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RESUMO 

Noll PRES. Padrão alimentar segundo o grau de processamento dos alimentos e sintomas 

menopausais de mulheres na pós-menopausa [Tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: Hábitos de vida saudáveis, incluindo a alimentação saudável, são 

recomendados na prevenção e no tratamento dos sintomas menopausais. Estudos apontam 

relação entre a intensidade destes sintomas e o consumo de alimentos ricos em gorduras 

saturadas e açúcares, e o menor consumo de vegetais. Apesar disso, poucos estudos 

avaliam o padrão alimentar. OBJETIVO: Avaliar o padrão alimentar segundo o grau de 

processamento dos alimentos e os sintomas menopausais de mulheres na pós-menopausa. 

MÉTODO: Este estudo transversal avaliou 288 mulheres na pós-menopausa, por meio de 

entrevista, no Ambulatório de Climatério, Divisão de Ginecologia, Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, de 2018 a 2020. A coleta de dados 

incluiu variáveis socioeconômicas, clínicas, antropométricas, hábitos de vida, dentre eles 

tabagismo, etilismo, prática de atividade física e consumo alimentar, e sintomática 

menopausal. Os desfechos avaliados foram pós-menopausa precoce e tardia, intensidade 

dos sintomas menopausais, avaliados por meio do Índice Menopausal de “Kupperman-

Blatt”, e pior qualidade de vida, utilizando o Women´s Health Questionaire. A associação 

entre a intensidade dos sintomas menopausais e a pior qualidade de vida e as demais 

variáveis foi realizada por meio da regressão de Poisson com variância robusta. A medida 

de efeito foi a razão de prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança (IC) 

de 95% (α = 0,05). RESULTADOS: As mulheres apresentaram intensidade dos sintomas 

menopausais moderada (52,1%) e intensa (19,1%).  Não foram encontradas diferenças 

entre o tempo de pós-menopausa e as demais variáveis, com exceção do sintoma 

melancolia e a fase precoce (p=0,006). A maior idade e escolaridade foram associadas à 

menor intensidade dos sintomas menopausais e melhor qualidade de vida. A pior 

autoavaliação da saúde, união estável, obesidade e comorbidades foram associadas a 

maior intensidade de sintomas menopausais e a pior qualidade de vida. O maior tercil de 

consumo de alimentos ultraprocessados foi associado a sintomas vasomotores mais 

intensos (RP 0,73; IC 0,55-0,96) e pior comportamento sexual (RP 1,22; IC 1,01-1,49). 

Ainda, o consumo de bebidas industrializadas foi associado a maior intensidade de 

sintomas somáticos (RP 1,23; IC 1,01-1,49) e de memória e concentração (RP 1,22; IC 

1,02-1,47), enquanto o consumo de embutidos à sintomas somáticos (RP 1,22; IC 1,01-

1,48). O maior consumo de verduras e legumes foi associado a proteção de humor 

depressivo (RP 0,64; IC 0,43-0,96), sintomas vasomotores (RP 0,79; IC 0,63-0,99), 

alterações de sono (RP 0,83; IC 0,69-0,99) e melhor qualidade de vida (RP 0,79; IC 0,62-

0,99). CONCLUSÃO: A intensidade dos sintomas menopausais está associada a pior 

autoavaliação da saúde, obesidade e comorbidades. O maior consumo de ultraprocessados 

está associado a intensidade de sintomas vasomotores, sexuais e pior memória e 

concentração, enquanto o maior consumo de verduras e legumes está associado à melhor 

qualidade de vida e menos sintomas vasomotores.  

 

Descritores: Estilo de vida saudável; Ingestão de alimentos; Alimentos ultraprocessados; 

Alimentos industrializados; Pós-menopausa; Sintomas e sintomas. 
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ABSTRACT 

 

Noll PRES. Dietary pattern according to the degree of food processing and menopausal 

symptoms of post-menopausal women [Doctoral Thesis]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUCTION: Healthy lifestyle habits, including healthy eating, are recommended 

for the prevention and treatment of menopausal symptoms. Studies show an association 

between intensity of these symptoms and consumption of foods rich in saturated fats and 

desserts, and lower consumption of vegetables. However, few studies evaluate dietary 

patterns. AIM: To evaluate the dietary pattern according to the degree of food processing 

and menopausal symptoms of postmenopausal women. METHOD: This cross-sectional 

study evaluated 288 postmenopausal women, using interviews, at the Gynecology 

Outpatient Clinic for Climacteric Women, Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo (FMUSP) from 2018 to 2020. Data collection included socioeconomic, clinical, 

anthropometric, lifestyle variables, among them smoking, alcohol consumption, physical 

activity and food consumption, and menopausal symptoms. The outcomes evaluated were 

early and late postmenopausal, intensity of menopausal symptoms, evaluated through the 

Kupperman-Blatt Menopausal Index, and worse quality of life, using the Women's Health 

Questionnaire. The association between dietary pattern and the intensity of menopausal 

symptoms and worse quality of life, and the other variables were performed through 

multivariate analysis based on the Poisson regression model with robust variance. The 

measure of effect will be the prevalence ratio (PR) and the respective 95% confidence 

intervals (95% CI) (α = 0.05). RESULTS: Women had moderate (52.1%) to severe 

(19.1%) intensity of menopausal symptoms. There was no significant association between 

postmenopausal time and the other variables, except for melancholy symptom and the 

early phase (p=0.006). Higher age and education were associated with a lower intensity 

of menopausal symptoms and better quality of life. Worse self-rated health, stable union, 

obesity, and comorbidities were associated with greater intensity of menopausal 

symptoms and worse quality of life. The highest tertile of ultra-processed food 

consumption was associated with vasomotor symptoms (PR 0.73, CI 0.55–0.96) and 

sexual behavior (PR 1.22, CI 1.01–1.49). Moreover, processed beverage consumption 

was associated with greater intensity of somatic symptoms (PR 1.23, CI 1.01–1.49) and 

worse memory/concentration (PR 1.22, CI 1.02–1.47), while sausage consumption was 

associated with worse memory/concentration (PR 1.22, CI 1.01–1.48). Higher 

consumption of vegetables was a protective factor against depressive mood (PR 0.64, CI 

0.43–0.96), vasomotor symptoms (PR 0.79, CI 0.63–0.99), sleep disorders (PR 0.83, CI 

0.69–0.99), and worse quality of life (PR 0.79, CI 0.62–0.99). CONCLUSION: The 

intensity of menopausal symptoms was associated with worse self-rated health, obesity, 

and comorbidities. Greater consumption of ultra-processed foods was associated with 

more intense vasomotor, sexual symptoms, and worse memory and concentration, while 

higher a consumption of vegetables was associated with lower intensity of vasomotor 

symptoms and better quality of life.  

 

Descriptors: Healthy lifestyle; Food consumption; Ultra-processed food; Industrialized 

foods; Postmenopause; Sygns and symptoms.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A menopausa, um evento fisiológico caracterizado pela cessação permanente da 

menstruação, é definida após 12 meses consecutivos de amenorreia 1–7, devido a redução 

da atividade folicular do ovário, em consequência do envelhecimento feminino 2,7. A pós-

menopausa é uma fase de vida da mulher, que se inicia a partir do último período 

menstrual (UPM), dividida em precoce e tardia 7. Apesar de ser uma consequência natural 

do envelhecimento, durante a pós-menopausa, os sistemas corporais são afetados por uma 

cascata de alterações hormonais, principalmente em relação ao hipoestrogenismo 6–8.  

Sinais e sintomas físicos e/ou psicológicos são comuns na pós-menopausa, embora 

sejam de natureza, intensidade e frequência diferentes em cada mulher 9–14. Estes sinais e 

sintomas são influenciados pela etnia, fatores culturais e aspectos sociais 5,8,10–13,15. Os 

sintomas mais prevalentes na pós-menopausa são os vasomotores, geniturinários, insônia 

e humor adverso 6,16. São comuns também sintomas psicológicos, problemas cognitivos, 

artralgia, mialgia, alteração da densidade óssea, incontinência urinária, taquicardia, 

nervosismo, alterações gastrointestinais e disfunção sexual 6,15,17. Na fase precoce são 

mais evidentes os sintomas vasomotores, alterações de sono e humor adverso. 

Na pós-menopausa tardia são acentuadas as alterações de composição corporal, 

distúrbios geniturinários, sexuais e cognitivos e Doenças Cardiovasculares (DCV’s) 2,9,17–

19. As alterações na composição corporal, como o aumento de gordura na região 

abdominal, a diminuição da massa muscular e o aumento gordura visceral, associadas às 

mudanças hormonais, propiciam um quadro de resistência à insulina, dislipidemia e 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 9,20–22. Tais alterações são fatores de risco para o 

desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’s) em mulheres na 

pós-menopausa 4,9,17,20–22.  

A recomendação chave para prevenção e tratamento dos sinais e sintomas 

menopausais é um estilo de vida saudável, principalmente em casos leves a moderados, 

independente da prescrição terapêutica medicamentosa hormonal ou não hormonal 4–

6,13,14,23–27. Dentre os hábitos de vida saudáveis, destaca-se o papel da alimentação 

saudável na prevenção e redução da intensidade das alterações comuns nesta fase 8,22,24,28–

33. Os estudos apontam associação entre uma alimentação rica em vegetais, grãos integrais 
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e alimentos não processados e menor intensidade de sintomas psicológicos, somáticos, 

vasomotores e geniturinários, enquanto que uma alimentação com maior quantidade de 

alimentos processados, ricos em gorduras sólidas/saturadas e sobremesas associam-se à 

maior intensidade de sintomas psicológicos, vasomotores e somáticos 32–37. Porém, a 

relação entre os hábitos alimentares e os sintomas menopausais em mulheres na pós-

menopausa ainda é pouco investigada 30,34,37,38.  

A maioria dos estudos existentes avalia o efeito de um ou poucos alimentos e/ou 

nutrientes sobre os sintomas menopausais 34,35,37,39. Destes, alguns apontam associação 

entre ingestão de café e/ou qualidade de gordura ingerida e intensidade dos sintomas 

psicológicos, geniturinários e somáticos 30,39–42. Além disso, muitos avaliam a 

suplementação do alimento ou nutriente, como a soja ou seus componentes 43–47, chá 

verde, aloe vera 47 e vitamina D 39,48. A avaliação da associação entre alimentos e/ou 

nutrientes específicos e as alterações/doenças pode ser limitada, por não considerar o 

consumo alimentar das mulheres e nem o grau de processamento, o qual tem ampla 

relação com a mudança nos sistemas alimentares tradicionais da população 49–52 assim 

como com o cenário epidemiológico de DCNT’s 52–56.  

Nesse contexto, a NOVA (nome não acrônimo) propõe classificar os alimentos de 

acordo com a extensão e o propósito de processamento industrial. A NOVA é utilizada 

atualmente para orientar os hábitos alimentares da população brasileira, por meio do 

documento oficial “Guia Alimentar para a População Brasileira”, que considera o 

contexto não só biológico, assim como cultural, social, afetivo, econômico e ambiental 

dos hábitos alimentares 49,57–59. Esta classificação divide os alimentos em in natura e/ou 

minimamente processados, ingredientes processados culinários, alimentos processados e 

alimentos ultraprocessados 49,50,60–63.  

Ao avaliar dietas com maior consumo de alimentos ultraprocessados, a literatura 

aponta que estas possuem maior densidade energética, maior concentração de açúcar de 

adição, gordura total, saturada e trans, sódio 64–77 e menos proteína e fibra 64,65,67,69–74,77, 

em comparação com dietas embasadas em alimentos em in natura e/ou minimamente 

processados. O perfil de micronutrientes também é pior em alimentos ultraprocessados, 

sendo apontados menor teor de vitaminas B12, D, E, niacina, piridoxina, cobre, fósforo, 

magnésio, selênio, zinco 78, potássio 18,128, vitamina A  77 e ferro 77,78 e maior quantidade 

de sódio 64,65,67,68,71,74,79. Ademais, o padrão alimentar com maior consumo de alimentos 
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ultraprocessados está associado ao excesso de peso e obesidade 54,55,80–84, síndrome 

metabólica (SM) 54,55,85, HAS 86, câncer de mama e outros 87, distúrbios gastrointestinais 

88, morte por DCV’s, acidente vascular cerebral 89,90 e morte por todas as causas 54,55,91.  

Ressalta-se a ausência de estudos abordando o padrão alimentar de mulheres na 

pós-menopausa, segundo a classificação NOVA e a escassez de estudos sobre os hábitos 

alimentares de mulheres nesta fase da vida 30,34,38. Considerando o impacto dos sinais e 

sintomas menopausais na saúde das mulheres na pós-menopausa 92, o qual pode ser 

diferente entre países e diferentes culturas, bem como a incorporação dessa classificação 

às diretrizes alimentares nacionais e utilização por diversos países, dada a sua associação 

com diversas doenças, principalmente as DCNT’s 54,55,84,85,87,88,91,93, é imprescindível a 

realização de estudos sobre a temática.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse tópico será apresentado uma discussão teórica acerca da intensidade dos 

sintomas de mulheres na pós-menopausa e o padrão alimentar, pautada na revisão 

bibliográfica que fundamenta esta pesquisa. Inicialmente, abordarei a temática saúde da 

mulher na pós-menopausa. Sequencialmente, apresentarei aspectos sobre a relação entre 

saúde e a alimentação e nutrição. Por fim, o contexto de consumo alimentar e os sintomas 

menopausais em mulheres na pós-menopausa serão explorados.   

 

2.1. Saúde da mulher na pós-menopausa 

As mulheres possuem marcos evidentes e concretos durante a vida como a menarca, 

a gestação e a última menstruação, os quais sinalizam diferentes fases e/ou períodos. 

Essas fases são basicamente divididas em três, o período reprodutivo ou menacme, a 

transição para a menopausa e a pós-menopausa, que se subdividem em outros períodos, 

por meio de critérios fisiológicos 7,94,95.  

A vida das mulheres está atrelada, muitas vezes, de forma reducionista, à fase 

reprodutiva, em consequência de seu ciclo biológico 5,94,96,97. As diferenças sociais, 

culturais e biológicas impactam a saúde das mulheres, acarretando em prejuízos 

relacionados à discriminação sociocultural seja pelo envelhecimento e/ou pelo gênero 5,95. 

Apesar do acompanhamento e manejo na fase pós-reprodutiva ser insuficiente e 

negligenciado 5,94,98,  é relevante o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à saúde de 

mulheres na transição para a menopausa e na pós-menopausa, visto que muitas alterações 

e doenças se desenvolvem ou intensificam nestas fases 24,95,99. As pesquisas devem 

subsidiar ações e medidas de intervenção para promoção de saúde e prevenção de 

DCNT’s e de incapacidades, a fim de melhorar a qualidade de vida das mulheres, dando 

condições das mesmas terem um papel ativo e duradouro na sociedade 5,10,24,95,100. 

No Brasil, o conceito de saúde da mulher limitava-se à saúde materna e ao período 

reprodutivo até a década de 70. Tal conceito foi ampliado pelo Ministério da Saúde (MS) 

em 1984, por meio do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 5.  

O programa marcou uma ruptura conceitual com a política e definições de saúde da 
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mulher anteriores e propôs a atenção integral à saúde das mesmas, incluindo todas as 

fases da vida desde a adolescência a fase idosa, baseando-se em um ideário feminista 101. 

Em 2004, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e 

Diretrizes, incluiu um capítulo sobre ações de saúde para mulheres no climatério, com o 

objetivo de orientar os profissionais de saúde quanto à saúde da mulher nesta fase da vida 

102,103. A política embasou a primeira versão do Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres em 2005, e as demais versões (2008 e 2013-2015), as quais têm como principais 

objetivos promover a redução das desigualdades entre mulheres e homens, melhoria das 

condições de vida e autonomia das mulheres, garantindo seus direitos sexuais, 

reprodutivos e demais direitos legais 104–106. 

Inserido no contexto de saúde da mulher, é importante destacar o envelhecimento 

populacional como uma realidade mundial. A transição demográfica, social e econômica 

é consequência do aumento da expectativa de vida e das taxas decrescentes de fertilidade, 

25,99,107. A expectativa de vida global foi de 68 em 1990 para 74 anos em 2013, sendo de 

77 para mulheres 108, porém as taxas apresentam evidentes diferenças entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento 108. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE),  a população brasileira com ≥60 anos de idade foi de  14,2 milhões de 

pessoas em 2000 para 20,5 milhões em 2010, na qual 55,5% são mulheres 109.  

Apesar do aumento do número de mulheres vivenciando o climatério e das mesmas 

viverem mais tempo do que os homens, passando mais da metade de suas vidas na pós-

menopausa, elas tendem a “sobreviver” em um contexto com maior número de 

comorbidades e/ou incapacidades 8,95,103. Os motivos estão relacionados a fatores 

biológicos, culturais e socioeconômicos, como menor força muscular, menor densidade 

óssea, dependência financeira do cônjuge e limitado acesso de mulheres mais velhas ao 

sistema de saúde, em comparação com às mulheres em idade reprodutiva e os homens 95.  

O climatério é um termo utilizado para definir o complexo processo fisiológico da 

mulher no qual ocorre a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. O termo 

Klimacter, de origem grega, é caracterizado pela mudança progressiva dos níveis 

hormonais 8,10. A amplitude do termo pode gerar o equivocado entendimento de que trata-

se de uma única fase na vida da mulher 3,110–112. Em vista disso, sociedades norte-

americanas (American Society for Reproductive Medicine, ASRM; National Institute on 

Aging, NIA; National Institute of Child Health and Human Development, NICHD; e North 
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American Menopause Society, NAMS) participaram do workshop “Estágios do 

Envelhecimento Reprodutivo” (Study Reproductive Aging Women’s - STRAW) em 2001. 

O workshop STRAW resultou na proposta do sistema de estadiamento das fases da 

vida biológica da mulher. A classificação divide as fases em período reprodutivo, 

transição para a menopausa e pós-menopausa, subdivididas em sete estágios. Como 

tratam-se de períodos dinâmicos, sem idade cronológica específica, o sistema de 

estadiamento foi embasado em outras variáveis, visando sua utilidade. A proposta 

considerou o ciclo menstrual, aspectos da endocrinologia, anatomia pélvica, 

nomenclaturas, sintomas e condições clínicas diversos, fertilidade e lacunas relacionados 

à reprodução e ao envelhecimento 110. Em 2011, o STRAW, considerado padrão-ouro para 

caracterização do envelhecimento reprodutivo da mulher, foi atualizado e intitulado 

STRAW+10. Nesta revisão o período reprodutivo é demarcado pela menarca e se estende 

até a transição para a menopausa. A transição para a menopausa consiste em dois períodos 

que antecedem o UPM. A pós-menopausa é dividida entre precoce (1° ano após o UPM 

– 6 anos ) e tardia (>6 anos de pós-menopausa) 7  (Figura 1). 

A menopausa natural é o evento que ocorre no fim da transição para menopausa, 

chamado de marco zero da pós-menopausa 6 . Esta é resultado da cessação de ovulação 

devido ao esgotamento do número finito de folículos ovarianos, consequente do 

envelhecimento fisiológico. A ausência de ovulação é resposta à baixa secreção de 

estradiol pelos ovários, forma mais ativa do hormônio estrogênio. Esse quadro associado 

ao aumento das concentrações de hormônio folículo estimulante (FSH) e hormônio 

luteinizante (LH), caracterizam o estado de hipogonadismo hipergonadotrófico 1–5. A 

menopausa também pode ser induzida por cirurgia, quimioterapia ou radiação 1–5. 

