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Resumo 

 
 
PEREIRA WMP. O estresse e suas correlações com a concentração sérica do 
cortisol em mulheres na menopausa. [Tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo; 2015. 
 

 

Introdução - A menopausa é um processo natural do envelhecimento feminino que 
se associa a uma sucessão de eventos com repercussões biológicas e 
psicossociais, dentre eles o estresse; definido como um estado de tensão que 
ocasiona a desordem na homeostase do organismo repercutindo na qualidade de 
vida da mulher. Objetivo - Investigar a presença do estresse em mulheres na 
menopausa e correlacionar com a concentração de cortisol, bem como associar o 
estresse com os sintomas musculoesqueléticos. Métodos - Estudo analítico 
transversal que investigou o estresse por meio do Inventário de Sintomas de Stress 
(ISSL) em 1200 mulheres da plataforma PROSAPIN cadastradas na Saúde da 
Família de Pindamonhangaba-SP. O método consistiu na aplicação de um 
questionário auto-referido. Os fatores associados foram investigados por meio de 
informações sócio-demográficas, hábitos de vida, história ginecológica e obstétrica, 
morbidades, dados antropométricos, laboratoriais e uso de medicamentos. Foram 
feitas análises bivariadas e multivariadas, utilizando um intervalo de confiança de 
95%. Testes de correlação - kappa e testes diagnósticos foram realizados 
comparando o estresse avaliado por questionário com a concentração do cortisol, no 
programa Stata. Resultados - O ISSL detectou estresse em 60,9% das mulheres 
(IC95%: 57,7% a 64,1%) e o cortisol indicou a presença do estresse em 10,4% (IC95%: 
8,1% a 12,7%), não houve concordância entre a percepção do estresse e a 
mensuração do cortisol (k= 0,029). Os fatores associados à percepção do estresse 
foram: incontinência urinária, presença dos sintomas climatérios e de dor, qualidade 
do sono, depressão, acidente vascular encefálico e não ser cuidador de parente e 
possuir renda familiar. Os fatores associados ao cortisol foram: ansiedade, a falta de 
vitamina D, praticar atividade física e morar com ate três pessoas. Houve associação 
entre o estresse e os sintomas musculoesqueléticos, sobretudo com as regiões 
corporais do ombro, coluna lombar e joelho. Conclusão - A prevalência da 
percepção do estresse foi alta abrangendo mais da metade das mulheres, não 
houve correlação entre as medidas. Houve forte associação principalmente com a 
incontinência urinária, sintomas climatérios e musculoesqueléticos, ansiedade e falta 
de vitamina D. Sendo assim, considera-se que a presença do estresse intervém 
negativamente na qualidade de vida das mulheres na menopausa. 
 
 
Descritores: Estresse; Hidrocortisona; Mulher; Menopausa; Climatério. 
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Abstract 

 

PEREIRA WMP. [Stress and its correlation with serum cortisol concentration in 
menopause women] [thesis]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo; 2015. Portuguese. 

 

 

Introduction - Menopause is a natural female ageing.This process has been 
asssociated with a series of events like biological and psychosocial effects. Ageing 
process is associated with a series of events with biological and psychosocial effects, 
including stress defined as a state of tension causes of disorder in homeostasis 
reflecting on the quality of life women. Objective- Investigating the presence of 
stresses during its climacteric women the correlation with the concentration of cortisol 
and stress. It was associated with musculoskeletal symptoms. Methods -These 
methods were analyzed in studies cross analytical that investigated stress. Through 
the Stress Symptom Inventory (ISSL) in 1200 women PROSAPIN platform registered 
in the Health Pindamonhangaba-SP. The method consisted of applying a self-
reported questionnaire. The associated factors were investigated by socio-
demographic, lifestyle, gynecological and obstetric history, comorbidities, 
anthropometric, laboratory data and use of medications. They were made bivariate 
and multivariate analyzes using 95% confidence interval. Correlation tests using 
measure of agreement (kappa) and diagnostics. This diagnostics were performed 
comparing the stress assesociate with this questionnaire by the concentration of 
cortisol in the Stata program. Results - The ISSL stress detected in 60,9% of women 
(95%CI: 57.7% to 64.1%) and cortisol indicated the presence of stress in 10,4% (95% 
CI: 8,1% to 12,7%), there was no correlation between perceived stress and the 
measurement of cortisol (k = 0,029). They factors were associated with perceived 
stress like : urinary incontinence, presence of climacteric symptoms and pain, sleep 
quality, depression, stroke and not be related to caregiver and have family income. 
Factors associated with cortisol were: anxiety, lack of vitamin D, physical activity and 
live with up to three people. Conclusion - The prevalence of perceived stress was 
high covering more than half of women, there was no correlation between measures. 
There were a strong association mainly with urinary incontinence, climacteric and 
musculoskeletal symptoms, anxiety and lack of vitamin D. Therefore, it is considered 
that the presence of stress intervenes negatively on the quality of life during the 
climacteric.  
 
 
Descriptors: Stress; Hydrocortisone; Women; Menopause; Climacteric. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A saúde da mulher após a menopausa assume significativa importância, não 

somente pelos sintomas desconfortáveis decorrentes da diminuição da produção de 

hormônios pelos ovários, mas também pela maior prevalência de agravos como 

osteoporose, doença cardiovascular (DCV), incontinência urinária (IU), obesidade e 

distúrbios psicológicos, que resultam em expressivas repercussões para a saúde 

pública (BLÜMEL et al., 2011; SHARMA e MAHAJAN, 2015). 

Entre os sintomas desconfortáveis, que causam expressivo impacto na 

qualidade de vida, incluem as ondas de calor, insônia e, entre os agravos 

psicológicos se destacam depressão, ansiedade e estresse (NAMS, 2014; 

TERAUCHI et al., 2015). 

 No tocante ao estresse, nota-se evidente superficialidade na sua abordagem, 

tanto pela literatura especializada como pela leiga, o que gera lacunas para sua 

melhor compreensão (BAKER et al., 2012; KOLESNIKOVA et al., 2015). 

 

 

1.1 CLIMATÉRIO: EVOLUÇÃO DO CONCEITO 

  

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define climatério feminino como 

sendo a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo; engloba o 

intervalo etário dos 37 a 65 anos (CHEDRAUI et al., 2014). 

 Aldrighi et al. (2005) ratificam que o climatério é um período de transição, 

marcado por manifestações decorrentes do progressivo esgotamento folicular 

ovariano e consequente redução do estrogênio sanguíneo (estradiol), que culmina 

na ultima menstruação da vida, denominada de menopausa.  

 Mais recentemente, com o avanço da tecnologia nas determinações séricas 

dos hormônios esteroides surgiram estudos que puderam melhor caracterizar o 

início do climatério. Assim, Gracia et al. (2005) propuseram o conceito de 

envelhecimento ovariano, processo marcado pelo contínuo consumo folicular 

ovariano e, constituído por cinco estágios clinicamente identificados como fetal, 
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infantil, reprodutivo, transição menopausal e pós-menopausa. Nesse conceito, o 

climatério engloba os dois últimos estágios supracitados.   

 O estágio reprodutivo começa com a primeira menstruação da vida (menarca) 

e se estende até o estágio da transição menopausal, cujo inicio é clinicamente 

detectado pelas queixas de irregularidades menstruais, que incluem desde simples 

atrasos até ausência menstrual (amenorreia), entretanto sempre inferiores a doze 

meses. A ausência menstrual igual ou superior aos doze meses caracteriza a 

menopausa e, a partir daí emerge o ultimo estágio do envelhecimento ovariano, 

denominado de pós-menopausa, e que se estende até o final da vida da mulher 

(GRACIA et al., 2005; FANTASIA e SUTHERLAND, 2014).  

 No estágio da pós-menopausa, os ovários não produzem mais estrogênios; 

com isso, os sintomas desconfortáveis podem se acentuar e o risco de agravos 

físicos e psicológicos torna-se ainda maior (ORNAT et al., 2013). 

Estima-se que a população feminina brasileira é de 99 milhões (IBGE, 2013), 

sendo que 41% dela se encontra na faixa etária entre 35 e 65 anos, intervalo que 

corresponde aos estágios da transição e pós-menopausa, portanto no climatério.  

 Aldrighi et al. (2005) observaram que a última menstruação ocorre aos 48,6 

anos, sendo que nas fumantes pode ocorrer a antecipação em quase dois anos.  

 Além de todo significado endócrino, a menopausa, é referida em aulas pelo 

Professor Aldrighi como sendo um processo natural do envelhecimento feminino e 

representa importante marco da vida da mulher, que se associa a uma sucessão de 

eventos com repercussões biológicas, sociais e psicológicas (SCHMIDT, 2012).  

Na transição menopausal, as frequentes irregularidades menstruais somam-

se a outras queixas físicas e psicológicas como depressão, ansiedade, irritabilidade 

e estresse (FANTASIA e SUTHERLAND, 2014), que, geralmente comprometem a 

qualidade de vida. 

Há controvérsias se os sintomas psicológicos decorrem exclusivamente da 

instabilidade na produção de estrogênios ou se fatores psicossociais também 

tenham participação na sua eclosão (BOSWORTH et al., 2001; RAUMA et al., 2013). 

 Apesar dessas controvérsias, constata-se que 60 a 80% das mulheres após a 

menopausa exibem sintomas psicológicos, até mesmo antes da parada fisiológica da 

menstruação (BOSWORTH et al., 2001; ALDRIGHI et al., 2005; POLISSENI et al., 

2009; BORKOLES et al., 2015). 
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 O sintoma mais prevalente obervado no climatério são as ondas de calor; 

ocorrem em 70% das mulheres e, em geral são referidas no tronco, pescoço e 

cabeça. Podem durar de um a cinco minutos e a temperatura aumenta em dois a 

nove graus Celsius, São acompanhadas de vermelhidão facial e suor excessivo; 

decorrem do desequilíbrio entre as temperaturas periférica/central e relacionam-se 

diretamente com a redução do estrogênio (PEDRO et al., 2003; FREEMAN et al., 

2005; VALADARES et al., 2008; GALLICCHIO et al., 2015,). Para Sievert e Flaganan 

(2005), entre os fatores desencadeantes estão o estresse e sedentarismo.  

 O estresse observado no climatério pode estar vinculado não só as próprias 

mudanças hormonais, mas também ao significado de finitude e perda da 

feminilidade que muitas mulheres associam ao período, o que aumenta o risco de 

depressão e ansiedade (WOJNAR et al., 2003; AVIS et al., 2015). 

 

 

1.2 ESTRESSE: EVOLUCAO DO CONCEITO 

 

 

 A palavra “stress”, de uso corrente na língua inglesa, provém do latim 

“stringere” = tensionar. A palavra "estresse" começou a ser empregada na área da 

saúde no século XVII, por Hans Selye, para descrever um estado de tensão 

patogênico do organismo e a definiu como uma reação inespecífica do organismo a 

qualquer demanda. Guido (2003) considera-o como uma reação defensiva fisiológica 

do organismo em resposta a um estímulo aversivo.  

 Lazarus (1966) introduziu o conceito de estresse, psicológico como sendo 

uma experiência particular do indivíduo, prioritariamente associada a fatores 

cognitivos e emocionais, os quais permitiriam a interpretação da situação como 

sendo estressora. 

 Mason (1968) foi o primeiro a mensurar as concentrações de hormônios do 

estresse e identificou determinantes psicológicos capazes de induzir uma resposta 

ao estresse; concluiu que não se trata de um fenômeno inespecífico, mas sim de 

uma resposta desencadeada pelo organismo frente a situações imprevisíveis. 

 Para Broom (2004), o estresse representa um estímulo ambiental sobre um 

indivíduo, suficiente para sobrecarregar seus sistemas de controle e reduzir sua 

adaptação. Inúmeros outros estudiosos reforçam a ideia de interação entre estímulo 
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e reação do organismo e que podem envolver componentes físicos e/ou psicológicos 

diante de uma situação irritante, de medo, excitante, confusa ou até de muita alegria 

(LIPP, 2003; AVIS et al., 2015). Pode ainda ser desencadeado por qualquer outra 

situação que gere uma reação, com manifestações fisiológicas psicológicas e 

comportamentais (CUNGI, 2006). 

 Araujo, Santo e Servo (2009) diante de todas as definições anteriores 

ampliaram o conceito; advogam que o estresse é um processo que compreende o 

estímulo, percepção e respostas endócrino-psicológicas que podem ocorrer frente a 

qualquer situação seja ruim ou boa. 

 Atualmente, o estresse é considerado como um processo de adaptação geral 

por meio de respostas fisiológicas, frente a estímulos ambientais adversos; trata-se 

de um estado de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio interno do organismo 

(BOTELHO et al., 2014).   

 Na análise da evolução do conceito, percebe-se que o estresse abrange as 

consequências físicas e psíquicas e, também as implicações na qualidade de vida. 

 

 

1.3 FISIOLOGIA DO ESTRESSE 

 

 

 Em condições normais, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), propicia a 

síntese e liberação do cortisol dentro de uma flutuação fisiológica denominada de 

ritmo circadiano, que se caracteriza por um pico na sua concentração no inicio da 

manhã (oito horas) e declínio ao longo do dia (SCHEER et al., 2009). Após ser 

produzido pela zona fasciculada da córtex adrenal, o cortisol é logo metabolizado no 

fígado, onde estimula a glicogênese, ou seja, forma glicose a partir de aminoácidos 

e outras substâncias (SHIMADA  e HIGURASHI, 2013).  

No estresse, as respostas são mediadas pelo eixo HHA e pelo sistema 

nervoso autônomo (SNA).  

 O SNA responsabiliza-se pela resposta imediata ao agente estressor, tanto 

por ações do sistema simpático e parassimpático nas curtas respostas fisiológicas 

(GREENBERGH, 2002). De fato, pela rápida liberação de noradrenalina nas 

terminações dos nervos simpáticos, em segundos, ocorre aumento da frequência 
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cardíaca e pressão arterial, que se mantém pela estimulação simpática da medula 

da adrenal. Entretanto, essa excitação do SNA diminui rapidamente, devido ao 

reflexo parassimpático, justificando as respostas de curta duração frente ao estresse 

(ADAMEOVA, ABDELLATIF e DHALLA, 2009).  

 O estresse ativa ainda o eixo HHA, pois estimula os neurônios do núcleo 

paraventricular do hipotálamo liberando corticotrofina (CRH) e, esta, por sua vez, 

exerce efeitos em várias áreas cerebrais, como amígdala, hipocampo, locus 

ceruleous e hipófise anterior, sendo que esta, na sua parte anterior, libera o 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que atua na córtex adrenal desencadeando a 

liberação de cortisol (DIELEMAN et al., 2014).         

Durante o estresse, o HHA torna-se muito estimulado, conforme se constata 

pelo pico de concentração plasmática do cortisol que, logo a seguir, se reduz, em 

função da latência da transmissão sináptica (DIELEMAN et al., 2014).  

 O cortisol, principal hormônio envolvido no estresse, é secretado de forma 

pulsátil e sua liberação aguda no evento estressante decorre do incremento das 

catecolaminas, que inicia uma resposta em cascata de eventos hormonais, 

desencadeada pelo agente estressor (POURSAEID, FALAHATKAR e VAN DER 

KRAAK, 2014). 

 Após a eliminação dos fatores estressores, a concentração do cortisol 

aumenta ainda durante 15 a 20 minutos, antes do seu decaimento. A ativação do 

cortisol em resposta ao estresse é protetora num curto período; porém, se o estimulo 

estressante for crônico ou intenso podem ocorrer consequências negativas a longo 

prazo (MURTA e TRÓCCOLI, 2009). 

O cortisol pode ser mesurado no plasma, saliva e urina. No plasma, apenas 

10% se apresenta livre e biologicamente ativo, enquanto que 90% está ligado a 

proteínas plasmáticas. Ainda que as medidas de cortisol no plasma e na saliva 

produzam resultados altamente correlacionados, as concentrações de cortisol são 

menores na saliva (SHIMADA e HIGURASHI, 2013).  

 Para se avaliar a resposta do eixo HHA em indivíduos saudáveis, ou 

submetidos ao estresse, a medida do cortisol sérico é um método confiável (RASK et 

al., 2012). Entretanto, sua mensuração pode ser influenciada por fatores como sexo, 

estilo de vida, sono, e status menopausal. Wojnar et al. (2003) notaram incremento 

do cortisol após a menopausa e justificaram o achado pelas ondas de calor que 

atuam como um agente estressor.  
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1.4 FASES DO ESTRESSE 

 

 

 O processo de estresse inclui três fases distintas: alerta, resistência e 

exaustão, conhecidas popularmente como “alarme, adaptação e esgotamento” 

(LIPP, 2009). 

A fase de alerta se instala quando o organismo percebe o estressor. É 

apontada como uma fase positiva, tal como se fosse um susto, onde o hipotálamo 

ativa o SNA e o eixo HHA (LUKA et al., 2014). 

Nessa fase de alerta (choque), momento em que o indivíduo experimenta o 

estímulo estressor, ocorrem alterações fisiológicas exuberantes como aumento da 

frequência cardíaca e pressão arterial; contração do baço com o intuito de lançar 

mais glóbulos vermelhos à circulação para melhorar a oxigenação do organismo e 

de outras áreas estratégicas; liberação de glicose pelo fígado para ser utilizada 

como alimento e energia para os músculos e cérebro; aumento da frequência 

respiratória/dilatação dos brônquios; dilatação das pupilas, aumento do número de 

linfócitos na corrente sanguínea (BALLONE, 2005; LUKA et al., 2014) e, mais 

raramente palidez e respiração ofegante. 

