações e deverão ser avaliadoscuidadosamente pelo seu médico
quanto aos riscos e benefícios de fazê-los.

Lembrando que uma mulher saudável, mesmoem setratando do
primeirofilho, não corre mais perigo do que nenhuma outra, porque
simplesmente passou dos 40 anos, a não ser risco ligeiramente
superior, de desenvolver uma formatransitóriade diabetes ou pressão
alta e toxemia na gestação. Toma-se óbvioque, após chegar aos 40
ou 45 anos, pode-se contrair problemas de saúde que venham à
complicara gestação.

  
Se você está grávida é só curtir o bebê,escolher o nomee criá-lo

com muito amor.
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12
Menopausa em

senhoras especiais

Gostaria muito de lembrar que existem senhorasespeciais,
que também têm seu período de Menopausa, muitas vezes em época
precoce e, por não poder se comunicar bem, não relatam ossintomas
esofrem silenciosamente.

São senhoras portadoras de deficiências físicas ou mentais como
as que têm Síndrome de Down ou outras doenças mentais. Mulheres,
que sofreram acidentes que as impossibilitam de andar, devem ter uma
maneira especial de tratamento da Menopausa. O tratamento
antecipado proporciona uma melhorqualidade de vida,pois em geral
os sintomas e sinais são mais precoces e muitas vezes vêm
acompanhados de problemascardíacos é ósseos que se agravam com
aMenopausa.

Compete a nós, ginecologistas, lançar um olhar múltiplo paraessas
queridas senhoras e sempre que possível, solicitar a ajuda de outros
especialistas, fazendo da Terapia de Reposição Hormonal um
grande aliado no tratamento dessas senhoras, tomandotodos os
cuidadose, ainda, não com um olhar paternalista e superprotetor mas,
acima detudo, profissional.

  

a Po Cr fomndosDat 87



a poderosa

Oscuidadosnão serãodiferentes dos das outras mulheres quanto
à dosagem terapêutica, tampoucoquanto àduração, pois muitoembora
elas sejamespeciais,sua estrutura biológica é igual e comotal devem
ser tratadas.

É muito gratificante tratar dessas queridas senhoras.

Assirtir asuamelhoraérecompensado,pois nem sempreé possível
ouvir delas O relato sobre o resultado de nosso tratamento. Não
podemos simplesmente tratá-las para aumentar nossa estatística,
devemos cuidardelas no sentido mais amplo dapalavra.

o Pao GrFred ani



apoderosa

13
Plástica e estética

projeto de vida

Certa vezrecebi uma paciente que, após um ano. retornava
ao consultório e quase não a reconheci. Cabelos mais escuros —
escondendo os brancos —, unhas melhores, mais bemtratadas,pele

hidratada, “astral” lá em cimae corpo mais modelado.

- O que aconteceu? Perguntei.
- Ora, doutor! O gue a natureza não me deu e o tempo tirou o

cirurgião plástico devolveu!

Tomeia frase para mim a digoàs minhas pacientes, que muitas
vezes querem,desejam e podem lançar mão dos dotes doscirurgiões
plásticos, mas ainda têm medo. Ora, se a cirurgia plástica vai comigir
algo quelhe incomoda, tornando-a mais feliz e melhorando a auto-
estima, por que não?

Algumas vezes,essa situação ocorre de maneira inesperada com
asnossas pacientes. Em certa ocasião, umade minhas pacientestinha
indicação para fazer umacirurgia de histerectomia (retirada do útero)
e possuía umacicatriz cirúrgica anterior muito feia, grossa,realmente
um horror. Aquela cicatriz era para ela tão incômodaqueatrapalhava
seu relacionamento conjugal.
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Então, foi proposto, a ela, a realização da cirurgia do útero,
juntamente com uma equipe decirurgiaplástica para a correção da

cicatriz.

Nãosó foi feita a correção dacicatriz, que tanto lhe incomodava,
como também a lipoaspiração das coxas (culote) e acredite, ela ainda
corrigiu as mamas, Deu um trabalhoe tanto, mas depois de alguns
meses valeu a pena, sua auto-estima voltou a mil.

A partirdesse episódio, sempre quetenho uma indicaçãodecirurgia
ginecológicaemuma peciente, faço umexame maisdetalhado nosentido
estético informoapossibilidade de fazer com acirurgia ginecológica,
umprocedimentoplástico associado.

Isso pode serfeito.

  = Amor, vocênunca pensou
emfazer umacirurgia plástica,
“uma lipo” ou algo parecido???
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Tenhonotadoque umaboaparcela de pacientesestava apenas
esperando um pequenoempurrãozinhopara realizarum grande sonho.

Vamosrefletir!

Ahumanidade temexperimentado tantas novidadesnosúltimosanos

emritmoincrivelmente rápido.Oqueusamoshoje,demaneira habitual, há
40anospareceriacenade ficção científica. Hoje, pessoas naminha faixa
etária (ejáestoucom mais de40 anos) nãopoderiam imaginar falarcom
alguém de um telefone sem fio, podendo usá-lo em uma viagem de
automóvel. Enquantoescrevia este texto falei com meufilho,viacelular,
queestava viajando dooutro ladodo Brasil. Não é fantástico!

A evolução veio de formarápida e ainda bem que pudemos
acompanhá-la.

Esse imenso progresso que, hojeem dia, ainda nos deixaperplexos,
mudou o nossocomportamento, anossa formadeviverede vero mundo.

Quatro décadas atrás, a mulher era basicamente a dona-de-casa,

que pela manhã preparava o café da família e quandotodos saíam,
cuidava zelosamente da casa etc., etc., etc.

Issojá era! Mas ainda existem mulheres assim, embora estejam,
cada vez mais, em “extinção”.

Hoje o papel da mulher, dentro da sociedade, mudou muito. De
“rainha do lar”ela passou a exercer outrospapéis e,naturalmente,
passou a olhar mais para si mesma.

Agoraexigem mais de si mesmas em todos osplanos, desde o
familiar comomãe, mulher, amantee necessitam de melhores cuidados,
consegiientemente a aparência e a saúde começam a ser cada vez
mais exigidas pela própria mulher, que procura tudoque possa mantê-
la saudável, bonita e por que nãodizer, sex.

A nova mulher não aceita a velhice da mesma forma que aceitava
antigamente. Até mesmo se compararmos com — que me perdoema
sinceridade - as mulheresde hoje são seguramente maisjovens que as
mulheres da mesma idade há quarenta anos.
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Querem ver?
O fato de nosdias atuais, com os avanços da medicina em todas

as áreas correlatas (nutrição, educaçãofísica, psicologia, etc.) que
cuidam deformaglobal do serhumano, em especialdamulhermoderna,
háum grande ganho,não só em termos de longevidade (vive-se mais),
mas,também, em termosde qualidade. Por que,então, vivermos
muitomelhor?

“Vamos viver 10 anos a 1000 ou 1000 anos a 10” (Lobão,
músicofroqueiro).

Hoje, vejo que a inimaginávelpossibilidade ou mençãode realizar
uma cirurgia plástica — fato considerado antes de qualquercoisa como
uma espécie de pecado capital ou fruto de um exibicionismo,
independente do motivo, fosse ele reconstrução de uma mama em
decorrênciade umamastectomia(retiradado seio porcâncerde mama),
ou pela correçãodaqueda natural das mamas,eliminação debolsas
sob osolhos ouretirada de algumas rugasincômodas — torna-se um
fato real e de incalculávelefeito benéficopara as nossas pacientese,
portanto, não me canso de encorajá-las a fazer.

Nos últimos anos, vi etive a felicidade de acompanhar mulheres
que apósterem feito cirurgias plásticas combinadas, ou não,
com cirurgias ginecológicas, recuperarem o brilho nos olhos e sua
auto-estima.