Segundo Jaspers et al. 8, o termo menopausa saudável é um estado dinâmico de 

perda permanente da função ovariana, caracterizado pela auto percepção de 

funcionamento físico, psicológico e social corporal saudável. Embora a menopausa seja 

um fenômeno universal entre as mulheres, não ocorre em uma idade específica. Gold 113 

aponta em sua revisão que essa idade é de interesse para a saúde pública, pois existe 

associação entre o início da menopausa mais tardio e maior sobrevida global, maior 

expectativa de vida, mortalidade reduzida por todas as causas, menos DCV’s, menor 

perda de densidade óssea, corroborando com os dados de Ossewaarde et al. 114.   
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Estágio -5 -4 -3b -3a -2 -1 +1a +1b +1c +2 

Terminologia 

Reprodutivo Transição para menopausa Pós-menopausa 

Precoce Pico Tardia Precoce Tardia Precoce Tardia 

 Peri-menopausa   

Duração Variável Variável 1-3 anos 2 anos (1+1) 3-6 anos Restante da vida 

CRITÉRIO PRINCIPAL 

Ciclo menstrual 
Variável para 

regular 
Regular Regular 

Mudanças súbitas 

no fluxo e na 

duração 

Persistente variação ≥7 

dias, ≠ na duração dos 

ciclos consecutivos 

Intervalo de 

amenorreia de ≥60 

dias  

 

CRITÉRIO AUXILIAR 

Endócrino 

FSH 

AMH 

Inibina B 

  

 

Baixo 

Baixo 

 

Variável 

Baixo 

Baixo 

 

↑ Variável 

Baixo 

Baixo 

 

↑ 25 IU/L** 

Baixo 

Baixo 

 

↑Variável 

Baixo 

Baixo 

 

Estável 

Muito baixo 

Muito baixo 

 

Contagem de 

folículos antrais 
  Baixo Baixo Baixo Baixo Muito baixo Muito baixo  

CARACTERÍSTICAS DESCRITIVAS 

Sintomas      Prováveis sintomas vasomotores  

Aumento dos 

sintomas de 

atrofia urogenital 

Figura 1 – Os estágios de envelhecimento reprodutivo Workshop STRAW+10. FSH, hormônio folículo estimulante; AMH, Hormônio antimulleriano; ↑, Elevado; **Nível 

aproximado esperado com base em ensaios que utilizam o atual padrão de hipófise internacional. Fonte: Traduzido e adaptado de Harlow  (2012) 7. 

Menarca 

Período 

menstrual 

final (0) 
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A idade da menopausa entre mulheres brancas, residentes em países desenvolvidos, 

varia entre 50 e 52 anos. Esses dados podem ser diferentes dependendo da etnia, fatores 

sociodemográficos e de estilo de vida 12,19,113,115,116. Estudos que avaliaram mulheres 

residentes em países em desenvolvimento, como a América Latina, apontam que estas 

podem vivenciar a menopausa mais precocemente do que as mulheres residentes em 

países desenvolvidos, com média de idade de 48 anos 19,115–118. No Brasil, o período da 

menopausa estabelecido pelo MS é entre 40 e 65 anos 14,19,119.  Lui Filho et al. 120 

encontraram que a idade da menopausa de mulheres da região metropolitana no sudeste 

do Brasil foi 46,5 ± 5,8 anos.  

A pós-menopausa é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo 

STRAW+10 como amenorreia (interrupção da menstruação) por doze (12) meses 

consecutivos 1,6,7,121 e abrange todo o período a partir destes 12 meses até o fim da vida. 

Essa fase pode ser subdividida em precoce, relativa aos primeiros seis anos a partir da 

menopausa (subdivida em +1a, +1b e +1c) e tardia (estágio +2, a partir de 6 anos deste 

marco) 7. Na pós-menopausa precoce, os níveis de FSH apresentam tendência de 

elevação, apesar de oscilarem. Na pós-menopausa tardia, os níveis de estradiol e 

progesterona diminuem e o os níveis de FSH se elevam 7,122.  Estima-se que o número de 

mulheres na pós-menopausa seja de cerca de 1.1 bilhão no mundo em 2025 4. 

A atresia dos folículos ovarianos leva a redução da produção dos estrógenos, 

principalmente do estradiol, da inibina B e da progesterona na pós-menopausa. Tais 

alterações se manifestam com o aumento progressivo da liberação de hormônio liberador 

de gonadotrofinas (GnRH), FSH e LH, por meio do mecanismo de retroação. Nessa fase, 

a concentração é 10-15 vezes mais alta do que na fase folicular em mulheres jovens, 

enquanto que o LH é cerca de 2 a 3 vezes maior 4,7,110,122 e o estradiol sérico diminuído 

em até 80% 5.  

Historicamente, a pós-menopausa é vista como um tabu, rodeada de mitos, além de 

ser negligenciada 95,98. Portanto, é essencial ressaltar que essa fase não é uma doença e/ou 

disfunção 5,8,113,123. As mulheres caucasianas geralmente consideram sérios os sintomas 

relacionados à menopausa, enquanto as mulheres asiáticas e japonesas ressaltam a 

naturalidade da menopausa, no contexto do envelhecimento 8,124.  
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Apesar do processo natural de envelhecimento vivenciado na pós-menopausa, esta 

fase afeta diferentes sistemas corporais, devido a cascata de alterações hormonais, 

principalmente em relação aos níveis de estradiol, FSH e androgênio 7,8,11. Assim, muitas 

mulheres experimentam sintomas físicos e/ou psicológicos diversos, de natureza, 

intensidade e frequência diferentes 9–14. Ademais, os sintomas são influenciados pela 

etnia, fatores culturais e aspectos sociais 5,8,10–13,15. Os sintomas mais associados a 

menopausa são os vasomotores, secura vaginal ou dispareunia, insônia 6 e depressão ou 

humor adverso 16.  

Outros sintomas apontados são artralgia, mialgia, incontinência urinária, 

taquicardia, nervosismo, sintomas cognitivos, sintomas psicológicos, alterações 

gastrointestinais e disfunção sexual 6,15,17. Em termos clínicos, as mulheres podem sentir 

acentuadas diferenças de humor, no padrão de sono, memória, cognição, funcionamento 

intestinal, forma do corpo, além de fogachos, suores noturnos e sintomas geniturinários. 

A intensidade dos sintomas difere na pós-menopausa precoce e tardia. Na fase precoce 

são mais comuns sintomas vasomotores, alterações de sono e humor, enquanto que na 

tardia são mais apontadas alterações de composição corporal e suas consequências 

metabólicas, DCV’s, distúrbios geniturinários, sexuais, cognitivos e diminuição da 

densidade óssea 2,9,17–19.  

Os sintomas vasomotores têm sido citados como os mais frequentes na pós-

menopausa precoce, atingindo entre 75 a 85% das mulheres e incluem fogachos, rubor, 

calafrios, palpitações e ansiedade 9,125–127. Os sintomas são descritos como muito 

incômodos devido seu surgimento aleatório e repentino, durante o dia e/ou noite 1,9. A 

meta-análise de Politi, Scheleinitz, Col 125 apontou que a duração média de fogachos em 

cerca de 50% das mulheres é de quatro anos. Porém, os sintomas permaneceram por cerca 

de 11 a 12 anos em 12% das mulheres, corroborando com os dados de Avis et al. 128, os 

quais apontaram que os fogachos e os suores noturnos duraram mais que 7 anos para mais 

da metade das mulheres, principalmente na etnia afro-americana, menor nível 

educacional, maior percepção de estresse e sensibilidade aos sintomas e maior nível de 

depressão. A teoria é de que a depleção dos níveis estrogênicos altere o sistema 

termorregulador por meio da influência dos neurotransmissores 23. 

Os distúrbios do sono e a insônia estão diretamente associados à qualidade sono em 

mulheres na pós-menopausa, e consequente função cognitiva (atenção, função de 
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execução e memória episódica) e segurança pública 4,6,9. Além da esperada piora da 

qualidade do sono com o envelhecimento, os distúrbios do sono estão associados ao 

número e intensidade dos suores noturnos, bem como à apneia obstrutiva do sono e 

mulheres com sintomas de ansiedade e depressão 4,9,129, afetando cerca de 50% das 

mulheres na pós-menopausa 6. 

Os sintomas geniturinários são causados pela fragilidade dos tecidos em resposta 

às baixas concentrações de estrogênio 1,4,5,17,130.  As alterações incluem atrofia, 

diminuição da lubrificação e do pH vaginal, estreitamento, ruptura da vagina e prolapso 

uterino, causando maior fragilidade nas relações sexuais 1,4,131. Dentre os sintomas, os 

mais prevalentes são secura vaginal, dispareunia, disúria, síndrome uretral, infecções 

urinárias, urgência miccional e incontinência urinária 1,4,5,131. Impactam a qualidade de 

vida de cerca de 27 a 60% das mulheres na pós-menopausa 4,17,130–132.  

Sintomas psicológicos, do mesmo modo, são comuns em mulheres na pós-

menopausa, como ansiedade, diminuição da sensação de bem-estar e humor deprimido 

(irritabilidade, nervosismo e alterações frequentes de humor) 6,15,17. Apesar da 

interferência de vários fatores de risco, como sintomas depressivos anteriores, distúrbios 

do sono, eventos e mudanças na vida da mulher, idade mais jovem e etnia 2,4,6,15–17, 

Bromberger et al. 16 apontam que os sintomas depressivos continuam associados às 

mulheres na pós-menopausa, após controle destas variáveis de confusão.  

Dentre os sinais e sintomas mais comuns na pós-menopausa tardia, a redistribuição 

da composição corporal geralmente resulta em aumento de gordura visceral, sob 

influência de diversas variáveis, incluindo as alterações hormonais 9,20–22. Mesmo na 

ausência de flutuação da massa corporal, a alta taxa de gordura visceral está associada a 

alterações de níveis de lipídios, intolerância à glicose e resistência à insulina, os quais são 

fator de risco para o desenvolvimento de DCNT’s, como as DCV’s 9,20,21. Soma-se a esse 

quadro o frequente aumento da massa corporal, relacionado a redução da taxa metabólica 

de repouso 20,21. Tal redução é influenciada pela diminuição da massa muscular atrelada 

ao hipoestrogenismo e sedentarismo 9,21,133,134. O risco de  desenvolvimento de 

osteoporose é aumentado, por causa do desequilíbrio de remodelação e reparação óssea, 

consequente da deficiência de estrogênio e da perda muscular 4,9,17. 
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O risco de aterosclerose e de DCV’s são maiores em mulheres na pós-menopausa 

tardia 9,135–138. A função cardioprotetora do estrogênio na vasculatura está relacionada ao 

aumento da vasodilatação e inibição da resposta dos vasos sanguíneos a lesões (função 

anti-inflamatória) 9,136,137,139. Logo, o hipoestrogenismo pode estar relacionado às 

alterações deletérias nos marcadores inflamatórios, em consequência do aumento da 

adiposidade visceral, envolvendo os sistemas antioxidantes, de coagulação, fibrinolíticos 

e moléculas vasoativas como as prostaglandinas e o óxido nítrico 9,135,137,139. A 

mortalidade por DCV’s em mulheres na pós-menopausa está entre as principais causas 

de morte de mulheres no mundo 140,141 e no Brasil 142. 

Diante da ampla gama de sinais e sintomas associados às mulheres na pós-

menopausa, sociedades nacionais e internacionais como a Sociedade Internacional de 

Menopausa (International Menopause Society, IMS) 130,143,144, Sociedade Europeia de 

Menopausa e Andropausa (European Menopause and Andropause Society, EMAS) 11,145, 

NAMS 4 e Associação Brasileira de Climatério (SOBRAC), em parceria com a Federação 

Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) 119 fornecem 

consensos e/ou guias clínicos sobre o manejo da pós-menopausa. Para subsidiar os 

consensos e guia clínicos, os quais ainda trazem muitas “teorias” e incertezas, 

principalmente sobre a sintomática, são necessários estudos sobre a temática, visando 

potencializar a saúde e hábitos de vida das mulheres após a menopausa 4,6,92,146.  

A abordagem mais clássica de tratamento é a terapia hormonal (TH), 

principalmente para tratamento de sintomas vasomotores moderados a graves 1,4,24,112,147–

149. Porém, estudo randomizado que avaliou cerca de 16000 mulheres na pós-menopausa 

(Women´s Health Iniciative, WHI) apontou risco aumentado de câncer de mama após 

utilização por 3 a 5 anos de TH combinada (estrogênio e progestogênio) e aumento de 

risco de infarto, tromboembolismo, independente da faixa etária das mulheres na pós-

menopausa 150.  Apesar das controvérsias sobre o riscos e benefícios da TH, não existe 

solução alternativa isolada para mulheres com sintomatologia grave 24,92.  

Um estilo de vida saudável, incluindo prática de atividade física, saúde do sono e 

hábitos alimentares saudáveis, deve ser recomendado para mulheres na pós-menopausa. 

Tal orientação independe da prescrição de terapêutica medicamentosa hormonal ou não 

hormonal 4–6,13,14,23,24, visto que comportamentos saudáveis interferem na intensidade dos 

sintomas e alterações menopausais 8,10,13,24,28,29,151,152, bem como são a melhor alternativa para 
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prevenção de doenças 25–27. Dentre os hábitos de vida, o foco deste estudo é no consumo 

alimentar.  

Diante das características distintas entre a pós-menopausa precoce e tardia 7,9,18,19, 

bem como do impacto dos sinais e sintomas menopausais na saúde das mulheres 92, é 

fundamental compreender a relação entre comportamentos saudáveis e a intensidade dos 

sintomas menopausais.  As implicações na qualidade de vida são, além de individuais, 

para a sociedade, gerando impacto econômico causado pelos custos de saúde e pelas taxas 

de absenteísmo e produtividade 92.    

 

2.2. Saúde e alimentação e nutrição  

A alimentação e nutrição tem um papel central na promoção de saúde e proteção de 

doenças em todas as fases da vida 25–27,95,153. O relatório “Dietas Saudáveis A Partir De 

Sistemas Alimentares”, aponta a alimentação como o ponto chave para otimizar a saúde 

dos indivíduos e a sustentabilidade do planeta 52, corroborando com a OMS 154. O 

relatório aponta ainda que dietas inadequadas representam maior risco de 

morbimortalidade do que o consumo de álcool, drogas e tabaco juntos e do que sexo sem 

proteção 52.  

Nesse contexto, a alimentação é um ponto chave para o envelhecimento ativo e 

saudável, prevenindo e/ou retardando o desenvolvimento de DCNT’s 25,27,154,155. Dietas 

não saudáveis e atividade física insuficiente (menos que 150 min/semana de atividade 

aeróbia e atividades de fortalecimento muscular < 2 dias/semana 156) são componentes 

que aumentam a probabilidade de ocorrência das DCNT’s, como alguns tipos de câncer, 

obesidade, DCV’s, diabetes mellitus, cárie dentária e osteoporose 26,27,154, impactando a 

qualidade de vida 25,27,52,155.  

A base de uma alimentação saudável é formada por um conjunto de alimentos capaz 

de promover e otimizar a saúde 52. Ou seja, a alimentação deve propiciar, em conjunto 

com outras variáveis (habitação, educação, renda, meio ambiente, dentre outros), um 

completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo e não somente a ausência de 

doenças 157. No Brasil, a definição do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Consea) 158 para alimentação saudável é de que consiste em: 

um direito humano básico, com a garantia ao acesso permanente e regular, de 

forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos 

biológicos e sociais do indivíduo, de acordo com o ciclo de vida e as 
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necessidades alimentares especiais, considerando e adequando quando 

necessário o referencial tradicional local. Deve atender aos princípios de 

variedade, equilíbrio, moderação e prazer (sabor), às dimensões de gênero, 

raça e etnia, e às formas de produção ambientalmente sustentáveis, livre de 

contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente 

modificados (p. 26).  

As recomendações convencionais de uma dieta saudável englobam quantidade 

limitada de energia provenientes de gorduras totais, limitada em gorduras saturadas, em 

açúcar livre (de adição) e em sal, ausente em gordura trans, e um consumo diário e regular 

de frutas e vegetais, grãos integrais, oleaginosas e gorduras insaturadas 26,27,154. A 

orientação geral da OMS para adultos saudáveis e idosos é a ingestão de, pelo menos, 

400g de frutas e legumes ao dia; ≤10% de açúcar livre do total calórico da dieta (valor 

ideal ≤5%); ≤30% de gorduras do total calórico da dieta, preferindo gorduras não 

saturadas e limitando as saturadas a ≤10% do total calórico da dieta, além de eliminar o 

consumo de gordura trans e limitar a ingestão de sal a ≤5g/dia 154.  

As recomendações e análises epidemiológicas tradicionais examinam as doenças 

em relação aos grupos de alimentos, de acordo com o seu perfil de nutrientes. 

Consequentemente, os alimentos foram considerados pela ciência médica como meros 

“carregadores” de nutrientes necessários para o metabolismo corporal. Contudo, os 

achados apontam a insuficiência dos nutrientes isolados para a manutenção da saúde e 

qualidade de vida 58,159,160. Algumas das limitações apontadas são: a) fato das pessoas não 

comerem nutrientes, e sim complexas combinações de alimentos que interagem entre si, 

o que dificulta avaliar o efeito (pode ser potencializado ou reduzido por outro nutriente 

e/ou alimento); b) efeito de um nutriente e/ou alimento pode não ser tão significativo 

quando ao do padrão alimentar 58,59,159,161.  

Os alimentos são uma combinação não aleatória de nutrientes e de componentes 

não nutrientes como compostos e a própria matriz celular, os quais interagem entre si 

58,59,162–164. Da mesma forma, a combinação dos alimentos, a forma com que são 

preparados e consumidos entre as populações devem ser considerados 58,59,165. A 

discussão deve se estender, ainda, para o ato de comer, como o ambiente e com quem se 

come, e o sistema de produção deste alimento, ampliando o contexto meramente 

biológico da nutrição, para um processo biológico, com valor histórico, simbólico, 

emocional e afetivo, com valorização das preparações culinárias, e considerando o 
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impacto dos meios de produção e distribuição dos alimentos no âmbito social e ambiental 

49,57–59.  

A partir destes apontamentos, pesquisadores brasileiros do Núcleo de Pesquisas 

Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) propuseram em 2010 uma classificação 

de alimentos de acordo com a extensão e o propósito de processamento industrial. Após 

a primeira versão, a classificação vem sendo aprimorada e detalhada pelo grupo 49,50,60–

63. A classificação NOVA divide os alimentos em quatro grupos: alimentos in natura ou 

minimamente processados (grupo 1), ingredientes processados culinários (grupo 2), 

alimentos processados (grupo 3) e alimentos ultraprocessados (grupo 4) 63. 