A fase de resistência se instala quando o estressor permanece presente por 

períodos prolongados (SELYE, 1959). O organismo tenta se avigorar para manter 

estáveis os níveis de energia, a composição sanguínea, bem como tenta reduzir as 

consequências dos distúrbios emocionais. Essa fase se caracteriza por 

hiperatividade da glândula adrenal (SADIR e LIPP, 2013) e, é também considerada 

como uma tentativa do organismo retornar a um estado de equilíbrio. 

Na fase de exaustão, o estresse ultrapassa a possibilidade do individuo 

conviver com este sintoma. Assim, ocorrem falhas nos mecanismos de adaptação e 

déficit nas reservas de energia (LIPP, 2005). Sintomas somáticos e psicossomáticos 

se tornam exuberantes, como queda na produtividade e o acometimento de doenças 

pode evoluir de maneira grave (THOMAS et al., 2012), com destaque para a 

hipertensão arterial, depressão, ansiedade e disfunções sexuais. Pode ocorrer 

incapacidade do organismo de retornar ao equilíbrio, o que aumenta o risco de um 

dano fisiológico irreversível.  
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Assim, o estresse é composto de fases sucessivas, sendo que a última, a de 

exaustão, é alcançada apenas nas situações mais graves e, normalmente, 

persistentes. Nesta fase, as concentrações séricas de cortisol, muitas vezes, se 

encontram estáveis devido à acomodação do organismo (BENEDETTI, OLIVEIRA e 

LIPP, 2012).  

 O individuo sob o estresse pode passar do estado de alerta para o de 

resistência em questão de segundos e, dois são os sintomas mencionados nesses 

casos: a sensação de desgaste generalizado sem causa aparente e a dificuldade 

com a memória. 

 Recentemente surgiu um novo modelo do estresse denominado quadrifásico, 

apoiado nas observações de Lipp (2000) que identificou uma quarta fase, a “quase-

exaustão”, situada entre a “fase de resistência” e a “fase da exaustão”. Esta nova 

fase se caracteriza por um enfraquecimento do individuo, que não consegue mais se 

adaptar ou resistir ao estressor. As doenças começam a surgir, porém, ainda não tão 

graves como as da fase da exaustão. É uma fase caracterizada por muita ansiedade 

(LIPP, 2009; MALAGRIS et al., 2009). 

 As reações ao estresse são, portanto, resultados de esforços de adaptação. 

Assim, se a reação ao estímulo agressor for constante e intensa, poderão ocorrer 

como consequência, doenças ou maior predisposição ao desenvolvimento das 

mesmas (THOMAS et al., 2012; GOYAL et al., 2014). 

 

 

1.5 SINTOMAS DO ESTRESSE 

 

 

 O estresse provoca reações hormonais que desencadeiam notáveis 

modificações físicas e emocionais. 

 Emocionalmente, o estresse é capaz de produzir sintomas, como apatia, 

depressão, desânimo, sensação de desalento, hipersensibilidade emotiva, raiva, ira, 

irritabilidade, tensão, angústia, insônia, alienação, dificuldade de concentração, 

tiques nervosos, fadiga, irritabilidade, baixa autoestima, preocupação constante, 

ciúmes excessivos, dificuldades interpessoais, preocupação excessiva, inabilidade 

de concentração, ansiedade e, em pessoas predispostas, até surtos psicóticos 
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(DIELEMAN et al., 2014). Na mulher, podem ainda ser agregados dor pélvica e 

mamaria, acne e pele seca (LIPP, 2007). 

 Entre os sintomas físicos são relatados aumento da sudorese, tensão 

muscular, ranger de dentes, hiperatividade, náuseas, mãos e pés frios, dores nas 

costas e no pescoço, azia, diarreia, gastrite, úlcera, enjoo, coceiras pelo corpo, 

resfriados frequentes e boca seca (LIPP e MALAGRIS, 2001; FLECKER et al., 2013; 

POURSAEID, FALAHATKAR e VAN DER KRAAK, 2014). 

 O estresse pode também desencadear sintomas vasomotores e ele pode 

advir de situações psicossociais como perda de emprego, aposentadoria, e 

sobrecarga de responsabilidades (MURTA e TRÓCCOLI, 2009). 

 

 

1.6 FATORES INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DO ESTRESSE  

 

 

Belancieri (2005) admite a presença de fatores físicos e psicológicos no 

determinismo do estresse. De fato, muitas vezes, o evento independe do mundo 

interno do individuo e envolve componentes externos como mudanças político-

econômicas e sociais, acidentes, inquietudes no trabalho, aposentadoria e morte. 

 Malagris e Lipp (2014) classificam os estressores externos em ambientais, 

familiares e sociais. Entre os ambientais são relatados o viver em bairro inseguro, a 

poluição, ruídos, condições de vida desconfortáveis e a criminalidade. 

Chida e Steptoe (2009), por sua vez, enfatizam os estressores pessoais, 

especialmente os relacionamentos com amigos, parceiros e membros de família, 

desavenças conjugais, educação de adolescentes rebeldes, cuidar de membro 

familiar cronicamente doente. 

Estressores no trabalho, como a insatisfação, carga horária extenuante, 

remuneração insuficiente, política organizacional, conflitos com o patrão ou colega, 

aposentadoria são destaques como desencadeadores (MALAGRIS e LIPP, 2014). 

Os estressores sociais comprometem expressivamente a qualidade de vida e 

são mencionados a pobreza, pressões financeiras, as perseguições racial e sexual 

ou assédio, desemprego, isolamento e falta de apoio social. 
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 Além das causas externas do estresse, há ainda expectativas irrealistas, 

cognições distorcidas, perfeccionismo, sonhos inalcançáveis, desejos e fantasias. 

Estados emocionais também podem assumir a função de geradores de estados 

tensionais, que ocasionam a ansiedade e estresse (CHIDA e STEPTOE, 2009; 

BOTELHO et al., 2014). Desta forma, estímulos externos e internos podem se somar 

na determinação da intensidade do estresse. 

 

 

1.7 SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

 

Os sintomas musculoesqueléticos expressam um fenômeno ou sinal de lesão 

ou perturbação funcional do sistema musculoesquelético, podendo ocorrer 

isoladamente em um local ou em associação a outros; acometem comumente 

regiões corporais, como a coluna vertebral, membros superiores e região escapular 

(BRASIL, 2000). 

 Variam desde um simples desconforto, que ao persistirem, redundam em 

lesões, compensações posturais e consequente inabilidade (AMADIO e RUSSOTTI, 

1990; SIPILÄ, FINNI e KOVANEN; 2015), gerando ate a interrupção de atividades 

práticas da vida diária (SIEMON e BORISCH, 2002). 

 Coury (1995) definiu o desconforto musculoesquelético como uma percepção 

física desagradável relacionada à fadiga aguda e sobrecarga física. Sua 

identificação deve se apoiar nos relatos objetivos da presença de características dos 

sintomas, como local, tipo, intensidade, frequência e a duração do desconforto. 

 Lundy-Ekman (2004), além da dor, valoriza a queimação, sensação de peso, 

agulhadas ou formigamento. Schmidt e Kohlmann (2005) referem que 70% das 

mulheres já experimentaram sensações de desconforto provenientes do sistema 

musculoesquelético; notaram maior prevalência na quarta década da vida, 

especialmente na região lombar e membros superiores e em 55% a 80% estava 

associado à ansiedade e estresse.  

 O Ministério da Saúde (2010) confirma que 50% dos sintomas 

musculoesqueléticos relacionam-se a fatores emocionais, sobretudo após a 

menopausa.  
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 A dor e o desconforto em diversas partes do corpo funcionam como um 

mecanismo de defesa, informando ao Sistema nervoso central que os tecidos podem 

estar em perigo, mesmo que não haja qualquer dano físico. Silva (2007) reforça que 

os sintomas musculoesqueléticos principalmente em mulheres na menopausa se 

relacionam diretamente com o humor, experiências anteriores, crenças, atitudes, 

conhecimentos e significados simbólicos atribuídos (SIPILÄ, FINNI e KOVANEN; 

2015).  

 Assim, essas manifestações transformam a funcionalidade física e o estado 

emocional do individuo e, especialmente na menopausa, a ansiedade e o estresse 

associam-se diretamente com a presença dos sintomas musculoesqueléticos. Muitos 

autores confirmam esse fato e justificam que o estresse e a ansiedade ao 

promoverem aumento da tensão física, reduzem a capacidade de relaxamento do 

tônus muscular e com isso o surgimento de dores e desconfortos (HUANG, 

FEUERSTEIN e SAUTER, 2002; ARAÚJO et al., 2006 ). 

 Na análise apurada da literatura pertinente, constata-se nítida escassez de 

dados que tivessem investigado a prevalência de estresse na menopausa, bem 

como sua relação com a concentração sérica de cortisol. Ademais, inexistem 

estudos que avaliaram a associação dos sintomas musculoesqueléticos com o 

estresse e ansiedade. Por isso, motivamo-nos a estudar tais aspectos, visando não 

só a melhor compreensão do tema, mas também poder contribuir na elaboração de 

diretrizes no âmbito da saúde pública e colaborar na implementação de políticas de 

saúde e na promoção de uma melhor qualidade de vida às mulheres. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

 

 Investigar a presença do estresse por meio do Inventário de Sintomas de Stress 

(ISSL) em mulheres na menopausa e caracterizá-lo segundo sua fase. 

 

 Identificar os fatores associados á percepção do estresse em mulheres da 

Plataforma PROSAPIN. 

 

 Associar a percepção do estresse com os sintomas musculoesquelético, segundo 

regiões corporais, frequência duração e intensidade. 

 

 Avaliar as concentrações do cortisol matinal nas mulheres na transição 

menopausal e pós-menopausa. 

 

 Correlacionar à concentração de cortisol com a percepção de estresse nas 

mulheres na menopausa. 
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3 HIPÓTESES 
 

 

Considerando os distúrbios emocionais ansiedade e depressão prevalentes 

no PROSAPIN (2007), bem como ausência de dados oficiais da Secretaria Municipal 

de Saúde de Pindamonhangaba a respeito do estresse em mulheres na menopausa 

foram estabelecidas para este estudo as seguintes hipóteses, espera-se: 

 

 Que a prevalência da percepção do estresse nas mulheres na menopausa 

seja elevada principalmente em decorrência dos sintomas vasomotores (ondas de 

calor). 

 

 Presença de associação positiva entre a presença do estresse e os sintomas 

climatérios.  

 

 Aumento dos níveis do cortisol matinal é diretamente proporcional à presença 

de sintomas musculoesqueléticos. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS  
 

 

Este estudo faz parte da plataforma de pesquisa PROSAPIN, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da FSP/USP (nº 312.957) com o título “Projeto de 

Saúde de Pindamonhangaba - fase II (PROSAPIN - 2012)”, sob a coordenação do 

Professor Doutor José Mendes Aldrighi (Anexo A). 

Os resultados obtidos pelo PROSAPIN chamam a atenção quanto à 

precariedade da saúde e da qualidade de vida das mulheres na transição e após a 

menopausa, uma vez que foram encontradas prevalências consideravelmente 

superiores às relatadas na literatura para esta faixa etária, tais como a ansiedade 

(49,8%) e depressão (33,7%). Todavia, não foram avaliados alguns sintomas como o 

estresse e os musculoesqueléticos, tão presentes no período da menopausa e 

associados diretamente com a ansiedade e a depressão. 

 Dessa forma, o presente estudo visou auxiliar no preenchimento dessa 

lacuna, acreditando que o trabalho com mulheres na transição e após a menopausa 

emerge como iniciativa importante no âmbito da saúde pública. 

 

 

 4.1 TIPO DE ESTUDO E VARIÁVEIS 

 

 

 Trata-se de um estudo de corte transversal analítico (HULLEY et al., 2003), o 

qual nos permite estimar a prevalência de estresse em mulheres na menopausa 

assim como identificar os fatores associados a este sintoma. A variável de desfecho 

foi o estresse e as variáveis independentes variáveis epidemiológicas e clinicas. 

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

 O presente estudo foi realizado em Pindamonhangaba-SP, no Programa de 

Saúde da Família (ESF). O município contava com uma população de 154.082 

habitantes (BRASIL, 2014), sendo 79.712 mulheres.  
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Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a rede assistencial 

básica, composta de 21 unidades, cobrindo 39,9% da população, abrangendo 

aproximadamente 10.000 mulheres de 35 a 59 anos (BRASIL, 2012). 

 

 

4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO E AMOSTRA 

 

 

A população do estudo corresponde a plataforma PROSAPIN, a qual tem 

como referência mulheres de 35 a 65 anos cadastradas na ESF no ano de 2007 (N = 

7.212). 

Amostra selecionada de forma probabilística usando o procedimento de 

amostragem sistemática estratificada por idade e unidade de saúde, com partilha 

proporcional; calculada a partir da menor prevalência estudadas (síndrome 

metabólica 20%, ROYER et al., 2007) e um erro máximo de 3% em 95% das 

possíveis amostras. 

Das 749 mulheres participantes do PROSAPIN em 2007, 11% (82 mulheres) 

não foram localizadas pela Unidade Saúde da Família (USF) e pesquisadores em 

2014. 

Para o presente estudo foram convidadas as 667 mulheres da plataforma 

PROSAPIN, acrescida de uma nova amostra selecionada em 2014. 

 

 

4.4 CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

 

 

Em 2014 foi realizado um sorteio de 543 mulheres (ordem de idade e unidade 

com partilha proporcional), com base na população de referência (N = 9.202). 

Totalizando uma amostra de 1.200 mulheres. 

A fim de mostrar que a amostra da plataforma era suficiente para atingir os 

objetivos propostos, realizamos os cálculos amostrais. 

 A presença do estresse entre as mulheres na literatura varia de 18,5% a 

66,3%, esta diferença se dá pela idade, ocupação, condição socioeconômica e/ou 
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outra morbidade associada. Para este estudo, o cálculo foi baseado na prevalência 

de 22,8% (APÓSTOLO et.al., 2011), admitida uma margem de erro de 5%, em 95% 

das possíveis amostras. 

 De forma que o tamanho da amostra necessária para este estudo seria de 

aproximadamente 340 mulheres (considerando 20% para possíveis perdas). 

 

n0 = p . q . z
2 

d
2 

n0 = 0,228 . 0,772 . 1,96
2 

0,05
2 

n0 ~ 270,4 

n0 ~ 271=  n = n0  / 0,80 = 

n ~ 340 mulheres 

 

 Portanto, a amostra de mulheres da plataforma excedeu ao necessário para a 

realização deste estudo. 

 

 

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Foram incluídas as mulheres cadastradas na ESF de Pindamonhangaba de 

35 a 72 anos No período menopausal.  

A menopausa foi definida como a última menstruação da vida da mulher 

(NAMS, 2014), considerada quando a amenorréia exceder 12 meses consecutivos. 

 Foram excluídas as mulheres com problemas neurológicos, distúrbios 

psicológicos graves prévios e que, por algum motivo de cognição, não conseguiram 

responder o questionário. 

 

 

4.6 PROCEDIMENTOS DE CAMPO 

 

 

 Inicialmente foi refirmada uma parceria com a SMS de Pindamonhangaba, 

para a continuação dos estudos por meio de uma carta de anuência (Apêndice A).  
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 Este projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade de São Paulo da Faculdade de Saúde Pública e após 

aprovação (nº 154.434 - Anexo B) e financiamento deu-se o inicio da coleta de 

dados. 

O projeto e a logística do estudo foram apresentados em uma reunião com 

participação dos pesquisadores, gestores da SMS de Pindamonhangaba e das 21 

USF. Os gestores realizaram um levantamento das mulheres com idade de 35 a 65 

anos e confirmaram residência das mulheres de 2007.  

Posteriormente a entrega das listas formou-se a população de referência 

(9.202 mulheres), após o sorteio, cada USF recebeu os convites individuais com o 

agendamento da coleta. Estes convites foram entregues pelos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) (Figura 1).      

 

 

                          Figura 1: Fluxograma do planejamento inicial do estudo. 

 
 
 

  

 A coleta de campo seguiu a mesma logística de 2007, sendo agendados 

previamente com cada USF (Figura 2).      
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      Figura 2: Fluxograma de coleta.  

 
                                                         
 
 Foram incluídas no estudo apenas as mulheres que concordaram em 

participar do estudo e que assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Apêndice B), todos os requisitos dispostos na resolução 466/12 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012) foram obedecidos. 

 

 

4.6.1 Equipes de coleta 
 

 

 Para compor as equipes de trabalho foram convidadas alunas do curso de 

fisioterapia da Fundação Universitária Vida Cristã (Faculdade de Pindamonhangaba) 

e do curso técnico de enfermagem da Escola Tableau de Pindamonhangaba. 

Uma equipe de 15 entrevistadoras foi previamente habilitada para entrevistar 

as mulheres passando por dois dias de treinamento. Foi realizado um estudo piloto 

com quatro mulheres para cada entrevistadora.  
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Para as medidas antropométricas dez alunas foram previamente capacitadas 

e calibradas entre si após alta concordância no coeficiente de correlação de Pearson 

foram a campo para realizar as medidas propostas (Apêndice C).  

A coleta de sangue foi realizada por uma enfermeira do Laboratório de 

Análises Clínicas de Pindamonhangaba seguindo-se as normas de jejum e preparo 

preconizadas, as análises bioquímicas foram realizadas pelo próprio Laboratório. 

 

 

4.6.2 Etapas da coleta 
 

 

 Etapa I: 

Em data pré-agendada, os pesquisadores foram até a USF (manhã) com as 

equipes (entrevista e antropometria). O tempo médio da antropometria foi de 20 

minutos e entrevista uma hora e meia.  

Devido ao baixo comparecimento das mulheres no período da tarde foram 

realizadas buscas domiciliares.  

 

 

                                        Figura 3: Fluxograma da Etapa I da coleta. 