Cirurgia plástica?
Sim, por que não?
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14
Nutrição

O Climatério é uma situação fisiológica natural pela qual
todas as mulheres terão que passar. Por esse motivo, preocupar-se
comaalimentação será muito importante para previnir maiores danos
saúde, garantindoassim maiorqualidade de vida.
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Durante essa fase,algumas mudanças no hábito nutricional podem
melhorarde maneira significativaos sintomas ocasionados pelaqueda
naprodução do hormônioestrogênio.

Essa redução pode trazer inúmeras consegiiências para o
organismo,que vão desde uma diminuição na densidade óssea,a
Osteoporose, às inconfortáveis ondas de calor, imitabilidade, depressão,
obesidade e doenças cardiovasculares.

Uma dieta adequada e bem balanceada pode favorecer a mulher
em muitos aspectos:

Osteoporose

Provocada pelaperdade cílcio, seja peladiminuição de estrógeno,
pela falta de vitaminaD, ou ainda, causadapelo uso excessivo de
medicamentos, principalmente os corticóides, poderá ter seus efeitos
amenizados, caso se tomem medidas que têm como objetivo a

deposiçãode cálcio nos ossos e/ou redução de sua perda:

* Aumentaro consumode alimentos ricosnesses nutrientes
como:peixes, vegetais defolhas verdes, laticínios de baixoteorde

gordura, soja e seus derivados como o tofu;

« Expor-seà luz solarparaquehajamaioreficiêncianaprodução
de vitamina D, essencial naabsorçãodo cálcio. Cercade 80% a 90%

das necessidadesdessavitaminavêmda exposição solar,

+ Reduzir o consumode alimentosricos em fósforo por
contribuírem de maneira significativa para a perda da densidade
óssea como as bebidas gasosas com cola, chocolate e catchup:

« Seguir um programa de atividade física bem orientado. Os
exercícios favorecem a maior deposição de cálcio nos ossos.
Praticaralgumaatividade física, também, contribui para o aumento

do bom colesterol (HDL).

Outro risco para a saúde da mulher, nesse período, é a
probabilidade de surgir algum tipode câncer comoo de mama, de
útero, de cólon e de pulmão.
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Há evidências de que o aumento no consumo de fibras, assim
comonão fumareconsumiralimentos antioxidantes, podem favorecer
àsaúde damulher.

As fibras podem ser classificadas em duas categorias:
*Insolúveisencontradasnotrigo, nos grãosenas hortaliças (caules);
+ Solúveis: encontradas nas frutas,nas leguminosas,na aveia

enacevada.
As fibras têm atuação importante no controlede peso, uma vez

queretardamaassimilaçãodo açúcarpeloorganismoepodem associar-
se ao colesterol, removendo-o das artérias.

Já os antioxidantes acima citados são substâncias químicas
presentesnosalimentos naturais, que possuem um efeito protetor da
saúde. São eles:

* Vitamina E: encontradana soja, no gérmem de trigo, gema
de ovo, vegetais folhosose legumes;

* Vitamina C: encontrada nas frutas cítricas comolaranja,
limãoe acerola, eem alguns vegetaiscomo brócolis, couve, tomate
epimentão;

* Betacaroteno: encontrado em legumese frutas de tons
alaranjados ou avermelhados como mamão,cenoura, abóbora
emanga;

* Licopeno: encontrado no tomate e derivados como
extrato,purê, suco e molhos;

* Zinco:encontrado na came,ovos,crustáceos,leite e nozes;

* Manganês: encontradonas hortaliçasfutas,cereaisenozes;
+ Selênio: encontradonoscereais integrais como a aveia, o

trigo, na castanha do Pará e de caju.
Um exemplo de preparação antioxidante poderá servir como

sugestão para seu café-da-manhã: Faça um suco de 2 laranjas com 1
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cenoura batida e uma colher de café de gérmen de trigo. Para
acompanhar 1 fatia depão integral com 1fatia de tofu (queijo de soja),
temperado com azeite de olivae orégano, Essecafé-da-manhã proverá
você de todos os nutrientes necessários sem ganhode peso.

O aumento naporcentagem de gordura corporal, também, constitui
umareaçãofisiológica, natural da queda na produção de hormônio.

Com diminuição das atividadesfísicas, a mulher fica mais
suscetível ao acúmulocentral de gordura que se depositano abdômem,
“constituindo um fatorde risco para doenças cardíacas. Para reduzir
esse risco, é importante, manter umadieta adequada às características
individuais, ou seja, idade,altura e atividade física realizada.

- Vai, benzinho, puxe bastante
para marcar a minha *cinturinha"l

 

Sendo assim, apesarde propensaaumganhodepeso, nesse período,
amulherécapazde evitá-loou, pelomenosminimizá-lo,mantendohábitos
de vida saudáveis. Saber aceitar e convivercomas mudanças fisiológicas

“tão importante, quantoevitar ganho de pesoexcessivo.

Algumas recomendaçõesgerais da dieta diária para prevenção e
controle da obesidade, incluem o consumoadequadode nutrientescomo
proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais, fibras e água.

Proteínas: Sãocomponentesestruturais e fundamentais de nossas

células, anticorpos, enzimas, hormônios, músculos,ossos, cabelos,
unhase órgãos. Sem elas, nenhumadas substâncias acima poderiam

exercer seu papel.
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Suaprincipal função é a formaçãoe renovaçãodetecidos,
especialmente no crescimentodeles. Quandoexiste deficiência de
proteínas no organismo, graves consequências podem serocasionadas,
principalmente no sistemaimunológico, responsável pelo combate a
doenças e infecções.

As necessidades de proteína para um bom aproveitamentoestão
em torno de 15% a 20% dototal da dieta diária. São encontradas em
carnes em geral, laticínios e nas leguminosas, sendo a soja a melhor
representante em termosqualitativos. O consumo exagerado de
proteínas pode atuar de maneira significativa na retenção de cálcio
peloorganismo.

Carboidratos: Fomecem à maiorparte da energia necessária para
indivíduose movimentar, executar trabalhos e manter o corpo em
funcionamento. Produzemenergia e calor para atividades de rotina.

Quando o aporte de carboidratos da dieta não é adeguado, ocorre
umafalha no funcionamento do cérebro e de seusestímulosnervosos,
pois é ele quem mantém a integridade dos tecidosnervosos.

A necessidade de carboidratos, em umadieta adequada,gira em
torno de 50% a 60% dototal dos nutrientes ingeridos. São encontrados
noscereais, raízes e tubérculos, farinhas, massas e açúcares refinados,
sendo que estes últimos devem compor a menor fração de carboidrato
dadieta.

Gorduras: Também chamadas de lipídios, são tão importantes
quanto os demais nutrientes, mas em quantidade adequada. Sua função
energética é fundamental, devidoàcapacidade do corpo em armazená-
lacomoreserva. São responsáveis por carrear as vitaminas A, D, E e
K,e por proteger o organismo contra mudanças bruscas de
temperatura. Também protegem os órgãos de impactos e são matérias-
primas de alguns hormônios.

Asnecessidadesgiram em tomode 20% a 259%, do total da dieta,
e são encontradas na maior parte dos alimentos de origem animal
(saturadas), nos óleos extraídos de grãos e nas oleaginosas
(insaturadas). Por ter mais calorias que os carboidratose as proteínas,
as gorduras devemter seu consumocantrolado.
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O colesterol - importante ressaltar— é umasubstância semelhante
àgordura produzidapelo organismoeencontrada apenas em alimentos
deorigemanimal.

As vitaminas e minerais são os chamadosalimentos reguladores,
pois atuamem conjunto com outros nutrientespara formar as enzimas

econtrolar aqueimados açúcares e proteínas dentro de nossas células.
Indispensáveis para nosso sistema circulatório, respiratórioe digestivo.
São encontrados na maior parte dos alimentos em quantidades

diferentes.Vegetaiseirutas constituem a melhorfonte desses nutrientes.