O grupo composto por alimentos in natura e minimamente processados abrange as 

partes comestíveis das plantas ou de animais logo após a separação da natureza e/ou 

submetidos a algum processo após sua retirada da natureza, sem a adição de nenhuma 

substância como sal, açúcar, óleos ou gorduras. Os alimentos podem passar por remoção 

de partes não desejadas, secagem, desidratação, trituração, fracionamento, moagem, torra, 

cocção, pasteurização, refrigeração ou congelamento, acondicionamento em embalagens, 

empacotamento a vácuo e fermentação não alcoólica 49,50,60–63. O objetivo desse mínimo 

processamento é aumentar a vida útil. Estão incluídos os legumes e verduras in natura, 

congelados e/ou resfriados, frutas in natura ou embalados à vácuo, sucos de frutas 

naturais, frutas desidratadas, cereais brancos e integrais como arroz, milho, farinhas, 

leguminosas como feijões, lentilhas e grãos de bico, cogumelos, oleaginosas, especiarias, 

carnes frescas, leite, ovos, chá, cafés e água, desde que não tenham adição de nenhuma 

substância 49,50,60–63.  

No grupo de ingredientes processados culinários estão as substâncias extraídas do 

grupo de alimentos in natura ou da natureza, utilizados para preparar e temperar as 

preparações culinárias. Exemplos de ingredientes culinários são os óleos e gorduras 

extraídos de alimentos de origem vegetal (óleo de soja, azeite de oliva) ou animal 

(manteiga, creme de leite, banha), amido, extraído de alguns cereais, sal extraído de água 

do mar ou minas, açúcar, melado e rapadura extraídos da cana de açúcar ou beterraba e 

mel extraído dos favos de colmeias 49,50,60–63.  

O grupo de alimentos processados inclui todos os produtos fabricados, a partir do 

primeiro grupo, com adição de sal, açúcar, vinagre, óleo ou outra substância do grupo 2 

(grupo 1+2), sendo principalmente produtos com 2 a 3 ingredientes. O processamento 

tem como objetivo preservação, cocção, fermentação não alcoólica e/ou modificação do 
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sabor. Compõem esse grupo as conservas de hortaliças, frutas, cereais ou leguminosas, 

oleaginosas acrescentadas de açúcar ou sal, carnes salgadas, peixe conservado em óleo, 

frutas cristalizadas ou em calda, queijos e pães caseiros e/ou o tradicional pão francês 

49,50,60–63.  

Por fim, os alimentos ultraprocessados são compostos por fórmulas de ingredientes 

de uso industrial. Esses alimentos passam por diversas etapas de industrialização, como 

a inclusão de açúcares, óleos e gorduras, proteínas, amidos e fibras obtidos através de 

alguns alimentos de origem vegetal de alto rendimento e baixo custo, como milho, trigo, 

soja, cana ou beterraba ou da trituração de carcaças de animais, a partir da criação 

intensiva de gado. Ainda, passam por modificações químicas como hidrólise, 

hidrogenação e a “junção” de substâncias diversas por meio de técnicas industriais como 

extrusão, moldagem e pré-fritura. Por isso, neste grupo os alimentos in natura 

representam proporção reduzida, mínima ou sequer estão presentes na lista de 

ingredientes da formulação. A maioria dos alimentos ultraprocessados possuem 

substâncias aditivas que simulam/imitam os atributos sensoriais de alimentos do grupo 1 

ou de preparações culinárias, e/ou maquiam/ocultam atributos sensoriais indesejáveis. As 

substâncias aditivas utilizadas são diversas, como flavorizantes, aromatizantes, 

realçadores de sabor, corantes, emulsificantes, edulcorantes, espessantes, antiespumantes, 

agentes de massa, agentes de carbonatação, espumantes e glaceantes 49,50,60–63.  

Os alimentos ultraprocessados são produtos prontos ou semiprontos para o 

consumo que, em geral, substituem o consumo de alimentos in natura, minimamente 

processados e preparações culinárias. Trata-se de alimentos atrativos, sofisticados, 

hiperpalatáveis e de alta lucratividade para as corporações transnacionais, apesar de baixo 

preço, muitas vezes. Compõem esse grupo refrigerantes, bebidas açucaradas preparadas 

em geral, salgadinhos e biscoitos “de pacote”, sorvetes, guloseimas em geral, pães de 

forma e industrializados (hot-dog, hambúrguer, pães doces), bolos prontos, misturas para 

bolo, cereais matinais e barras de cereal, bebidas energéticas, achocolatados e bebidas 

com sabor de frutas; caldos liofilizados com sabores diversos, temperos e molhos prontos, 

fórmulas infantis e de seguimento e outros produtos para bebês, produtos liofilizados para 

emagrecer e substitutos de refeições; produtos congelados prontos (tortas, massas e pizzas 

pré-preparadas; empanados do tipo nuggets), embutidos diversos (salsicha, hambúrguer 

e outros produtos de carne reconstituída), macarrão, sopas e sobremesas instantâneos, 

dentre outros 49,50,60–63. 
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O consumo de alimentos ultraprocessados impacta a qualidade da alimentação 51. 

O consumo destes tem sido associado com maior densidade energética, maior 

concentração de açúcar de adição, gordura total, saturada e trans, sódio 65–77 e menos 

proteína e fibra 64,65,67,69–74,77, em comparação com os alimentos dos outros grupos. Em 

relação ao perfil de micronutrientes, o maior consumo de ultraprocessados associou-se ao 

maior consumo de sódio 64,65,67,68,71,74,79, cálcio e vitamina C 77 e inversamente à ingestão 

de vitaminas B12, D, E, niacina e piridoxina e de cobre, fósforo, magnésio, selênio e 

zinco 78, potássio 67,77, vitamina A 77 e ferro 77,78.  

Além de impactar a qualidade da alimentação, os alimentos ultraprocessados estão 

associados a diversas doenças 51. As principais alterações e doenças apontadas na 

literatura são excesso de peso e obesidade 54,55,80–84,166–170, SM 54,55,85, HAS 86, câncer geral 

e de mama 87, distúrbios gastrointestinais 88, depressão 171,172, morte por DCV’s e acidente 

vascular cerebral 89,90 e morte por todas as causas 54,55,91. Mendonça et al. 81, após nove 

anos de acompanhamento, apontam que o quartil mais alto de consumo de alimentos 

ultraprocessados está associado ao maior risco de desenvolvimento de sobrepeso e 

obesidade. Outro estudo longitudinal que avaliou mais de 100 mil adultos franceses 

aponta que 10% de aumento de consumo de alimentos ultraprocessados na dieta impacta 

no aumento de 12% no risco acumulado de desenvolvimento de câncer 87 e em 14% no 

risco de morte por todas as causas 91. O primeiro ensaio clínico randomizado sobre o 

consumo de alimentos ultraprocessados investigou o efeito destes na ingestão de energia 

e na massa corporal de 20 adultos durante 2 semanas de dieta livre rica em alimentos 

ultraprocessados, comparando com 2 semanas de dieta livre padrão, ambas padronizadas 

em densidade energética, macronutrientes, açúcar, sódio e fibra. Após a intervenção, os 

participantes ganharam, em média, 0,8 ± 0,3 quilogramas (kg) durante o período de “dieta 

ultraprocessada” e perderam, em média, 1,1 ± 0,3 kg durante a dieta padrão 173.  

Nesse contexto, a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do MS 

articulou a atualização do Guia Alimentar para a População Brasileira, conforme a 

classificação NOVA. O objetivo dessa alteração foi cumprir a recomendação da OMS, de 

elaboração de diretrizes alimentares nacionais, atualizados conforme as evidências 

nacionais e internacionais, e consequentemente, o compromisso expresso na Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e na Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS) 49,174. O Guia alimentar deve ser utilizado para direcionar a Política 
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Nacional de Nutrição do país e as ações de educação alimentar e nutricional a nível local, 

regional, nacional e global, seguidas de monitoramento e avaliação rigorosos 26.  

O Guia Alimentar atual, publicado em 2014, foi reorientado para uma visão focada 

nos diversos determinantes das práticas alimentares e na complexidade dos sistemas 

alimentares atuais 49,58,174. É importante salientar que as recomendações do Guia anterior, 

centradas no perfil de nutrientes, foram fundamentais para um período de doenças 

relacionadas à deficiência de energia e nutrientes na alimentação. Apesar da deficiência 

de nutrientes ainda ser prevalente, esse tipo de classificação é obsoleto atualmente, 

considerando o cenário epidemiológico dominado principalmente por DCNT’s e a 

mudança nos sistemas alimentares tradicionais da população 49,50,56,58.  

Os cinco princípios evidenciados no Guia são: a) alimentação é mais que ingestão 

de nutrientes, envolvendo a combinação entre os alimentos, o modo de comer e às 

dimensões culturais e sociais; b) recomendações sobre a alimentação atualizadas com o 

contexto de evolução da mesma e as condições de saúde da população; c) alimentação 

saudável dependente e derivada de um sistema alimentar social e ambientalmente justo; 

d) embasamento em diferentes saberes, por considerar as complexas dimensões da 

alimentação; e) função principal de ampliar a autonomia nas escolhas alimentares, 

possibilitando aos indivíduos conhecimento do direito humano à alimentação adequada e 

saudável, subsidiando a  cobrança do cumprimento do mesmo 58,174. O guia brasileiro é 

considerado padrão de referência mundial, sendo o primeiro a incluir a discussão sobre 

sustentabilidade ambiental como requisito essencial para produção de alimentação 

saudável, contextualizando com os aspectos culturais, sociais, aspectos econômicos e 

ambientais da sustentabilidade, abordando o sistema agroecológico como o mais 

adequado para a produção sustentável e equitativo por meio dos agricultores familiares 

58. Além disso, Monteiro et al. 58 apontam alguns diferenciais brasileiros em relação à 

alimentação saudável, como manutenção de alimentos e pratos tradicionais da cultura, 

organização de um sistema de organizações da sociedade e movimentos sociais 

resilientes, que trabalham para garantir a manutenção desses hábitos e saberes tracionais, 

apesar da insegurança alimentar e nutricional que assola o país.  

Willett et al. 52 recentemente centraram seus apontamentos na caracterização de um 

padrão alimentar, ao qual nomearam “dieta da saúde planetária”. O termo foi definido 

com o objetivo de considerar a saúde da população humana inserida em um contexto de 

sustentabilidade ambiental. Os autores ressaltaram que a composição desta dieta é 
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baseada na ingestão de diversos alimentos de origem vegetal, enquanto o consumo de 

alimentos de origem animal, grãos refinados, açúcares de adição e alimentos 

ultraprocessados deve ser limitado. O documento frisa que esta dieta é consistente com 

muitos padrões alimentares tradicionais, não significando que toda a população global 

deva ingerir os mesmos alimentos e sim, que deve ser considerada a interpretação regional 

e local, adaptada à cultura, geografia e demografia de cada população 52.  

Não foram encontrados estudos abordando o impacto do consumo de alimentos de 

acordo com a classificação NOVA em mulheres na pós-menopausa, seja na qualidade da 

dieta e/ou nos desfechos de saúde e sintomatologia desta fase da vida. Mesmo com a 

ausência de estudos usando essa classificação, sabe-se da associação entre alta ingestão 

calórica, principalmente rica em açúcares e DCNT’s em mulheres na pós-menopausa 

13,24,28,29,152,175–178.  

 

2.3. Consumo alimentar e sintomas menopausais 

A relação entre os hábitos alimentares e os sintomas em mulheres na pós-

menopausa é pouco investigada 30,34,38, apesar da alimentação saudável ser apontada como 

fator importante para a redução da intensidade dos sintomas 30–33,179 e prevenção dos 

sinais e doenças comuns nesta fase de vida 8,24,28,29,151. A maioria dos estudos avaliaram 

a relação entre a alimentação centrada no perfil de nutrientes ou alimentos específicos e 

a intensidade dos sintomas menopausais 30,34,38,39. Destes, alguns apontam associação 

entre ingestão de café e/ou qualidade de gordura ingerida e intensidade dos sintomas 

menopausais psicológicos, geniturinários e somáticos 30,37,39–42. Em relação ao tempo de 

menopausa, o maior consumo de açúcar está associado à pós-menopausa, quando 

comparado com a fase de transição para a menopausa 175. Ressalta-se que os alimentos 

ou nutrientes foram muitas vezes suplementados como a soja 43–45 ou seus compostos, 

como a isoflavona 46,47, chá verde e aloe vera 47 e vitamina D 39,48.  

Os estudos 32–37 que avaliaram os padrões alimentares ou a qualidade da dieta de 

mulheres na pós-menopausa, encontraram associação entre padrões baseados no consumo 

de vegetais, grãos integrais e alimentos não processados e menor intensidade de sintomas 

psicológicos, somáticos, vasomotores e geniturinários. Apontam, ainda, associação entre 

a maior intensidade de sintomas psicológicos, vasomotores e somáticos e padrões de 

alimentos ricos em gorduras sólidas/saturadas e sobremesas 32–37.  
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A relação entre DCNT’s e o consumo alimentar, de acordo com o grau de 

processamento dos alimentos, foi apontada em diversos países  54,55,80–84,166–170. Sabe-se, 

também, que o tempo de menopausa e o hipoestrogenismo estão associados ao aumento 

de peso em mulheres após a menopausa 9,20–22. Assim, pretende-se utilizar a classificação 

da NOVA, baseada no grau de processamento dos alimentos 49,174, para avaliar o padrão 

alimentar de mulheres brasileiras na pós-menopausa, bem como a associação deste padrão 

com as fases precoce e tardia da pós-menopausa, e com a intensidade dos sintomas 

menopausais nestas mulheres.  

Diante da importância da alimentação e nutrição na intensidade dos sintomas 

menopausais 30,34,38, é imprescindível a realização de estudos sobre essa temática, 

principalmente na América Latina, visto que o impacto do consumo alimentar pode ser 

diferente entre países, dependendo de diversas questões, como culturais e 

socioeconômicas. Ressalta-se que a NOVA embasa a atual recomendação alimentar para 

a população brasileira e tem sido incorporada às recomendações de outros países 51,81–

89,91,166,169,170.  Estudos nesta temática podem subsidiar a prevenção e o tratamento dos 

sinais, sintomas, alterações e incapacidades de mulheres na pós-menopausa, contribuindo 

assim para uma melhor qualidade de vida e, assim, para que as mulheres assumam um 

papel ativo e duradouro na sociedade.
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

Avaliar o padrão alimentar segundo o grau de processamento dos alimentos e os 

sintomas menopausais de mulheres na pós-menopausa.  

 

3.2. Específicos 

- Descrever o perfil sociodemográfico, clínico e o padrão alimentar em mulheres na pós-

menopausa precoce e tardia; 

 

- Comparar o padrão alimentar, baseado no grau de processamento dos alimentos, na pós-

menopausa precoce e tardia;  

 

- Avaliar a associação entre a intensidade dos sintomas menopausais e qualidade de vida 

e os aspectos clínicos, antropométricos e hábitos de vida, com foco no consumo alimentar 

segundo o grau de processamento, de mulheres na pós-menopausa. 
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4. MÉTODO 

 

4.1. Desenho do estudo, período e local 

Trata-se de um estudo analítico transversal, no qual foram avaliadas mulheres na 

pós-menopausa, durante o período de janeiro de 2018 a março de 2020. O estudo foi 

desenvolvido no Ambulatório de Climatério da divisão de Ginecologia, Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (HC/FMUSP).  

 

4.2. População e Amostra 

A população desta pesquisa foi composta por mulheres na pós-menopausa que 

frequentavam o Ambulatório de Ginecologia Endócrina e Climatério do HC/FMUSP. 

Este ambulatório atende gratuitamente mulheres com sintomática e alterações 

climatéricas, a nível terciário de saúde, a partir de regulação das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS’s).   

A amostra deste estudo foi de conveniência não probabilística, composta por 

mulheres na faixa etária ≥40 anos, que frequentavam o referido Ambulatório. Os critérios 

de inclusão foram: (a) diagnóstico de pós-menopausa (amenorreia por 12 meses 

consecutivos 7); e (b) idade ≥40 anos. Os critérios de exclusão para a constituição da 

amostra do estudo foram: (a) mulheres com insuficiência ovariana antes dos 40 anos; (b) 

diagnóstico atual de neoplasias e/ou uso atual de quimioterapia; (c) desordens endócrinas 

de paratireóide e tireóide descompensadas e/ou sem tratamento; (d) insuficiência renal 

crônica; (e) insuficiência hepática crônica; (f) doenças neurológicas; (g) menopausa 

cirúrgica. Utilizou-se poder do teste de 80% e alfa de 2,5%, considerando teste de hipótese 

bicaudal, a partir da variável tempo de menopausa (pós-menopausa precoce e tardia), 

resultando em tamanho da amostra mínimo de 128 participantes por grupo. Para cálculo, 

foi utilizado a ferramenta GPower 3.1®.  

Do total de mulheres que frequentaram o Ambulatório de Climatério da divisão de 

Ginecologia do HC/FMUSP (N=2.150), foram convidadas a participar 1075, as quais 

foram informadas sobre o objetivo do estudo, confidencialidade das informações e 

procedimento da coleta de dados. Das mulheres que aceitaram o convite para participar 

da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (n=558) 

(Apêndice 1), 288 atendiam aos critérios de elegibilidade (Figura 2).  
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Figura 2 – Fluxograma do número de mulheres avaliadas na pesquisa de 2018-2020. 

 

 

4.3. Aspectos éticos 

 O projeto multidisciplinar foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HC/FMUSP (Parecer 2.427.142) (Anexo 1) e emenda aprovada sob o parecer 2.574.179 

(Anexo 2). Este estudo foi desenvolvido de acordo com a Resolução N° 466, de 12 de 

dezembro de 2012. As participantes que aceitaram participar do estudo assinaram duas 

vias do TCLE, sendo uma via da participante e outra do pesquisador responsável. 

Esclareceu-se que as participantes podiam suspender ou encerrar a participação no estudo 

a qualquer momento sem nenhum prejuízo do atendimento no ambulatório. 

 

4.4. Procedimento de coleta de dados  

As mulheres foram abordadas individualmente na sala de espera do Ambulatório 

de Climatério. Após a anuência por escrito (TCLE), as participantes foram entrevistadas 

individualmente para preenchimento de anamnese, questionários de saúde e aferição de 
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dados antropométricos. Foram mensuradas variáveis socioeconômicas, clínicas, 

comportamentais (tabagismo, etilismo, prática de atividade física e consumo alimentar), 

antropométricas, intensidade dos sintomas menopausais e qualidade de vida.  

A entrevista foi conduzida por equipe devidamente treinada. A equipe para a coleta 

de dados incluiu dois a três estudantes contemplados com bolsa de Iniciação Científica, 

além do acompanhamento constante da pesquisadora responsável, bem como de duas 

estudantes de Pós-Graduação a nível de doutorado. Ao final da coleta de dados e 

avaliação, as participantes foram designadas para assistência à saúde e continuaram o 

tratamento no ambulatório, sem nenhum prejuízo e/ou atraso.  

 

4.5. Instrumentos utilizados  

 

4.5.1. Variáveis sociodemográficas, clínicas e comportamentais 

A anamnese continha dados sociodemográficos (idade, etnia, estado civil, 

rendimento e escolaridade), clínicos (idade da menopausa, data da última menstruação, 

autoavaliação de saúde, uso de medicamentos, uso de TH e diagnóstico de comorbidades) 

e comportamentais, os quais incluíram tabagismo (sim/não) e etilismo (sim/não, 

frequência).   

 

4.5.2. Atividade física 

O Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 180 (Anexo 3) foi aplicado 

para avaliação da prática de atividade física, em sua versão curta validada no Brasil 181. 