                     

 

 

 Etapa II: 

Após visitar todas USF, adotou-se o sistema de busca domiciliar nos dois 

períodos. Vale ressaltar que nesta visita, a mulher recebeu o recipiente para coleta 

da urina e orientações para procurar o Laboratório de Análises Clínicas.  
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                                   Figura 4: Fluxograma da Etapa II da coleta.     

                                 
                     

 

 Etapa III: 

A equipe de pesquisadores entrou em contato telefônico para agendamento 

de coleta domiciliar de sangue. Vale salientar que a coleta foi realizada pela mesma 

enfermeira, funcionária do Laboratório de Análises Clinicas. 

 

 

                                       Figura 5: Fluxograma da Etapa III da coleta. 

                      

 

 

A disponibilização dos telefones ocorreu pela liberação de acesso do cadastro 

geral das participantes do próprio Laboratório (Figura 6). 

 
                                       Figura 6: Cadastro das mulheres no Sistema Laboratorial. 
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Como controle de qualidade, os coordenadores de campo permaneceram 

presentes permanentemente nos locais de coleta e acompanharam as entrevistas e 

medidas antropométricas. Todos os dados foram conferidos diariamente pelos 

pesquisadores.  

Cerca de 10% das entrevistas foram replicadas parcialmente via telefone; os 

dados foram comparados com as entrevistas originais para averiguar a qualidade, 

visando identificar eventuais imprecisões, erros sistemáticos ou mesmo fraudes. 

 

 

4.7 QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 

 

 

 A coleta foi realizada com um Tablet, ASUS (Android 6.2), as informações 

foram colhidas pelo Open Data Kit (ODK), que permite a coleta e envio de dados a 

um servidor on-line. A elaboração do questionário eletrônico foi realizada pelos 

pesquisadores com base em questionários validados por meio de uma planilha do 

Microsoft Excel (Figura 7).  

 

 

                          Figura 7: Construção do questionário eletrônico. 

 

              
 

 Programa baseado no xls2xform, lido pelo ODK Collect, gerando o arquivo 

com as respostas. Cada entrevista foi salva em uma pagina Xlm e depois de 

realizado o upload no site da plataforma PROSAPIN fornecendo os dados em 

planilhas (Figura 8). 
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                         Figura 8: Site Plataforma PROSAPIN (upload dos arquivos). 

  

 

 

4.8 INVESTIGAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 

 Para a verificação das variáveis de desfecho estresse foi adotado o 

Inventário de Sintomas de Stress (ISSL), (Anexo C) validado por Lipp e Guevara 

(1994) que identifica o estresse e suas fases.  

A aplicação do ISSL, segundo o seu manual pode ser executado por qualquer 

pessoa capacitada, entretanto sua correção e interpretação devem ser realizadas 

por um psicólogo, de acordo com as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, 

deste modo, as análises deste estudo foram realizadas pela psicóloga Priscila Carla 

Paixão Pereira (CRP 06/79121). 

O Inventário consta de 53 questões, sendo 34 itens de sintomas físicos e 19 

psicológicos. Inicialmente composto por três agrupamentos de questões que 

abrigam os sintomas experimentados nas últimas 24 horas (fase I - Alerta), na ultima 

semana (fase II - resistência) no ultimo mês (fase III (IV) - Exaustão), entretanto o 

ISSL permite a construção de um modelo quadrifásico, sendo a fase III “quase-

exaustão” diagnosticada tendo como suporte a frequência dos itens assinalados na 

fase de resistência.  

 Para os sintomas musculoesqueléticos foi utilizada o Questionário 

Nórdico. A versão brasileira deste instrumento foi traduzida e validada por Pinheiro, 

Tróccolii e Carvalho (2002), desenvolvido para padronizar a mensuração de relato 

de sintomas musculoesqueléticos dividido em dez regiões anatômicas (do pescoço, 

ao pé), com questões quanto à presença de dores nos últimos 12 meses e sete dias. 
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 Complementando o instrumento os sintomas foram caracterizados quanto à 

intensidade, frequência, duração e estado de acordo com Coury (1995). 

* Dados laboratoriais: Cortisol. O cortisol é o principal hormônio 

glicocorticóide produzido pelo córtex adrenal humano, com variações circadianas 

sendo o maior nível encontrado em torno de 8:00h. Pode ser mesurado no plasma, 

saliva e urina. As medidas de cortisol (plasma e saliva) produzem resultados 

correlacionados, entretanto as concentrações na saliva são mais baixas, assim, 

optamos pela concentração sérica de cortisol no plasma (SHIMADA e HIGURASHI, 

2013). 

O exame hormonal para cortisol foi coletado por meio da amostra 

sanguínea no período da manhã obedecendo as normas de preparo e jejum. Os 

valores de referência em adultos não atletas de 5,0 - 25,0 µg/dl (SILVA et al., 2007).  

Todas as mulheres foram submetidas à coleta de sangue, utilizando seringa 

hipodérmica 8ml. Após a coleta, o sangue foi armazenado em um tubo de ensaio 

com gel separador em centrífuga em 3000 rpm por cinco minutos, pipetou-se 5ml de 

soro e armazenou-se o material em tubo de vidro sob refrigeração de 3 a 5°C.  

As demais variáveis foram investigadas por meio de dados pessoais, 

antropométricos, laboratoriais, clínicos e epidemiológicos se encontram no caderno 

de variáveis (Apêndice D).  

 

 

4.9 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Foi construído um banco de dados para armazenar as entrevistas coletadas. 

Primeiramente as mulheres foram descritas, usando medidas de tendência central e 

de dispersão, segundo as características epidemiológicas e clinicas. 

As distribuições de frequências foram apresentadas por meio de tabelas e 

gráficos. Foi estimada a prevalência para o estresse e seu respectivo intervalo de 

confiança de 95%. Testes de correlação (Kappa) e testes diagnósticos foram 

realizados comparando a percepção do estresse com a concentração do cortisol. 

Na analise multivariável foi usado um modelo de regressão logística 

constituído para estimar o efeito conjunto das variáveis independentes do estresse.  
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

 

 

 O estudo foi composto por 1200 mulheres de 35 a 72 anos cadastradas em 

21 USF (Pindamonhangaba); destas 202 não foram incluídas devido a mudança de 

endereço, falecimento e critérios de exclusão. Assim, a amostra totalizou 998 

mulheres, com uma perda de 9,7% (Figura 9). 

 

 

          Figura 9: Fluxograma da amostra do PROSAPIN. 
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Das 901 mulheres entrevistadas, 66 se recusaram a realizar a coleta de 

sangue e, 17,0% não compareceram ao laboratório. Assim, 78,4% das mulheres 

(682) participaram da coleta de sangue (Figura 10). 

 

 

                                  Figura 10: Fluxograma da amostra sanguínea. 
 

 
 

 

5.2 PERFIL DAS MULHERES 

 

 

Das 917 participantes do estudo, 84,4% eram moradoras na área urbana, 

8,0% na rural e 7,6% em áreas consideradas mistas (urbana/rural).  

 A média de idade das participantes foi de 51,9 anos, sendo que a maior 

proporção situou-se nos 55 anos ou mais (39,3%). A maioria era casada (84,4%), 

branca (48,7%), católica (57,8%), alfabetizada (87,7%), tinham estudado em escola 

pública (95%) e trabalhavam (51,0%); 45,1% recebiam até um salário mínimo (R$ 

724,00) e pouco menos da metade (45,9%) tinha renda familiar de até dois salários 

(Tabela 1). 
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Tabela 1: Distribuição do perfil sociodemográfico das mulheres da plataforma PROSAPIN, 
Pindamonhangaba-SP, 2014 (n=901). 
 

VÁRIAVEIS SÓCIODEMOGRÁFICOS n 
 

% 

Idade (anos) 35 - 44 206 22,8 

 45 - 54 341 37,9 

 55  e + 354 39,3 
    

Estado civil Casada/ com companheiro 760 84,4 

 Separada / Divorciada/viúva 141 15,6 

Cor/raça Branca 439 48,7 

 Parda 354 39,3 

 Preta 71 7,9 

 Outras 37 4,1 
    

Religião Católica 521 57,8 

 Evangélica 336 37,7 

 Outras 25 2,8 

Alfabetizada sim 790 87,7 

 não 111 
12,3 

 
    

Escolaridade Não concluiu a 1ª serie 17 2,0 

 Até 4
a
 série 321 37,9 

 Da 5 a 8ª série 253 29,8 

 1
o
 colegial ou mais 253 29,8 

 Curso superior 5 0,5 

Anos de estudo 1 - 6  452 53,1 

(anos) 7 ou mais 
400 46,9 

 

Trabalha Sim 460 51,0 
 Não 441 49,0 

Renda pessoal 1  220 50,7 

(salário mínimo) 2 ou mais 268 54,9 

Renda familiar  Até 2  404 45,8 

(salário mínimo) 2 ou mais 477 54,2 

Nota: A diferença do total de mulheres em cada variável é devido à ausência de respostas. 

 

 

Das participantes, 26,7% relataram que atuavam como cuidadoras de criança 

e/ou idoso, sendo que destas, 72,9% cuidavam apenas de uma pessoa; 19,6% 

consideraram que se tratava de obrigação incomoda e 29,1% revelaram que não 

gostariam de exercer a função de cuidadora. 
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5.2.1 Dados antropométricos 
 

 

 A média da cintura abdominal (CA) foi de 93,8 cm, sendo que 86,3% das 

mulheres apresentavam CA ≥ 80 cm e, em 69,7% a relação cintura quadril foi 

superior a 0.85; a circunferência do pescoço foi maior que 34 cm em 75,6% (Tabela 

2).  

 

 

Tabela 2: Distribuição das frequências absoluta e relativa dos dados antropométricos 
das mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba- SP, 2014 (n=898). 

DADOS ANTROPOMETRICOS  n % 

Circunferência abdominal (cm) < 80  123 13,7 

 > 80  775 86,3 

Circunferência de pescoço (cm) < 34  219 24,4 

 > 34  678 75,6 

Relação cintura-quadril (cm) < 85  272 30,3 

 > 85  626 69,7 

 

 

5.2.2 Pressão arterial mensurada 
 

 

 A média da pressão sistólica foi de 126,5 mmHg (DP= 18,6 mmHg), e a da 

diastólica foi de 77,2 mmHg; 63,8% das mulheres estavam com pressão diastólica 

maior que 85 e/ou pressão sistólica superior a130 mmHg. 

 

 

5.2.3 História ginecológica e obstétrica 
 

 

 A menopausa ocorreu até os 48 anos em 52,9% das participantes; 59,5% 

delas estavam na pós-menopausa, com a média de idade de 47 anos. A maioria 

nunca utilizou Terapia Hormonal (TH) (89,8%) e, no momento da coleta somente dez 

mulheres faziam uso de TH (11,4%) (Tabela 3).  
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        Tabela 3: História ginecológica das mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba- 
        SP, 2014. 

HISTÓRIA GINECOLÓGICA  n 
 

% 

    

 Menopausa 
Pré-menopausa 364 40,5 

Pós-menopausa 535 59,5 

Idade da menopausa (em anos) 
Até 48 277 52,9 

49 ou mais 246 47,1 

Usou hormônio Não 813 89,8 

 Sim 88 10,2 

Uso de hormônio atual 
Não 78 88,6 

Sim 10 11,4 

 

 

 A média do número de gestações foi de 3,8 e 94,6% das mulheres eram 

multíparas. O parto por via vaginal ocorreu em 66,8%, com episiotomia (50,1%) e 

14,3% fizeram uso de fórceps.  

 Vale salientar que 29,7% das mulheres sofreram pelo menos um aborto 

(Tabela 4).  

 

 

Tabela 4: História obstétrica mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

HISTÓRIA OBSTETRICA  n 
 

% 

Engravidou 
 

 

Não 
 

49 
 

5,4 

Sim 852 94,6 

Parto via vaginal 
Não  283 33,2 

Sim 569 66,8 

Sofreu Aborto 
Não 597 70,3 

Sim 252 29,7 

Uso de fórceps 
Não 727 85,7 

Sim 121 14,3 

Episiotomia 
Não 421 49,9 

Sim 422 50,1 

 
 
5.2.4 Hábitos de vida 
 

 

 Experimentaram o cigarro 33,0% e 17,0% declararam ser fumantes 

atualmente; 40,5% das mulheres relataram que o primeiro cigarro da manha é o que 

ocasionava mais satisfação e, por isso, elas já começavam fumar logo nos primeiros 

cinco minutos após levantarem da cama. 
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Tabela 5: Hábito de fumar mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

 

HÁBITOS DE FUMO 

 

n 

  

% 

  

Sim 

 

297 

 

33,0 

Experimentou fumar Não  595 66,1 

 Não sabe 8 0,9 

Fumante atual Sim 153 17,0 

 Não 739 82,1 

 Não sabe 8 0,9 

Primeiro cigarro após 

acordar 

Dentro de 5 minutos 62 40,5 

Entre 6 e 30 minutos 50 32,7 

Entre 31 e 60 minutos 12 7,8 

Após 60 minutos 24 15,7 

Não sabe 5 3,3 

Cigarro de maior 

satisfação 

O primeiro da manhã 108 70,6 

Outros 40 26,1 

Não sabe 5 3,3 

 

 

Nunca experimentaram bebida alcoólica 25,4% das participantes e 84,9% 

relataram ser abstinentes. No ultimo ano, 5,5% das participantes se envolveram em 

acidentes por causa da bebida e 62,2% já pensaram em parar de beber (Tabela 6). 

 

 

       Tabela 6: Consumo álcool mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 

HÁBITOS DE INGESTA ALCOÓLICA 
n  % 

 
 

Sim 
 

229 
 

25,4 

Experimentou bebida Não  663 73,7 

 Não sabe 8 0,9 
 Sim 127 14,1 

Bebe atualmente Não 764 84,9 

 Não sabe 9 1,0 
    

Frequência de beber 1 x mês ou menos 40 31,5 

2 a 4 x / mês 45 35,5 
2 a 3 x /semana 36 28,3 
4 ou + x/semana 6 4,7 

Acidente como resultado 
de ter bebido 

Nunca 117 92,1 

Sim não no ultimo ano 7 5,5 
Sim no ultimo ano 3 2,4 

Já pensou em para de 
beber 

Sim 79 62,2 

Não 39 30,7 
Não sabe 9 7,1 
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Sedentarismo foi observado em 12,5% e 30,4% das participantes 

caminhavam diariamente. Entre os exercícios praticados nos últimos 12 meses os 

mais prevalentes foram caminhada (48,3%), hidroginástica (15,6%) e 

ginástica/academia (16,8%).  

Ingestão de alimento gorduroso foi notado em 77,4%, que o consumiram três 

ou mais vezes por semana; entre os mais prevalentes foram relatados frango frito 

(55,9%) e batata frita (39,8%). Apenas 15,5% das mulheres consumiram pelo menos 

quatro alimentos ricos em fibras, cinco ou mais vezes por semana. Na figura 11 

constata-se que o consumo de qualquer alimento rico em cafeína foi de 97,3%. 

 

 

                                Figura 11: Ingestão de alimentos e bebidas com cafeína, da plataforma  
                                PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

  

 

 

5.2.5 Morbidades  

 

 

Entre as morbidades, a apneia obstrutiva do sono foi a mais prevalente 

(60,6%), precedida pela síndrome metabólica (46,4%), hipertensão arterial sistêmica 

(46,1%), doenças respiratórias (25,7%) e incontinência urinaria (20,4%).  

 

 

 

 

% 

Consumo de alimentos 
com cafeína 

Ingestão de bebidas 
 com cafeína 
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           Tabela 7: Distribuição das morbidades das mulheres da plataforma PROSAPIN,  
           Pindamonhangaba-SP, 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A média de IMC foi de 29,4 kg/m2 e a prevalência de obesidade atingiu 39,8% 

(IC95%: 24,7% a 45,2%) (Figura 12). 

 

 

                              Figura 12: Classificação do IMC das mulheres da plataforma PROSAPIN,  
                              Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 

 

                               
 

Vale ressaltar que 67,6% das mulheres apresentaram resistência insulínica, 

de acordo com o Lipid Accumulation Product (LAP).  

A depressão mostrou-se prevalente em 49,6% (IC95%: 34,9% a 64,8%), sendo 

que 60,1% das mulheres encontravam-se na pré-menopausa e 25,1% apresentavam 

disforia (depressão leve) (Figura 13). 

 
MORBIDADE 

 
n 

 
% 

Apneia obstrutiva do sono                                                                545 60,6 

Síndrome Metabólica  332 46,4 

Hipertensão arterial  415 46,1 

Doença respiratória  231 25,7 

Incontinência Urinaria  184 20,4 

Síndrome Ovário Policístico  182 20,2 

Diabetes Mellitus                                    176 19,5 

Câncer  30 3,3 

Acidente Vascular Cerebral  29 3,2 

%

% 

Classificação IMC 
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-                        Figura 13: Níveis de depressão das mulheres da plataforma             
                         PROSAPIN, segundo BDI, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

   

 

 

A ansiedade ocorreu em 43,3% (IC95%:37,4% a 59,2%), sendo 61,4% em 

mulheres na pré-menopausa; o nível leve foi o mais frequente (21,5%) (Figura 14). 

 

 

                             Figura 14: Níveis de ansiedade das mulheres da plataforma 
                             PROSAPIN segundo BAI, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 

 
 

 

5.2.6 Uso de medicamentos 
 

 

Algum tipo de medicação foi usado em 66,1%, com média de 1,8 fármacos. 

Os mais prevalentes foram anti-hipertensivo (39,1%), diurético (16,2%) e 

Níveis de depressão 

% 

 

 Níveis de ansiedade 

 

% 

DEPRESSÃO 49,6 

ANSIEDADE: 43,3  
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hipoglicemiante (13,7%); 26,2% utilizavam concomitantemente dois medicamentos 

de classes diferentes (Figura 15).  

Vale ressaltar que apenas 0,9% das mulheres consumiam vitamina D. 