Álcool: As bebidas alcóolicas podem ser consumidas com
moderação, desde quenão ultrapassem a quantidadereferente a 1
taça de vinhotinto ou brancoao dia, uma vez que estudos comprovam
sua eficiência no aumento do HDL(colesterol bom). Entretanto,esse

hábito pode terefeitos adversos à saúde, dentre os quais,destaco o

acúmulo de gordura nos quadris e cintura.

- Meu bem,o médico indicou a
QUANTIDADEe não o TAMANHO

da taça de vinho. ICI!

  
Água:A retenção de líquidos diminue e com isso ocorre maior

desidratação das células, deixandoa pele mais ressecadae enrugada.
importante aumentaro consumodelíquidos, nessafase, que deverá

ficar em tornode 8 a 10 coposaodia.
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“Umaalimentação saudável é aquela que pode prover o
organismo com uma imensa variedade de nutrientes em
quantidades adequadas. Não existe na natureza nenhum alimento
Capaz, por si só, de previnir e/ou curar doenças; existe sim, um
conjuntodealimentos que protegem nossa saúde comoum todo.”

(Marina Hernandez, nutricionista)

O Papel da soja comotratamento alternativo
naMenopausa

A Terapia de Reposição Hormonal (TRH)é o tratamento mais
indicadopelos médicos para as mulheres que entram na Menopausa
pormelhorar a qualidade de vida nessa fase.

Entretanto,em algunscasos, como ode histórico familiarde câncer
de mama ou útero, essa terapia com reposição de estrógenosintético
é evitada por propiciar o desenvolvimento decélulas cancerígenas
jáexistentes.

Estudos revelam quea proteínada soja tem um caráter preventivo
e terapêutico nas doenças cardiovasculares, Osteoporose, câncer e
noalívio dossintomas da Menopausa. Seu poderestá na composição
nutricional, rica em substâncias denominadas isoflavonas, conhecidas
como:fitoestrógenos, ou seja, estrógenos naturais que têm um efeito
similar ao hormônio produzido pelo organismo da mulher, mas com
ação de mil a cem mil vezes menospotente. Isso significa que os.
fitoestrógenos são absorvidos como uma dose mais suave de estrógeno,
comcapacidade de melhorar algunssintomas decorrentes da queda
de produção como, por exemplo, as ondas decalor, suores noturnos e
secura vaginal.

A

reduçãosignificativa na fração do LDL(colesterol ruim) e o
pequeno, mas importante aumento do HDL(colesterol bom) também
são apontados como benefícios proporcionadospela proteína da soja.

Além desses benefícios,alguns estudos concluíram que mulheres
que tiveram câncer de mama, tambémdiminuempela metade a chance
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de reincidência da doença, quando consomem

o

alimento.

Com relação à Osteoporose, o consumo dasoja é capaz de
aumentar significativamente o conteúdo dos minerais nos ossos.

Asisoflavonas, também, podem previnir ocâncer de colo de útero,
agindo comoesponjas, absorvendo umasérie de substâncias
cancerígenas da parede desse órgão.

Também auxiliam a mulher no controle de peso, uma vez que a
sojacontém poucas calorias porporção doalimento.

Mas que quantidade deve ser ingerida para obter todosesses
benefícios?

Umasimples porção de soja cozida, em tomo de 100g, ou ainda,
2 xícaras de leite de soja desnatado disponível em qualquer
hipermercado, ou então, uma fatia grandede tofu (queijo de soja).
teriam quantidades suficientes de isoflavonaspara fomecer seus
efeitos terapêuticos.

Além da soja, há outras plantas comestíveis que,também, contêm
estrógenos naturais comoa linhaça, amêndoas, broto de alfafa, grão-
de-bico, couve-flor, cravo daíndia, anis e alcaçuz.

Segue um exemplo de cardápiocom baixas calorias para mulheres
na Menopausa:

Desjejum
+ I xícarade leite desnatado à base de sojacomcaféadoçante;
+ 1 fatia de pão delinhaça com | fatia de queijo tofu;
+ 1/2 mamão papaia com 1 colherde sopade aveiaem flocos;

Colação
* 1 castanha do Pará;

* | xícara de chá verde;
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Almoço
* Saladade acelgacom tomate,temperada com limão,azeite

epoucosal;

«2 sardinhas assadas no forno;
+ Brócolis no vapor;
+4 colheres de sopade arrozintegral;
+ [colher de soja cozida;
« Sobremesa: 1 tangerina;

Lanche datarde
* Iogurte de frutas com calorias reduzidas;
« Biscoitos integrais de aveiae mel;

Jantar

+ Rodelas de cenoura e vagem na margarina com cebola;
+ I filéde frango grelhado pequeno;
* 1 conchade espaguete ao sugo, salpicado com tofu

amassado, com ricota e orégano;

* Sobremesa:1 fatia de melão

Ceia

+ 1 xícara de leite de soja moro.

Dicas de alimentação para o períodode Climatério
+ Substitua alimentos integrais por desnatados;
* Substituao leite comumpeloleite desoja;
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+ Consumaderivados de soja diariamente;

* Consuma alimentos ricos em fibras em todasas refeições

comofrutas com casca, leguminosa, aveia, pãesintegrais e
verduras cruas;

+ Substitua a manteiga por margarina light;

+Limite

a

ingestão de açúcarrefinado, refrigerantes, gorduras
de origem animal,sal em excessoe frituras;

+ Aumente o consumo de grãos,frutas frescas, legumes

everduras;

+ Mantenha-se sempre hidratada;
+ Tome um hábito o consumo de chá verde;

+ Faça da soja e de seus derivados, poderosos aliados contra
os sintomas indesejáveis da Menopausa.

Receita prática
* Corte um tomate ao meio e retire sua polpa com

umacolher;

* Faça uma pasta com ricota e tofu amassado e tempere

com azeite de oliva, salsinha e orégano;

* Sirva-se à vontade.

Épossível obter benefícios se você substituir na massada panqueca,
oleite comum pelo leite de soja, além de nutritivo, é funcional.
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E
Cuidados com a pele

no Climatério

Reservei este espaço para algumas considerações, a meu
ver, muito importantes nessa fase de Climatério, pois a pele é nosso
cartão devisitas e está na cara. Não dá para esconder caso você não

faça algo para preservá-la.
Carade uva passa? Nem pensar!Isso é coisa do passado.
Vamosentender.
O processo de envelhecimento da pele é fisiológico e sofre

influências de fatores relacionados com a idade e as alterações
hormonais que ocorrem no organismo,comojá foi descrito em capítulo
anterior. Portanto, sem dúvida, é uma vantagem fazerTRH (Terapia
de Reposição Hormonal), mas existem outros fatores, não ligados ao
organismo, que estãointimamente relacionados ao meio ambiente e a
hábitos pessoais taiscomo sol, cigarros, bebidas alcóolicas, má nutrição,
poucas horas de sono,estresse da vida modema e preocupação. Esses
fatores são os que mais causamalterações significativas.
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Algumas coisas podem e devem ser corrigidas com aTRH, quando
indicada. Também é aconselhável manter acompanhamento médico
Jaboratoriale,senecessário, fazeruma complementação com vitaminas
e outros minerais com poderes antioxidantes, auxiliares no processo
de desaceleração do envelhecimento celular tais como,vitaminas À,E,
C, selênio, zinco, cobre, riboflavina, substância bioflavanóides (Ginkgo
Biloba) e aminoácidos como a L-Glutationae a N-Acetilcisteina
(desculpema lista de nomesdifíceis, vou procurar meconter),

Com o avanço da idade, nosso organismo perde gradualmente
a capacidade de seleção e absorçãode substâncias essenciais
ao organismo.

Quanto às outras causas não-orgânicas, estas, sim. são uma
verdadeira bomba-relógio movida à energia solar.
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“Cuidado com osraios solares"

Ao veruma mulherna praia—vale também para os homens -em
plenosol do meio-dia,torrando-se para ficar bronzeada, sem um
protetor solarou usando qualquercoisa para adquirir“aquele bronze”,
penso:—Ai, minha pele!