Consiste em um instrumento com 4 questões fechadas que avalia o tempo gasto em 

atividades físicas nos últimos sete dias, sendo as atividades divididas em três categorias, 

de acordo com a intensidade: 1) caminhada por pelo menos 10 minutos contínuos; 2) 

atividades de moderada intensidade, com aumento da respiração moderadamente, como 

andar de bicicleta, cuidar do jardim, serviços de casa e jogos recreativos; e 3) atividades 

de alta intensidade, que fazem aumentar muito a respiração, como treinamentos, corridas 

e serviços com pesos. Cada uma das questões é subdividida em 2 categorias: 1.1) número 

de dias na semana que se praticou as atividades; 1.2) tempo no dia que se praticou, em 
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horas e/ou minutos. Aborda ainda duas perguntas referentes ao tempo gasto sentado 

durante um dia de semana e um dia de final de semana 181.   

As participantes foram classificadas em 1) sedentária (nenhuma atividade física por 

≥10 minutos contínuos nos últimos 7 dias); 2) insuficientemente ativa (atividade física 

por ≥10 minutos contínuos nos últimos 7 dias, porém tempo/frequência insuficiente para 

ser ativa); 3) ativa (atividade física vigorosa em ≥3 dias/semana por ≥ 20 minutos/sessão, 

ou atividade física moderada e/ou caminhada em ≥5 dias/semana, por ≥ 30 minutos, ou 

atividade física somada ≥5 dias/semana por ≥ 150 min/semana); 4) muito ativa (atividade 

física vigorosa ≥ 5 dias/semana por ≥ 30 min/sessão, ou atividade física vigorosa ≥ 3 

dias/semana por ≥ 20 min/sessão + moderada e ou caminhada ≥ 5 dias/semana por ≥ 30 

min/sessão 181. Posteriormente, as participantes foram agrupadas em não ativas 

(sedentárias e insuficientemente ativas) e ativas (ativas e muito ativas). 

 

4.5.3. Consumo alimentar 

O consumo alimentar foi avaliado por meio de três dias não consecutivos de 

Recordatório Alimentar 24h (Anexo 6). Esse inquérito é considerado padrão de referência 

para inquéritos dietéticos pois fornece informações detalhadas da dieta atual, estimando 

valores absolutos ou relativos da ingestão de energia e de nutrientes distribuídos no total 

de alimentos, além de ser rápido, barato e reprodutível 182–184. A sua medida repetitiva 

pode prover estimativas da ingestão habitual 185. A coleta foi realizada por entrevistadores 

treinados, abrangendo dois dias de consumo alimentar durante a semana e um dia de final 

de semana. As coletas via telefone foram realizadas exclusivamente por nutricionista 

treinada, após a primeira coleta presencial.  

O Recordatório Alimentar 24h utilizado foi adaptado pelo Nupens/USP para coleta 

de dados de consumo alimentar. Inclui informações de todos os alimentos e bebidas que 

foram ingeridos, quantidade em medidas caseiras, forma de preparo e configurações de 

refeição (hora e local) em um período de 24 horas 186. O recordatório possui uma pergunta 

sobre o acréscimo de açúcar nos alimentos e/ou preparações. Para facilitar a estimativa 

do tamanho das porções foram citados utensílios comuns com tamanhos padrões de 

medição. O Manual Fotográfico de Quantificação Alimentar, o qual contém fotos de 

porções, formas de alimentos e medidas caseiras, foi utilizado no recordatório presencial 
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187. Para redução do viés de memória, foi utilizada a técnica da passagem múltipla, que 

consiste em estimular a memória da participante, seguindo alguns passos específicos, 

como listagem rápida dos alimentos e bebidas consumidos; revisão da listagem e 

sondagem para verificar a existência de lacunas de tempo e/ou de refeições; ciclo de 

detalhamento com detalhes como a quantidade, procedência do alimento, especificação 

de características e/ou marcas, local e horário; e revisão detalhada dos relatos, por meio 

de verificação de possíveis alimentos e/ou refeições perdidas 182.  

Todos os alimentos e bebidas listados pelas participantes no Recordatório 24h 

foram convertidos de medidas caseiras para gramas (g) e mililitros (ml), de acordo com 

a Tabela de Medidas Referidas para os Alimentos Consumidos no Brasil 188. Após 

quantificados, os alimentos foram convertidos em nutrientes e quilocalorias de energia 

(kcal), utilizando a  Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no 

Brasil 189. Em relação ao acréscimo de açúcar e/ou adoçante, quando informada adição de 

açúcar nas bebidas como sucos de frutas, café e chá, padronizou-se considerar 10% do 

volume consumido e quando informada adição de açúcar e adoçante concomitante, 

considerou-se 5% de tal volume. Quando o consumo de tais bebidas naturais foram 

relatadas sem o acréscimo de açúcar, foram consideradas sem açúcar de adição 189.  

Posteriormente, todos os itens de consumo foram classificados de acordo com a 

classificação NOVA, que se baseia no grau e extensão de processamento industrial dos 

alimentos, em três grupos: (1) preparações culinárias, compostas por alimentos in natura 

ou minimamente processados e ingredientes processados culinários, (2) alimentos 

processados e (3) alimentos ultraprocessados 62. O grupo dos alimentos in natura ou 

minimamente processados inclui alimentos predominantemente de origem vegetal, com 

processamento mínimo, como remoção de partes não comestíveis, fracionamento e 

trituração, torra de grãos ou fermentação. Exemplos de alimentos desse grupo são os 

legumes, frutas, tubérculos, carnes, ovos, cereais, leguminosas, café e leite 62. Os 

ingredientes processados culinários são utilizados para temperar e cozinhar alimentos. 

Nesse caso, são extraídas substâncias a partir da prensagem, moagem, secagem, refino. 

Alguns exemplos desse grupo são sal de cozinha, açúcar, melado, mel, rapadura, óleo, 

azeite, manteiga, creme de leite e vinagres 62. Neste estudo, optou-se por agrupar o grupo 

de alimentos in natura ou minimamente processados com os ingredientes processados 

culinários, formando o grupo preparações culinárias, já que o primeiro não é consumido 
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sem o segundo. A combinação de vários ingredientes do grupo 1 e/ou preparações que 

utilizam o grupo 1 como item principal da receita foram incluídas neste grupo.  

No grupo dos alimentos processados estão os alimentos fabricados pela indústria, a 

partir de alimentos in natura. Caracterizam-se pelo acréscimo de substâncias de uso 

culinário comuns como sal, óleo e/ou gordura, açúcar e vinagre. O objetivo do 

processamento é aumentar a duração e/ou alterar o sabor dos alimentos, por meio de 

métodos de preservação e cocção, como fermentação não alcoólica, preservando as 

propriedades. São exemplos deste grupo conservas de hortaliças, conservas de cereais, 

carnes salgadas, frutas em calda, queijos e pães (feitos com farinha de trigo e/ou outra, 

água, sal e fermento) 62.  

O grupo dos alimentos ultraprocessados é composto por formulações industriais de 

substâncias extraídas de alimentos (óleos e gorduras, açúcar, xarope de milho), derivadas 

de constituintes de alimentos (gordura hidrogenada, amido modificado) ou sintetizadas 

em laboratório, como os aditivos (realçadores de sabor, agentes de carbonatação, 

antiespumantes, emulsificantes). O extenso processamento inclui moldagem, pré-

processamento por fritura, liofilização e diversos processos industriais sem equivalentes 

na cozinha doméstica. Ou seja, são criados produtos prontos ou semiprontos 

hiperpalatáveis para o consumo.  Nesse grupo incluem os refrigerantes, biscoitos e 

bolachas, sorvetes, guloseimas, bolos prontos, achocolatados, sopas e macarrão prontos, 

produtos congelados, salsicha, hambúrguer, dentre diversos outros 62. 

Após a classificação nesses grupos, foi calculada a contribuição percentual calórica 

dos alimentos provenientes de cada grupo, para caracterização do padrão alimentar. Ao 

final, foi calculada a média dos 3 dias de recordatório, em relação ao percentual calórico 

de consumo de cada um dos grupos da NOVA para comparação.  

As participantes foram classificadas em tercis, conforme a contribuição de 

preparações culinárias e alimentos ultraprocessados para o valor calórico total da sua 

dieta. O consumo de marcadores de alimentação foi avaliado a partir da classificação em 

tercis. Os marcadores não saudáveis avaliados foram bebidas industrializadas 

(refrigerantes e sucos), guloseimas, embutidos, fast food e comidas prontas, os quais são 

classificados como alimentos ultraprocessados; e os marcadores saudáveis avaliados, 

provenientes de alimentos in natura e minimamente processados, foram as frutas, 
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verduras e legumes, leguminosas e leite e derivados (com exceção de ultraprocessados, 

como o iogurte saborizado). 

 

4.5.4. Antropometria 

As variáveis antropométricas coletadas foram estatura, massa corporal, 

circunferência da cintura (CC) e circunferência do quadril (CQ). A estatura e a massa 

corporal foram aferidas pela equipe de enfermagem durante o acolhimento e o restante 

pela equipe desta pesquisa, em local reservado e apropriado. 

A estatura (em centímetros) foi aferida por meio de estadiômetro, marca Sanny®, 

o qual possui régua antropométrica com capacidade de medida de 115 a 210 cm, cuja 

resolução é em milímetros. As mulheres foram orientadas a se posicionar de forma ereta, 

com os calcanhares, panturrilha, escápulas e ombros encostados na parede sem rodapé, 

joelhos esticados, pés juntos e braços esticados ao longo do corpo com a cabeça erguida 

formando um ângulo de 90º, em relação ao corpo, sendo que a medida foi coletada durante 

a inspiração profunda 190,191.  

A massa corporal (kg) foi aferida utilizando balança eletrônica digital, da marca 

Welmy – W110H 200 kg – Brasil, com capacidade máxima de 200 kg, calibrada para a 

realização das medidas. Cada participante foi orientada a subir na balança, posicionando-

se em seu centro, descalça, com roupa leve, de forma ereta, com os braços esticados ao 

longo do corpo, mantendo-se parada nessa posição até a balança registrar o valor no visor 

190,191. 

A partir dos valores da massa corporal e estatura, foi calculado o Índice de Massa 

Corporal (IMC). O IMC, preditor da gordura corporal, é o resultado da razão entre a 

massa corporal em kg e estatura em metros quadrados (m²) (kg/m2).  Os valores foram 

classificados de acordo com a OMS em baixo peso, eutrofia, excesso de peso e obesidade 

190.  

As circunferências foram aferidas com fita métrica inelástica, resistente, flexível, 

com precisão de 0,1 cm, em duplicata, sendo considerado o valor médio. A CC foi aferida 

na menor curvatura entre as costelas e o osso do quadril (crista ilíaca) ou, quando não 

visível a menor curvatura no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela. A aferição 
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foi realizada com a participante em pé, a qual foi orientada a permanecer com os braços 

estendidos ao longo do corpo, pés separados a uma distância de 25 a 30 cm e o abdômen 

relaxado. Antes da coleta, a roupa foi afastada para que a região da cintura ficasse despida. 

O pesquisador então, segurou o ponto zero da fita na mão direita e, passou a mesma ao 

redor da cintura com a outra mão (esquerda), sem comprimir a pele, realizando a leitura 

após verificar se a fita estava no mesmo nível em todas as partes da cintura 192. Para 

aferição da CQ, a participante continuou de pé e ereta, com os braços afastados do quadril 

e os pés juntos. O pesquisador, posicionado lateralmente, colocou a fita na região de maior 

diâmetro do quadril, sem comprimir a pele, observando se a fita estava no mesmo nível 

em todas as partes para realizar a leitura 192.  

A CC foi classificada em normal (<80 cm), risco metabólico aumentado (≥80; <88 

cm) ou risco metabólico muito aumentado  (≥88 cm) 192. Calculou-se a razão cintura-

estatura (RCE), a qual foi classificada em risco cardiometabólico baixo (<0,5) ou 

aumentado (≥0,5), conforme proposto por Corrêa et al. 193.  

 

4.5.5. Sintomas menopausais 

A intensidade dos sintomas menopausais foi avaliada por meio do Índice 

Menopausal de “Kupperman-Blatt” (IMK-B) 194 (Anexo 4). O IMK-B é utilizado para 

avaliar a severidade dos sintomas menopausais. Inclui 11 categorias de sintomas: 

vasomotor, parestesia, insônia, nervosismo, melancolia, vertigem, fraqueza, 

artralgia/mialgia, cefaleia, palpitação e formigamento. Cada categoria é calculada em 

uma escala de quatro pontos, em que zero significa assintomática e quatro significa 

acentuado, em relação ao sintoma. No total, a pontuação pode variar de 0 a 51 pontos, 

sendo que quanto maior a pontuação mais grave a queixa. Os sintomas são classificados 

em: leve (abaixo de 19 pontos); moderado (entre 20 a 35) e acentuado (acima de 35 

pontos) 194.  

 

4.5.6. Qualidade de vida 

A qualidade de vida das mulheres foi avaliada por meio do Women´s Health 

Questionaire (WHQ) 195 (Anexo 5). O WHQ foi validado no Brasil por Silva Filho et al. 
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196 para avaliar o estado de saúde da mulher 195. De fácil aplicação, é constituído por 36 

questões divididas em nove domínios: humor depressivo (sete questões), sintomas 

somáticos (sete questões), ansiedade/temores (quatro questões), sintomas vasomotores 

(dois questões), problemas de sono (três questões), comportamento sexual (três questões), 

sintomas menstruais (quatro questões), memória/concentração (três questões) e 

atratividade (três questões). Cada questão contém uma resposta com escala de zero a 

quatro pontos. Os pontos são somados e divididos pelo número de questões 

correspondentes a cada domínio, transformando-se numa escala binária de 0 a 1, sendo o 

0 um indicador de “bom estado de saúde” e o 1 um indicador de “mau estado de saúde” 

195,197. 

 

4.6. Análise dos dados 

Os dados foram compilados em planilha de Excel. A análise estatística foi feita no 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 26.0 (IBM, Armonk, 

NY, EUA). A normalidade dos dados foi avaliada por meio do Teste Kolmogorov-

Smirnov.  Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Foi utilizado teste 

não-paramétrico U de Mann-Whitney para verificar a diferença entre as médias.  

Na primeira análise, os desfechos avaliados foram as fases da pós-menopausa 

precoce (≤ 6 anos de pós-menopausa) e tardia (> 6 anos de pós-menopausa) 7. Para análise 

da associação entre as variáveis categóricas explanatórias (socioeconômicas, clínicas, 

comportamentais, antropométricas, intensidade dos sintomas menopausais e qualidade de 

vida) e a pós menopausa precoce e tardia foi utilizado teste Qui-quadrado de Wald.  

Na segunda análise, os desfechos avaliados foram 1) intensidade dos sintomas 

menopausais moderada a intensa, a partir dos resultados de cada categoria de sintomas 

do questionário IMK-B; e 2) qualidade de vida pior das participantes, a partir dos 

domínios do questionário WHQ. Para isso, os resultados de cada categoria (variável) do 

IMK-B foram agrupados em sintomas ausentes ou leves e sintomas moderados a intensos. 

Os domínios do WHQ, por sua vez, foram agrupados em qualidade de vida melhor (0-

0,5) e qualidade de vida pior (0,5-1,0). Calculou-se a média dos domínios do WHQ, 

denominando a variável como (pior) qualidade de vida. 
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 As variáveis explanatórias desta segunda análise (socioeconômicas, clínicas, 

comportamentais, com foco no padrão alimentar, e antropométricas) foram analisadas por 

meio do teste Qui-quadrado de Wald e a associação com as variáveis desfechos foram 

verificadas por meio do modelo de regressão de Poisson com variância robusta (análise 

bruta). A medida de efeito foi a razão de prevalência (RP) ajustada com seus respectivos 

intervalos de confiança de 95% 198. Posteriormente, os resultados da razão de prevalência 

foram ajustados pelas variáveis idade, estado civil, rendimento e pós-menopausa precoce 

e tardia. Essas variáveis de ajuste foram selecionadas com base em fatores de confusão 

em potencial, suportados por estudos metodológicos e estatísticos 198,199. Para todas as 

análises estatísticas foi considerado α = 0,05.  
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5. RESULTADOS  

 

Os resultados desta tese estão apresentados no formatado tradicional. Para 

contextualização, foram escritos dois manuscritos sobre a temática, sendo o primeiro a 

revisão intitulada “Dietary intake and menopausal symptoms in postmenopausal women: 

a systematic review”, publicada na Revista Climacteric (Fator de Impacto 2.256), em 

2021 (DOI: 10.1080/13697137.2020.1828854) (Anexo 7). O segundo manuscrito “Life 

habits of postmenopausal women: association of menopause symptom intensity and food 

consumption by degree of food processing” foi publicado no jornal Maturitas (Fator de 

Impacto 3.969) em novembro de 2021 (DOI: 10.1016/j.maturitas.2021.10.015) (Anexo 

8).  

A amostra total incluiu 288 mulheres na pós-menopausa atendidas no Ambulatório 

de Climatério da divisão de Ginecologia do HC/FMUSP até março de 2020. Das mulheres 

avaliadas, 140 (48,6%) pertencem ao grupo da pós-menopausa precoce, sendo a média de 

idade de 52,8±4,47 anos e 148 (51,4%) são classificadas na pós-menopausa tardia, com 

média de idade de 59,47±5,73 anos (p<0,001). A idade da menopausa foi de 49,7±4,14 

anos nas mulheres na pós-menopausa precoce e de 46,99±5,14 anos nas mulheres na pós-

menopausa tardia (p=0,001). Em relação à caracterização socioeconômica, prevalecem 

mulheres brancas (n=156; 54,2%), em união estável (n=155; 53,8%), com rendimento de 

até 2 salários mínimos (n=184; 63,9%) e escolaridade de 12 anos ou mais (n=123; 44,9%) 

(Tabela 1).  

A Tabela 2 apresenta os parâmetros clínicos, antropométricos e os hábitos 

comportamentais avaliados. Das participantes, 72,3% (n=206) apresentam excesso de 

peso, sendo destas 33,4% (n=95) classificadas como obesidade. Além disso, 86,2% 

(n=213) das mulheres apresentam risco metabólico aumentado, de acordo com a medida 

da CC e 86,5% (n=212) risco cardiometabólico aumentado, por meio da RCE. Dentre os 

hábitos comportamentais, 16,7% (n=48) são tabagistas, 25% (n=72) são etilistas, 18,1% 

(n=52) utilizam TH e 54,5% (n=157) não são ativas fisicamente. A autoavaliação da 

saúde é regular, ruim ou péssima para 54,9% (n=117) das mulheres e apresentam 

comorbidades como HAS (n=125; 43,4%), hipotireoidismo (n=58; 20,1%) e diabetes 
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mellitus (n=44; 15,3%). As mulheres na pós-menopausa apresentam diferenças em 

relação ao hipotireoidismo nos grupos precoce e tardia (p=0,001) (Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica de mulheres na pós-menopausa atendidas no 

Ambulatório de Climatério da divisão de Ginecologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo, 2018-2020. 