 

 

                                Figura 15: Distribuição relativa segundo o numero de medicamentos relatados 
                                pelas mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 

 

            
 

5.2.7 Concentração sérica 
 

 

 O aumento dos triglicérides (> 150 mg/dL) ocorreu em 31,8% das 

participantes e o colesterol total (> 200 mg/dL) em 44,3%; o HDL >50 mg/dL , em 

61,4%, vitamina D >20 mg/dL em 72,9% e a glicemia de jejum mostrou-se alterada 

para 34,2%, (tabela 8). 

 

 

Tabela 8: Concentração sérica de triglicérides, colesterol HDL e total e glicemia de jejum 
 das mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014 (n=682). 

 

CONCENTRAÇÃO SÉRICA n % 

Triglicérides     > 150 mg/dl 217 31,8 
  < 150 mg/dl 465 68,2 

Colesterol HDL                       < 50 mg/dl 263 38,6 

 > 50 mg/dl 419 61,4 

Colesterol total  < 200 mg/dl 380 55,7 
             > 200 mg/dl 302 44,3 

Vitamina D                < 20 mg/dl 185 27,1 
            > 20 mg/dl 497 72,9 

Glicemia de jejum < 100 em mg/dl 449 65,8 
                    > 100 em mg/dl 233 34,2 
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5.2.8 Exame de urina 
 

 

 Mostrou-se normal na maioria das participantes, 32,6% estavam com infecção 

urinária (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9: Distribuição das frequências absoluta e relativa da urina das mulheres da plataforma 
PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014 (n=669). 
 

DADOS URINA  n % 

 Amarelo  576 99,6 
Cor Avermelhada 2 0,3 

 Verde 1 0,2 

Proteínas 

Presente 4 0,5 

Ausente 656 98,1 

Traços 9 1,4 

Bactérias Abundante 51 7,6 

 Moderada 35 5,2 

 Rara 583 87,2 

Infecção urinária  
 

Sim 
218 32,6 

 Não 451 67,4 

Muco Raro 620 92,6 

 Numeroso 15 2,3 

 Moderado 34 5,1 

 
 

5.2.9 Sexualidade 
 

 

Relações sexuais nos últimos seis meses foram relatadas em 62,7% das 

participantes, sendo que 9,6% com dispaurenia.  

A prevalência de disfunção sexual foi de 69,4% (IC95%: de 56,8% a 82,8%); só 

1,6% das mulheres consideraram a relação sexual como excelente, 22,9% nunca 

sentiram orgasmo com o parceiro e 12,0% das participantes afirmaram que o 

companheiro sofria de ejaculação precoce. 

 

 

5.2.10 Sono 

 

 

Sono ruim foi relatado por 54,9% das participantes; 53,2% relataram roncar 

diariamente, 31,6% paradas respiratórias e 24,1% algum grau de sonolência diurna 

excessiva e insônia (21,1%). 
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5.2.11 Sintomas 

 

 

A presença dos sintomas climatéricos foi referida por 95,1% (IC95%: 94,1% a 

97,8%) e somente 5,9% de forte intensidade (Figura 16); sendo frequente na pós-

menopausa em todos os níveis (Tabela 10).  

 

 

Tabela 10: Distribuição das frequências absoluta e relativa dos sintomas climatéricos das mulheres 
da plataforma PROSAPIN, segundo o status menopausal. Pindamonhangaba-SP, 2014 (n=901). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 16:Sintomas Climatéricos das mulheres da plataforma PROSAPIN                                                   
                              Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 
 

 

Entre os sintomas, predominaram a irritabilidade (72,4%), artralgia (62,9%), 

cefaleia (55,5%) e as ondas de calor (53,8%) (Tabela 11). 

 

 

 

Níveis de 

Sintomas climatérios 

 

PRÉ MENOPAUSA 
 

PÓS MENOPAUSA 

n % n % 

Ausência 
 

26 

 

59,1 
 

18 

 

40,1 

Leve 222 41,8 309 58,2 

Moderado 107 39,5 164 60,5 

Intenso 17 32,1 36 67,9 

% 

Níveis de sintomas 
 

95,1 
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      Tabela 11: Distribuição das frequências absoluta e relativa dos sintomas climatéricos  
      das mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014 (n=901). 

SINTOMAS CLIMATERICOS n % 

Irritabilidade 652 72,4 

Artralgia 567 62,9 

Cefaleia 500 55,5 

Ondas de calor 485 53,8 

Parestesia 458 50,8 

Insônia 445 49,4 

Taquicardia 398 44,2 

Fraqueza 385 42,7 

Vertigem 364 40,4 

Depressão 317 35,2 

 

 

Sintomas musculoesqueléticos ocorreram em 74,8% das participantes, sendo 

mais referidos (61,8%) na pré-menopausa.  

A figura 17 mostra a prevalência dos sintomas de acordo com a região do 

corpo: coluna 67,8% (lombar 27,2%, cervical 21,3% e torácica 19,3%), joelho 

(32,0%) e ombro (28,7%). 

 

 

                   Figura 17: Presença de musculoesqueléticos das mulheres da plataforma  
                   PROSAPIN, segundo regiões corporais, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
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A frequência referida foi de quatro a cinco vezes por semana, intensidade 

moderada e duração superior a quatro horas. Como fatores de melhora foram 

citados uso de medicamentos (60,2%) e de piora o serviço doméstico, carregar 

peso, permanecer sentada e/ou em pé por muito tempo e a idade.  

 

 

5.3 ESTRESSE 

 

 

5.3.1 Estresse - Questionário ISSL 
 

 

A prevalência da percepção do estresse nas mulheres foi de 60,9% (IC95%: 

57,7% a 64,1%). Quando estratificada pela idade, a faixa etária preponderante foi de 

55 e/ou mais anos, sendo que 60,1% na pré-menopausa (Figura 18).   

 

 

                            Figura 18: Distribuição relativa da presença de estresse segundo faixa 
                            etária das mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 
 

 

Na figura 19 pode-se observar que a maioria das mulheres com estresse 

estava na fase de resistência (30,5%) precedida da fase de exaustão (26,2%). 

 

% 

Faixa etária 
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                          Figura 19: Distribuição relativa das fases do estresse das mulheres da  
                          plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

 
 
 

 
 

Na tabela 12 constata-se que todas as fases do estresse foram prevalentes 

na pré-menopausa: alerta (57,5%), resistência (57,1%) e exaustão (64,1%).  

 

 

Tabela 12: Fases do estresse segundo o estágio menopausal das mulheres da plataforma 
PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tocante a idade, as fases de alerta e exaustão mostraram-se prevalente 

aos 55 anos ou mais e as de resistência e quase-exaustão no intervalo de 45 a 54 

anos (Tabela 13).  

 

 

FASES DO ESTRESSE 

 

PRÉ MENOPAUSA 

 

PÓS MENOPAUSA 

n % n % 

Alerta 23 57,5 17 42,5 

Resistência 157 57,1 118 42,9 

Quase-exaustão 17 50,0 17 50,0 

Exaustão 150 64,1 84 35,9 

% 

Fases do estresse 
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Tabela 13: Fases do estresse segundo a idade categorizada em décadas das mulheres da 
plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sintomas físicos do ISSL (figura 20) foram predominantes nas fases alerta, 

resistência e quase exaustão, enquanto os psicológicos na fase de exaustão 

(73,1%). 

Os sintomas de estresse na fase de alerta foram tensão muscular (31,3%), 

sensação da boca seca (28,2%) e insônia (21,9). Na fase de resistência, problemas 

de memória (44,4%), fadiga (26,6%), desgaste físico constante (25,1%), diminuição 

da libido (45,6%), pensar em um só assunto (28,9%) e irritabilidade (20,9%). Na fase 

de exaustão, insônia (35,6%), tontura/vertigem (33,1%), fadiga (31,7%), vontade de 

fugir (35,9%), ansiedade (28,9%) e labilidade emocional (20,9%). 

 

 

                     Figura 20: Presença de sintomas nas fases do estresse das mulheres 
                     da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 

 

 

 

FASES DO ESTRESSE 
 

35 -44 anos 

 

45 – 54 anos 
 5 

        55 – + anos 

n % n % n % 

Alerta 7 17,5 14 35,0 
 

19 
 

47,5 

Resistência  

68 24,7 
 

112 

 

40,8 

 

95 

 

34,5 

Quase-exaustão 10 29,4 
 

14 
 

41,2 
 

10 
 

29,4 

Exaustão 47 19,9 
 

79 
 

33,4 

 

110 
 

46,7 

% 

Sintomas 

FASES DO  
ESTRESSE 
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Na tabela 14 nota-se predominância dos sintomas físicos e psicológicos na 

pré-menopausa em todas as fases. 

 

 

Tabela 14: Fases do estresse segundo o status menopausal das mulheres da plataforma PROSAPIN, 
Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

 

 

5.3.2 Estresse- cortisol plasmático matinal 
 

 

 A média do cortisol plasmático foi de 11,7 ug/dL, variando até 36,3 ug/dL; 

10,4% (IC95%: 8,1% a 12,7%) das mulheres se encontravam fora da faixa de 

normalidade sugerindo a presença do estresse (Figura 21). 

 

                               Figura 21: Distribuição da concentração plasmática do cortisol 
                              da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

  

 

FASES DO 
ESTRESSE 

 

SINTOMAS 
 

PRÉ MENOPAUSA 
 

PÓS MENOPAUSA 
n % n % 

 
 

Alerta 

Físico 21 52,5 19 47,5 
Psicológico 0 - 0 - 

Físico/Psicológico 0 - 0 - 

 
Resistência 

Físico 122 61,0 78 39,0 
Psicológico 7 58,3 5 41,6 
Físico/Psicológico 10 55,6 8 44,4 

 
Quase 

exaustão 

Físico 15 51,8 14 48,2 
Psicológico 0 - 0 - 
Físico/Psicológico 0 - 0 - 

 

 
Exaustão 

Físico 29 67,4 14 32,6 
Psicológico 96 56,1 75 43,8 
Físico/Psicológico 14 70,0 6 30,0 

Concentração do cortisol 

% 
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 A Figura 22 mostra a concentração do cortisol e a idades das participantes do 

estudo, sendo que 38,2% estavam com 55 anos e/ou mais; 59,2% das mulheres 

com cortisol elevado estavam na pré-menopausa (Tabela 15). 

 

 

                          Figura 22: Distribuição da concentração de cortisol segundo faixa etária 
                          das mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 

 
 

 

Tabela 15: Concentração de cortisol segundo o estágio menopausal das mulheres da plataforma 
PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

5.4 CORRELAÇÃO DO ISSL E O CORTISOL 

 

 

Ao se avaliar a correlação entre o cortisol sérico e estresse (ISSL) constatou-

se sensibilidade de 68,7% (IC95%: 65,1% a 72,1%), especificidade 39,6% (IC95%: 

35,9% a 43,3%), valor preditivo positivo 11,7% (IC95%: 9,3% a 14,1%), valor preditivo 

 

CORTISOL 
 

PRÉ MENOPAUSA 
 

PÓS MENOPAUSA 

n % n % 

 

> 25 ug/dL 
 

42 
 

59,2 

 

29 

 

40,8 

< 25 ug/dL 363 60,6 236 39,4 

% 

            Faixa etária 
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negativo 91,5% (IC95%: 89,4% a 93,6%), nenhuma concordância entre a percepção 

do estresse e as concentrações do hormônio no sangue (kappa= 0,029) (Tabela 16). 

 

 

Tabela 16: Teste de diagnostico para as fases do estresse relatado e o cortisol mensurado das 
mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

Fases do estresse 

ISSL 
 % 

 

(IC95%) 

 

K 

ALERTA 

Sensibilidade 4,2 2,7 – 5,8  

Especificidade 96,0 94,5 – 97,8 0,057 

Valor preditivo positivo 11,1 8,7 – 13,4 

Valor preditivo negativo 89,4 87,1 – 91,7  

RESISTENCIA 

Sensibilidade 36,6 32,9 – 40,3  

Especificidade 70,5 67,1 – 73,9 0,062 

Valor preditivo positivo 12,8 10,3 – 15,3  

Valor preditivo negativo 90,4 88,1 – 92,6  

 Sensibilidade 78,4 74,3 – 83,2  

EXAUSTÃO Especificidade 71,3 67,9 – 74,5 0,298 

 Valor preditivo positivo 67,3 65,2 – 72,0  

 Valor preditivo negativo 88,4 85,6 – 90,5  

Nota: %: porcentagem; IC95%: intervalo de 95% de confiança; K = kappa. 

 

 

5.5 ASSOCIAÇÕES 

 

 

5.5.1 Estresse e as variáveis epidemiológicas e clínicas 
 

 

A tabela 17 mostra a associação positiva entre estresse e o fato de ter 

frequentado escola publica (p=0,02) e ter estudado por mais que cinco anos 

(p=0,07). Mulheres separadas/divorciadas mostraram chances duas vezes maiores 

de apresentar estresse; a renda pessoal se associou inversamente, exercendo efeito 

protetor para o estresse (ISSL e cortisol).  
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Tabela 17: Associação entre estresse e dados sociodemograficos e localização da USF das mulheres 
da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança. 

 

 

Enquanto que a pré e pós-menopausa não se associaram ao estresse, o 

aborto (p=0,010) e número de gravidez superior a quatro (p=0,006) mostraram risco 

e o uso de TH configurou proteção e, nenhuma variável se associou com o cortisol 

(Tabela 18).  

 

 

Tabela 18: Associação entre estresse e histórias obstétrica e ginecológica das mulheres da 
plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança. 
 

 

Em relação às morbidades, houve associação positiva entre incontinência 

urinaria (p=0,000), depressão (p=0,000), ansiedade (p=0,000) e AVC (p=0,005) com 

 

LOCALIZAÇÃO DA USF 
E DADOS  

SÓCIODEMOGRÁFICOS 

 

ESTRESSE 

 

ISSL 
CORTISOL 

OR IC 95% p OR IC 95% p 
 

Ter frequentado escola 
publica 

1,28 1,09 - 1,50 0,002 
 

2,36 

 

0,99 -11,6 
 

0,288 

Ter estudado +5 anos 1,04 1,01 – 1,10 0,007 1,02 0,95-1,07 0,079 

Ser separada 
 

2,01 1,02 – 4,25 0,005 1,88 0,99 -3,21 0,085 

Ter renda 0,60 0,46 – 0,99 0,000 0,88 0,77 -1,00 0,050 

Não ser cuidador  0,30 0,25 – 0,77 0,000 0,46 0,44 1,43 0,144 

USF zona rural 0,86 0,66 – 0,97 0,010 0,65 0,41- 1,01 0,063 

Morar com até três 
pessoas 

0,93 0,86 –1,00 0,078 0,81 0,69 -0,97 0,021 

 

HISTÓRIA 
GINECOLÓGICA 
E OBSTÉTRICA 

 

ESTRESSE 
 

ISSL CORTISOL 

OR IC 95% p OR IC 95% p 

 
Menopausa 

1,02 0,78 - 1,35 0,122 
 

1,06 
 

0,64 -1,75 
 

0,814 

Aborto 1,44 1,06 – 1,97 0,010 1,15 0,93-1,99 0,090 

Número de gravidez 
superior a quatro 
 

1,55 1,01 – 2,76 0,006 1,66 0,98 -,2,74 0,077 

Uso atual hormônio 0,56 0,42 – 087 0,030     0,81 0,69-0,97   0,093 
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o estresse, cabendo ressaltar que a ansiedade e depressão também se associaram 

com o cortisol (Tabela 19). 

 

 

Tabela 19: Associação entre estresse e morbidades e medicamentos das mulheres da plataforma 
PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

Nota: OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança. 

 

 

Houve associação significativa (p=0,000) do estresse com a presença de 

sintomas climatérios e com ondas de calor, parestesia, cefaleia, insônia e fadiga 

(Tabela 20).   

 

Tabela 20: Associação entre estresse e sintomas climatérios das mulheres da plataforma 
PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

Nota: OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança. 

 

 

O sono ruim associou-se positivamente com o estresse (ISSL) OR 2,44 (IC95%: 

1,09 a 3,42; p=0,008), diferentemente dos hábitos de vida, sexualidade, dados 

antropométricos, índice de massa corporal, dados laboratoriais e da urina que não 

se associaram. Em relação ao cortisol, a atividade física (ser ativo) se associou 

 
 

 
MORBIDADES 

 E MEDICAMENTOS 

 

ESTRESSE 
 

ISSL 
 

CORTISOL 
 

OR 
 

IC 95% 
 

p 
 

OR 
 

IC 95% 
 

p 
 

Incontinência urinaria 3,81 2,53 – 5,74 0,000 
 

1,09 

 

0,64 – 1,13 
 

0,272 

Depressão 1,90 1,45 – 2,50 0,000 1,33 1,11 – 1,52 0,022 

Ansiedade 2,09 1,58 – 2,77 0,000 1,28 1,15 – 1,60 0,007 

Acidente vascular 
encefálico 

3,02 1,14 – 8,04 0,005 
- - - 

Analgésicos 0,54 0,32 – 071 0,046 0,71 0,21- 2,23 0,516 

 
SINTOMAS 

CLIMATERIO 

 

ESTRESSE 
  

CORTISOL 

 

 

OR IC 95% p 
 

OR IC 95% p 

 

Presença dos sintomas 
climatérios 

1,02 1,01 – 1,04 0,000 
 

1,78 0,97 – 1,04 0,329 

Cefaleia 1,25 1,11 – 1,42 0,000 1,07 0,88 - 134 0,653 

Ondas de calor 1,04 1,01 – 1,07 0,005 1,10 0,79 – 1,12 0,582 

Parestesia 1,09 1,01 – 1,16 0,012 1,13 1,01 – 1,27 0,027 

Insônia 1,10 1,04 – 1,17 0,001 1,10 0,86 – 1,54 0,582 

Fadiga 1,29 1,11 – 1,49 0,001 1,17 0,92 – 1,48 0,186 
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inversamente OR 0,34 (IC95% 60,9  a 0,98; p= 0,0012) e a vitamina D inferior a 19,6 

ng/ml se associou positivamente OR 1,02 (IC95%:1,00 a 1,05; p= 0,0029). 

