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É APENAS UM DIA NAS NOSSAS VIDAS

menopausa
• Tecnicamente, é a data da última menstruação: 
só sabemos que tivemos nossa menopausa 12 
meses após nossa última menstruação.

• Traz consigo o fim da capacidade reprodutiva 
(resultado da diminuição dos hormônios 
reprodutivos (estrogênio), muitas mudanças e pode 
ocorrer de várias formas (existem diferentes tipos 
de menopausa).

• A menopausa natural não é uma doença. Chega 
para todo mundo que menstrua, independente de 
raça, religião, nacionalidade, cultura e até mesmo 
identidade de gênero.

• Está associada a mitos errôneos e estereótipos 
negativos muito distantes da realidade atual.

• Importante! Toda essa etapa de alterações 
hormonais que se traduzemem sintomas de 
diferentes tipos é chamada CLIMATÉRIO.



O QUE É E QUANTO TEMPO DURA?
climatério:

Embora muitas vezes confundamos Menopausa 
com Climatério, o Climatério é um período de 

transição que dura vários anos e inclui o antes e o 
depois da Menopausa (o dia da última 

menstruação).

É caracterizado por uma série de mudanças ou 
alterações que afetam todo o organismo e que se 
devem a uma diminuição natural da atividade das 
glândulas sexuais, especificamente a uma queda 

significativa dos estrogênios, que produzem 
sintomas de diversos tipos.

A intensidade dos sintomas geralmente depende de 
cada corpo e do estágio em que nos encontramos.



COMPLICADO?
Confira a linha do tempo abaixo:

Pré-menopausa
Quando os hormônios reprodutivos começam 
a diminuir. Pode durar meses ou anos e 
costuma ser acompanhada por alterações do 
ciclo, tanto na quantidade como na frequência.

Perimenopausa
Tecnicamente, “ao redor da menopausa”. 
No final da pré-menopausa, os sintomas se 
intensificam e os períodos irregulares 
tornam-se cada vez mais pronunciados.

Menopausa
Última Menstruação. Quando sai a nossa 
última gota de sangue menstrual. Um dia nas 
nossas vidas.

Pós-menopausa
Período pós-menopausa. De 1 a 6 anos após a 
última menstruação. Na pós-menopausa, os 
sintomas da perimenopausa geralmente 
continuam, embora se tornem cada vez mais 
leves à medida que os hormônios se 
estabilizam em seus novos níveis. Atenção! 
Nesta fase, podem aparecer outras 
complicações devido à falta de hormônios.



Por quais mudanças 
nosso corpo passa?

Nosso corpo está acostumado à presença
de hormônios sexuais que não apenas 
regulam nosso ciclo, mas também têm 

implicações em todo o corpo. 
Sua diminuição não afeta apenas o ciclo 
menstrual, mas nos afeta em diferentes

aspectos, tanto física quanto emocionalmente.

Sintomas principais:

IRREGULARIDADES 
NO CICLO:

Variações na quantidade de 
fluxo menstrual e no intervalo 
entre os períodos menstruais

FOGACHOS:
Às vezes acompanhados de 

taquicardia e sudorese

INSÔNIA: 
Maior dificuldade em 

conseguir um descanso de 
boa qualidade

LABILIDADE EMOCIONAL: 
Irritabilidade, ansiedade, 

angústia

LAGOA MENTAIS:
Dificuldade de 

concentração, memória
e aprendizagem.

SECURA: 
Da pele e das 

membranas mucosas 
(especialmente vaginal)

MUDANÇAS NA LIBIDO:
Possíveis variações no 

desejo e na resposta sexual

GANHO DE PESO: 
Distribuição diferente da 

gordura corporal
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TIPOS DE
menopausa
Menopausa induzida: 
Quando não ocorre 
naturalmente, mas é devido 
à cirurgia (retirada dos 
ovários), medicamentos ou 
tratamentos como 
radioterapia e quimioterapia, 
trauma ou estresse extremo.

Menopausa prematura ou 
precoce: Quando paramos 
de menstruar antes dos 45 
anos.

Mais cedo ou mais tarde, a 
menopausa atinge todos 
nós que alguma vez
menstruamos e é apenas 
outra fase da vida. 
Porém, a percepção social, 
os mitos, os estereótipos 

COMO EU ENFRENTO ESTA ETAPA?

1,2,3 diga em voz alta!

IOP Insuficiência Ovárica 
Primária: Erroneamente 
chamada de menopausa
precoce. Ocorre quando os 
ovários param de funcionar 
normalmente antes dos 40 
anos. Uma pequena 
porcentagem é reversível.

Menopausa tardia: Existe! 
Quando a menopausa 
chega depois dos 55 anos.

negativos e a invisibilidade 
em torno do fim da 
menstruação impactam, 
gerando desinformação e 
ignorância.



        Procure conselhos e 
apoio de profissionais:  
muitas vezes, nossos 
médicos de confiança não 
são especialistas na área. 
É um bom momento para 
consultar os especialistas 
adequados (ginecologistas 
com especialização em 
climatério) e fazer um 
check-up geral (exames 
ginecológicos completos, 
mama, pressão, coração, 
ossos, tireoide, etc.).

        Evite excesso de 
álcool, tabaco e cafeína: 
Esses hábitos aumentam o 
risco de osteoporose e 
doenças cardiovasculares. 
Além de intensificar 
sintomas como insônia e 
fogachos.

5 dicas gerais
PARA QUEM ESTÁ PASSANDO OU PRESTES A 
PASSAR POR ESSE PERÍODO:
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        Se não o fizemos até 
agora: é um bom momento 
para incorporar uma dieta
saudável ou balanceada, 
rica em vitaminas 
(principalmente D e E), 
minerais (cálcio) e pouca 
gordura saturada.

        O exercício físico é 
essencial para nos 
fortalecer: tanto o corpo 
quanto a mente.

        Busque apoio no seu 
afeto e nas pessoas 
próximas: não se esconda.
Conversar com quem está 
ao seu redor vai te ajudar a 
naturalizar e poder agir.



VOCÊ SABIA QUE TODOS ESTES MITOS SÃO FALSOS?
mitos menopáusicos:

Embora as alterações 
hormonais do climatério 
causem muitas mudanças 
em nossas vidas, a 
magnitude ou gravidade 
dessas mudanças depende 
muito do significado ou da
atitude que tomamos em 
relação a essa fase. 

Não temos que deixar de ser 
quem somos porque a 
menopausa chegou!

1. A menopausa é uma 
doença.

2. Menopausa é sinônimo
de velhice. 

3. O sexo no casal termina 
quando a menopausa 
chega.

4. Durante a menopausa, 
ganhamos peso e 
começamos a ser 
menosdesejáveis.

5. Durante a 
perimenopausa, a gravidez 
não pode ocorrer.
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Os mitos são 
apenas isto: 
histórias que 
estão sendo 
contadas.

Para acabar 
definitivamente com esses 
mitos está a informação. 
Graças a ela, saberemos 
como tratar cada um
dos sintomas para que não 
tenham um impacto 
negativo em nossas vidas.



Quem somos?
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NO PAUSA é um projeto que busca - em 
diferentes espaços - informar, acompanhar e 
dialogar com quem está passando, vai passar 

ou já passou pelo climatério.

Sob o lema “Sem tabus, sem limites, sem 
medos” e #VamosFalarDeMenopausa, temos 

trabalhado para disseminar informações e 
desmistificar os estereótipos associados a 

esta etapa ainda invisível.