  Total  

(n=288) 

Precoce  

(n=140) 

Tardia 

(n=148) p-valor* 

  Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP)  

Idade  56,23 (±6,14) 52,8 (±4,47) 59,47 (±5,73) <0,001 

Idade da menopausa 48,14 (±4,92) 49,39 (±4,20) 46,96 (±5,26) <0,001 

Tempo de pós-

menopausa 
8,18 (±6,57) 3,17 (±1,70) 12,93 (±5,92) <0,001 

  n (%) n (%) n (%) p-valor** 

Etnia     0,70 

 Amarela 3 (1,0) 2 (66,7) 1 (33,3)  

 Branca 156 (54,2) 72 (46,2) 84 (53,8)  

 Indígena 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

 Parda 83 (28,8) 44 (53,0) 39 (47,0)  

 Preta 46 (16,0) 22 (47,8) 24 (52,2)  

Estado civil    0,935 

 União não estável 133 (46,2) 65 (48,9) 68 (51,1)  

 União estável 155 (53,8) 75 (48,4) 80 (51,6)  

Rendimento    0,723 

 ≤ 2 salários mínimos 184 (63,9) 88 (47,8) 96 (52,2)  

 > 2 salários mínimos 104 (36,1) 52 (50,0) 52 (50,0)  

Escolaridade    0,476 

 Até 8 anos 80 (29,2) 38 (47,5) 42 (52,5)  

 9 a 11 anos 71 (25,9) 30 (42,3) 41 (57,7)  

  ≥ 12 anos 123 (44,9) 62 (50,4) 61 (49,6)  

DP, Desvio padrão; Precoce (≤6 anos de menopausa); Tardia (> 6 anos de menopausa); aUnião 

não estável: solteira, divorciada, viúva; bUnião estável: casada; *Teste de Mann-Whitney; **Teste 

Qui-quadrado; Valores em negrito: associação significativa (p<0,05). 
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Tabela 2 – Variáveis antropométricas, clínicas e hábitos de vida de mulheres na pós-menopausa 

atendidas no Ambulatório de Climatério da divisão de Ginecologia, Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2018-2020. 

 Total  Precoce  Tardia  p-valor* 

Antropométricas 
Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) 

 

Peso (n=285) 71,89 (±13,95) 71,5 (±13,7) 72,27 (±14,22) 0,693 

Altura (n=285) 1,59 (±0,07) 1,59 (±0,08) 1,59 (±0,06) 0,977 

IMC (n=285) 28,38 (±5,30) 28,20 (±5,10) 28,55 (±5,50) 0,582 

Circunferência da 

cintura (n=247) 

94,08 (±12,95) 92,88 (±13,02) 95,29 (±12,82) 0,056 

Circunferência do 

quadril (n=247) 

107,57 (±13,17) 106,7 (±14,43) 108,45 (±11,76) 0,190 

 
n (%) n (%) n (%) p-valor** 

IMC-Classificação (n=285)   0,951 

Eutrofia 79 (27,7) 40 (50,6) 39 (49,4)  

Sobrepeso 111 (38,9) 54 (48,6) 57 (51,4)  

Obesidade 95 (33,4) 46 (48,4) 49 (51,6)  

Circunferência da cintura-Classificação (n=247)  0,199 

Normal (<80 cm)  34 (13,8) 20 (60,6) 13 (39,4)  

Risco metabólico 

aumentado (≥80 cm) 

213 (86,2) 104 (48,6) 110 (51,4)  

Razão cintura-estatura (n=245)   0,793 

Baixo risco 

cardiometabólico (<0,5) 

33 (13,5) 16 (48,5) 17 (51,5)  

Risco cardiometabólico 

aumentado (≥0,5)  

212 (86,5) 108 (50,9) 104 (49,1)  

Clínicas    

Autoavaliação de saúde (n=213)   0,843 

Regular, ruim ou 

péssima  

117 (54,9) 54 (46,2) 63 (53,8)  

Boa ou excelente 96 (45,1) 43 (44,8) 53 (55,2)  

Terapia Hormonal (n=288)   0,485 

Não 236 (81,9) 117 (49,6) 119 (50,4)  

Sim 52 (18,1) 23 (44,2) 29 (55,8)  

Comorbidades (n=288)     

HAS    0,371 

Não 163 (56,6) 83 (50,9) 80 (49,1)  

Sim 125 (43,4) 57 (45,6) 68 (54,4)  

Diabetes Melitus   0,434 

Não 244 (84,7) 121 (49,6) 123 (50,4)  

Sim 44 (15,3) 19 (43,2) 25 (56,8)  

Hipotireoidismo   0,001 

Não 230 (79,9) 123 (53,5) 107 (46,5)  

Sim 58 (20,1) 17 (29,3) 41 (70,7)  

Asma    0,831 

Não 277 (96,2) 135 (48,7) 142 (51,3)  

Sim 11 (3,8) 5 (45,5) 6 (54,5)  

Hábitos de vida    

Tabagismo (n=288)    0,916 

Não 240 (83,3) 117 (48,8) 123 (51,2)  
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Sim 48 (16,7) 23 (47,9) 25 (52,1)  

Etilismo (n=288)    0,586 

Não 216 (75,0) 103 (47,7) 113 (52,3)  

Sim 72 (25,0) 37 (51,4) 35 (48,6)  

Atividade Física (n=288)   0,083 

Não 157 (54,5) 69 (43,9) 88 (56,1)  

Sim 131 (45,5) 71 (54,2) 60 (45,8)  

DP, Desvio padrão; Precoce (≤6 anos de menopausa); Tardia (> 6 anos de menopausa); IMC, 

Índice de Massa Corporal; CC, Circunferência da Cintura; CQ, Circunferência do Quadril; HAS, 

Hipertensão Arterial Sistólica; RC, Risco Cardiometabólico; *Teste de Mann-Whitney; **Teste 

Qui-quadrado; Valores em negrito: associação significativa (p<0,05). 

 

Em relação aos sintomas menopausais, avaliados pelo IMK-B, a maioria das 

mulheres apresenta escore total classificado como moderado (n=150; 52,1%) e intenso 

(n=55; 19,1%), de forma semelhante entre ambos os grupos, com exceção do sintoma 

melancolia (p=0,006) (Tabela 3).   

A Tabela 4 apresenta os dados sobre a qualidade de vida das mulheres avaliadas, a 

partir do WHQ. As mulheres apontam mais sintomas vasomotores (0,62±0,43), problemas 

de sono (0,62±0,35), relacionados à memória e concentração (0,58±0,36), somáticos 

(0,55±0,29) e em relação ao comportamento sexual (0,55±0,33), de forma semelhante na 

pós-menopausa precoce e tardia.  

Segundo a Tabela 5, 63,57% (1.092,27 kcal) do consumo energético diário foi 

proveniente de preparações culinárias (alimentos in natura ou minimamente processados 

e ingredientes culinários processados), representados principalmente pela carne vermelha 

(8,18%), arroz (7,95%), frutas (7,84%), outros cereais (7,76%), leite (7,73%) e feijão 

(5,18%). Os alimentos ultraprocessados contribuíram com 28,71% do consumo 

energético (493,33 kcal). As calorias foram procedentes principalmente de alimentos 

doces, incluindo guloseimas (5,58%), bolos, tortas e biscoitos doces (4,31%), além de 

pães industrializados (3,89%), bebidas industrializadas (3,62%) e bolachas salgadas e 

salgadinhos do tipo chips (3,18%). A contribuição calórica dos alimentos processados foi 

de 7,71% (132,55 kcal), proveniente principalmente de pão francês (5,47%) e queijos 

(1,99%).  

Não houve diferença significativa entre as mulheres na pós-menopausa precoce e 

tardia quanto à participação dos grupos, segundo o grau de processamento dos alimentos, 

no consumo alimentar (Tabela 6).    
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Tabela 3 – Sintomas menopausais, segundo o Índice Menopausal de Kupperman-Blat, de 

mulheres na pós-menopausa atendidas no Ambulatório de Climatério da divisão de Ginecologia, 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2018-2020. 

IMK-B (n=288) 

Total  

n (%) 

Precoce  

n (%) 

Tardia  

n (%) 
p-valor* 

Calores     0,630 

 Não sente 32 (11,1) 15 (46,9) 17 (53,1)  

 Leve 92 (31,9) 40 (43,5) 52 (56,5)  

 Moderado 63 (21,9) 32 (50,8) 31 (49,2)  

 Intenso 101 (35,1) 53 (52,5) 48 (47,5)  

Parestesia     0,924 

 Não sente 82 (28,5) 42 (51,2) 40 (48,8)  

 Leve 119 (41,3) 57 (47,9) 62 (52,1)  

 Moderado 57 (19,8) 26 (45,6) 31 (54,4)  

 Intenso 30 (10,4) 15 (50,0) 15 (50,0)  

Insônia     0,414 

 Não sente 41 (14,2) 21 (51,2) 20 (48,8)  

 Leve 96 (33,3) 50 (52,1) 46 (47,9)  

 Moderado 50 (17,4) 19 (38,0) 31 (62,0)  

 Intenso 10 (35,1) 50 (49,5) 51 (50,5)  

Nervosismo     0,475 

 Não sente 38 (13,2) 17 (44,7) 21 (55,3)  

 Leve 108 (37,5) 48 (44,4) 60 (55,6)  

 Moderado 76 (26,4) 38 (50,0) 38 (50,0)  

 Intenso 66 (22,9) 37 (56,1) 29 (43,9)  

Melancolia     0,006 

 Não sente 43 (14,9) 15 (34,9) 28 (65,1)  

 Leve 134 (46,5) 58 (43,3) 76 (56,7)  

 Moderado 69 (24,0) 45 (65,2) 24 (34,8)  

 Intenso 42 (14,6) 22 (52,4) 20 (47,6)  

Vertigem     0,895 

 Não sente 62 (21,5) 30 (48,4) 32 (51,6)  

 Leve 155 (53,8) 77 (49,7) 78 (50,3)  

 Moderado 38 (13,2) 19 (50,0) 19 (50,0)  

 Intenso 33 (11,5) 14 (42,4) 19 (57,6)  

Fadiga     0,601 

 Não sente 59 (20,5) 27 (45,8) 32 (54,2)  

 Leve 143 (49,7) 69 (48,3) 74 (51,7)  

 Moderado 56 (19,4) 26 (46,4) 30 (53,6)  

 Intenso 30 (10,4) 18 (60,0) 12 (40,0)  

Artralgia     0,686 

 Não sente 30 (10,4) 16 (53,3) 14 (46,7)  

 Leve 81 (28,1) 41 (50,6) 40 (49,4)  

 Moderado 64 (22,3) 33 (51,6) 31 (48,4)  

 Intenso 113 (39,2) 50 (44,2) 63 (55,8)  

Cefaleia     0,130 

 Não sente 51 (17,7) 25 (49,0) 26 (51,0)  

 Leve 142 (49,3) 61 (43,0) 81 (57,0)  

 Moderado 54 (18,8) 28 (51,9) 26 (48,1)  

 Intenso 41 (14,2) 26 (63,4) 15 (36,6)  

Palpitação     0,157 

 Não sente 60 (20,8) 27 (45,0) 33 (55,0)  

 Leve 141 (49) 68 (48,2) 73 (51,8)  
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 Moderado 61 (21,2) 27 (44,3) 34 (55,7)  

 Intenso 26 (9) 18 (69,2) 8 (30,8)  

Formigamento     0,341 

 Não sente 50 (17,4) 24 (48,0) 26 (52,0)  

 Leve 147 (51) 78 (53,1) 69 (46,9)  

 Moderado 47 (16,2) 18 (38,3) 29 (61,7)  

 Intenso 44 (15,3) 20 (45,5) 24 (54,5)  

IMK Total     0,788 

  Leve 83 (28,8) 40 (48,2) 43 (51,8)  

 Moderado 150 (52,1) 71 (47,3) 79 (52,7)  

 Intenso 55 (19,1) 29 (52,7) 26 (47,3)  

IMK Total 
Média (±DP)  Média (±DP) Média (±DP) p-valor** 

25,53 (±10,53) 26,36 (±10,47) 25,64 (±10,28) 0,574 

IMK-B, Índice Menopausal de “Kupperman-Blatt”; Precoce (≤6 anos de menopausa); Tardia (> 

6 anos de menopausa); *Teste Qui-quadrado; **Teste de Mann-Whitney; Valores em negrito: 

associação significativa (p<0,05). 

 

Tabela 4 – Qualidade de vida de mulheres na pós-menopausa atendidas no Ambulatório de 

Climatério da divisão de Ginecologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo, 2018-2020. 

 
WHQ (n=287) 

Total  

Média (±DP) 

Precoce 

Média (±DP) 

Tardia 

Média (±DP)  
p-valor* 

 Humor depressivo 0,33 (±0,25) 0,35 (±0,23) 0,32 (±0,27) 0,215 

 Sintomas somáticos 0,55 (±0,29) 0,56 (±0,29) 0,54 (±0,29) 0,671 

 Memória/concentração 0,58 (±0,36) 0,59 (±0,36) 0,57 (±0,37) 0,852 

 Sintomas vasomotores 0,62 (±0,43) 0,66 (±0,4) 0,58 (±0,45) 0,215 

 Ansiedade/medos 0,38 (±0,33) 0,4 (±0,33) 0,37 (±0,32) 0,438 

 Comportamento sexual 0,55 (±0,33) 0,54 (±0,34) 0,55 (±0,32) 0,725 

 Problemas de sono 0,62 (±0,35) 0,62 (±0,35) 0,62 (±0,35) 0,892 

 Atratividade 0,35 (±0,38) 0,38 (±0,38) 0,32 (±0,38) 0,174 

*Teste de Mann-Whitney; WHQ, Women’s Health Questionnaire; Precoce (≤6 anos de 

menopausa); Tardia (> 6 anos de menopausa). 
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Tabela 5 – Consumo de alimentos absoluto e relativo, de acordo com o grau de processamento 

dos alimentos, de mulheres na pós-menopausa atendidas no Ambulatório de Climatério, 

Disciplina de Ginecologia, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 2018-2020. 

Alimentos e itens de consumo (n=225) Kcal/dia* 

Média 

Contribuição de ingestão 

energética (% de energia) 

Preparaçãoes culináriasa  1092,27 63,57 

 Carne vermelha 140,62 8,18 

 Arroz 136,53 7,95 

 Frutasb 134,70 7,84 

 Outros cereaisc 133,29 7,76 

 Leite 132,78 7,73 

 Feijão 89,02 5,18 

 Carne de aves 81,73 4,76 

 Verduras e legumes 64,75 3,77 

 Salgados caseirosd 36,55 2,13 

 Café 26,04 1,52 

 Peixes e frutos do mar   20,57 1,20 

 Ovos 18,89 1,10 

 Bolos caseiros 18,47 1,0 

 Sopas e caldos caseiros 18,28 1,06 

 Doces caseirose 13,25 0,77 

 Chá 11,13 0,65 

 Iogurte Natural 4,73 0,28 

 Outros alimentos f 10,94 0,64 

Alimentos Processados 132,55 7,71 

 Pão Francês 93,98 5,47 

 Queijos 34,23 1,99 

 Carnes salgadas 4,27 0,25 

 Conservas processadas 0,07 0,00 

Alimentos Ultraprocessados 493,33 28,71 

 Guloseimasg 95,82 5,58 

 Bolos, tortas e biscoitos doces 74,03 4,31 

 Pães de forma, de hambúrguer e similares 66,81 3,89 

 Bebidas industrializadas 62,27 3,62 

 Bolachas salgadas e salgadinhos do tipo 

chips 

54,70 3,18 

 Embutidos 48,55 2,83 

 Lanches do tipo fast foodh 33,74 1,96 

 Pratos prontos ou semiprontosi 24,18 1,41 

 Outros alimentos ultraprocessadosj 17,82 1,04 

 Bebida alcoólica 15,41 0,90 

 Total 1718,09 100 
*Média entre as participantes; #Classificação NOVA; a Incluem alimentos in natura ou minimamente 

processados como base, podendo estar associados a ingredientes culinários processados e alimentos 

processados; b Incluem suco natural espremido; c Incluem o milho, aveia, trigo, quinoa e preparações à base 

de farinhas como cuscuz, macarrão e mingau de milho; d Incluem salgados feitos em casa, como biscoito 

de polvilho, pão de queijo, pastel de feira, coxinha, quiche, sem alimentos ultraprocessados como a base da 

preparação; e Incluem doces caseiros à base de frutas, leite, ovos e/ou cereais e farinhas in natura; f Incluem 

iogurte natural, oleaginosas, outras leguminosas como soja, lentilha e grão de bico, outras carnes in natura, 

preparações caseiras feitas com misturas de diversos alimentos; g Incluem balas, chocolates, gelatina, 

pudins, sorvetes e confeitos; h Incluem hambúrguers, cachorro quente, salgados fritos e assados, com 

exceção dos caseiros; i Incluem pizzas, pratos de massa e/ou carne congelados, salgados congelados, 

macarrão instantâneo; j Incluem molhos industrializados e temperos prontos e adoçante. 
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Tabela 6 – Consumo energético, de acordo com o grau de processamento dos alimentos, de mulheres na pós-menopausa atendidas no Ambulatório de 

Climatério, Disciplina de Ginecologia, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 2018-2020, segundo a Classificação NOVA. 

Consumo alimentar 

 Total (n=225) 

Média (DP) 

Precoce (n=112) 

Média (DP) 

Tardia (n=113) 

Média (DP) 
p-valor* 

Energia Total 1718,37 (±539,56) 1753,05 (±524,13) 1683,43 (±554,59) 0,144 

Preparações culinárias (%)a 64,4 (±14,33) 65,01 (±14,82) 63,78 (±13,87) 0,589 

Alimentos processados (%)b 8,06 (±6,90) 7,91 (±6,39) 8,27 (±7,41) 0,993 

Alimentos ultraprocessados (%)d,e 27,57 (±13,92) 27,11 (±14,51) 28,0 (±13,36) 0,802 

DP, Desvio padrão; Precoce (≤6 anos de menopausa); Tardia (> 6 anos de menopausa); aInclui frutas, carne vermelha, arroz, leite, outros cereais, feijão, 

carne de aves, verduras e legumes, salgados caseiros, café, sopas e caldos caseiros, peixes e frutos do mar, bolos caseiros, ovos, bolos caseiros, doces 

caseiros, chá, iogurte natural, oleaginosas, outras leguminosas, outras carnes in natura e preparações caseiras feitas com misturas de diversos alimentos; 
bInclui pão francês, queijos, carnes salgadas e conservas processadas; cInclui guloseimas, bolos, tortas e biscoitos doces, pães de forma, de hambúrguer, 

de hot dog e similares, bebidas industrializadas, bolachas salgadas e salgadinhos do tipo chips, embutidos, lanches do tipo fast food, pratos prontos ou 

semiprontos e molhos, molhos industrializados e temperos prontos, bebida alcoólica e adoçante.*Teste de Mann-Whitney.   

 

Em relação à avaliação dos desfechos intensidade dos sintomas menopausais e pior qualidade de vida, as mulheres com sintomas 

moderados e graves apresentam menor escolaridade (p=0,015), autoavaliação de saúde regular, ruim ou péssima (p<0,001) e maior média de 

calorias provenientes do consumo de leguminosas (p=0,014). A qualidade de vida pior (mais sintomas) associou-se a menor idade (p<0,001) 

e menor tempo de menopausa (p=0,040), união estável (p=0,031) e autoavaliação de saúde regular, ruim ou péssima (p<0,001) e presença de 

duas ou mais comorbidades (p=0,057) (Tabela 7).  
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Tabela 7 – Características sociodemográficas, clínicas, hábitos de vida e consumo alimentar associadas a intensidade dos sintomas menopausais e qualidade de vida de mulheres 

na pós-menopausa atendidas no Ambulatório de Climatério, Disciplina de Ginecologia, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 2018-2020.  