 

 

5.5.2 Estresse e os sintomas musculoesqueléticos 
 

 

Estresse e sintomas musculoesqueléticos mostraram associação positiva 

(ISSL p=0,001; cortisol p=0,050); da mesma forma que sintomas no ombro, região 

lombar e joelho se associaram com o cortisol (Tabela 21).  

 

 

Tabela 21: Associação entre estresse e sintomas musculoesqueléticos segundo as regiões corporais 
das mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança.  

 

 

Quanto às características da dor, houve associação positiva entre a 

frequência de quatro a cinco vezes por semana OR 1,71 (IC95%: 1,26 a 2,34; p= 

0,000) e intensidade moderada OR 2,316 (IC95%: 1,13 a 3,82; p= 0,008), porém sem 

associação entre o estresse, a duração e o estado da dor. 

 

 

5.5.3 Modelo de regressão logística - estresse 
 

 

A tabela 22 e 23 mostram o modelo de regressão logística das variáveis 

epidemiológicas e clínicas para o estresse e cortisol respectivamente. Embora a 

 

DOR /REGIÕES 
CORPORAIS 

 

ESTRESSE 
ISSL CORTISOL 

OR IC 95% p OR IC 95% p 

Presença de dor 1,64 1,21 - 2,23 0,001 1,23 1,15 - 2,44 0,050 

Coluna cervical/Pescoço 1,00 0,98 - 1,03 0,092 1,00 0,98 - 1,03 0,092 

Ombro 1,70 1,24 – 2,32 0,001 1,84 1,45 – 3,11 0,021 

Coluna torácica 1,59 1,11 – 2,27 0,011 1,09 0,99 – 1,27 0,219 

Cotovelo 1,63 0,99 – 2,70 0,056 1,54 0,78 – 1,82 0,156 

Antebraço 1,62 1,01 – 2,59 0,043 1,27 0,79 – 1,50 0,194 
 

Punho/mão/dedos 1,56 1,14 – 2,13 0,005 1,30 0,99 – 1,94 0,123 
 

Coluna Lombar 1,48 1,08 – 2,02 0,013 1,48 1,08 – 2,02 0,013 

Quadril 1,42 0,99 – 2,04 0,055 2,92 0,89 – 4,91 0,755 

Joelho 1,51 1,12 – 2,04 0,006 1,51 1,12 – 2,04 0,006 

Tornozelo/pé 1,44 1,10 – 2,09 0,011 1,69 1,40 – 2,71 0,191 
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variável menopausa não tenha demonstrado relação com os distúrbios emocionais, 

ela foi considerada em todas as análises.  

As variáveis que emergiram como fatores de risco para a percepção do 

estresse foram à incontinência urinária, sintomas climatérios, dor, qualidade do sono, 

depressão e acidente vascular encefálico, e como fatores protetores, ter a renda 

familiar e não ser cuidadora de parente. 

 

 

Tabela 22: Modelo de regressão logística entre o estresse e as variáveis epidemiológicas e clínicas 
das mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

 

 

 Nota: OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança  

 

 

As variáveis que se associaram ao aumento do cortisol foram a ansiedade e 

vitamina D inferior a 19,6 ng/ml, e como fatores protetores a prática atividade física e 

morar com até três pessoas. 

 

            Tabela 23: Modelo de regressão logística entre o cortisol e as variáveis epidemiológicas 
            e clínicas das mulheres da plataforma PROSAPIN, Pindamonhangaba-SP, 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Nota: OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança. 

 

VARIAVEIS EPIDEMIOLÓGICAS 
E CLÍNICA 

 

ESTRESSE ISSL 
OR IC 95% p 

Pré - menopausa 0,69 0,89 - 1,60 0,067 

Incontinência urinaria 3,49 2,28 – 5,34 0,000 

Presença de sintomas climatérios 2,78 1,34-6,72, 0,007 

Sono ruim  2,90 1,35 – 5,88 0,010 

Depressão 1,46 1,05- 2,01 0,021 

Presença de dor  1,47 1,04 – 2,05 0,026 

Acidente vascular encefálico 2,95 1,07 -8,11 0,035 

Não ser cuidador (idoso/ criança) 0,55 0,34- 0,79 0,010 

Possuir renda mensal 0,88 0,77- 1,00 0,050 

 

VARIAVEIS EPIDEMIOLÓGICAS 
E CLÍNICAS 

 

CORTISOL 
 

OR IC 95% p 

Pós - menopausa 1,15 0,68 – 1,95 0,597 

Ansiedade 2,09 1,26 – 3,49 0,004 

Vitamina D inferior a 19,6 ng/ml 1,02 1,00- 1,05 0,030 

Praticar atividade física 0,35 0,55 -0,72 0,013 

Morar com até três pessoas 0,79 0,66 – 0,94 0,010 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O estresse é considerado atualmente como uma doença da modernidade e 

decorre de diversas causas, incluindo desde pressões psicológicas que os 

indivíduos vivenciam no seu cotidiano até fatores endócrinos. 

Nas mulheres, os fatores endócrinos assumem particular importância, 

especialmente no climatério, quando se instalam expressivas oscilações hormonais, 

em função da instabilidade da produção de estrogênios pelos ovários que resulta em 

ondas de calor, irritabilidade e estresse. O agente estressor, por sua vez, promove 

no organismo uma resposta endócrina, pois ativa o eixo HHA, que resulta na 

liberação do cortisol. De fato, os estudos que avaliaram as repercussões 

psicossociais e biológicas do estresse, concordam que o cortisol sanguíneo pode ser 

considerado um marcador biológico de estresse (THOMAS et al., 2012; DIELEMAN 

et al., 2014).  

Como inexistem dados populacionais brasileiros que analisaram a prevalência 

da percepção do estresse em mulheres no climatério e, ao mesmo tempo, 

mensuraram o cortisol sanguíneo, o presente estudo torna-se o pioneiro em fornecer 

dados epidemiológicos e endócrinos que podem contribuir não só para a prática 

clinica, mas também para a Saúde Pública especialmente no tocante a formulação 

de políticas de saúde. 

A alta prevalência da percepção do estresse (60,1%) por nos constatada nos 

dois estágios do climatério - transição menopausal e pós-menopausa, pode ser 

explicada não só pelas ondas de calor, mas também pela perda da feminilidade e 

finitude, como muitas mulheres interpretam estes dois estágios da vida. Esses 

resultados coincidem com os obtidos por Bauld e Brown (2009); Apostolo et al. 

(2011), Aguilar-Zavala et at. (2012), mas diferem dos estudos de Rasgon et al. 

(2007) e Zacarías-Flores et al. (2014) que notaram maior frequência do estresse 

somente na pós menopausa.  

Entre as manifestações clinicas do estresse mais notadas por nós se 

destacaram a irritabilidade, insônia, problemas de memória, diminuição da libido, 

labilidade emocional e fadiga, também relatadas por outros autores (FANG et al., 

2014; MALAGRIS et al., 2014). A fadiga pode ter decorrido dos sintomas 

musculoesqueléticos (74,8%), mas também da obesidade, atividade profissional 
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exagerada, doenças psicossomáticas e da qualidade ruim do sono, sendo que nesta 

ultima, o estresse é explicado pela sequencia: flutuações do estrogênio, ondas de 

calor noturnas, insônia, fadiga, dores corporais (PIEN et al., 2008).  

 O impacto do estresse sobre os músculos é evidente desde o seu inicio, 

quando ocorre uma reação reflexa protetora do organismo contra dores e lesões, 

tornando os músculos mais tensos. Com a persistência do estimulo estressor a 

resposta envolve dores, que pioram progressivamente, conforme constatamos no 

nosso estudo e que se localizam principalmente na coluna cervical, lombar e ombros 

(SILVA, 2007; MALAGRIS et al., 2014). Evidenciamos que a obesidade e o aumento 

da gordura abdominal potencializam as dores musculares, possivelmente pela  

sobrecarga nas estruturas musculoesqueléticas responsáveis pela estabilização e 

movimento do corpo; e, quando essa sobrecarga se torna persistente, as dores 

podem desencadear distúrbios emocionais, com destaque para o estresse (WYATT, 

WINTERS e DUBBERT, 2006), 

A forte relação por nós constatada entre cortisol e hipovitaminose D 

representa resultado inédito na literatura e como a vitamina D exerce importante 

ação sobre os músculos e ossos (otimização da força e desempenho muscular), 

essa associação poderia justificar o prevalente achado que observamos de dores 

musculares.  

Os fatores sociais envolvidos na percepção do estresse ainda são pouco 

esclarecidos e os mais negligenciados (MALAGRIS e LIPP, 2014). No nosso estudo 

as mulheres separadas de seus parceiros foram as mais acometidas pelo estresse. 

Para muitos estudiosos, a separação se comporta como uma dor de luto, com as 

mesmas reações físicas, emocionais e hormonais, sendo que essa ultima se 

caracteriza pela estimulação hipotalâmica, hipofisária e adrenal, com a respectiva 

liberação de CRH, ACTH e cortisol (CUNGI, 2006; BOTELHO et al., 2014; 

MALAGRIS et al., 2014). 

A renda também é outro fator social relacionado ao estresse; assim, mulheres 

com maior condição econômica apresentam menor prevalência de estresse 

(BENEDETTI, OLIVEIRA e LIPP, 2012, THOMAS et al., 2012 e FLECKER et al., 

2013). No nosso estudo, as participantes com maior renda tiveram maior acesso às 

condições saudáveis e menor risco de estresse.  

O grau de instrução é um fator questionável no determinismo do estresse; 

para alguns estudos, há uma associação direta (ELFERING et al., 2005), enquanto 
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outros apontam uma relação inversa (CALAIS, ANDRADE e LIPP, 2003; COSTA et 

al., 2007; THOMAS et al., 2012). Na nossa investigação, as mulheres que estudaram 

mais do que cinco anos configuraram ser de risco e a inserção no mercado de 

trabalho foi a principal razão, uma vez que se trata de função onde haverá mais 

cobranças.  

A propósito, no tocante a atividades de trabalho, constatamos que as 

“cuidadoras” de crianças e/ou idosos apresentam maior risco para o estresse, 

especialmente quando envolvem parentes, pois sendo tarefa repetitiva e exaustiva, 

é capaz de gerar estresse (MARQUES et al., 2011). Esse resultado se confirmou 

também numa analise estatística mais apurada (multivariada), reforçando que ter 

esta obrigação e ser responsável por cuidados específicos com outra pessoa, 

aumenta a falta de tempo, trabalho, cansaço, cobranças e estresse. 

Morar em zonas rurais promoveu menor risco de estresse e, como já 

observado por Priuli et al. (2014) e Malagris et al. (2014), geralmente decorre da 

ausência de fatores como trânsito, poluição sonora e agitação. 

 Coincidentes com relatos de outros estudos, a raça, religião e idade não se 

associaram com a percepção do estresse (CHIDA e STEPTOE, 2009). 

Na analise do estresse com os antecedentes ginecológicos e obstétricos, os 

estudos ainda são escassos. Avis et al. (2015) consideram a transição menopausal, 

como um momento tipicamente estressante, mas os nossos resultados não 

evidenciaram qualquer associação entre estresse e os estágios do envelhecimento 

ovariano.  

Em relação à Terapêutica Hormonal (TH) não há estudos sobre seus efeitos 

diretos. Gambacciani et al. (2003), entretanto,  admitem que a TH ao minimizar os 

sintomas vasomotores, atenua a ansiedade e por consequência melhora o estresse, 

fato confirmado pela diminuição do cortisol. Entretanto, Valença, Nascimento Filho e 

Germano (2010) não identificaram nem redução dos aspectos emocionais, nem do 

cortisol sanguíneo. 

 Como as participantes do nosso estudo eram cadastradas nas ESF e, nesses 

locais não se prescreve habitualmente os hormônios, registramos de fato um 

pequeno número de usuárias (11,4%); mesmo assim, evidenciamos que a TH 

exerce proteção ao estresse, possivelmente pela redução das ondas de calor, 

achado já constatado por LEE et al. (2010).  
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Número de gestação superior a quatro mostrou ser fator de risco ao estresse, 

talvez pela carência de dinheiro para sustentar a prole, falta de tempo para equilibrar 

as demandas ocupacionais/domésticas, alterações de humor e, muitas vezes, 

depreciação da própria imagem corporal após diversas gravidezes (RAMIRO et al., 

2014). Esta associação pode ainda estar relacionada ao papel de manutenção do 

equilíbrio emocional familiar, que normalmente é atribuído às mulheres e a falta de 

dedicação a si mesma (MALAGRIS et al., 2009). 

Igualmente o estresse se associou positivamente ao aborto. Assim, o estresse 

aumenta no inicio da gestação e pode aumentar o risco de aborto espontâneo; 

também se eleva logo após o aborto e no final da gestação pode incrementar o risco 

de parto prematuro. Em todas essas situações ocorre concomitantemente aumento 

nas concentrações sanguíneas de cortisol (ARAUJO, GRAÇA e ARAUJO, 2003). As 

mulheres com antecedentes de abortos estão ainda mais sujeitas ao estresse, não 

só pela pressão social, cultural, e familiar, mas também pelas continuas e 

inoportunas perguntas que continuamente ficam expostas, ate pelas amigas mais 

próximas. Muitas se sentem ainda frustradas com a perda da gestação, pois a 

concretização de uma gravidez e o parto se associa “a realização como mulher” 

(MOREIRA et al., 2006).  

 Morbidades, de forma geral, também cursam com estresse, pois acarretam 

baixa autoestima, tristeza, estado depressivo e/ou ansiedade (LIPP, 2007). Na 

nossa pesquisa a ansiedade apresentou significativa associação com o estresse, 

achado facilmente compreensível, pois os neurotransmissores que exercem o 

controle da ansiedade (serotonina) são os mesmos que atuam na resposta ao 

estresse (JUANG et al., 2005)  

De fato, Magis et al. (2003), a partir do ponto de vista evolutivo relatam que a 

ansiedade e o estresse têm suas raízes estabelecidas nas reações de defesa dos 

animais. Enfatizam que as células do locus ceruleus, quando ativadas por agentes 

estressores, promovem uma resposta vascular aguda, caracterizada pelo aumento 

da pressão arterial, taquicardia e vasodilatação nos tecidos musculoesqueléticos. 

Entretanto, se o estimulo for continuo, por longos períodos, ocorre inicialmente uma 

resposta noradrenérgica, seguida pela liberação hipotalâmica ininterrupta de CRH, 

que promove a secreção de ACTH e cortisol. Quando o cortisol atinge um 

determinado valor, surge a sintomatologia do estresse, com destaque para a 

ansiedade (APOSTOLO et al., 2011). O cortisol cronicamente elevado pode ainda 
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interferir na estrutura e função hipocampal e no mecanismo regulatório dos 

neurotransmissores, que favorecem o aparecimento de distúrbios cognitivos e 

depressão (MAN, 2005; MALAGRIS et al., 2014).   

 Apesar da alta taxa de depressão (49,6%), nem sempre observamos o 

aumento paralelo do cortisol; assim, 30% das participantes se encontravam na fase 

de exaustão do estresse, denotando estimulo estressor persistente, onde as 

concentrações séricas de cortisol, muitas vezes, se encontram estáveis devido à 

acomodação do organismo (BENEDETTI, OLIVEIRA e LIPP, 2012). Merece ainda 

ser considerado que algumas mulheres deprimidas cursaram com menores 

concentrações de cortisol, apesar das taxas elevadas de ACTH; tal achado pode ser 

justificado por uma menor responsividade adrenal ao ACTH (TERAUCHI et al., 

2015).  

A incontinência urinaria se associou positivamente a percepção do estresse, 

achado facilmente explicado pelo severo impacto sobre a qualidade de vida, 

particularmente nos domínios social e psíquico (DELARMELINDO et al., 2013). 

 Entretanto, do ponto de vista fisiopatológico, os estudos não mostram 

associação direta entre IU e estresse e valorizam a participação de outros fatores, 

como fraqueza muscular do assoalho pélvico, obesidade e paridade (FRITEL et al., 

2010). A perda involuntária de urina em ambientes domésticos ou sociais 

comumente origina sentimentos de vergonha, irritação e constrangimento e foi 

exatamente o que as participantes do nosso estudo relataram, além de manifestar 

que a IU representa serio problema de higiene, que causa incômodo social 

intolerante, isolamento social e estresse. 

Apesar do pequeno numero de mulheres acometidas por AVC (N= 29), 

notamos nítida associação deste agravo com o estresse. Ao lado de fatores 

consagrados para as doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, 

tabagismo e sedentarismo, o estresse crônico é muito valorizado e a sequencia 

explicativa envolve a liberação constante de noradrenalina pelas fibras nervosas 

simpáticas, estimulo compensatório das células da medula óssea numa tentativa de 

sua redução, maior proliferação de células hematopoiéticas (neutrófilos e 

monócitos), acumula na parede vascular e eclosão das doenças cardiovasculares, 

como o AVC (HEIDT et al., 2014). Outro resultado por nós obtido mostra maior risco 

de estresse nas “cuidadoras” de portadores com AVC, possivelmente devido ao 
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intenso desgaste físico a que estavam submetidas (MENDONCA, GARANHANI e 

MARTINS, 2008). 