Ela, comcerteza, vai terum preço alto a pagardentrode algunsanos.

Dentro da medicina estética, podemos propor váriostratamentos
para reparar danos causadospelo tempoà pele da face, pescoço,
coloe mãos.

O primeiro tratamento deve ser para melhorar à qualidadeda pele,
procurando estabilizá-la:hidratando-a quando necessário ou corrigindo
aoleosidade excessiva, se for o caso.

 

 

Depois podemos começar comtratamentospara esfoliar. Calma,
esfoliar a pele não é retirar um “escalpo” e sim,retirar as camadas
superficiais de células mortas, promovendo o processo de renovação
celular. Isso afina a pele e diminue à profundidade dos sulcos formados
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—as famosas e indesejáveis rugas -devido à diminuição da produção
de colágenopela pele, tornando-a mais lisa. Gostou, né!
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Mas cuidadocomtratamentos ouprodutos milagrosos, Aorientação
médicaé fundamental poisuma esfoliaçãomuito acentuada podecolocar
fudo aperder, deixando sua pele com cicatrizes profundas,

Esses tratamentos esfoliantes podem ser feitos em casa (com
orientação do médico) sob forma de gel, loçãoou cremes já existentes
no Brasil e quenãoficam nada a dever aosprodutosimportados. O
importante do produto nacional é queele é mais adequado ao tipo de
padrão da mulher brasileira. Algo que não acontece com os produtos
vindos da Europa ou da América do Norte.

 

“Também vem sendo usada com muita frequência, a vitamina Cem
diferentes concentrações. Os resultados são surpreendentes, pois
melhoram a qualidade da pele e a elasticidade, a turgência e
luminosidade, promovendo,inclusive, um clareamento suave de
manchas superficiais.

AvitaminaAácida, ou ácido retinóico, é uma das mais importantes
notratamento da pele lesada pelo sol. Sua ação resulta em umatextura
cutânea mais lisa e macia, esticandoa pele e melhorando a
hiperpigmentação salpicada, conferindo um tom rosado

à

pele.
Importante: seu uso deve ser acompanhado pelo médico e aplicado,
preferencialmente, à noite nos meses de menor intensidadede sol.
Duranteo dia usar com protetor solar no mínimo EPS 30.

Aadenina pode ser utilizada no lugar do ácido retinóico, pois não
há necessidade de protetor solar e tem os mesmosefeitos.

Outragrande promessa são os produtos com o DMAE ou deanol,
que recupera à elasticidade da pele. Atenção, use-os sempre com a
indicação e acompanhamento do médico com experiência nesses
produtos. Cuidadocom curiosos, etc.

“Agora,se a coisa ficou feia, porque o abuso do sol foi pra lá de
exagerado, calma,ainda há solução.

Esse diagnóstico é chamado de fotoenvelhecimento mais severo.
Se quiser um resultado mais rápido, pode-se optar pelos peelings:
processos de descamação (esfoliação) mais rápidos. Nos casos
superficiais o peeling pode ser feito em diversassé

 

se coma
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paciente mantendo sua atividade normal, apenas usandoum protetor solar.

Já nos casos médios e mais profundos há necessidade de se
resguardar em casa de 7 a 14 dias. Depois, podemosiniciar um
tratamentopara as rugas que restarem, se restarem.

Para rugas de expressão tenhovisto excelentes resultados com
aplicação da Toxina Botulínica do tipoA, mais conhecida no Brasil
comoBotox, queé aplicada mais comumente noterço superior da
face “alisando”a testaetirandoos famosos “pés-de-galinha”. O método
também pode ser utilizado nas rugas do lábio superior, pescoçoe.
também,na elevação da ponta do nariz. Gostouné...

rs

Pés-de-Galinha Cara de Uva-Passa

Se o
(A A

Bigode Chinês Testa de Persiana

Nocasodas rugas estáticas, por exemplo,do sulco do nariz ao
canto da boca, ou então, da boca ao canto do queixo, conhecida como
“bigode chinês”, podemos usar implantes que têm a característica de
serem temporários,poissão absorvíveis. Duram aproximadamente de
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4 meses a 2 anos, dependendodo produto, do tipo de aplicaçãofeita
na pele, da mãode quem aplicou (cuidado com curiosos!) e muito
mais do tipo de peledapaciente, Os implantes mais comuns no mercado
são Restylane, Juvederm (à base de Ácido Hialurônico), Hylan gel,
Colágeno e o New Fill (Ácido Polilático).

Há, também, osimplantes chamadosdefinitivos que, na verdade,
nunca serão definitivos, pois a pele da face se modifica a cada 5 ou 7
anos. Mesmo assim, são os que têm uma durabilidade maior, porém
são os que, também,podem dar efeitos indesejáveis, pois sempre
podemser retirados do local onde foram aplicados.

Os mais comuns são os Silicones(proibido no Brasil na forma
injetável) Art-Coll, Evolution, Goretex, Zyderm Ie IleAquamido.
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Ei
Sexo

Apenas para reflexão:

“Sexoé a única coisa boa quepapai do céu colocou no mundo
eque o governo não cobra imposto.” (Paulo Cezar David)

Ainda não!?...

Então, porquenão aproveitá-loem sua plenitude e com qualidade?
Durante a relação sexual ocorrem várias alterações no corpo como

ruborfacial (a face fica vermelha), modificação dafrequência cardíaca
(batedeira no coração), tremor e grande afluxode sanguena região
pélvicaque acaba lubrificando a vagina. Essas alterações costumam
ser menos fregiientes no Climatério.

Menos fregiientes não quer dizer ausentes (entendido?),
Durante a relação, a excitaçãocrescente pode levar ao orgasmo.

Nesse processo, mais uma vez o nosso corpo responde aosestímulos
recebidos. O resultado é que a respiração acelera, o rosto e a parte
superior do tórax ficam vermelhos e quentes, o coração dispara e a
pressão arterial também.
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Que bom,né?
Sóque, com o passar da idade, esses fenômenosagradáveis

continuam presentes, porém com menorintensidade. Se você não

estiverinformada e não for esperta, poderá achar queisso é assim
mesmoepronto.Vaijulgar que é um comportamentode fracasso, de
desamor, derejeição e queestá na hora de pendurar as chuteiras.

 
Errado!!

O ginecologista deve estar preparado para abordar a sexualidade
da sua paciente como, também, a do companheiro dela. O médico
quase sempre é o primeiro a saber das dificuldades sexuais de sua
paciente pois, muitas vezes, fingimento toma-se constante narelação
para não desagradar o companheiro, mas gera uma grande frustração
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Faça, então, uma auto-avaliação. E responda:
1) Você é sexualmente ativa?
2)Houve alguma mudança no nível de seu desejo sexual?
3) Arelação sexual é satisfatória?
4) Existe dor durante relação sexual?
5) Você observou alguma mudança na lubrificação vaginal,

quando está excitada (tempo para se sentir lubrificada, quantidade
delubrificação)?

6) Vocêconsegue orgasmosatisfatoriamente ou ficanomeio
docaminho?

- Querido, não esqueça depreencher
“direitinho” esse questionário de
auto-reconhecimento,está bem?!

  

Agora faça a avaliação de seu parceiro. Observe: ,

Fmts Dot ns ,
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1) Tendodesejo sexual, seu parceirojá não é mais capaz
de produzirumaereção imediata?

2)Asereções tendem a sermenos firmese só alcançam o
máximo de rigidez segundos antes daejaculação?

3)A quantidade de sêmen e a intensidade da ejaculação
são reduzidas?

4) O período refratário,isto é, o tempo para obter uma
novaereção fica mais longo, durando de 15 minutos até uma
semana?

5) Em geral, há necessidade de estimulação tátil,
diretamente nopênis para que ele fiqueereto?

6) Seu parceiro tem algum problema nã ereção, na
ejaculação, dor durante a relação,etc.?