 Total 

IMK-B   WHQ  

Ausentes e leves Moderados a graves  
 Qualidade de 

vida melhor 

Qualidade de 

vida pior 
 

 Média (DP) Média (DP) p-valor *  Média (DP) p-valor* 

Sociodemográficas       

       Idade (n=288) 56,23 (6,14) 57,41 (6,91) 55,75 (5,74) 0,122  57,67 (6,53) 54,72 (5,31) <0,001 

       Idade da menopausa (n=288) 48,14 (4,92) 48,67 (4,94) 47,92 (4,91) 0,229  48,39 (5,36) 47,88 (4,42) 0,149 

       Tempo de menopausa (n=288) 8,18 (6,57) 9,08 (8,20) 7,82 (5,77) 0,593  9,23 (7,56) 7,09 (5,16) 0,040 

 n (%) n (%) p-valor**  n (%) p-valor** 

Pós-menopausa (n=288)    0,516    0,293 

       Precoce (< 6 anos) 140 (48,6) 40 (28,6) 100 (71,4)   67 (47,9) 73 (52,1)  

       Tardia (≥6 anos) 148 (51,4) 43 (29,1) 105 (70,9)   80 (54,1) 68 (45,9)  

Etnia (n=288)    0,594    0,745 

       Branca 156 (54,2) 47 (30,1) 109 (69,9)   81 (51,9) 75 (48,1)  

       Parda, Preta e Amarela 132 (45,8) 36 (27,3) 96 (72,7)   66 (50,0) 66 (50,0)  

Estado civil (n=288)    0,543    0,031 

       União não estávela 133 (46,2) 36 (27,1) 97 (72,9)   77 (57,9) 56 (42,1)  

       União estávelb 155 (53,8) 47 (30,3) 108 (69,7)   70 (45,2) 85 (54,8)  

Rendimento (n=288)    0,593    0,336 

       ≤ 2 salários mínimosc 184 (63,9) 55 (29,9) 129 (73,1)   90 (48,9) 94 (51,1)  

       > 2 salários mínimos 104 (36,1) 28 (26,9) 76 (73,1)   57 (54,8) 47 (45,2)  

Escolaridade (n=274)    0,015    0,451 

       ≤ 8 anos 80 (29,2) 14 (17,5) 66 (85,5)   38 (47,5) 42 (52,5)  

       9 a 11 anos 71 (25,9) 26 (36,6) 45 (63,4)   41 (57,7) 30 (42,3)  

       ≥ 12 anos 123 (44,9) 42 (34,1) 81 (65,9)   65 (52,8) 58 (47,2)  

Antropométricas         

Índice de Massa Corporal (n=285)    0,823    0,076 

       Eutrofia 79 (27,7) 25 (31,6) 54 (68,4)   45 (57,0) 34 (43,0)  

       Sobrepeso 111 (38,9) 32 (28,8) 79 (71,2)   62 (55,9) 49 (44,1)  

       Obesidade 95 (33,4) 26 (27,4) 69 (72,6)   40 (42,1) 55 (57,9)  

Circunferência da cintura (n=247)    0,696    0,166 

       Normal  34 (13,8) 9 (26,5) 25 (73,5)   17 (50,0) 17 (50,0)  

       Risco metabólico aumentado 42 (17,0) 13 (31,0) 29 (69,0)   26 (61,9) 16 (38,1)  

       Risco metabólico muito aumentado 171 (69,2) 42 (24,6) 129 (75,4)   78 (45,6) 93 (54,4)  

Clínicas          

Autoavaliação de saúde (n=213)    <0,001    <0,001 

       Regular, ruim ou péssima 117 (54,9) 27 (23,1) 90 (76,9)   49 (41,9) 68 (58,1)  

       Boa ou excelente 96 (45,1) 51 (53,1) 45 (46,9)   70 (72,9) 26 (27,1)  
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Terapia Hormonal (n=288)    0,178    0,436 

       Não 236 (81,9) 72 (30,5) 164 (69,5)   123 (52,1) 113 (47,9)  

       Sim 52 (18,1) 11 (21,2) 41 (78,8)   24 (46,2) 28 (53,8)  

Comorbidades (n=288)d    0,221    0,057 

       0-1 comorbidade 226 (78,5) 69 (30,5) 157 (69,5)   122 (54,0) 104 (46,0)  

       ≥ 2 comorbidades 62 (21,5) 14 (22,6) 48 (77,4)   25 (40,3) 37 (59,7)  

Hábitos de vida (n=288)         

Tabagismo     0,771    0,429 

       Não 240 (83,3) 70 (29,2) 170 (70,8)   125 (52,1) 115 (47,9)  

       Sim 48 (16,7) 13 (27,1) 35 (72,9)   22 (45,8) 26 (54,2)  

Etilismo     0,060    0,946 

       Não 216 (75,0) 56 (25,9) 160 (74,1)   110 (50,9) 106 (49,1)  

       Sim 72 (25,0) 27 (37,5) 45 (62,5)   37 (51,4) 35 (48,6)  

Atividade Física    0,103    0,613 

       Não 157 (54,5) 39 (24,8) 118 (75,2)   78 (49,7) 79 (50,3)  

       Sim 131 (45,5) 44 (33,6) 87 (66,4)   69 (52,7) 62 (47,3)  

 Média (DP) Média (DP) p-valor*  Média (DP) p-valor* 

Consumo alimentar (n=225)       

Calorias totais 1718,09 (537,53) 

1691,78 (486,35) 1736,54 (556,64) 

0,826  

1718,93 (534,08) 

1723,15 

(540,09) 

0,892 

       Calorias de Preparações culinárias 
1092,27 (387,22) 

1055,08 (367,15) 1107,06 (395,05) 

0,507  

1122,76 (402,54) 

1064,63 

(372,34) 

0,299 

       Calorias de Alimentos processados 132,55 (106,45) 138,65 (108,51) 130,11 (105,86) 0,573  136,80 (108,50) 128,68 (104,86) 0,583 

       Calorias de Alimentos ultraprocessados 493,33(322,11) 498,29 (312,67) 491,53 (326,73) 0,714  459,52 (331,02) 524,23 (312,03) 0,060 

Marcadores de alimentação saudável (kcal)        

       Frutas  134,70 (104,92) 146,51 (102,07) 130,01 (105,98) 0,217  135,66 (102,28) 133,83 (107,69) 0,769 

       Verduras e legumes 64,75 (75,75) 58,70 (62,43) 67,16 (80,49) 0,827  71,82 (77,68) 58,34 (73,70) 0,082 

       Leguminosas  91,44 (90,18) 68,03 (74,41) 100,74 (94,33) 0,014  83,30 (88,84) 98,81 (91,12) 0,154 

       Leite e derivados 171,74 (129,44) 176,10 (126,42) 170,00 (130,97) 0,716  181,57 (137,15) 162,82 (131,93) 0,344 

Marcadores de alimentação não saudável (kcal)       

       Bebidas industrializadas  62,27 (84,66) 64,19 (92,23) 61,51 (81,75) 0,983  54,30 (80,14) 69,50 (88,27) 0,144 

       Guloseimas  95,82 (131,33) 75,59 (96,11) 103,86 (142,41) 0,340  92,27 (124,77) 99,04 (137,47) 0,789 

       Embutidos  48,55 (90,12) 45,95 (76,35) 49,58 (95,24) 0,731  45,51 (74,56) 51,30 (102,45) 0,554 

       Fast food e comidas prontas salgadas 57,92 (127,65) 68,17 (170,81) 53,85 (106,14) 0,881  48,01 (135,18) 66,91 (120,30) 0,070 

DP, Desvio padrão; Precoce (≤6 anos de menopausa); Tardia (> 6 anos de menopausa); aUnião não estável: solteira, divorciada ou viúva; bUnião estável: casada ou morando 

com parceiro; cSalário mínimo R$998,00 (equivalente a 197 USD); dComorbidades incluídas: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Melitus, hipotireoidismo em tratamento 

e/ou asma IMC, Índice de Massa Corporal; CC, Circunferência da Cintura; *Teste de Mann-Whitney; **Teste Qui-quadrado. Valores em negrito: associação significativa 

(p<0,05). 
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Os resultados da análise bivariada são apresentados na Tabela 8. Os sintomas 

menopausais moderados e graves das mulheres na pós-menopausa foram associados a 

autoavaliação de saúde regular, ruim ou péssima e a maior escolaridade associou-se à 

menor intensidade destes sintomas. O humor depressivo, sintomas somáticos, 

memória/concentração e ansiedade/medo foram menos intensos nas mulheres com idade 

≥ 60 anos, em comparação com às mulheres com < 60 anos. Além disso, o humor 

depressivo associou-se à idade da menopausa > 50 anos, escolaridade ≥ 12 anos, 

autoavaliação de saúde regular, ruim ou péssima, tabagismo, 2° e 3° tercis de consumo 

de verduras e legumes e de leite e derivados. Os sintomas somáticos foram associados à 

autoavaliação de saúde regular, ruim ou péssima, à obesidade e ao 3° tercil de consumo 

de bebidas industrializadas.  

Os sintomas relacionados à memória/concentração foram associados a etnia parda, 

preta e amarela, a autoavaliação de saúde regular, ruim ou péssima e aos 3° tercis de 

consumo de bebidas industrializadas e de embutidos. Os sintomas vasomotores foram 

associados à presença de obesidade, ao 3° tercil de consumo de alimentos 

ultraprocessados e aos 2°e 3° tercis de consumo de frutas. A ansiedade e medo também 

se associou à obesidade e a autoavaliação de saúde regular, ruim ou péssima. Em relação 

ao pior comportamento sexual, os sintomas foram associados às participantes em união 

estável, duas ou mais comorbidades e maior tercil de consumo de alimentos 

ultraprocessados. Ainda, alterações de sono foram associadas à autoavaliação de saúde 

regular, ruim ou péssima e aos 2° e 3° tercis de consumo de verduras e legumes e de leite 

e derivados. A pior qualidade de vida (total) foi associada à união estável, autoavaliação 

de saúde regular, ruim ou péssima e a presença de duas ou mais comorbidades (Tabela 

8).  

A Tabela 9 apresenta a análise ajustada da RP. A intensidade dos sintomas 

menopausais permaneceu associada, após ajuste, à idade ≥ 60 anos (RP 0,79; IC 0,64-

0,97), escolaridade de 9 a 11 anos e ≥ 12 anos, respectivamente (RP 0,73; IC 0,60-0,90; 

RP 0,75; IC 0,64-0,89) e autoavaliação da saúde regular, ruim ou péssima (RP 1,62; 1,28-

2,05).  

Em relação à qualidade de vida, a idade de 60 anos ou mais associou-se como fator 

de proteção para humor depressivo (RP 0,35; IC 0,18-0,69), sintomas somáticos (RP 0,67; 

IC 0,50-0,89), memória/concentração (RP 0,71; IC 0,54-0,92), ansiedade e medo (RP 
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0,48; IC 0,25-0,93), comportamento sexual (RP 0,76; IC 0,59-0,98) e pior qualidade de 

vida (RP 0,49; IC 0,33-0,72). A união estável foi associada a mais sintomas do 

comportamento sexual (RP 1,28; IC 1,05-1,56) e a pior qualidade de vida (RP 1,28; IC 

1,01-1,64). A maior escolaridade foi associada à menor prevalência de humor depressivo 

(RP 0,46; IC 0,28-0,74; ≥ 12 anos de escolaridade) e de sintomas somáticos (RP 0,74; IC 

0,56-0,98; 9 a 11 anos de estudos) (Tabela 9). 

A obesidade foi associada à maior intensidade dos sintomas somáticos (RP 1,36; 

IC 1,04-1,79), vasomotores (RP 1,38; IC 1,01-1,90) e ansiedade/medo (RP 1,84; IC 1,05-

3,21). A autoavaliação de saúde manteve-se associada como fator de risco para o humor 

depressivo (RP 1,96; IC 1,08-3,56), sintomas somáticos (RP 2,05; IC 1,53-2,74), 

memória/concentração (RP 1,29; IC 1,01-1,66), ansiedade/medo (RP 1,97; IC 1,09-3,56), 

alterações de sono (RP 1,35; IC 1,04-1,75), atratividade (RP 4,03; IC 1,57-10,32) e pior 

qualidade de vida (RP 2,01; IC 1,41-2,87). Além disso, a presença de duas ou mais 

comorbidades manteve a associação com pior comportamento sexual (RP 1,25; IC 1,02-

1,52) e pior qualidade de vida (RP 1,35; IC 1,06-1,71). O tabagismo foi associado como 

fator de risco para o humor depressivo (RP 1,60; IC 1,06-2,40).  

Em relação ao consumo alimentar, foi encontrada associação entre o maior tercil de 

consumo de alimentos ultraprocessados e sintomas vasomotores (RP 0,73; IC 0,55-0,96) 

e pior comportamento sexual (RP 1,22; IC 1,01-1,49). A partir dos marcadores de 

alimentação saudável, as mulheres apresentaram associação de proteção entre o maior 

tercil de consumo de verduras e legumes e humor depressivo (RP 0,64; IC 0,43-0,96), 

sintomas vasomotores (RP 0,79; IC 0,63-0,99), alterações de sono (RP 0,83; IC 0,69-

0,99); e melhor qualidade de vida (RP 0,79; IC 0,62-0,99). Dos marcadores de 

alimentação não saudável, o terceiro tercil de consumo de bebidas industrializadas foi 

associado a sintomas somáticos (RP 1,23; IC 1,01-1,49) e pior memória/concentração 

(RP 1,22; IC 1,02-1,47), enquanto o maior tercil de consumo de embutidos associou-se à 

pior memória/concentração (RP 1,22; IC 1,01-1,48). 
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Tabela 8 – Prevalência de associação entre intensidade dos sintomas menopausais e qualidade de vida e características sociodemográficas, clínicas, hábitos de vida e consumo alimentar de 

mulheres na pós-menopausa atendidas no Ambulatório de Climatério, Disciplina de Ginecologia, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 2018-2020. 

 
IMK-B Total 

Sintomas moderados 

e graves versus 

sintomas ausentes e 

leves 

Qualidade de vida pior (mais sintomas) versus melhor qualidade de vida (menos sintomas)  

 Humor depressivo Somáticos 
Memória/ 

concentração 
Vasomotores 

Ansiedade/ 

medo 

Comportamento 

sexual  

Alterações de 

sono 
Atratividade 

Qualidade de vida 

pior (total) 

 RP (95% CI) RP (95% CI) RP (95% CI) RP (95% CI) RP (95% CI) RP (95% CI) RP (95% CI) RP (95% CI) RP (95% CI) RP (95% CI) 

Socioeconômicas            

Idade            

       < 60 anos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        ≥ 60 anos 0,83 (0,68-1,01) 0,38 (0,20-0,73) 0,69 (0,53-0,91) 0,74 (0,58-0,95) 0,79 (0,59-1,04) 0,51 (0,29-0,92) 0,84 (0,66-1,06) 0,81 (0,64-1,03) 0,82 (0,45-1,47) 0,52 (0,36-0,75) 

Idade da menopausa           

        40-50 anos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        > 50 anos 0,88 (0,74-1,05) 0,56 (0,64-0,92) 0,91 (0,73-1,13) 1,00 (0,81-1,22) 1,06 (0,84-1,34) 1,12 (0,73-1,70) 0,88 (0,71-1,09) 0,90 (0,74-1,11) 1,06 (0,64-1,78) 0,86 (0,66-1,12) 

Pós-menopausa           

        Precocea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Tardiab 1 (0,94-1,06) 0,87 (0,59-1,28) 0,91 (0,75-1,11) 0,97 (0,80-1,16) 0,95 (0,76-1,18) 0,87 (0,58-1,30) 1,10 (0,91-1,33) 0,93 (0,78-1,12) 0,84 (0,52-1,37) 0,88 (0,70-1,12) 

Etnia           

        Branca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Parda, Preta e Amarela 1,04 (0,90-1,20) 0,83 (0,56-1,23) 1,17 (0,97-1,41) 1,21 (1,01-1,45) 1,09 (0,87-1,36) 1,15 (0,77-1,72) 1,02 (0,84-1,23) 1,14 (0,95-1,37) 0,91 (0,55-1,48) 1,04 (0,82-1,32) 

Estado civil           

        União não estável 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        União estável 0,95 (0,82-1,11) 1,10 (0,74-1,63) 1,05 (0,86-1,27) 1,05 (0,87-1,27) 1,12 (0,90-1,40) 1,17 (0,78-1,77) 1,29 (1,06-1,57) 1,06 (0,88-1,28) 1,31 (0,79-2,15) 1,30 (1,02-1,66) 

Rendimento           

        > 2 salários-mínimosc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        ≤ 2 salários-mínimos 0,96 (0,83-1,11) 1,44 (0,92-2,24) 1,02 (0,83-1,24) 1,12 (0,92-1,37) 0,92 (0,74-1,16) 0,98 (0,64-1,49) 1,12 (0,91-1,37) 1,16 (0,95-1,42) 1,20 (0,71-2,02) 1,13 (0,88-1,46) 

Escolaridade           

        ≤ 8 anos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        9 a 11 anos 0,77 (0,63-0,94) 0,68 (0,41-1,10) 0,76 (0,57-1,01) 0,79 (0,61-1,03) 0,90 (0,63-1,27) 0,63 (0,36-1,12) 0,87 (0,67-1,12) 0,80 (0,62-1,03) 0,83 (0,45-1,53) 0,80 (0,57-1,13) 

        ≥ 12 anos 0,80 (0,68-0,94) 0,46 (0,28-0,74) 0,91 (0,73-1,13) 0,88 (0,71-1,09) 1,18 (0,90-1,55) 0,75 (0,48-1,19) 0,90 (0,72-1,12) 0,84 (0,68-1,04) 0,55 (0,30-1,00) 0,90 (0,68-1,19) 

Antropométricas           

Índice de Massa Corporal           

        Eutrofia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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        Sobrepeso 1,04 (0,86-1,26) 1,09 (0,63-1,87) 1,27 (0,97-1,67) 1,07 (0,84-1,35) 1,27 (0,93-1,74) 1,22 (0,67-2,21) 0,97 (0,75-1,26) 0,90 (0,72-1,12) 1,21 (0,58-2,50) 1,03 (0,74-1,42) 

        Obesidade 1,06 (0,87-1,29) 1,43 (0,85-2,41) 1,38 (1,05-1,81) 1,05 (0,82-1,34) 1,41 (1,03-1,93) 1,90 (1,09-3,30) 1,25 (0,98-1,58) 0,86 (0,68-1,09) 2,00 (1,02-3,92) 1,34 (0,99-1,83) 

Circunferência da Cintura           

        <88 cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        ≥88 cm 1,06 (0,90-1,25) 1,19 (0,75-1,91) 1,17 (0,93-1,48) 1,09 (0,89-1,33) 1,27 (0,96-1,67) 1,56 (0,92-2,64) 1,09 (0,87-1,36) 1,05 (0,85-1,29) 1,56 (0,81-2,98) 1,25 (0,94-1,68) 

Clínicas           

Autoavaliação de saúde           

        Boa ou excelente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Regular, ruim ou péssima 1,64 (1,30-2,08) 2,14 (1,16-3,93) 2,10 (1,57-2,81) 1,32 (1,03-1,69) 1,25 (0,94-1,65) 2,08 (1,16-3,73) 1,27 (1,00-1,61) 1,38 (1,07-1,78) 3,94 (1,56-9,93) 2,15 (1,49-3,08) 