Manifestações de ondas de calor do climatério também se associaram 

nitidamente com o estresse, pois cursam como episódios repetitivos, seguidos de 

sudorese profusa, palpitações, sensação de ansiedade e irritabilidade (ALDRIGHI et 

al., 2005; ALDRIGHI et al., 2008; MIRANDA et al., 2014; BORKOLES et al., 2015; 

GALLICCHIO et al., 2015). Outros sintomas do climatério também se vincularam ao 

estresse como as parestesias e fadiga, ambas relacionadas à presença dos 

sintomas musculoesqueléticos.  

Apesar dos nossos resultados não terem mostrado qualquer associação entre 

percepção do estresse com tabagismo e sedentarismo, possivelmente pelo baixo 

número de mulheres com essas peculiaridades, a literatura revela nítidos benefícios 

da atividade física sobre o estresse (NEVES e NEVES, 2013; LUKA et al., 2014). 

Conquanto a concentração média do cortisol por nós mensurada tenha se 

apresentado baixa (11,7 ug/dL), esse resultado se reveste de importância clinica, 

pois o cortisol, mesmo em concentrações reduzidas, porém de forma crônica, pode 

acarretar estado de esgotamento e depressão (FANG et al,. 2014). Nossos 

resultados confirmam tal fato, pois a depressão foi detectada em quase metade das 

participantes, sendo que um terço delas se encontrava na fase de exaustão do 

estresse, alusiva ao esgotamento.  

Em análise estatística efetuada por meio da regressão logística múltipla, 

identificamos que a ansiedade, hipovitaminose D, pratica de atividade física e morar 

com até três pessoas podem interferir nos valores do cortisol sanguíneo. 

Ansiedade e cortisol mostraram associação positiva, pois a resposta 

fisiológica ocorre no mesmo eixo hormonal. Assim, conforme já exposto 

anteriormente, a resposta imediata a qualquer agente estressor é a liberação do 

ACTH e cortisol. Na ansiedade, a resposta se mantém cronicamente e a liberação se 

torna persistente até um determinado momento, quando se instala uma tolerância, 

ou seja, uma menor sensibilidade dos receptores hipotalâmicos. Com isso, o 

mecanismo regulador de resposta fisiológica ao estresse fica comprometido e altera 

também os neurotransmissores que exercem o controle da ansiedade - serotonina e 

o ácido gamaaminobutírico (JUANG et al., 2005; GRIFFITHS et al., 2012; 

MALAGRIS et al., 2014; DIELEMAN et al., 2014). 
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 O fato de morar com três pessoas se associou a um menor risco de estresse, 

resultado símile ao obtido por Lee et al. (2010) e Ramiro et al. (2014) e entre as 

prováveis razões são apontadas os aspectos econômico, as preocupações, a 

diminuição de tarefas domésticas e os cuidados pessoais e sociais. Nesse sentido, 

há relatos de que a baixa condição socioeconômica exerce influência direta na 

gênese do estresse e a renda representa um indicador de melhores recursos sociais, 

econômicos, ambientais e de saúde (BARGAS e LIPP 2013; LUKA et al., 2014); 

outros estudos mostram ainda que quanto menor a condição socioeconômica, mais 

intensa é a exposição aos estressores sociais e maior é o estresse percebido 

(WATSON, LOGAN e TOMAR, 2008) 

 Praticar atividade física sabidamente é um fator clássico de proteção ao 

estresse, pois propicia manutenção das concentrações sanguíneas de cortisol. Na 

nossa amostra, poucas mulheres praticavam atividade física constante e, talvez por 

isso não se constatou qualquer impacto sobre o estresse. Apesar disso, as 

concentrações de cortisol se mantiveram dentro da normalidade, sinalizando que a 

atividade física constante pode atuar na modulação sérica do cortisol. 

 A redução da ansiedade e do estresse causada pelo exercício pode ser 

devido ao aumento da beta endorfina e redução do cortisol; de fato os exercícios 

promovem sentimento de euforia, atenuação da ansiedade, tensão e raiva 

(THOMAS et al., 2012) e a depender da intensidade e duração do exercício, a ativação 

do eixo HHA aumenta em até cinco vezes os valores basais do cortisol (WERNECK et 

al., 2005).   

Nossos resultados evidenciaram nítida associação entre aumento do cortisol 

e baixa concentração de vitamina D (inferior a 19,6 ng/ml). Tal achado se reveste de 

grande importância clinica, pois o aumento do cortisol observado no estresse pode 

induzir a uma queda na vitamina D, com riscos para ao organismo, uma vez que 

atualmente a vitamina D atualmente é considerada como um hormônio que exerce 

importantes ações na fisiologia osteomineral, modulação da autoimunidade e 

controle da pressão arterial (RITU e GUPTA, 2014).  

O aumento de cortisol pode ser o causador direto da hipovitaminose D, tanto 

por dificultar a absorção da vitamina D, como de impedir a ligação com seu receptor 

já que ela é um esteroide e necessita dessa ligação a receptores para se tornar ativa 

no organismo (BERTONE-JOHNSON, 2009; LIPS e VAN SCHOOR, 2011). 
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A fadiga por nós observada pode ser devido à hipovitaminose D; os estudos 

mostram ainda incremento de quatro vezes no risco de dor, quedas, fraturas ósseas, 

sintomas depressivos, obesidade e alterações cognitivas (RITU e GUPTA 2014). Por 

isso, a suplementação de vitamina D no climatério deve sempre ser discutida e 

quando indicada sempre deve ser associada à prática de exercícios, que ao 

promover adequadas concentrações do cortisol, favorece a absorção da vitamina D. 

Como o cortisol é considerado um barômetro do estresse, seria lógico supor 

uma tivéssemos obtido uma correlação direta com a percepção do estresse 

(VEDHARA e MILES, 2003; CHIDA e STEPTOE, 2009; ROCHA et al., 2013; 

POURSAEID FALAHATKAR e VAN DER KRAAK, 2014). No entanto, o nosso 

estudo revelou apenas uma possível correlação com a fase de alerta do estresse, 

onde ocorrem as respostas frente aos persistentes estressores psicossociais, como 

a baixa condição socioeconômica e os frequentes quadros de humor depressivo 

observados no cotidiano (LOWDEN et al., 2010). 

 A ausência de correlação entre estresse e aumento do cortisol sérico no 

climatério pode ainda ser explicada por outras possibilidades. A primeira evoca que 

o estresse observado neste estágio de vida da mulher, decorre mais das ondas de 

calor, da distorção da imagem corporal, da negação ao envelhecimento e das 

perdas e luto, do que propriamente da alteração do cortisol sanguíneo. A segunda 

se fundamenta nos resultados por nós obtidos de que um quarto das participantes 

do se encontrava na fase de exaustão do estresse, onde comumente outros 

estressores crônicos estão envolvidos, como a depressão, que inicialmente provoca 

redução no cortisol sanguíneo e, após um período permite uma acomodação nas 

suas concentrações, mesmo a estímulos constantes. 

 Nossos resultados, especialmente a alta prevalência da percepção de 

estresse e as associações com a ansiedade, hipovitaminose D, pratica de atividade 

física e morar com até três pessoas nos induzem a aprofundarmos os estudos nesse 

sentido, focando sempre o objetivo da prevenção de agravos, particularmente as 

doenças metabólicas relacionadas ao estresse. Só assim, a partir de novos 

conhecimentos, poderemos contribuir na implementação de políticas no âmbito da 

atenção básica às mulheres, nesse importante estagio do envelhecimento ovariano, 

especialmente por meio de intervenções como as Práticas Integrativas Corporais ou 

Mentais. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

O presente estudo realizado em mulheres no climatério e pertencentes à 

plataforma PROSAPIN permitiu-nos concluir: 

 

 A prevalência da percepção do estresse atingiu mais da metade das mulheres 

estudadas, os sintomas físicos predominaram na fase aguda, enquanto que os 

psicológicos na crônica; 

 

 Os fatores associados à percepção do estresse foram incontinência urinária, 

sintomas climatérios, dor, qualidade do sono, depressão, acidente vascular 

encefálico, renda familiar e não ser cuidadora de parente; 
 

 Houve nítida associação entre a concentração de cortisol sanguíneo e a 

percepção do estresse com os sintomas musculoesqueléticos, especialmente no 

ombro, coluna lombar e joelho; 
 

 O cortisol sanguíneo apresentou forte associação com a ansiedade, 

hipovitaminose D, praticar atividade física e morar com até três pessoas; 

 

 Não houve correlação entre a percepção do estresse e a mensuração do 

cortisol. 
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APENDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

          TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

Título do projeto: PROJETO DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA - FASE II (PROSAPIN - 2014) 

 

Pesquisadores responsáveis: Professor Associado Dr. José Mendes Aldrighi e Professora Titular Maria Regina 

Alves Cardoso, docentes da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

 

 
Este estudo é a continuação de um projeto chamado “Projeto de Saúde de Pindamonhangaba-

(PROSAPIN)”, iniciado no ano de 2007 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) com o protocolo número 1776. No período entre outubro de 

2007 e janeiro de 2008 você pode ter participado do PROSAPIN assinando um documento chamado Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, respondendo uma entrevista e permitindo a medida do seu peso, altura, 

circunferência da barriga e do quadril e realizando um exame de sangue. Agora em 2014 o PROSAPIN terá 

uma segunda etapa e você esta sendo convidada a participar. Sua participação é de grande importância, 

pois permitirá comparar os resultados dos estudos de 2007 e 2014, e avaliar como a saúde das mulheres de 

Pindamonhangaba evoluiu em sete anos. Esta comparação dos resultados só foi possível caso você aceite 

participar desta nova etapa e permita a utilização das informações coletadas no PROSAPIN de 2007. 

O aceite para participar do PROSAPIN de 2014 e a permissão para utilizar as informações anteriores só 

serão válidos mediante a assinatura deste novo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Caso você não tenha participado do PROSAPIN em 2007, saiba que seu nome foi sorteado para você 

participar da nova fase do projeto em 2014. Desta forma, convidamos você a fazer parte deste estudo, caso 

aceite, deverá assinar este Termo de Consentimento para formalizar sua participação.      

O PROSAPIN de 2014 tem várias partes, a primeira delas é estudar seus hábitos de vida e possíveis 

doenças. 

Para isso foi necessário realizar os seguintes procedimentos: uma entrevista com perguntas sobre 

seus dados pessoais (idade, estado civil, escolaridade, renda e profissão), a presença de alguma doença física 

ou psicológica (dores no corpo, problemas de sono, perda de urina, ansiedade, depressão e estresse) e seus 

hábitos de vida (tipo de alimentação, prática de exercícios e consumo de álcool e cigarro). Também serão 

realizadas medidas da sua pressão, peso, altura, circunferência da barriga e pescoço; exame de sangue para 

ver a quantidade de gordura, açúcar, gordura com açúcar e hormônio cortisol; exame de urina, e por último, se 

necessário, um exame do sono que foi realizado durante a noite na sua casa para ver se existe o problema de 

paradas respiratórias enquanto você dorme. 

O presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido também pede permissão para a utilização do 

sangue armazenado em futuras análises. 

Em seguida você foi convidada para participar de uma prática de exercício chamada Tai Chi Pai Lin e 

de Meditação na Unidade de Saúde perto da sua casa durante três meses. Além disso, você poderá ser 

convidada também para receber orientações para melhorar o sono e os sintomas urinários, caso apresente 

problemas de sono ou perda de urina sem querer.  

Os riscos são mínimos, mas existe a possibilidade de constrangimento com algumas perguntas íntimas 

ou com a impossibilidade de utilizar a balança e a fita métrica que são padronizadas para o estudo (150 Kg e 150 

cm respectivamente), entretanto, as perguntas têm a possibilidade de não serem respondidas. Durante a coleta 

de sangue pode acontecer algum desconforto durante a penetração da agulha, contudo, a equipe que fará este 

trabalho é especializada e experiente, e o material todo descartável impedindo contaminações. Se você aceitar 

praticar o Tai Chi Pai Lin, pode ser que aconteça alguma lesão leve se o exercício for realizado de forma 

incorreta, entretanto, é um método simples, muito fácil e seguro. Caso você precise fazer o exame do sono, o 

aparelho que foi utilizado é bem leve e pequeno, mas, pode ocorrer algum incômodo na posição de dormir. Por 

último, se você participar da terapia para mulheres que perdem urina, você poderá ser encorajada a utilizar um 

dispositivo para ser colocado dentro da vagina (cones ou absorventes internos), estes são estéreis, leves e 
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confortáveis, de uso individual para ser colocado em casa com privacidade, a fim de fazer exercícios com os 

músculos que ajudam a segurar a urina, no entanto, talvez você possa se sentir tímida e se recusar a usar.  

    O benefício pessoal para você está ligado a uma melhor qualidade de vida, uma vez que, constatando 

a presença destes problemas você receberá assistência de profissionais especializados junto a equipe da 

Unidade de Saúde de Família. No final desses três meses, faremos a mesma avaliação inicial descrita 

anteriormente. 

Você foi esclarecida sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recusar-se a 

participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Os 

pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados dos dados do 

questionário serão enviados para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou informação que indique a 

sua participação não foi liberado sem a sua permissão. Você não foi identificada em nenhuma publicação que 

possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado foi arquivada na Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo e outra foi fornecida a você. A participação no estudo não acarretará 

custos para você e não foi disponível nenhuma compensação financeira adicional. No caso de dúvidas ou 

notificação de acontecimentos não previstos, você poderá procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no telefone 11 3061-7779 ou Av. Dr. 

Arnaldo, 715 – Cerqueira César, São Paulo - SP, ou os pesquisadores responsáveis Prof. Dr. José Mendes 

Aldrighi pelo telefone (11) 3061-7703 e Profª. Dra. Maria Regina Alves Cardoso pelos telefones (11) 99834-2020. 

 

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA PARTICIPANTE:  

 

Eu, _______________________________________________________________________ fui informada dos 

objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. Os pesquisadores 

responsáveis Dr. José Mendes Aldrighi e Dra. Maria Regina Alves Cardoso certificam-me de que todos os dados 

desta pesquisa serão confidenciais. Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão pagos pelo 

orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas poderei entrar em contato com a estudante Érika Flauzino que 

mora na cidade de Pindamonhangaba pelo telefone (12) 9761-4369, com os professores citados acima ou, com 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.  

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

 

Nome Assinatura da Participante Data 

 

Nome Assinatura da Pesquisadora Data 

 

Nome Assinatura da Testemunha Data 
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APÊNDICE C- ROTEIRO ANTROPOMETRIA 
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APÊNDICE D- CADERNO DE VARIÁVEIS 

 

 

 As variáveis independentes investigadas neste estudo foram descritas neste caderno. 

 

* Sócio-demográficos: 

Idade: em mês e ano de nascimento da pessoa, ou sua idade presumida para as mulheres 

que não souberam informar a data de nascimento precisa.  

Escolaridade: Foi considerada alfabetizada, a mulher capaz de ler e escrever ao menos um 

bilhete. Foi feita investigação do grau de ensino concluído do curso mais elevado que frequentou.  

 De acordo com o Ministério da Educação o ensino em vigor compreende: o ensino 

fundamental (1ª à 9ª série), médio (1º ao 3º colegial), o superior (graduação), e pós-graduação 

(mestrado ou doutorado), constam ainda os supletivos e alfabetização de adultos. Encontra-se em 

vigor ainda o antigo sistema, que compreende: o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau ou 

superior.  

A Religião e o Estado civil: Foram classificados conforme o Cedim (2005), pelo mesmo 

método usado pelo IBGE no censo demográfico de 2010. 

Religião conforme a declaração da mulher a ser questionada: Católica Apostólica Romana 

Estado civil: Foram considerados como tendo ou tendo tido cônjuge ou companheiro a 

pessoa que coabitava ou já coabitou com um cônjuge ou companheiro. A existência de número de 

cônjuge e o tipo questionado foram interrogados e qualificados como: - Casada - pessoa que tinha 

uma união livre regulamentada perante a justiça e/ou coabite com companheiro; - Desquitada ou 

separada judicialmente - pessoa que tinha o estado civil de desquitada ou separada homologado por 

decisão judicial; - Divorciada - pessoa que tinha o estado civil de divorciada, homologado por decisão 

judicial; - Viúva - pessoa que tenha perdido o companheiro oficial perante a justiça; - Solteira - pessoa 

sem compromissos civis com companheiro (IBGE, 2010). 

Cor ou Raça: De acordo com a declaração da pessoa entrevistada, a qual se enquadrada 

nas seguintes opções: Branca; Preta; Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana.); Parda 

(mulata, mestiça, cabocla, cafuza e mameluca); e Indígena declarou como tal, vivendo em 

aldeamento ou fora deste (IBGE, 2010).
 

Ocupação: cargo, função, profissão ou ofício exercido voluntariamente. Trabalho, no sentido 

de atividade econômica, exercício de ocupação remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou 

benefícios, durante pelo menos uma hora na semana. O tipo de ocupação foi disposto segundo o 

Ministério do trabalho em sua Classificação Brasileira de Ocupações (BRASIL, 2005). 

Renda: perguntada em quantidade de salários mínimos em vigor a partir de janeiro do ano de 

2014, ou outro tipo de remuneração mensal bruta recebida pela mulher. A renda familiar foi expressa 

em per capita de acordo com o número de moradores da residência.  

O rendimento mensal familiar per capita foi refrente ao rendimento mensal familiar pelo 

número de componentes da família (IBGE 2010). Como limite de pobreza considerado os valores 

inferiores de meio salário per capita, tendo em vista que, quando criado pela legislação brasileira, o 

salário mínimo pretendia atender as necessidades básicas de uma família padrão (DIMENSTEIN, 

2003). 

 

* História ginecológica e obstétrica: 

História obstétrica: números de gestações, partos, abortos, via do parto de acordo com os 

critérios de Guaris (2001); além do uso de fórceps, episiotomia e peso do maior recém nascido 

(SALEH et al., 2005).  