Lembre-se de que algumas respostas positivas não devem ser
encaradas como problemas, mas comosinais importantes, que devem
ser avaliados porprofissionais especializados comoginecologistas,
sexólogos, urologistas,etc.

“Alguns fatores que afetam as mulheres no desempenho sexual estão
relacionados à falta de hormônios, perfil sócio-cultural, religiosos,etc.

Sem dúvida, a queixa mais comum é falta de desejo sexual. Isso
nãotem nada a ver com falta de carinho, amor, respeito pelo parceiro.
Algumas mulheres fazem sexo por obrigação e costumam usar
desculpas comodores de cabeça, sona,cansaço. Agindo dessa maneira,
pioram o quadro e o relacionamento, podendoter até um quadro de
fobia ou aversão sexual.

Coma falta de lubrificação vaginal a relação em vez de prazerosa
toma-se dolorosa. E aí,veja o que acontece:

 

Sexoé igual dor.

Eu não gosto de sentir dor(e quemé que gosta?)
Portanto, para não sentir dor eu não faço sexo,
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= Querida, eu sei que você
não quer sentir dor, mas assim

está indo longe demais!   
Namaioria dos casos, o distúrbio daexcitação sexual, nessa etapa

da vida, édevido à falência estrogênica, que provocaatrofia urogenital
com impacto importantíssimo sobre a sexualidade. Issoocorre por
causa da secura vaginal com sensação de peso na pelve, corrimento
vaginal, muitas vezes, acompanhado de dor fonte e coloraçãoamarelada
ou acinzentada, coceira vaginal é sangramento após a relaçãoque,
muitas vezes, além de preocupar, chega a serconstrangedor; sem falar
da fregliência e urgência urinária, cistite com dispaurenuria
(dor na relação). Tudoisso pode e deve ser corrigidopela Terapia de
Reposição Hormonal.

É muitogratificante ver que uma mulher após desfiar esse rosáriode
sintomas terríveise depois de iniciaraTRH volta, dentrode 40a 60 dias
ao consultório,com sua auto-estima melhorada significativamente.
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Disfunção Orgásmica

Esse sintomapode estar presente antes da fase de Climatério,
vindo com a história passada da paciente. Porém, nuncaé tarde para
arrumar a casa, Compete, então, umaação multidisciplinar entre o
ginecologista, o sexólogo e o psiquiatra. Nós podemos dar umaajuda
muito grande. Atenção para o seguinte:

Nãoexiste orgasmo em pó!

Quevocê dilua na água e tenha os prazeres descritos em contos,
livros, novelas filmes.

Hojeem dia, cada vez mais, as mulheresque chegam à Menopausa
procuram ajuda para descobrir ouredescobrir o prazer. É preciso
participação do parceiro de maneira atuante e cooperante e,
muitas vezes, a dificuldade está aí,com a omissãoouresistênciaà
terapia sexual.

Que pena!!

Influências sociais, econômicas, doenças, medicamentos e
qualidade do relacionamento durante a vida, com amore respeito,
sempre irão repercutir na vida sexual, Porém, não se pode negar a
influência dos hormônios sobre a sexualidade,seja por ação central ou
local, direta ou indireta. A TRH é, sem dúvida, parceira com papel
importante, quando há necessidade de reaquecero desejo sexual, sem
falar nos efeitos muito positivosde correçãodo hipoestrogenismo (falta
do estrogênios).

A adesão ao tratamento que é de longo prazo é, sem dúvida.fator
de sucesso com melhora da qualidade de vida sexual. Só para
informação, alguns preparados à base de testosterona (hormônio
masculino) podem melhorarem muito disfunçãoorgásmicacom grande
vantagem para a libido.Issodeve ser usado com critério, pois essas
drogas possuem algunsefeitos colaterais indesejáveis como o
aparecimento de pêlos. Nenhuma mulher querficar “barbada”, não é?
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Nadose certa e sob controle médicovale a penatentar. Temos
alcançado resultados muito bons.

Ah! Já ia esquecendo:

O Ministério da Saúde adverte:
Namorarbastante, antes da relação sexual, faz bem à saúde!!!
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Tratamento TRH

e outras coisas

Sempretembrandoque cada mulher é diferente e que cada
caso é um caso, o remédio que suavizinha, amiga, comadre podem
achar bom para elas, pode nãoserideal para você. Nunca devemos
nosmedicarporconta própria, principalmente, com hormônios. Você
tem que serresponsável consigo mesma. Tem e deve periodicamente,
fazer seu acompanhamento com ginecologista, depreferência de 6
em 6 meses. Seutratamento deverá ser personalizado, Vou apenas
relataro que existe no mercado paraTerapia de Reposição Hormonal.

A base da TRH é a reposição de estrogênios que pode ser usada
isoladamente ou emconjuntocom osprogetogênioseandrogênios, sendo
feita de várias formas, com certeza, uma delas será ideal para você.

Aí você vai me perguntar:

— Mas,caro doutor, saiu recentemente um estudo,afirmando que
TRH dá câncer, Isso é verdade?

— Calma aí, mocinha. Mais para frente vamos discutir isso

direitinho, ok!

Comoeu ia dizendo,existem várias formas de tratamento:
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1) Loção ou creme vaginal
Colocado diretamente na vagina por meio de um aplicador com

dosagem definida, umavez ao dia, nas primeiras semanas,e claro,
dependendo daorientação do médico, depois, até duas vezes
por semana,

Devido àsuaaplicação local pode também ser usado para afecções
do aparelho genital. Hoje em dia, essa via de administração de TRH
não é amais usual.

2) Comprimidos
Há duas maneiras de administrá-los:

Primeira — Todos os comprimidostêm a mesma dosagem de
hormôniose deverãoser tomadosde maneiraque nãohajapausa, ou

seja, um comprimido por dia, todos os dias, sem parar. Faça chuva ou
faça sol. Desta maneira apaciente não terá fluxo menstrual em poucos
meses de uso.

SegundaOscomprimidossão divididos em duas fases distintas.
Na primeira fase, eles têm uma composição e na segunda, outra. As
pílulas são tomadas também sem intervalo, porém existe uma outra
versão, desse tipo de composição, que a paciente usa a TRH por 21
dias, fazendo uma pausa de 7 dias, quando deverá ocorrer um
sangramento regular.

3) ViaTransdérmica
a) Conhecida pelas mulheres como “selo”, poistrata-se de

um adesivo colocado sobre a pele para liberar, por um certo tempo,
o hormônio que será absorvido pelo organismo. Esse tipo de
adesivo tem prazo para ser trocado: semanalmente ou duas vezes
por semana, dependendo de sua composição.

Ocorre que esse tipo de tratamento tem,às vezes, o
inconveniente da irritaçãoda pele na parte do corpo em quefoi
aplicado, por isso a região deverá ser alternada, para que não
ocorrao abandonodotratamento devidoà sensibilidadeda pele.

b) Também usandoa via transdérmica temos como opção
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aTRH feitacom umgelaplicado sobrea pele. Esse tipo detratamento

poderá ser feito de maneiracontínua oucíclica, dependendodo seu

caso. Existegrande vantagemde ser rapidamente absorvido, emcerca
de 1 minuto, não fica “rotulado”comoos adesivos, nem provoca a

irritaçãodapele, eéconsideradoum tratamento invisível.

4)Injetáveis

Trata-se de medicaçãoinjetável, ainda utilizada em nosso meio,
quetem comovantagem a melhoria da libido, porque possui um
componente androgênico, porém com efeitos colaterais, que devem
sercontrolados e em muitos casos até interrompidos.

5) Implantes

EssetipodeTRHé um implante, feito exclusivamente pelomédico,
debaixo da pele e tem umaação de 6 meses com indicação muito
restrita. É indicado para mulheres que não têm mais útero. Após 6
meses deverá ser colocadooutro.