Terapia hormonal           

        Sim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Não 0,88 (0,75-1,04) 1,05 (0,63-1,77) 1,12 (0,86-1,48) 0,99 (0,78-1,26) 0,81 (0,63-1,04) 0,82 (0,51-1,33) 0,93 (0,74-1,18) 1,08 (0,84-1,39) 0,95 (0,51-1,76) 0,90 (0,67-1,18) 

Comorbidades           

        0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        ≥ 2 1,11 (0,95-1,31) 0,93 (0,57-1,51) 1,19 (0,97-1,46) 1,14 (0,93-1,40) 1,11 (0,86-1,43) 1,24 (0,79-1,95) 1,24 (1,02-1,51) 1,06 (0,86-1,32) 1,07 (0,60-1,90) 1,30 (1,01-1,66) 

Hábitos de vida           

Tabagismo            

        Não 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Sim 1,03 (0,85-1,25) 1,61 (1,05-2,47) 0,98 (0,75-1,27) 1,03 (0,81-1,31) 1,05 (0,79-1,40) 1,45 (0,92-2,31) 1,09 (0,86-1,38) 0,90 (0,69-1,18) 1,167 (0,63-2,15) 1,13 (0,84-1,51) 

Etilismo           

        Não 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Sim 0,84 (0,69-1,03) 0,96 (0,61-1,52) 1,01 (0,81-1,25) 1,06 (0,86-1,30) 0,85 (0,64-1,12) 1,18 (0,75-1,83) 0,96 (0,77-1,20) 0,85 (0,67-1,07) 0,79 (0,43-1,44) 0,99 (0,75-1,30) 

Atividade física           

        Sim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Não 1,13 (0,97-1,32) 1,13 (0,76-1,67) 1,12 (0,92-1,36) 1,02 (0,85-1,23) 0,93 (0,74-1,16) 1,14 (0,76-1,72) 0,99 (0,82-1,20) 0,93 (0,77-1,11) 1,38 (0,83-2,28) 1,06 (0,84-1,35) 

Consumo alimentar           

Calorias de preparações culinárias           

       1° tercil  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 1,02 (0,85-1,22) 0,85 (0,55-1,31) 1,19 (0,95-1,50) 1,14 (0,91-1,42) 0,92 (0,72-1,17) 0,92 (0,58-1,48) 0,97 (0,78-1,20) 1,05 (0,85-1,30) 0,65 (0,39-1,09) 0,90 (0,70-1,17) 

Calorias de alimentos ultraprocessados           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 0,98 (0,82-1,17) 1,26 (0,82-1,94) 1,16 (0,95-1,41) 1,20 (0,99-1,45) 0,75 (0,56-0,99) 1,35 (0,86-2,12) 1,25 (1,02-1,53) 0,98 (0,80-1,20) 1,29 (0,76-2,17) 1,15 (0,89-1,48) 

Marcadores de alimentação saudável (kcal)          
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Frutas           

       1° tercil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 0,89 (0,75-1,05) 0,98 (0,62-1,53) 1,04 (0,84-1,29) 0,94 (0,77-1,15) 1,65 (1,21-2,25) 0,79 (0,50-1,25) 1,00 (0,80-1,25) 0,88 (0,72-1,06) 0,71 (0,42-1,19) 0,87 (0,68-1,12) 

Verduras e Legumes           

       1° tercil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 0,99 (0,83-1,18) 0,65 (0,43-0,98) 1,11 (0,89-1,39) 0,97 (0,79-1,19) 0,80 (0,64-1,01) 0,74 (0,47-1,16) 0,94 (0,76-1,16) 0,83 (0,69-0,99) 0,94 (0,55-1,61) 0,81 (0,63-1,04) 

Leguminosas           

       1° tercil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 1,18 (0,97-1,43) 1,05 (0,67-1,65) 1,23 (0,97-1,56) 1,14 (0,91-1,42) 1,10 (0,85-1,43) 1,69 (0,97-2,94) 1,03 (0,93-1,29) 1,05 (0,85-1,30) 1,42 (0,78-2,57) 1,23 (0,93-1,64) 

Leite e derivados           

       1° tercil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 0,91 (0,77-1,08) 0,57 (0,38-0,86) 0,92 (0,75-1,13) 0,88 (0,73-1,08) 1,14 (0,88-1,49) 0,86 (0,54-1,36) 0,88 (0,71-1,08) 0,83 (0,68-0,99) 1,03 (0,60-1,79) 0,94 (0,72-1,22) 

Marcadores de alimentação não saudável (kcal)          

Bebidas industrializadas           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 1,10 (0,93-1,29) 1,26 (0,82-1,94) 1,26 (1,04-1,53) 1,27 (1,05-1,54) 0,87 (0,67-1,13) 1,08 (0,68-1,73) 1,21 (0,99-1,48) 1,11 (0,91-1,34) 1,29 (0,76-2,17) 1,28 (1,00-1,63) 

Guloseimas           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 1,01 (0,85-1,20) 0,95 (0,60-1,50) 1,02 (0,83-1,26) 1,06 (0,87-1,30) 0,98 (0,76-1,25) 0,85 (0,52-1,39) 1,03 (0,83-1,28) 0,92 (0,74-1,14) 1,54 (0,92-2,57) 1,06 (0,82-1,38) 

Embutidos           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 0,98 (0,82-1,17) 1,10 (0,71-1,71) 1,02 (0,83-1,26) 1,24 (1,02-1,49) 1,01 (0,79-1,29) 1,17 (0,74-1,85) 1,00 (0,80-1,25) 1,04 (0,85-1,27) 1,41 (0,84-2,36) 0,99 (0,76-1,29) 

Fast food e pratos prontos           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 1,02 (0,86-1,22) 1,07 (0,68-1,67) 1,00 (0,81-1,23) 1,18 (0,97-1,43) 0,87 (0,67-1,14) 1,21 (0,77-1,92) 1,04 (0,84-1,29) 1,05 (0,86-1,28) 0,73 (0,40-1,33) 1,24 (0,97-1,59) 

aPrecoce (≤6 anos de menopausa); bTardia (> 6 anos de menopausa); cSalário mínimo R$998,00 (equivalente a 197 USD). A análise foi realizada por meio do modelo de regressão de Poisson 

com variância robusta. A medida de efeito é a Razão de Prevalência com seus respectivos IC 95%. Razão de prevalência bruta (não ajustada). IC 95% intervalo de confiança de 95%. Valores 

em negrito: associação significativa (p<0,05). 
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Tabela 9 – Análise ajustada da prevalência de associação entre intensidade dos sintomas menopausais e qualidade de vida e características sociodemográficas, clínicas, hábitos de vida e consumo 

alimentar de mulheres na pós-menopausa atendidas no Ambulatório de Climatério, Disciplina de Ginecologia, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 2018-2020. 

 
IMK-B Total 

Sintomas moderados 

e graves versus 

sintomas ausentes e 

leves 

Qualidade de vida pior (mais sintomas) versus melhor qualidade de vida (menos sintomas)  

 Humor depressivo Somáticos 
Memória/ 

concentração 
Vasomotores 

Ansiedade/ 

medo 

Comportamento 

sexual  

Alterações de 

sono 
Atratividade 

Qualidade de vida 

pior (total) 

 Adj RP (95% CI) Adj RP (95% CI) Adj RP (95% CI) Adj RP (95% CI) Adj RP (95% CI) Adj RP (95% CI) Adj RP (95% CI) Adj RP (95% CI) Adj RP (95% CI) Adj RP (95% CI) 

Socioeconômicas            

Idade            

       < 60 anos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        ≥ 60 anos 0,79 (0,64-0,97) 0,35 (0,18-0,69) 0,67 (0,50-0,89) 0,71 (0,54-0,92) 0,77 (0,56-1,04) 0,48 (0,25-0,93) 0,76 (0,59-0,98) 0,81 (0,63-1,04) 0,87 (0,45-1,69) 0,49 (0,33-0,72) 

Idade da menopausa           

        40-50 anos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        > 50 anos 0,93 (0,78-1,10) 0,65 (0,40-1,08) 0,96 (0,77-1,21) 1,06 (0,86-1,31) 1,12 (0,87-1,43) 1,33 (0,88-2,03) 0,95 (0,76-1,19) 0,94 (0,76-1,17) 1,10 (0,65-1,86) 0,98 (0,75-1,29) 

Pós-menopausa           

        Precocea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Tardiab 1,09 (0,94-1,27) 1,19 (0,80-1,77) 1,06 (0,87-1,29) 1,10 (0,91-1,33) 1,05 (0,83-1,33) 1,11 (0,71-1,75) 1,22 (1,00-1,48) 1,01 (0,83-1,23) 0,89 (0,51-1,55) 1,12 (0,88-1,41) 

Etnia           

        Branca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Parda, Preta e Amarela 1,03 (0,89-1,19) 0,78 (0,52-1,15) 1,15 (0,95-1,39) 1,19 (0,99-1,43) 1,10 (0,88-1,37) 1,14 (0,76-1,70) 1,03 (0,86-1,24) 1,12 (0,94-1,35) 0,90 (0,55-1,47) 1,03 (0,82-1,29) 

Estado civil           

        União não estável 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        União estável 0,96 (0,83-1,11) 1,03 (0,69-1,52) 1,05 (0,86-1,27) 1,03 (0,86-1,24) 1,14 (0,91-1,44) 1,18 (0,78-1,79) 1,28 (1,05-1,56) 1,04 (0,86-1,25) 1,28 (0,77-2,12) 1,28 (1,01-1,64) 

Rendimento           

        > 2 salários-mínimosc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        ≤ 2 salários-mínimos 0,96 (0,83-1,12) 1,42 (0,91-2,21) 1,01 (0,82-1,23) 1,11 (0,90-1,36) 0,89 (0,71-1,13) 0,94 (0,61-1,43) 1,06 (0,87-1,30) 1,15 (0,94-1,41) 1,14 (0,67-1,94) 1,07 (0,83-1,37) 

Escolaridade           

        ≤ 8 anos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        9 a 11 anos 0,73 (0,60-0,90) 0,67 (0,42-1,07) 0,74 (0,56-0,98) 0,78 (0,60-1,02) 0,90 (0,64-1,27) 0,61 (0,35-1,07) 0,89 (0,69-1,16) 0,81 (0,62-1,05) 0,86 (0,46-1,62) 0,82 (0,59-1,13) 

        ≥ 12 anos 0,75 (0,64-0,89) 0,46 (0,28-0,74) 0,88 (0,71-1,09) 0,87 (0,70-1,07) 1,17 (0,89-1,54) 0,70 (0,44-1,12) 0,94 (0,75-1,17) 0,85 (0,69-1,06) 0,56 (0,30-1,04) 0,90 (0,68-1,17) 

Antropométricas           

Índice de Massa Corporal           

        Eutrofia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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        Sobrepeso 1,05 (0,87-1,27) 1,13 (0,67-1,91) 1,28 (0,97-1,68) 1,07 (0,85-1,35) 1,25 (0,91-1,72) 1,20 (0,65-2,19) 0,94 (0,72-1,22) 0,90 (0,72-1,12) 1,19 (0,57-2,51) 1,00 (0,72-1,38) 

        Obesidade 1,07 (0,88-1,30) 1,36 (0,81-2,27) 1,36 (1,04-1,79) 1,02 (0,80-1,30) 1,38 (1,01-1,90) 1,84 (1,05-3,21) 1,15 (0,90-1,47) 0,83 (0,66-1,05) 1,91 (0,94-3,86) 1,23 (0,91-1,67) 

Circunferência da Cintura           

        <88 cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        ≥88 cm 1,07 (0,91-1,27) 1,23 (0,77-1,98) 1,20 (0,94-1,52) 1,09 (0,89-1,34) 1,27 (0,96-1,69) 1,63 (0,96-2,75) 1,03 (0,82-1,29) 1,05 (0,85-1,29) 1,53 (0,79-2,94) 1,25 (0,93-1,69) 

Clínicas           

Autoavaliação de saúde           

        Boa ou excelente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Regular, ruim ou péssima 1,62 (1,28-2,05) 1,96 (1,08-3,56) 2,05 (1,53-2,74) 1,29 (1,01-1,66) 1,23 (0,93-1,63) 1,97 (1,09-3,56) 1,24 (0,98-1,56) 1,35 (1,04-1,75) 4,03 (1,57-10,32) 2,01 (1,41-2,87) 

Terapia hormonal           

        Sim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Não 0,88 (0,74-1,03) 1,06 (0,63-1,78) 1,12 (0,86-1,46) 0,99 (0,79-1,25) 0,81 (0,63-1,05) 0,82 (0,50-1,33) 0,95 (0,75-1,20) 1,08 (0,84-1,39) 0,95 (0,51-1,79) 0,89 (0,67-1,19) 

Comorbidades           

        0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        ≥ 2 1,12 (0,96-1,31) 0,94 (0,59-1,50) 1,21 (1,00-1,48) 1,16 (0,94-1,42) 1,13 (0,88-1,46) 1,29 (0,82-2,04) 1,25 (1,02-1,52) 1,08 (0,88-1,32) 1,10 (0,62-1,95) 1,35 (1,06-1,71) 

Hábitos de vida           

Tabagismo            

        Não 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Sim 1,02 (0,85-1,23) 1,60 (1,06-2,40) 0,97 (0,75-1,26) 1,03 (0,82-1,30) 1,04 (0,78-1,39) 1,44 (0,91-2,29) 1,10 (0,88-1,38) 0,91 (0,70-1,18) 1,18 (0,64-2,18) 1,13 (0,86-1,49) 

Etilismo           

        Não 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Sim 0,84 (0,69-1,01) 0,97 (0,63-1,51) 1,01 (0,81-1,25) 1,08 (0,87-1,31) 0,84 (0,63-1,11) 1,18 (0,76-1,83) 0,98 (0,79-1,21) 0,86 (0,68-1,08) 0,80 (0,43-1,47) 1,01 (0,77-1,32) 

Atividade física           

        Sim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Não 1,14 (0,98-1,33) 1,16 (0,79-1,70) 1,14 (0,94-1,38) 1,03 (0,86-1,24) 0,93 (0,74-1,16) 1,16 (0,78-1,73) 0,97 (0,81-1,17) 0,93 (0,78-1,12) 1,39 (0,84-2,31) 1,07 (0,85-1,35) 

Consumo alimentar           

Calorias de preparações culinárias           

       1° tercil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 1,01 (0,85-1,20) 0,82 (0,54-1,24) 1,17 (0,94-1,47) 1,12 (0,91-1,39) 0,91 (0,71-1,16) 0,90 (0,57-1,42) 0,96 (0,78-1,19) 1,05 (0,85-1,28) 0,64 (0,38-1,06) 0,88 (0,69-1,13) 

Calorias de alimentos ultraprocessados           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 0,96 (0,80-1,15) 1,11 (0,73-1,70) 1,12 (0,91-1,36) 1,14 (0,94-1,38) 0,73 (0,55-0,96) 1,27 (0,81-2,00) 1,22 (1,01-1,49) 0,92 (0,75-1,13) 1,26 (0,73-2,16) 1,08 (0,84-1,39) 

Marcadores de alimentação saudável (kcal)          



63 

 

Frutas           

       1° tercil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 0,90 (0,77-1,06) 1,02 (0,66-1,57) 1,08 (0,87-1,33) 0,96 (0,79-1,17) 1,71 (1,26-2,31) 0,84 (0,54-1,31) 1,01 (0,82-1,25) 0,89 (0,73-1,07) 0,72 (0,43-1,22) 0,91 (0,71-1,15) 

Verduras e Legumes           

       1° tercil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 0,98 (0,83-1,16) 0,64 (0,43-0,96) 1,10 (0,89-1,37) 0,96 (0,79-1,17) 0,79 (0,63-0,99) 0,71 (0,46-1,10) 0,92 (0,75-1,13) 0,83 (0,69-0,99) 0,92 (0,54-1,57) 0,79 (0,62-0,99) 

Leguminosas           

       1° tercil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 1,19 (0,98-1,44) 1,03 (0,67-1,59) 1,23 (0,97-1,56) 1,13 (0,91-1,40) 1,09 (0,84-1,42) 1,70 (0,99-2,95) 1,04 (0,83-1,29) 1,04 (0,85-1,28) 1,40 (0,44-2,55) 1,23 (0,94-1,62) 

Leite e derivados           

       1° tercil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       2° e 3° tercis 0,95 (0,80-1,12) 0,69 (0,45-1,05) 0,98 (0,80-1,21) 0,97 (0,79-1,18) 1,21 (0,93-1,57) 1,00 (0,63-1,57) 0,96 (0,78-1,18) 0,89 (0,74-1,07) 1,13 (0,65-1,98) 1,08 (0,84-1,37) 

Marcadores de alimentação não saudável (kcal)          

Bebidas industrializadas           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 1,07 (0,91-1,27) 1,15 (0,75-1,76) 1,23 (1,01-1,49) 1,22 (1,02-1,47) 0,85 (0,65-1,10) 0,99 (0,62-1,58) 1,14 (0,93-1,39) 1,07 (0,88-1,29) 1,22 (0,70-2,13) 1,19 (0,93-1,51) 

Guloseimas           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 1,03 (0,86-1,23) 1,02 (0,65-1,59) 1,05 (0,85-1,30) 1,10 (0,90-1,34) 1,00 (0,78-1,29) 0,92 (0,56-1,50) 1,07 (0,87-1,32) 0,94 (0,76-1,16) 1,62 (0,97-2,71) 1,14 (0,88-1,46) 

Embutidos           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 0,99 (0,82-1,18) 1,05 (0,69-1,62) 1,02 (0,83-1,25) 1,22 (1,01-1,48) 1,00 (0,78-1,29) 1,15 (0,73-1,81) 0,97 (0,78-1,20) 1,01 (0,83-1,23) 1,37 (0,81-2,32) 0,96 (0,74-1,25) 

Fast food e pratos prontos           

       1° e 2° tercis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       3° tercil 1,01 (0,85-1,20) 0,99 (0,65-1,53) 0,98 (0,79-1,21) 1,15 (0,95-1,38) 0,87 (0,67-1,12) 1,16 (0,74-1,81) 1,00 (0,81-1,24) 1,02 (0,84-1,24) 0,71 (0,39-1,28) 1,19 (0,94-1,51) 

aPrecoce (≤6 anos de menopausa); bTardia (> 6 anos de menopausa); cSalário mínimo R$998,00 (equivalente a 197 USD). Adj: Análise ajustada. A análise ajustada foi realizada por meio do 

modelo de regressão de Poisson com variância robusta. A medida de efeito é a Razão de Prevalência com seus respectivos IC 95%. A Razão de prevalência foi ajustada pelas variáveis 

socioeconômicas, IC 95% intervalo de confiança de 95%. Valores em negrito: associação significativa (p<0,05).
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6. DISCUSSÃO 

 Este trabalho teve como objetivo avaliar o padrão alimentar segundo o grau de 

processamento dos alimentos e os sintomas menopausais de mulheres na pós-menopausa. 