História ginecológica: Interrogados os dados segundo Aranha et al. (2004) sobre a idade da 

menarca e da menopausa, regularidade menstrual, uso de terapia de reposição hormonal.  

Menopausa: Quando a amenorréia for de 12 ou mais meses consecutivos define-se a menopausa, a 

última menstruação da vida da mulher (NAMS, 2004; ALDRIGHI, et al., 2005). 
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* História de morbidade pessoal: 

 Foram ativamente coletadas informações sobre a história de morbidade pessoal da mulher 

em relação à: depressão, ansiedade, hipertensão arterial, diabetes, doença arterial coronariana, 

acidente vascular encefálico, síndrome de ovários policísticos, doença hepática gordurosa não-

alcoólica, osteartrite, neoplasias,mieloma, hipotireoidismo, hipertireoidismo e hiperuricemia. 
 

A depressão foi investigada por meio do Inventário de depressão de Beck (BDI), que foi 

desenvolvido por Beck e colaboradores para avaliar a depressão, o inventário foi baseado em 

observações clínicas em concordância com os critérios de diagnóstico. O inventário foi validado em 

português por Gorenstein e Andrade (1996), sendo este, uma escala psicométrica aceita 

internacionalmente, que mede a intensidade da depressão.  

 O inventário consiste em 21 questões que abordam os sintomas e atitudes depressivas, cuja 

intensidade varia de 0 a 3. Cada categoria contém quatro alternativas que mostram o nível de 

depressão. A soma de pontos permite rastrear a existência e a intensidade de uma depressão. A 

pontuação de 0 a 9 pontos é considerada ausência ou sintomas mínimos; de 10 a 18 sugere 

depressão leve, ou seja, de acordo com o inventário disforia; de 19 a 29 depressão moderada e 30 ou 

mais pontos depressão severa.  
 

Ansiedade foi avaliada por meio de dois questionários, o Inventario de Ansiedade Traço - 

Estado (Stait -Trait Anxiety Inventory- IDATE). O IDATE foi desenvolvido por SPielberg, Gorsuch e 

Lushene, (1970) traduzido e validado por Biaggio e Natalício (1979) para a população brasileira. 

Trata-se de um inventario de auto - avaliação. Composto por duas escalas paralelas elaboradas para 

medir os conceitos Ansiedade Traço (IDATE-T) e Ansiedade Estado (IDATE-E).  

 Sendo cada constituída de 20 questões, que indicam a intensidade naquele momento 

(IDATE-E) ou a frequência com que ocorrem (IDATE-T) através de uma escala de 4 pontos(1 a 4). O 

escore total de cada escala varia de 20 a 80, sendo que os valores mais altos indicam maiores níveis 

de ansiedade.   

 Para evitar influencia da tendência á aquiescência o inventario possui alguns itens pontuados 

de maneira inversa, isto é, as respostas marcadas com 1, 2, 3 ou 4 recebem o valor 4, 3, 2 ou 1 

respectivamente. Na escala IDATE-E os itens computados desta maneira são (1,2,5,8,10,11,15,16,19 

e 20) e na escala IDATE-T ( 1,6,7,10,13,16 e 19). 

 O Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) versão em português, validado por Cunha (2001). 

Uma escala sintomática, que mensura a gravidade dos sintomas da ansiedade, sendo composta por 

21 itens, com quatro opções de respostas, classificando os sintomas da ansiedade como: mínimo de 

0 a 10, leve de 11 a 19, moderado de 20 a 30 e grave de 31 a 63. O BAI foi elaborado para não só 

medir a ansiedade, mas, formulado para que se evitasse confusão com a depressão. O questionário 

também apresenta alta confiabilidade, elevada consistência interna e validade moderada, tanto para 

pacientes psiquiátricos, como para amostras de população geral (BECK, STEER e BROWN; 1985). 

 

Os Sintomas do Climatério foram investigados pelo Índice Menopausal de Kupperman que 

foi criado pelos médicos alemães Kupperman & Blatt (1953) e passou a ser usado como referência 

por médicos para avaliar os sintomas climatéricos das pacientes. Permite uma avaliação quantitativa 

global da ocorrência de sintomas. O índice atribui pesos diferentes a cada sintoma de acordo com a 

sua intensidade. Multiplicando a intensidade do sintoma pelo respectivo fator de conversão e, em 

seguida, fazendo a soma dos resultados obtidos, alcança-se uma pontuação capaz de classificar a 

síndrome climatérica. Considera-se síndrome climatérica de intensidade leve a pontuação até 19, 

moderada entre 20 e 35 e intensa maior que 35. 

 

Incontinência urinária classificada por meio do ICIQ - SF (International Consultation on 

Incontinence Questionnaire – Short Form), validado para o português por Tamanini et al. (2004) 

que avalia a presença ou não de incontinência urinária e frequência da perda no último mês. variável 

 O ICIQ-SF é composto por 3 itens: (1) freqüência de IU (nunca, uma vez por semana ou 

menos, duas ou três vezes por semana, uma vez ao dia, diversas vezes ao dia, o tempo todo); (2) 

volume (nenhuma, uma pequena quantidade, uma moderada quantidade, uma grande quantidade); 
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(3) impacto da IU na vida diária (“0” nenhum, “1-3” leve, “4-6” moderado, “7-9” grave, “10” muito 

grave) (TAMANINI et al, 2006) 

Bexiga Hiperativa (BH) foi utilizado o International Consultation on Incontinence 

Questionnaire Overactive Bladder (ICIQ-OAB) questionário breve e com alta capacidade psicométrica 

para avaliar especificamente a BH. O ICIQ-OAB apresenta seis questões específicas sobre os 

sintomas miccionais – frequência diurna, noctúria, urgência e perda urinária durante a urgência, com 

suas correlações com a qualidade de vida. Sua especificidade apresenta ferramentas claras e 

objetivas de investigação de sintomas bem determinados. O ICIQ-OAB investiga os sintomas 

miccionais relacionados à BH, por meio de quatro questões básicas, todas as questões fazem relação 

com o comprometimento da qualidade de vida. Para análise dos resultados, foram somados os 

valores correspondentes das questões 3a, 4a, 5a e 6a, obtendo um total de 0 a 16 pontos. Quanto 

maior o valor encontrado, maior o comprometimento. Dessa forma, é recomendada a utilização desse 

questionário durante a investigação clínica ou científica dos sintomas miccionais relacionados à BH. 

 

Função sexual feminina: foi investigada pelo Quociente Sexual – Versão Feminina, o QS-F 

(ABDO, 2006). 

 
Síndrome Metabólica Seguiu os protocolo diagnóstico da SM, segundo critérios da IDF (IDF, 

2006), leva em conta a circunferência abdominal aumentada (cintura abdominal maior que 80 cm) e 

mais dois outros fatores de risco: os níveis de colesterol de alta densidade estiver abaixo de 50 

mg/dL; triglicérides igual ou maior que 150 mg/dL; pressão arterial igual ou maior que 140 mmHg para 

a sistólica ou 90 mmHg para a diastólica; e glicemia de jejum igual ou maior que 100 mg/dL. 

 

Apnéia obstrutiva do sono pelo questionário de Berlin (NETZER et al., 1999). Considerando 

a presença e frequência do comportamento de ronco (1), sonolência ou fadiga (2) e história de 

obesidade ou hipertensão (3), as mulheres com sintomas persistentes e frequentes em quaisquer 

dois destes três domínios foram consideradas com características altamente sugestivas de apnéia.  

 É pontuado em três categorias: 1) é positiva com duas ou mais respostas positivas para as 

questões 2-6; 2) é positiva com duas ou mais respostas positivas para as questões 7-8; 3) é positiva 

com 1 resposta positiva para a questão 10 e ou IMC > 30. 

 

Sonolência Diurna Excessiva foi investigada utilizando a Escala de sonolência de Epworth 

(JOHN, 1991), que quantifica a propensão para adormecer durante oito situações rotineiras. Para 

cada questão é atribuído um valor de 0-3, a soma total atinge o valor máximo de 24 e mínimo de 0; 

identificando os indivíduos sonolentos por valores maiores do que 10. 
 

Insônia investigada pelos instrumentos: Índice de Severidade da Insônia (ISI) (BASTIEN et 

al, 2001) que foi traduzido para o português pelos pesquisadores reSPonsáveis pelo presente estudo 

e que caracteriza os sintomas relacionados à insônia nas duas últimas semanas bem como a 

interferência destes nas atividades do dia-dia. Este índice é composto por sete questões que são 

pontuadas de 0(zero) a 4 (quatro), cujo o cálculo do escore total é representado pela soma de todas 

as questões. Valores entre de 0 a 7 indicam indivíduos sem insônia, de 8 a 14 portador de insônia 

leve, de 15 a 21 com insônia moderada e de 22 a 28 com insônia severa.  

 

Qualidade do sono investigada por meio do Questionário de Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh - PSQI (BUYSSE et al. 1989), validado para o português por Ceolin (1999). Ele é dividido 

em sete domínios e avalia subjetivamente no último mês: 1) qualidade do sono, 2) latência do sono, 

3) duração o sono, 4) eficiência habitual do sono, 5) distúrbios do sono, 6) uso de medicamentos para 

dormir e 7) sonolência diurna e distúrbios durante o dia. Cada domínio possui escala de 0 a 3, em 

que 0 indica nenhum problema e 3 problema grave; a soma destes valores gera um escore global de 

0 a 21, em que valores iguais ou maiores do que cinco representam qualidade de sono pobre ou ruim. 

Hipertensão: aferição da pressão arterial seguiu a recomendação da V Diretrizes Brasileiras 

de Hipertensão Arterial (SBC; SBH; SBN, 2012). A pressão arterial foi aferida com o aparelho 
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calibrado, de braço, digital e automático MicroLife, testado e validado pela British Hypertension 

Society (ENGLAND, 2007).  

 Optou-se por este aparelho, pois permite a obtenção de medidas de pressão arterial de modo 

simples, eficaz, pouco dispendioso e evita o erro do avaliador. Serão realizadas três medidas, com 

intervalo de um minuto, no membro superior esquerdo, com o indivíduo sentado. Foi considerada 

pressão arterial final a média das duas últimas. Caso a diferença entre algumas das medidas fosse 

maior que 4 mmHg, deverá aguardar cinco minutos e inicia novo bloco de três aferições.  

 Para a medida da pressão houve um preparo das participantes da seguinte forma:  

1) Explicado o procedimento à mulher;  

2) Esperado repouso de pelo menos cinco minutos em ambiente calmo;  

3) Solicitado que esvaziasse a bexiga, caso estivesse cheia;  

4) Pedido que não praticasse exercícios físicos 60 a 90 minutos antes;  

5) Pedido para não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não ter fumado 30 minutos antes;  

6) Informado para manter pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e 

relaxado;  

7) Solicitado que removesse roupas e objetos do braço esquerdo;  

8) Posicionado o braço na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou quarto espaço 

intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido;  

9) Explicado para que não falasse durante as medidas. A partir de então, mediu-se a circunferência 

do braço da mulher, entre o acrômio e o olécrano para selecionar o manguito de tamanho adequado 

ao braço (Tabela 24); a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da 

circunferência do braço, e seu comprimento a pelo menos 80%.  

 Foi colocado o manguito sem deixar folgas acima da fossa cubital, cerca de 2 a 3 cm e 

centralizado o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 

 

Tabela 24: Dimensões do manguito para diferentes circunferências de braço em adultos. 

Denominação 
do manguito 

Circunferência 
do braço (cm) 

Bolsa de borracha (cm) 

Largura Comprimento 

Adulto pequeno 20-26 10 17 

Adulto 27-34 12 23 

Adulto grande 35-45 16 32 

  

Foi considerada hipertensa a mulher com pressão sistólica igual ou maior que 130 mmHg e 

diastólica maior ou igual  a 85 mmHg, isto segundo a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento 

da Síndrome Metabólica (SBH, 2005). 
 

História de morbidade familiar A mulher foi questionada sobre a presença de morbidade em 

parente de primeiro grau em relação a: hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular. Ambas 

são indicadas a serem observadas pela I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da SM (SBH, 

2005).  
 

* Hábitos de vida: 

A atividade física habitual identificada com os questionários de Baecke´s traduzido para o 

português e validado por Florindo et al em 2003, e Florindo e Latorre, em 2003 e o questionário 

internacional de atividade física versão curta (IPAQ curto), o qual é uma ferramenta válida e 

reprodutível em 12 países, incluindo o Brasil (IPAQ.2005) traduzido para o português e validado por 

Matsudo et al.(2001). 

 O instrumento de Baecke’s Consta de 16 questões dos últimos doze meses sobre: atividade 

física ocupacional (8 questões); exercício físico no lazer (4 questões); atividade lazer e locomoção (4 

questões) e total de atividade física. A atividade física ocupacional é avaliada pelo gasto energético e 
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classificada por Ainsworth et al., em 2000. Caso não exerça alguma ocupação, adota-se a resposta 

leve. Para as atividades domésticas, recomendou-se o nível moderado.  

 O instrumento IPAQ (versão curta) consta de 5 perguntas relacionadas às atividades físicas 

realizadas na última semana por pelo menos 10 minutos contínuos anterior à aplicação do 

questionário. A atividade física é classificada de acordo com a orientação do próprio IPAQ, que divide 

e conceitua as categorias em: Sedentário = Não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana; Insuficientemente Ativo = Consiste em classificar os indivíduos 

que praticam atividades físicas por pelo menos 10 minutos contínuos por semana, porém de maneira 

insuficiente para ser classificado como ativos. Para classificar os indivíduos nesse critério, são 

somadas a duração e a frequência dos diferentes tipos de atividades (caminhadas + moderada + 

vigorosa).  

 Essa categoria divide-se em dois grupos: Insuficientemente Ativo A = Realiza 10 minutos 

contínuos de atividade física, seguindo pelo menos um dos critérios citados: frequência – 5 

dias/semana ou duração – 150 minutos/semana; Insuficientemente Ativo B =  Não atinge nenhum dos 

critérios da recomendação citada nos indivíduos insuficientemente ativos A; Ativo = Cumpre as 

seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa – ≥ 3 dias/semana e ≥ 20 minutos/sessão; b) 

moderada ou caminhada – ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: ≥ 

5 dias/semana e ≥ 150 min/semana; Muito Ativo = Cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa 

– ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 min/sessão; b) vigorosa – ≥ 3 dias/ semana e ≥ 20 min/sessão + moderada 

e ou caminhada ≥ 5 dias/ semana e ≥ 30 min/sessão. 

 

O consumo de álcool e tabagismo segue os critérios do I levantamento nacional sobre 

padrões de consumo de álcool (CASTRO COSTA et al., 2008) e fumo (MARQUES et al., 2006) na 

população brasileira. O uso de bebida alcoólica tem detalhes sobre o uso de quantidade, frequência e 

doses de ingestão de cerveja, vinho, bebidas destiladas e bebidas “ice”.  Foi considerado binge a 

pessoa que relatou ingerir quatro ou mais doses num único momento.  

 Sobre hábito de fumar, foi questionado o contato com o fumo (considerado experimentadoras 

as mulheres que tiveram contato com mais de cinco maços ou 100 cigarros), número de cigarros por 

dia e número de dias na semana para as fumantes e a intenção de parar de fumar 

 

Hábitos Alimentares: Investigados por meio do questionário Block Screening 

Questionnaire, validado por Block et al (2000), que quantifica rapidamente o consumo de gorduras e 

fibras alimentares no último ano. Pontuando o consumo de alimentos de que contém gorduras e fibras 

pela frequência semanal. Ainda na alimentação: foi considerado pelos pesquisadores consumo 

crítico de gordura o consumo três ou mais vezes por semana de qualquer um dos alimentos 

considerados gordurosos; consumo adequado de fibras, o consumo de pelo menos quatro dos 

alimentos ricos em fibras cinco ou mais vezes por semana; ingestão de alimentos com cafeína, 

relato do consumo de qualquer alimento rico em cafeína; e frequência alta de ingestão de bebidas 

com cafeína, o consumo de bebidas a base de cafeína cinco vezes por semana ou mais. 

 

* Medicamentos Indagados de forma direta, foram anotados segundo os nomes do 

receituário médico ou bulas dos remédios. Considerados para análise por classes de medicamentos, 

numero medicamentos em uso.  

 

* Dados laboratoriais A amostra sanguínea, para exame de triglicérides, high density 

lipoprotein (HDL) colesterol e glicemia de jejum, coletada com agulhas para coleta a vácuo 21G em 

tubo com gel separador (10 ml) aspiração 8 ml para coleta de sangue à vácuo, em plástico 

tranSParente, com ativador de coágulo e gel separador, tampa de borracha macia, siliconizada e 

tampa protetora de cor vermelha. A amostra de sangue foi analisada pelos kits dos testes de 

triglicérides, colesterol e glicemia de jejum compatível com o equipamento Hitashi 912. 

 

Na tabela 25 os exames a serem realizados bem como os valores de referência para 

mulheres adultas estão descritos abaixo: 
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Triglicerídeos: A avaliação dos níveis séricos dos triglicerídeos é utilizada como marcador 

para risco cardiovascular. Valor de referência: < 150 mg/dl  (SBC, 2007). 

 

Colesterol total e frações: O colesterol total (CT) é a soma do colesterol de alta densidade 

(High Density Lipoproteins = HDL), do colesterol de baixa densidade (Low Density Lipoproteins = 

LDL) e do colesterol de muita baixa densidade (Very Low Density Lipoproteins = VLDL) que é a quinta 

parte do valor dos triglicerídeos. Este exame é utilizado como um marcador para risco cardiovascular 

e seus valores de referência para mulheres são: CT < 200 mg/dl, HDL > 50mg/dl e LDL < 160 mg/dl 

(SBC, 2007). 