6) Vianasal
Existe outra classe de medicamentos, comoa progesterona que

quandoentra no organismo dá origem a um composto com ação
estrogênica, progestogênica e androgênica. Esse composto é chamado

de Tibolona.É usado de maneiraregular sem pausa. A maioriá das
pacientesfica em amenorréia (ausência de menstruação)e cerca de
10% ainda podem apresentar um pequenosangramento fora do ciclo,
em qualquer momento do tratamento. A grande vantagem daTibolona
é que além de ser um tratamento único (um só comprimido) melhora
emmuito libido,

Resumindo, para a TRH temosbasicamente 4 drogas que podem
ser usadas isoladamente ou associadas:

a) Estrógenos;

b) Progesterona:
«)Androgênios
d)Tibolona.
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Contra-indicações para a TRH:
São consideradas contra-indicaçõespara a TRH:

a) Sangramento vaginal não identificado;
b)Doença hepática aguda;
c) Carcinoma de mama;
d)Trombose vascular aguda.

O mioma uterino,aendometriose e os cálculos da vesícula biliar
não constituem contra-indicações, dependendodo esquema e das
drogas à serem utilizadas, bem comoda via de administração.

Muitas mulheres acham, erroneamente, que a TRH é um grande
perigo ou um monstro e se opõem reposição hormonal. E sequer
querem ouvir falar disso.
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Narealidadejá foi comprovado que a TRH pode ser benéfica à
mulher, pois devolve a qualidade de vida perdida. Porém, como toda
medicação temosque avaliaros riscos e os benefícios.

Atualmente, estima-se que 10% a 20% daspacientes em TRH
continuam o tratamentoapós um oudoisanos,A grande maioria desiste

pelas maisvariadas razões, sendo as mais comuns:

a) Medodecâncer;

b) Sangramento;

c) Aumento de peso;

d) Esquemas complicadosde tratamento;
e) Falta de informação sobre os benefícios e riscos;

f) Custos financeiros dotratamento;

£) Naturalistas- métodos alternativos de tratamento.

IS
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gleo
Muitas vezes, começamosa fazer TRH para nossas pacientes,

elas retornam devidoà melhora dos sintomas, passam um tempo
religiosamente fazendo a TRH e quando a melhora dossintomasjá é
evidente, por conta própria ou ouvindo opiniões de outras pessoas,
abandonam o tratamento. Reaparecem mesesou anosdepois, dizendo

quepararam o tratamento, porque já tinham melhorado e achavam
que não precisavam mais.
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Aqui vai um “puxãode orelhas”, se você se enquadra no rol
dessas senhoras.

QuaWWj
9

%
o

rua
CORREat RO” qão

ATRH merece continuidade e não deve ser interrompida. Salvo
por indicação médica.

É exatamente o tratamentocontínuo, queapresenta resultado a
curto, médio e longo prazos. Hoje, podemos ver mulheres com 50
anos esbanjandovitalidade física, sexual, mental,intelectual e estética
deprovocar inveja a qualquerum. É só olhar a suavolta, elas estão em
qualquer lugar: lindas, exuberantes,ativas, com a consciência dessa
fase da vida e vivendo de maneira saudáveltoda a sua plenitude.
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Bem, vocêjá deve estar me cobrando.

E sobre o que saiu nosjornais, em julho de 2002, sobre TRH e os
riscos de câncer? E eteétera!

Tenha umpouco de paciência, Vou transcrever uma nota feita pela
FEBRASGOque é a Federação Brasileira das Sociedades de
Ginecologiae Obstetrícia,juntamente com a SOBRAC — Sociedade
BrasileiradoClimatério.

Esclarecimento às usuárias da Terapêutica de Reposição
Hormonalà população em geral.

“AFEBRASGO e a SOGESP, entidades médicas que cuidam da

saúdeda mulher climatérica, em virtude:

Das manifestações e da enormerepercussão na mídia, quanto aos
resultados obtidos notrabalhopublicado pelo Joumal ofAmerican
Medical Associarion (JAMA,jul 17, 2002 — vol 288, n3, 321 —

333) do estudodenominado “Women's Health Initiative” (WEI)
patrocinado pelo National Institute ofHealth (NIH)dos Estados
Unidos daAméricado Norte,sobre as influências daTerapêutica de
reposição hormonalemmulheres pós-menopáusicas.
Dagrande preocupação com a saúde das mulheres, nessa etapa
da vida, especialmente, das que estão emuso de TRH.
Acham-se no deverdeprestar os seguintes esclarecimentosàs

usuáriasde TRH e à população brasileira:
estudoWHI reuniu, em várias cidades americanas, mais de

27.000 mulheres pós-menopáusicas, com idade entre 50 e 79 anos,
sendo a média de 63,2 anos. O objetivo foiavaliar osefeitos da TRH
sobre o risco de infarto do miocárdio e de câncer de mama. Também,
procurou-se verificar risco de acidente vascular cerebral, de embolia
pulmonar, de câncer do colo-retal e de fratura de bacia. O tempo
médio previsto para esse estudo de mulheres era de 8,5 anos. As
pacientes, para fins de estudo planejado, foram divididas em 2 grupos:

Grupo 1- Composto de pacientesque haviam retiradoo útero
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(histereciomizadas), tratadas com Estrogênios ConjugadosEquinos
(ECE), nas doses de 0,625 mg/dia. Osseus resultados vêm sendo
comparadoscom placebo (substância inativa). Os seus resultados
nãoestão disponíveis, ainda para v conhecimento público — Este grupo
continua sendo estudado com pacientes mantidas dentro dos
limites de segurança pré-estabelecidos pelo comitê de
monitorização e segurança do estudo.

Grupo 2 - Compostode pacientes com úterointacto,tratadas

com associação de estrogênios e progesterona, porviaoral, no seguinte
esquema: Estrogênios ConjugadosEqúinos, dose de 0,625 mg/dia e
Acetato de Medroxiprogesterona (AMP), dose de 2,5 mg/dia.
Igualmente, tiveram seus resultados comparados com o placebo
(substância inativa).

Esse grupo teve acompanhamento interrompido após 5,2
anos de seguimentodas pacientes, pois a incidência de câncer
invasivo de mama passou doslimites de segurança pré-
estabelecidos para as pacientes doestudo.

Osresultados encontrados no grupo 2 (interrompido), que

usavaassociaçãode estrogênios equinos com interrupçãona sua
continuidade,foram:

Aumento norisco de:

* Câncerde marnacom 8casos em 10,000mulheres acadaano;

* Infarto agudo do miocárdio com 7 casos em cada 10.000

mulheres/ano;

* AVC -Derramecerebral com 8 casos em 10.000 mulheres

acada ano;

*Tomboembolismo venoso com casos em10.00) mulheres

a cada ano.

De outra parte houve diminuição doriscode:

« Fraturasde quadril com5 casosem 10,000 mulheresacada ano;
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* Câncerdecolo-retal com 6 casos em 10.000 mulheres a

cada ano.

Considerações sobre o estudo

Deveser levado em consideração que apenas um regime
terapêutico foi utilizado, uma única dose de hormônios foi empregada
(doses convencionais) e umaúnicaviade administração dos hormônios

foi testada. Nãose analisou os vários tipos de administração não orais

(adesivos,transdérmicos,gel implantes e a via nasal). Não seavaliou
os váriostiposde regimes terapêuticosdisponíveis em nossopaís.
Portanto, analisou-se apenas o regime terapêutico que é mais
empregado nopaís em que o estudo foi realizado, ou seja, nos EUA.
estudo não levou em consideração os aspectos clínicossingulares
de cada paciente,que permitiram individualização por parte do

médico, do regime mais apropriado para cadacaso, possibilitando
desta forma, otimizar osbenefíciose reduzir os riscos.