 

Glicose: O exame de glicose avalia os níveis séricos de glicose no sangue e é utilizado para 

o rastreamento da diabetes mellitus. Valor de referência: < 100 mg/dl (SBD, 2009). 

 

Transaminase glutâmico oxaloacético (TGO): É o nome de uma enzima transaminase 

presente no fígado, coração, musculoesquelético, rins, pâncreas e hemácias. A liberação desta 

enzima em grandes quantidades no sangue indica a presença de lesão hepática. Valor de referência: 

até 31 U/l (BARSIC et al., 2012). 

 

 Transaminase glutâmico pirúvica (TGP): É o nome de uma enzima transaminase presente 

apenas no fígado. A liberação desta enzima em grandes quantidades no sangue indica a presença de 

lesão hepática. Valor de referência: até 31 U/l (BARSIC et al., 2012). 

 

Gama glutamiltransferase (GGT): É o nome de uma enzima encontrada em grande 

quantidade no fígado, mas, também presente em outros órgãos como rins, pâncreas, intestino e 

próstata. Altas concentrações no sangue podem indicar lesões nos ductos biliares, principalmente 

obstrução, pois a GGT é uma enzima marcadora de colestease (redução ou interrupção do fluxo 

biliar). Valor de referência: de 08 a 41 U/l (BARSIC et al., 2012). 

 

PCR ultra-sensível: Este exame tem a finalidade específica de avaliar o risco cardíaco, para 

tanto, utiliza-se valores de referência menores do que aqueles utilizados no exame de PCR normal, 

tornando-o assim mais sensível. É possível avaliar os níveis séricos da PCR a partir de 0,08 mg/dl, 

identificando o processo inflamatório oriundo da aterosclerose. Valor de referência: < 0,3 mg/dl 

(ABDULLAH et al., 2012). 

 

Vitamina D: O exame de sangue para avaliar os níveis circulantes de vitamina D tem por 

objetivo rastrear sua deficiência, uma vez que pequenas quantidades desta vitamina estão 

associadas ao aparecimento da osteoporose, da diabetes mellitus e de doenças cardiovasculares. 

Valor de referência: > 20 ng/dl (SBD, 2012). 

 

 Tireotrofina (TSH): A dosagem do nível de TSH no sangue pode indicar patologias como o 

Hipotiroidismo (TSH > 20,0 mUl/l) e o Hipertiroidismo (TSH < 0,3 mUl/l) (SBEM, 2009). 

 

Tiroxina (T4 livre): A dosagem do nível de T4 livre no sangue pode indicar patologias como o 

Hipotiroidismo (T4 livre < 0,45 ng/dl) e o Hipertiroidismo (T4 livre > 0,45 ng/dl) (SBEM, 2009). 
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          Tabela 25: Valores de referência para o exame de hemograma em adultos. 

ITENS AVALIADOS INTERVALOS DE REFERÊNCIA 

ERITROGRAMA  

Hemácias  4,2-5,4 (milhões/mm³) 

Índices hematimétricos  

VCM 80,0-98,0 (fl) 

HCM 27,0-32,0 (pg) 

 CHCM 32,0-36,0 (g/dl) 

LEUCOGRAMA  

Leucócitos  4.000-11.000 (mm³) 

Mielócitos 0 (mm³) 

Metamielócitos 0 (mm³) 

Eosinófilos 40-550 (mm³) 

Basófilos 0-220 (mm³) 

Linfócitos 800-5.500 (mm³) 

Linfócitos atípicos 0 (mm³) 

Monócitos 80-1.100 (mm³) 

Blastos 0 (mm³) 

PLAQUETAS  

Contagem 150.000-450.000 (mm³) 

           Nota: VCM - volume corpuscular médio 
                    HCM - hemoglobina corpuscular média 
                    CHCM - concentração de hemoglobina corpuscular média   
 

A Urina tipo I é um exame de rastreamento que avalia as características físicas da urina. 

Determina o pH, detecta presença e quantidade de proteína, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, 

urobilinogênio, hemoglobina, nitritos sanguíneos e hemácias, além de avaliar os sedimentos para 

células sanguíneas, cilindros, cristais e células epiteliais. Além do reconhecimento precoce de 

doenças, como as infecções do trato urinário ou a diabetes, que permite ao médico iniciar o 

tratamento mais cedo possível evitando complicações mais graves. O exame de urina será realizado 

com as tiras COMBUR da marca Roche e os valores de referência para adultos estão apresentados 

na tabela 26: (SBN, 2006) 

 

Tabela 26: Valores de referência para o exame de urina tipo I em adultos. 

PARÂMETRO 
INTERVALO DE 
REFERÊNCIA 

Densidade  

Intervalo de Referência 1.016-1.022 

Intervalo fisiológico 5-6, 4.8-7.4 

Valor de pH  

1ª urina da manhã 5-6 

Leucócitos  

Intervalo de referência <10 Leu/µl 

Proteínas  

Albumina < 2 mg/dl 

Glucose  

1ª urina da manhã < 20 mg/dl 

Urobilinogénio < 1 mg/dl 

Bilirubina < 0.2 mg/dl 
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*Dados antropométricos: 

O peso corporal medido em quilograma, por meio de balança portátil Seca 870/871 de aço 

resistente para pesar pessoas. A balança é de fácil tranSPorte, mantém calibração mesmo com 

mudança de local, tem capacidade de 150 quilogramas e medidas 323 x 310 x 54 mm, precisão de 

100 gramas. Para a medida, foi solicitado à mulher que vista roupas leves e suba na balança sem 

sapatos, com os pés paralelos e o peso distribuído em ambos os pés, braços relaxados ao lado do 

corpo. O procedimento foi realizado duas vezes e medidas de peso superior à precisão de calibragem 

da balança serão refeitas. 

 A altura investigada em metro por um estadiômetro portátil Seca 206, medindo até 2.20 

metros numa parede com noventa graus em relação ao chão e sem rodapés. A mulher permanecerá 

em pé com roupas leves, sem sapatos, com os pés paralelos, com o peso distribuído em ambos os 

pés, pés encostados na parede e voltados para frente, braços ao longo do corpo relaxados, 

calcanhares, panturrilhas, glúteos, escápulas e região do occipital encostados-se à superfície vertical 

da parede e cabeça no plano de Frankfurt (Plano de Frankfurt: margem inferior da abertura do orbital 

e a margem superior do condutor auditivo externo em uma mesma linha horizontal), conforme figura 

23.  

 

 

Figura 23: Posição corporal para medida da estatura. 

 
                                                       

 

A circunferência abdominal (CA) segundo Park et al. (2004), deve ser obtida por meio da 

média de duas medidas realizadas com uma fita métrica, em milímetro, inelástica. A técnica consiste 

em encontrar o ponto médio entre o ápice da crista ilíaca e a última costela do lado direito, e efetuada 

a medida do lado esquerdo no final de uma expiração, o local deve encontrar-se desnudo. A fita foi 

colocada horizontalmente ao redor da cintura sobre o ponto médio, de modo a ficar alinhada em um 

plano horizontal, paralelo ao chão (figura 24). Foi aplicada tensão à fita para ajustar-se firmemente 

em torno da parte do corpo a ser medida, sem enrugar a pele nem comprimir os tecidos subcutâneos. 

A medida da circunferência abdominal mostra o conteúdo de gordura visceral. A OMS (2000) 

estabeleceu como ponto de corte para risco cardiovascular aumentado a medida de CA igual ou 

superior a 80 cm em mulheres caucasianas.  

 

 

                                   Figura 24: Posição da fita métrica para mensuração da 
                                   circunferência abdominal. 
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A circunferência do quadril foi realizada segundo os pontos determinados pela OMS (WHO, 

2000). A técnica consistiu em marcar o trocânter maior do lado direito e mensurar do lado esquerdo. 

Haverá o cuidado para que a fita permaneça alinhada em plano horizontal, paralelo ao chão (figura 

25), de modo a ajustar-se firmemente em torno da parte do corpo a ser medida, sem enrugar a pele 

nem comprimir os tecidos subcutâneos.  

 

 

                                         Figura 25: Posição da fita métrica para mensuração 
                                         da circunferência do quadril 

 
A circunferência de pescoço é usada para detectar gordura visceral em adultos foi medida 

a menor circunferência do pescoço logo abaixo da proeminência laríngea de acordo com o ponto 

médio do pescoço na figura 26. 

 

 

                                             Figura 26: Posição da fita para mensuração 
                                             da circunferência do pescoço 
 

 
                 

 

 A técnica consiste em o indivíduo estar ereto ou sentado com a cabeça no plano de Frankfurt; 

o antropometrista deve se posicionar do lado esquerdo do indivíduo e colocar a fita ao redor do 

pescoço logo abaixo da proeminência laríngea, perpendicular ao eixo longo do pescoço, que não 

deve necessariamente estar na horizontal. A pressão da fita sobre a pele deve ser mínima e realizada 

em menos de 5 segundos a fim de se evitar desconfortos. Segundo Heyward e Stolarczyk (2000), 

para as mulheres a circunferência do pescoço ideal é inferior a 34 cm. 
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ANEXO 
 
 

ANEXO A: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP- PROSAPIN II 
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ANEXO B: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP- ESTRESSE 
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ANEXO C: QUESTIONARIOS 

 
QUESTIONARIOS 

 
 

Sobre os sintomas osteomusculares (NÓRDICO)  Nesta parte a Sra deverá marcar a freqüência que tem 
sentindo dor, dormência formigamento ou desconforto nas regiões do corpo. Qualifique sua dor de acordo com a 
região assinalada Para isso deverá marcar a intensidade,freqüência, duração e estado para cada região.SÓ 
PREENCHA CASO TENHA MARCADO SIM NA QUESTÃO ANTERIOR DE CADA PARTE DO CORPO!  

 

 

R
E

G
IÃ

O
 D

O
 C

O
R

P
O

 

 
 

Nos últimos 12 
meses, você 

teve 
problemas 
(como dor, 

formigamento, 
dormência) 

em: 

Nos últimos 
12 meses, 

você foi 
impedida de 

realizar 
atividades 

como 
trabalhar, 
lazer por 

causa desse 
problema em: 

 
Nos últimos 
12 meses, 

você 
consultou 

algum 
profissional 

de saúde por 
causa dessa 
condição em: 

 
 

Nos 
últimos 7 
dias você 

teve algum 
problema 

em: 

 
 
 
 

Qual intensidade? 

 
 
 

Com que 
freqüência? 

 
 
 
 

Qual a duração? 

 
 
 

Estado 
da dor? 

P
E

S
C

O
Ç

O
 

31.1 

 0 não (Vá 
para 31.9) 
  

 1 sim 

31.2 
 

 0 não   

 1 sim 

31.3 

 0 não   

 1 sim 

31.4 

 0 não   

 1 sim 

31.5 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.6 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.7 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.8 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 

O
M

B
R

O
S

 

31.9 

 0 não ( Vá 
para  31.17) 
  

 1 sim 

31.10 
 

 0 não   

 1 sim 

31.11 

 0 não   

 1 sim 

31.12 

 0 não   

 1 sim 

31.13 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.14 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.15 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.16 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 

P
A

R
T

E
 S

U
P

E
R

IO
R

 

D
A

S
 C

O
S

T
A

S
 

31.17 

 0 não ( Vá 
para 31.25) 
  

 1 sim 

31.18 
 

 0 não   

 1 sim 

31.19 

 0 não   

 1 sim 

31.20 

 0 não   

 1 sim 

31.21 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.22 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.23 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.24 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 

C
O

T
O

V
E

L
O

 

31.25 

 0 não ( Vá 
para  31.33) 
  

 1 sim 

31.26 
 

 0 não   

 1 sim 

31.27 

 0 não   

 1 sim 

31.28 

 0 não   

 1 sim 

31.29 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.30 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.31 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.32 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 

A
N

T
E

B
R

A
Ç

O
 

31.33 

 0 não ( Vá 
para  31.41) 
  

 1 sim 

31.34 
 

 0 não   

 1 sim 

31.35 

 0 não   

 1 sim 

31.36 

 0 não   

 1 sim 

31.37 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.38 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.39 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.40 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 
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P

A
R

T
E

 I
N

F
E

R
IO

R
 

D
A

S
 C

O
S

T
A

S
 

31.41 

 0 não ( Vá 
para 31.49) 

  

 1 sim 

31.42 
 

 0 não   

 1 sim 

31.43 

 0 não   

 1 sim 

31.44 

 0 não   

 1 sim 

31.45 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.46 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.47 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.48 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 

P
U

N
H

O
, 

M
Ã

O
S

 E
 

D
E

D
O

S
 

31.49 

 0 não ( Vá 
para  31.57) 
  

 1 sim 

31.50 
 

 0 não   

 1 sim 

31.51 

 0 não   

 1 sim 

31.52 

 0 não   

 1 sim 

31.53 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.54 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.55 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.56 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 

Q
U

A
D

R
IL

/ 
C

O
X

A
 

31.57 

 0 não ( Vá 
para 31.65) 
  

 1 sim 

31.58 
 

 0 não   

 1 sim 

31.59 

 0 não  

 1 sim 

31.60 

 0 não   

 1 sim 

31.61 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.62 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.63 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.64 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 

J
O

E
L

H
O

 

31.65 

 0 não ( Vá 
para 31.73) 
  

 1 sim 

31.66 
 

 0 não   

 1 sim 

31.67 

 0 não   

 1 sim 

31.68 

 0 não   

 1 sim 

31.69 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.70 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.71 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.72 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 

T
O

R
N

O
Z

E
L

O
 E

 P
É

S
 31.73 

 0 não ( Vá 
para  32.) 
  

 1 sim 

31.74 
 

 0 não   

 1 sim 

31.75 

 0 não   

 1 sim 

31.76 

 0 não   

 1 sim 

31.77 

 0 não tem 

 1 fraco 

 2 moderado 

 3 forte 

 4 intenso 

 5 insuportável 

31.78 

 0 não tem 

 1 - 1 
x/semana 

 2 - 2 a3 
x/semana 

 3 - 4 a 5x/ 
semana 

 4 - 6 a 7x/ 
semana 

31.79 

 0 não tem 

 1 alguns minutos 

 2 até 1 hora 

 3 de 1 a 4 horas 

 4 mais de 4 horas 

 5 não é regular 

31.80 

 0 não tem 

 1 melhorando 

 2 igual 

 3 piorando 

 
 

 Sobre os sintomas de stress inventário de sintomas de "stress" para adultos LIPP (ISSL) Assinalar 
com F1 os sintomas que tem experimentado nas ultimas 24h. 
 

 
 

 
MARQUE F1 

33.1.1a Mãos e/ou pés frios  

33. 1.2a Boca Seca  

33. 1.3a Nó ou dor no estômago  

33. 1.4a Aumento de sudorese (muito suor)  

33. 1.5a Tensão muscular (dor muscular)  

33. 1.6a Aperto na mandíbula/ranger de dente  

33. 1.7a Diarréia passageira  

33. 1.8a Insônia, dificuldade de dormir  

33. 1.9a Taquicardia (batimentos acelerados)  

33. 1.10a Hiperventilação(Respiração ofegante, entrecortada)  

33. 1.11a Hipertensão arterial súbita e passageira  

33. 1.12a Mudança de apetite (muito ou pouco)  
 

Assinalar com P1 os sintomas que tem experimentado nas ultimas 24h. 

 
 

MARQUE P1 

33.1.1b Aumento súbito de motivação   

33.1.2b Entusiasmo súbito  

33. 1.3b Vontade súbita de novos projetos  
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Assinalar com F2 os sintomas que tem experimentado na ultima semana. 
 

 
 

 
MARQUE F2 

33.2.1a Problemas com a memória, esquecimento  

33. 2.2a Mal-estar generalizado, sem causa especifica  

33. 2.3a Formigamento das extremidades(pés/mãos)  

33. 2.4a Sensação desgaste físico constante  

33. 2.5a Mudança de apetite  

33. 2.6a Aparecimento de Problemas dermatológicos (pele)  

33. 2.7a Hipertensão arterial (pressão alta)  

33. 2.8a Cansaço Constante  

33. 2.9a  Aparecimento de ulcera  

33. 2.10a Tontura-sensação de estar flutuando 
 

 

 

Assinalar com P2 os sintomas que tem experimentado na ultima semana. 
 

 
 

MARQUE P2 

33.2.1b Sensibilidade emotiva excessiva  

33.2.2b Dúvidas quanto a si próprio  

33. 2.3b Pensar constantemente  em um só assunto  

33. 2.4b Irritabilidade excessiva  

33. 2.5b Diminuição da libido=desejo sexual 
 

 

 

 
Assinalar com F3 os sintomas que tem experimentado no ultimo mês. 
 

 
 

MARQUE F3 

33.3.1a Diarréias freqüentes  

33. 3.2a Dificuldades Sexuais  

33. 3.3a Insônia  

33. 3.4a Náusea  

33. 3.5a Tiques nervosos  

33. 3.6a Hipertensão arterial continuada  

33. 3.7a Problemas dermatológicos prolongado  

33. 3.8a Mudança extrema de apetite  

33. 3.9a Excesso de gases  

33. 3.10a Tontura freqüente  

33. 3.11a Úlcera  

33. 3.12a Enfarte  

 
Assinalar com P3 os sintomas que tem experimentado no ultimo mês. 
. 

 
 

 
MARQUE P3 

33.3.1b Impossibilidade de Trabalhar  

33.3.2b Pesadelos  

33. 3.3b Sensação incompetência todas áreas  

33. 3.4b Vontade de fugir de tudo  

33. 3.5b Apatia, depressão, ou raiva prolongada  

33. 3.6b Cansaço excessivo  

33. 3.7b Pensar/falar constantemente um  só assunto  

33. 3.8b Irritabilidade sem causa aparente  

33. 3.9b Angústia ou ansiedade diária  

33. 3.10b Hipersensibilidade emotiva  

33. 3.11b Perda do senso de humor  
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