O aumentodo riscorelativo de câncer de mamajáera referido em
estudos anteriores.Parece, conforme o próprio WHI mostra, depender
dotempode usodos hormôniosedo emprego concomitante e conjunto

de progesterona,juntamente com o estrogênio. O risco nesse estudo
só foi comprovadoapós 5,2 anos, o que já havia sido notado em
outros estudos.

grupo de mulheres noestudo WHI, que estão usando apenas
estrogênios, nãofoi interrompido, pois os limites de segurança estão
preservados. Seus resultados serão divulgados em tempo oportuno.

Osresultados desse estudo, inquestionáveis, devem,no entanto,
ficar restritos ao regime de tratamento empregados àspacientes dessa
faixa etária. Não se deve extrapolar os seusresultados para todos os
outros tipos de regimesterapêutico. De igual modo, não podem ser
entendidos para às mulheres que iniciam aTRH mais cedo, em período
mais próximoda Menopausa.

Atualmente, existe um tendência mundial para a administração de
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baixas doses de hormônios nas mulheres com maior tempode
pós-menopausa e/ou idade mais avançada, o que não foi avaliado
pelo WHL.

Parece-nosimportante esclarecer que a decisãoclínica deiniciar
ou dar continuidade à TRH (acordo médicoe paciente) deve levar

sempre em consideração a peculiaridadede cada caso em particular,
procurando individualizar o regime terapêutico a ser adotado,as doses
eas vias de admunistração a serem empregadas e o tempo de utilização
dos hormônios, além dos benefícios e dos riscos dessa modalidadede

tratamento. Com base nos resultados publicados nãoparece apropriado

indicar a TRHem esquemascombinadose contínuos com estrogênios

eprogesterona, especialmente, com os mesmos hormôniose as mesmas
dosesusadas no estudo WHI,visandoà prevenção primária de infarto

do miocárdioe acidente vascular cerebral (derrame).

Porfim, gostaríamosde enfatizarque nãoexiste razão para pânico.
Aspacientes usuárias de TRH que estejam preocupadas com seu
tratamento, devem compartilharcom seus médicosde confiança à
decisão da continuidade de seu atual regime de TRH, da eventual
conveniência de mudanças ou mesmo de suainterrupção.

FEBRASGO - Federação Brasileira da Sociedade de

Ginecologia e Obstetrícia
E-mail: secretariaexecutivaOfebrasgo.org.br

SOBRAC-Sociedade Brasileira de Climatério
E-mail: sobracOmenopausa.org.br
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Isso é que está valendo, mas como a medicina é umaciênciade

verdades transitórias, devemos ter em breve novos estudos,

confirmando oquefoi dito, ou então, contradizendo essas afirmações.

Em minha opinião, tive de conversarcom muitas de minhas meninas
em'TRHdurante esses meses e a maioria fez aopção pela continuídade,
um vez que esse esquematerapêutico não é muito usado por mim e

pela grande maioria dos médicos.Então,converse com seu médico e

veja se não é mais prudente trocar o esquemade tratamento, em vez
de abandoná-lo.

e Po Cam Fatos amd 1a





apoderosa

18
Outras alternativas

Vamosconversar un pouco sobre tratamento natural. Temos
que terem mente o seguinte:

Nem tudo que é natural é bom para a saúde, pois algumas plantas
e fungos são naturais e, também, matam.

O quese ouve é que,atualmente, existe um interesse crescente
sobre os benefícios que a medicina alternativa pode oferecer para o
alívio dos sintomas do Climatério. Como existe uma tendência atual
paraodiálogo mais aberto entre a medicinaconvencional e a medicina
alternativa, sobretudo no tocante à acupuntura e à homeopatia,
recentemente reconhecidas como especialidades médicas pelo
Conselho Federal de Medicina. O uso de substâncias reconhecidamente
benéficas no tratamento da síndrome climatérica vem popularizando-
se, com destaque para a fitoterapia.

Observa-se um maiorembasamento científico quanto ao uso dessas
substâncias, assim como, um maiorconhecimentodaprópria classe
médica sobreo real potencial terapêutico dessespreparados e, também,

é claro, sobre as suaslimitações, pois estas existem em todos os
tratamentos,sejam alternativosou tradicionais.
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É importante, repito novamente, que estejamos preparados
eesclarecidos quanto às possibilidades desses esquemas alternativos,
porque há uma noção popularmente difundida de que “o que é
natural faz bem”, ou “se nãofizer bem, mal não vai fazer”, que éum
conceito falso.

Porquese existe um princípio ativo que promoverá benefício, os
efeitoscolaterais ou a toxicidade dele, também,estão implícitos, por
menores que sejam. Portanto, é importante ter em mente que é
fundamental seguir orientaçãomédica sempre e sempre. Nunca,jamais
tomarqualquermedicamento sóporquesua vizinha, comadreou amiga
estão tomando.Especialmente em relaçãoaosfitoterápicos. O que

costumo dizer às minhas pacientesé o seguinte:

Tratamento com terapia natural é o mesmo queir de São Paulo
para o Rio de Janeiro. Você podeirde BMW e chegar mais rápido ou
entãoirde Fusca. Você também chegará lá, só que vai demorarmais e
sua viagem pode nãoser tão confortável. Isto não querdizer que sou
contra o tratamento com produtos naturais, pois cada caso é um caso.

Quanto à fitoterapia, através do uso de componentes vegetais,
como medicamentos oucomo complementos alimentares, muitas vezes
se tem identificado substâncias com atividade bioquímica indiscutível,
que são componentes desses produtos de origem vegetal. Veremos à
seguir algumas dessas opções, rapidinho, sem querer ser muito
cansativo, apenas para seu conhecimento.

Fitohormônios

Gostaria de,desdejá, pedir desculpas pelo “mediguês” utilizado
neste capítulo, mas não é possível escapar dos nomes de algumas
substâncias, uma vez que não têm apelidos mais populares

Hoje em dia,é crescente o número de pacientes que vem ao nosso
consultório,algumasjá munidasdeartigos extraídos daintemetoumesmo
daimprensa (leiga), informando sobre descobertas ou altemativas novas.
Entre elas umaquejá se tomou familiar para as mulheres;
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Fitohormônios

egos o)

IsorLAvoNAs

As Isoflavonas são encontradas em leguminosas comogrão-de-
bico,soja e outros, e são usualmente consumidas em produtos
derivados da soja.

Aí vem uma mulher e me pergunta:
—Quanto de soja deve-secomer por diapara fazeruma reposição

hormonal natural?
Bem,se fosse assim, seria preciso ingerir quilos e quilos de sojae

ainda nãoteria uma reposição satisfatória.
Já foi demonstrado em humanos, que depois de ingeridas, as

isoflavonas sofrem conversões metabólicas enzimáticas complexas, que
não vêm ao caso explicas.

Osyfitoestrogênios têm propriedades terapêuticas, podendo alterar
as menstruaçõese diminuiros sintomas climatéricos. Acredita-se que
somente [8% das mulheres chinesasapresentam ondas de calor contra
70% das mulheres européias. Atribui-se esse fato à alta ingestão de
produtos de sojaque contêmfitoestrogênios. Isso representa ingestão
de soja durante a vida toda e não somente durante o período de
Climatério. Também se atribui a essa prática a menorincidência de
doença cardiovascular na Ásia, em relação às mulheresocidentais. É
claro aqui, que não estamos querendo mudar hábitos de ninguém.

Pao Cr Fada Bv 135

 



 

apoderosa

Black cohosh

O Black cohosh (Cimicifuga racemosa L. Nutt, Ranunculaceae,
Rhizoma).

Ai, meu Deus, dá até nó na línguasó de tentar falar esses nomes,
mas nãotevejeito. Apenas para conhecimento,trata-se de uma planta
originária do Canadá e Costa Atlântica dos Estados Unidos. Sua
tradicionalidade está baseada em 50 anos de experiência clínica e,
também, nosestudosquecomprovam sua eficácia noalíviodos sintomas
climatéricos. Note bem, alívio dossintomas. Tendo sua aplicação
destacada sobreo sexofemininoécomparado às drogas utilizadas nas
terapias de reposição hormonal.

Ouso mais reconhecidodo Black Cohosh está no controle dos

“calorões” da Menopausa.

Black cohosh
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Yam mexicano

Bem, pelomenoseste temumnome umpouco mais familiar, ficando
até um pouco mais fácil defalar, assim,você não desiste de continuar
lendo, porque falar de remédio é mesmoum pouco complicado, mas
távai:

Crescendo naturalmente ao longo da América Central, do Yam
mexicano extrai-se uma forma natural de progesterona.

Você sabia que por causa dessa planta, hoje as mulheres podem
planejar sua fertilidade? Então vamosà história.

Aspropriedades farmacológicas do Yam mexicano foram por
muito tempo utilizadaspara tratar cólicas menstruais e problemas
relacionados ao parto. Em 1936, foi descoberto que uma espécie de
Yam mexicano (Dioscorea villosa), que crescia ao sul do México,
continha uma substância química que era semelhante à progesterona.
Em 1942, descobriram que o Yam mexicanopoderia ser usado para
produzir, sinteticamente, o hormônio progesterona. Em 1970, aplanta
foi amplamente utilizadaem pílulas comocontraceptiva nocontroleda
natalidade. Atualmente é usada para tratar de Artrites e Menopausa,
entre outras.

Yam mexicano

»
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O segredodo Yam mexicano é uma substância, que tem ação
semelhante à da progesterona, produzida pelo corpo humano.Elaéa
matéria-prima para a fabricação do hormônio em laboratório e tem
sido umadas fontes mais usadas no confecção de anticoncepcionais.
Por muito tempo essa foi sua única missão.

Só que hoje, o composto natural, também, é adotado nareposição
hormonal para aliviar sintomas da Menopausa, como ondas de calor,
secura vaginale insônia.

Óleo de prímula

Esse quase todo mundoconhece, pois ficou famoso na mídia
brasileira como“Salvador da Pátria”para

o

tratamento daTPM. Mas
nãoé bem assi... Ele ajuda, mas nãoresolve.

O

Óleo de Prímula é um óleo vegetal rico em GLA — ácido
gamalinolênico, que é um ácido graxo essencial, devendo ser obtido
pela alimentação, pois o organismonão é capaz de produzi-lo.

No Climatério e na Menopausa o Óleo de Prímula auxilia no
controle da irritabilidade, depressãoe insônia, amenizandoas crises
de fogacho e ruborfacial (calor na face). Atua também naaceleração
da queima de gorduras, facilitandoa perda de peso. Que bom, né? O
curioso é que só em comentar sobre perda de peso desperta-se a
atenção da maioria das mulheres, mais ainda naquelas que estão com
uns quilinhosa mais, porém nãose iluda. Apenas tomar 0 Óleo de

Prímula não vai resolvertudo,afinaljá falamos disso.
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Agora respire fundo, pois vou detonar três nomesde enrolar a
língua. São outrosfitoterápicos bastante utilizados na Menopausa:
Hypericum perforatum L., Kawa-kawae Ginkgo biloba.

Hypericum perforatumL.

O Hypericum perforanum L. é um antidepressivo fitoterápico
também conhecido comoHipérico ou Erva de São João.

O Hypericum perforatum L. é indicadopara o tratamento de
pacientes afligidos por depressão leve ou moderada, acompanhadas
de ansiedadee angústia. Também ajuda nos problemas psicovegetativos
relacionados à depressão,tais como distúrbios do sono, exaustão, dores
musculares, cefaléias (doresde cabeça)e posteriormente, alívio dos
sintomas subjetivos específicos, como melancolia, sentimento de culpa
e ansiedade.

Hypericum perforatumL.

 

Kawa-kawa

Kawa-kawa étido comoexcelente ansiolítico natural, muito menos
sedativo queostradicionais benzodiazepínicos, além de não produzir
sonolência.

Esse ansiolítico podeainda ser indicado emestadosdeestresse,
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fadiga, fraqueza, cefaléia e tambémcomoleve relaxante muscular, sendo
assim,útil como coadjuvante no tratamento desses sintomas na
Menopausa, logicamente, desde que, indicado pelo médico, pois a
dosagem deve ser ajustada para cada usuário.

Kawa-kawa

 

Ginkgo biloba

O extrato seco das folhas de Ginkgo biloba, quando purificado
temalguns camposde aplicação terapêutica:

Na parte cerebral, permite a diminuição dosdéficitsintelectuais
(desordens da memória, distúrbiosda atenção) e preserva, pelo maior
tempo possível,a autonomiz e a qualidade de vida. Notratamento da
Menopausa combate o desânimo e a depressão.

Tudoque foi dito sobre tratamentos alternativos foi colocadode
maneira resumida e não contém todo o arsenal de formas diferentes e
alternativas de tratamento, pois à cada dia, surgem coisas novas,
experimentais que necessitam de comprovação científica e
acompanhamentoclínico.
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Falandopor experiência própria, ao longo de meus20 anos de
ginecologia, éo seguinte:

Tudoé válido, nosentido de melhorar a qualidade de vida da
pessoa. Não podemos fechar os olhos para outros tratamentos e como
alopata convicto, tenho que mecurvar à homeopatia, acupuntura e
fitoterapia, pois têm funcionado, dandoalívio as minhas pacientes nesta
fase, Porém, não posso concordar com algumas coisas que existem
poraí sem qualquer fundamento. Tenho pacientes em tratamento
alopático (TRH)com auxílio valoroso da acupuntura. O importante é
respeitar a opção de tratamento de nossa paciente, desde que essa
opção, não entre em conflito com suas convicções médicas.

Mágica não existe!
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19
Capitulo final

Tão difícil foi começareste livro, mas acho ainda mais difícil
terminá-lo. Foi trabalhosoconseguir um título e depois de pensar e
escutar as mais diversas opiniões, em especial das mulheres que me
cercam como minha esposa Monica, minha filha Marina, minhas
secretárias Guiomar, Cristinae Neide e da minha amigaeditora Rose,
que o título saiu quase que por encanto e unanimidade. Afinal todas
essas mulheresconcordaramde imediatocom a propostae, nem sequer,
pude argumentar. Realmente, depois de maisde 20 anoscuidando de
mulheres, desde o nascimentoaté a maturidade(não é velhice), pude
realmente crer que as mulheres, são especiais na face da terra.

Aqui vou eu contar mais um “causo”, mas prometosero último.
Há pouco tempo estava falando mais uma vezpara um grupo de
assistentes sociais e profissionais de RH (Relações Humanas) de várias
empresas em um Congresso, quando em certo momento afirmeia elas
que asmulheres nãosão o sexo frágil coisa nenhuma, e sim nóshomens,
pobres homens,somos o sexo frágil. Você pode imaginar qual foi a
reação: vaias,risos, deboches.Só faltaramos ovos.
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—Silêncio meninas! Disse.
— Façam vocês uma análise crítica do que vou dizer:
—Quantos viúvos vocês conhecem?
Senti nosilêncioe vi naface de cada uma,o espanto de nãoter

resposta.E continueilogo depois daqueles segundos de silêncio:

=Agora... quantas viúvas vocês conhecem?
Affoi sórisos.
Portanto, nós homens somos realmente o sexo frágil. Talvez a

comparação seja totalmente infundada, mas sempre que faço essa
brincadeira o resultado é o mesmo. E o fato é que, entre elas, havia
vários homens (coitadinhos de nós)que também concordaram comigo.

Porisso título deste livro não poderia deixar de ser realmente

como é:

“A PODEROSA”
ComoPessoa
Como Gente
Como Mãe
ComoAvó
Como Companheira
ComoAmiga
Como Cúmplice
Como Fiel da balança
Como Crítica
ComoAmante
Como,simplesmente, Deus as fez... MULHERES singelas.
“A PODEROSA MULHER”.
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PLACAR
Homem x Mulher |
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