Os principais resultados deste estudo apontam associação entre a intensidade dos 

sintomas vasomotores e sexuais e o maior consumo de alimentos ultraprocessados. Dentre 

este grupo, o consumo de bebidas industrializadas e de embutidos estão relacionados, 

ainda, aos sintomas somáticos e pior memória e concentração. Ademais, a menor 

intensidade dos sintomas vasomotores, humor depressivo, alterações de sono e a 

qualidade de vida estão associados ao maior consumo de verduras e legumes.  

 Além disso, os resultados assinalam que a maior intensidade dos sintomas 

menopausais e a pior qualidade de vida estão relacionados à pior autoavaliação da saúde, 

a obesidade e a presença de comorbidades, enquanto a maior idade e escolaridade são 

fatores de proteção em mulheres na pós-menopausa. Em relação ao tempo de menopausa, 

não houve diferença entre a pós-menopausa precoce e tardia e os sintomas menopausais, 

com exceção da associação entre a maior intensidade de melancolia e a fase precoce, em 

comparação à tardia. Também não houve diferença entre o tempo de pós-menopausa e o 

consumo alimentar. Estes achados podem contribuir para a temática de saúde de mulheres 

na pós-menopausa no Brasil e na América Latina, pois são essenciais para o planejamento 

de ações, seja promoção de saúde, prevenção de doenças e/ ou tratamento da intensidade 

dos sintomas menopausais e comorbidades presentes nesta fase da vida. Apesar da 

relevância da temática, são escassos estudos que avaliaram o consumo alimentar, segundo 

o grau de processamento dos alimentos, dentre outros aspectos clínicos, antropométricos 

e hábitos de vida, e sua associação com a intensidade dos sintomas menopausais e 

qualidade de vida de mulheres brasileiras.  

 Os resultados deste estudo não apresentaram diferença entre o tempo de pós-

menopausa e as variáveis antropométricas, clínicas e hábitos de vida das mulheres, com 

exceção da maior prevalência de hipotireoidismo na pós menopausa tardia do que na 

precoce. A nossa hipótese inicial era de que mulheres na pós-menopausa tardia 

apontassem piores resultados, principalmente em relação à classificação do IMC e da 

circunferência da cintura e presença de comorbidades, conforme relatado pela literatura 

178,200,201. A obesidade é maior na pós-menopausa, em comparação com a fase da pré-

menopausa, atingindo cerca de 20 a 40% das mulheres 202,203. Independente do tempo 
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menopausal, cerca de um terço das mulheres do nosso estudo apresentaram obesidade, a 

qual é fator de risco para o desenvolvimento ou agravamento de outras DCNT’s 17,28,29. 

Estudos assinalam preocupante prevalência de mulheres na pós-menopausa com 

obesidade, em consequência de diversas alterações, dentre elas corporais, metabólicas e 

comportamentais 9,20–22. Bagnoli et al. 204 sinalizaram associação entre excesso de peso e 

HAS, maior nível de triglicerídeos e baixo nível de HDL-c, ao avaliar 5027 mulheres 

brasileiras na pós-menopausa. 

 Em relação ao tempo de pós-menopausa, a nossa expectativa era de uma maior 

intensidade dos sintomas menopausais e pior qualidade de vida (mais sintomas) na fase 

precoce, principalmente dos sintomas vasomotores e alterações de sono, em comparação 

com a fase tardia. A literatura aponta que os sintomas vasomotores e as alterações de sono 

e humor são mais comuns na pós-menopausa precoce, enquanto na tardia os distúrbios 

geniturinários e alterações na composição corporal e no metabolismo ósseo exacerbam-

se, devido ao hipoestrogenismo prolongado 9,17–19,111,205. Entretanto, nossos resultados 

indicaram que as mulheres apresentaram sintomas menopausais de forma semelhante, 

bem como escores de sintomas, na avaliação da qualidade de vida, corroborando com os 

achados de Calio et al. 206. A prevalência de sintomas moderados, em ambos os grupos, 

pode estar relacionada ao público avaliado, o qual está em acompanhamento no serviço 

terciário de saúde, devido a queixas sintomáticas climatéricas e/ou alterações de saúde 

relacionadas à pós-menopausa. Estudos ressaltam que algumas mulheres permanecem 

com sintomas, principalmente vasomotores, por mais que sete anos, dependendo de 

fatores como socioeconômicos, nível de estresse e depressão 125,128.  

 Em relação ao consumo alimentar, não foram apontadas diferenças entre o tempo 

menopausal e o consumo de preparações culinárias, alimentos processados e alimentos 

ultraprocessados em nossos resultados. Em ambos os grupos, as preparações culinárias 

contribuíram com a maior ingestão calórica, caracterizando 63,6% do total energético das 

mulheres na pós-menopausa. Estudo populacional 169 com 30.243 adultos brasileiros 

apontou que 68,6%  do consumo calórico médio foi proveniente de alimentos in natura, 

minimamente processados e ingredientes culinários, corroborando com nossos achados. 

Já entre 19 países europeus analisados por Monteiro et al. 82, a disponibilidade domiciliar 

média de preparações culinárias foi de 54,2%, apresentando os menores percentuais a 

Bélgica (35,3%), Reino Unido (39%) e Alemanha (39,6%) 82. A literatura aponta que os 
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alimentos in natura e minimamente processados devem compor a base da alimentação 

saudável, por serem protetores dos fatores de risco para o desenvolvimento de DCNT’s 

51,58,207. O maior consumo médio de preparações culinárias no Brasil e em países da 

América Latina, em comparação com os Europeus, pode estar conectado ao hábito de 

preparar as refeições em casa, o qual envolve a comensalidade, habilidades culinárias dos 

membros da família, conhecimento e acesso a alimentos tradicionais locais, dentre outros 

aspectos socioculturais 58,207,208.  

Nosso estudo aponta também que o consumo de alimentos ultraprocessados 

representa 28,7% do total de energia ingerida pelas mulheres na pós-menopausa. Outros 

estudos indicaram que o consumo deste grupo de alimentos foi equivalente a 20 a 30% 

das calorias ingeridas no Brasil 53,169. Recente meta-análise, realizada a partir de 28 

estudos, ressaltou que 37% do total calórico consumido foi proveniente de alimentos 

ultraprocessados 54, sendo que as médias de consumo destes alimentos são diferentes 

dependendo do local. Por exemplo, no Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, as médias 

de consumo variaram entre 42 a 56% das calorias totais, enquanto em países como o 

Brasil, Espanha, França, Líbano e Malásia, a média de consumo de alimentos 

ultraprocessados foi entre 23 a 37% 53. Estes alimentos, intensamente processados, estão 

associados à obesidade 54,55, baixo nível de HDL-colesterol 55, SM 54,55, depressão 54,55, 

doenças cardiometabólicas e cerebrovasculares 54,55 e mortalidade por todas as causas 

54,55.   

 Nossos achados indicam que a maior idade e a escolaridade estão associadas à 

intensidade moderada e intensa dos sintomas menopausais, além da maior intensidade 

dos domínios humor depressivo e sintomas somáticos. A intensidade dos sintomas 

menopausais, principalmente dos sintomas vasomotores, alterações de sono e humor 

depressivo, em geral, aumenta progressivamente até uma idade média de pico, e 

posteriormente, começa a diminuir 128,209. Nesse sentido, nossos achados corroboram com 

a literatura 1,17,209,210. A maior escolaridade também é apontada como um fator de proteção 

da intensidade dos sintomas menopausais por diversos estudos 9,12,18,128,211–213. Ressalta-

se que a escolaridade é um importante fator socioeconômico, que contribui para a maior 

renda e melhores oportunidades na vida das mulheres, além de facilitar o acesso ao 

conhecimento, a percepção de redes de apoio  social e aos serviços de saúde, contribuindo 

para a qualidade de vida 202,213,214 e na sintomática menopausal 215. Por isso, é vital que 
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seja considerada durante a avaliação, acompanhamento e tratamento de saúde de 

mulheres na pós-menopausa 175,202,216. A união estável está associada a maior intensidade 

de sintomas de comportamento sexual e pior qualidade de vida nesta pesquisa, assim 

como apontado por outros estudos, principalmente relacionado a perda do interesse sexual 

e insatisfação sexual 202,217. Contrariamente,  Avis et al. 128 e Lee et al. 211 apontaram o 

fato de ter um(a) companheiro(a) como fator de proteção dos sintomas menopausais. A 

percepção da mulher de que é apoiada socialmente e do suporte de seu cônjuge impactam 

a sintomática menopausal 214. Assim, programas educacionais e de aconselhamento para 

as mulheres e sua rede central de apoio podem melhorar a qualidade de vida destas 218.  

A autoavaliação de saúde regular, ruim ou péssima foi apontada por mais da metade 

das mulheres na pós-menopausa do presente estudo. Esta autopercepção das mulheres 

sobre a sua saúde é relevante para a sintomatologia menopausal 219,220. Após avaliarem 

mulheres finlandesas, Katainen et al. 220, documentaram que quando estas estavam 

conscientes de sua real avaliação de saúde, os seus sintomas menopausais não estavam 

relacionados às doenças somáticas crônicas 220. A literatura demonstra que sintomas 

vasomotores, somáticos, psicológicos e sexuais mais intensos, dentre outros, estão 

relacionados a pior autoavaliação de saúde 202,210,219. Nossos resultados também apontam 

que a pior autoavaliação de saúde está associada a intensidade moderada a intensa dos 

sintomas menopausais, que atinge cerca de 70% das participantes, e a pior qualidade de 

vida. 

Ademais, a obesidade é um fator intensificador da intensidade dos sintomas 

menopausais 9,22,202,221,222, principalmente dos sintomas somáticos e vasomotores 202. 

Nossos resultados demonstram associação entre a obesidade e os sintomas somáticos, 

vasomotores e ansiedade/medo. Nesse contexto, o peso adequado pode ser um marcador 

relacionado à melhor qualidade de vida das mulheres na pós-menopausa 223. Além disso, 

a presença de outras comorbidades está associada à insatisfação do comportamento sexual 

e pior qualidade de vida em nossos achados. Cengiz et al 222 encontraram relação entre 

SM e a maior frequência de alterações de sono, sintomas depressivos e urogenitais, em 

comparação com o grupo de mulheres sem SM.  

Considerando este contexto, os serviços de saúde devem direcionar esforços para 

atender, de forma integral, as necessidades de saúde das mulheres na pós-menopausa 213.  

Portanto, a promoção de hábitos de vida saudáveis é um importante método de prevenção 
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e controle/tratamento da intensidade dos sintomas menopausais, incluindo saúde do sono, 

cessação do tabagismo, consumo moderado de álcool, prática de atividade física, 

alimentação saudável, dentre outros 4,8,11,17,24,224. Nossos resultados não apresentam 

associação entre os sintomas menopausais e o etilismo e tabagismo, com exceção da 

maior intensidade de humor depressivo em mulheres tabagistas. A prática de atividade 

física também não se associou à intensidade dos sintomas menopausais e a qualidade de 

vida. Contrariamente aos nossos achados, vários estudos relacionaram a prática de 

atividade física a uma melhor qualidade de vida e menor intensidade de sintomas da 

menopausa 202,203,225–227. El Hajj et al 202. apontaram que cerca de metade das mulheres 

residentes na região Mediterrânea avaliadas em seu estudo não eram ativas fisicamente, 

apoiando nossos dados.  

O consumo de alimentos, de acordo com o seu grau de processamento, foi associado 

à intensidade dos sintomas menopausais das mulheres. Nossos resultados demonstram 

associação entre o maior consumo de verduras e legumes e a menor intensidade de humor 

depressivo, sintomas vasomotores, alterações de sono e sintomas gerais. Revisão 

sistemática aponta que o consumo de verduras, legumes, frutas e grãos integrais estão 

associados à proteção da intensidade dos sintomas menopausais 37, corroborando com 

achados da literatura, que aponta que padrões alimentares caracterizados pelo consumo 

de grãos integrais, verduras e frutas têm sido associados ao menor risco de sintomas 

psicológicos, somáticos, vasomotores e sintomas menopausais gerais na pós-menopausa 

32,34,35,228,229. Estudo populacional norte americano ressaltou menor risco de sintomas 

vasomotores após intervenção dietética de um ano, caracterizada pela ingestão diária de 

vegetais e frutas (5 porções), grãos integrais (6 porções), e limitada em gordura total (≤ 

20%/dia) 229.   

Em nossos achados, o maior consumo de frutas foi associado aos sintomas 

vasomotores, contrariamente ao esperado. Além disso, o maior consumo de alimentos 

ultraprocessados foi associado inversamente aos sintomas vasomotores. Nossa 

especulação é que essas associações estejam relacionadas à causalidade reversa, já que a 

maioria das mulheres com sintomas vasomotores acentuados estão em acompanhamento 

por equipe multiprofissional no ambulatório, e podem ter recebido orientações prévias 

sobre alimentação e nutrição. Mulheres na fase da pós-menopausa podem aderir as 
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orientações dietéticas com mais facilidade, em comparação com mulheres na pré-

menopausa, por estarem mais preocupadas com os sintomas e alterações menopausais 151.  

A literatura demonstra que os alimentos ultraprocessados podem estar relacionados 

à potencialização da intensidade dos sintomas menopausais 22,202,222. Nossos resultados 

apontam que o maior tercil de alimentos ultraprocessados está associado aos sintomas 

vasomotores e sexuais. Além disso, dentre os marcadores de alimentos não saudáveis, 

compostos por grupos de alimentos ultraprocessados, o maior consumo de bebidas 

industrializadas relaciona-se aos sintomas somáticos e a pior memória e concentração, e 

o maior consumo de embutidos está associado a sintomas relacionados à memória e 

concentração. Recente revisão sistemática assinalou que o consumo de guloseimas, 

bebidas industrializadas (refrigerantes e sucos industrializados), alimentos processados e 

ricos em gorduras saturadas estavam associados à maior intensidade dos sintomas 

menopausais durante a pós-menopausa 37. Ainda, estudo realizado com mulheres 

iranianas na pós-menopausa ressaltou que os padrões alimentares baseados em 

maioneses, óleos líquidos, doces e sobremesas e em gorduras sólidas e lanches prontos 

associaram-se a sintomas somáticos, humor depressivo e sintomas gerais 35, corroborando 

com os apontamentos de uma coorte australiana, que apontou relação entre sintomas 

vasomotores e padrão alimentar alto em gordura e açúcar, composto por biscoitos doces, 

bolos e tortas, geleias, guloseimas e tortas de carne 228, basicamente caracterizado por 

alimentos ultraprocessados doces.  

Algumas limitações precisam ser consideradas para a adequada interpretação dos 

nossos resultados. Primeiramente, as respostas das participantes podem ter viés de 

memória. Além disso, existe a possibilidade de subestimação ou superestimação do 

relato, a partir de respostas socialmente desejáveis. Esse problema é mais evidente em 

questões tabus e/ou com algum viés de desejabilidade social. Para controle desses vieses, 

a equipe de coleta de dados foi treinada e seguiu instruções estritas para não interferir 

durante o autorrelato. As mulheres foram, também, seguradas em várias ocasiões sobre a 

confidencialidade e anonimato dos dados pessoais. Além disso, os pesquisadores 

coletaram os dados referente ao consumo alimentar utilizando a técnica da passagem 

múltipla. Outra limitação é que as mulheres avaliadas apresentavam sintomas ou sinais 

menopausais e, por isso, estavam em acompanhamento no serviço terciário de saúde 

(ambulatorial). Devido ao delineamento transversal, não podem ser estabelecidas 
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inferências causais, assim como pode ocorrer viés de causalidade reversa. Outra limitação 

é o número de participantes do estudo, o qual pode impactar a associação entre as 

variáveis independentes e desfechos. 

Esta pesquisa tem como ponto forte a avaliação do consumo alimentar de mulheres 

na pós-menopausa, a partir da NOVA, que classifica os alimentos de acordo com o grau 

de processamento. Ressalta-se que o Guia Alimentar para a População Brasileira, atual 

recomendação nacional de alimentação e nutrição, é embasado nesta classificação. A 

literatura tem demonstrado relação entre o maior grau de processamento dos alimentos 

(alimentos ultraprocessados) e o maior risco de DCNT’s 51,54,81,82,84–89. Porém são 

escassos artigos que avaliaram a relação entre este processamento e os sintomas 

menopausais, principalmente no Brasil e na América Latina. Nesse contexto, estes 

achados podem contribuir para o planejamento de políticas, programas ou atividades de 

promoção de saúde, prevenção e tratamento dos sintomas menopausais, bem como de 

alterações comuns na pós-menopausa, a partir da abordagem dos comportamentos de 

risco à saúde associados, com vistas à melhor qualidade de vida das mulheres nesta fase 

da vida.  
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7. CONCLUSÃO 

 

O maior consumo de alimentos ultraprocessados está associado com a maior 

intensidade de sintomas vasomotores e sexuais, além de pior memória e concentração em 

mulheres na pós-menopausa. Dentre as preparações culinárias, o maior consumo de 

verduras e legumes está associado à melhor qualidade de vida e menor intensidade dos 

sintomas vasomotores. As mulheres ingerem principalmente preparações culinárias, 

baseadas em alimentos in natura e minimamente processados. Apesar disso, a 

contribuição calórica dos alimentos ultraprocessados é relevante.  

A maior idade e a escolaridade são fatores de proteção à intensidade dos sintomas 

menopausais, enquanto a pior autoavaliação da saúde, obesidade e a presença de 

comorbidades estão associados à maior intensidade de sintomas menopausais. Não foram 

encontradas diferenças entre a pós-menopausa precoce e tardia e as variáveis 

antropométricas, clínicas e hábitos de vida, incluindo o consumo alimentar. Ainda, o 

tempo menopausal não está associado com a intensidade dos sintomas menopausais e a 

qualidade de vida, com exceção do sintoma melancolia, o qual foi mais intenso nas 

mulheres na pós-menopausa precoce do que na tardia.  
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Anexo 1 -  Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 -  Parecer Consubstanciado da Emenda enviada ao Comitê de Ética em 

Pesquisa 
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Anexo 3 - Questionário Internacional de Atividade Física  
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Anexo 4 – Questionário Índice Menopausal de “Kupperman-Blatt” 

 

 

 

ÍNDICE DE KUPPERMANN                                                Total: ____________________ 

 

Tipo dos sintomas Leves Moderados Acentuados 

Vasomotores 4 8 12 

Parestesias 2 4 6 

Insônia 2 4 6 

Nervosismo 2 4 6 

Melancolia 1 2 3 

Vertigem 1 2 3 

Fraqueza 1 2 3 

Artralgia e ou 

mialgia 

1 2 3 

Cefaleia 1 2 3 

Palpitações 1 2 3 

Formigamento 1 2 3 

Total 17 34 51 

 

Leve: até 19                                                          Nº fogachos/dia:_______________ 

Moderado: 20 a 35                                                Idade de início dos fogachos:_____ 

Acentuado: acima de 35 

 

 

 

 

Nome:  ID: 
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Anexo 5 – Questionário Women´s Health Questionaire 

QUESTIONÁRIO DA SAÚDE DA MULHER (WOMEN’S HEALTH 

QUESTIONARE - WHQ) – TRADUZIDO E VALIDADO POR SILVA FILHO, 

1998.  

Nome:  ID: 

Indique como está se sentindo agora ou como tem se sentido nesses últimos dias, 

marcando, com uma cruz, o espaço com usa resposta a cada um dos itens a seguir: 

 Sim, sem 

dúvida 

(4) 

Sim, as 

vezes 

(3) 

Raramente 

 

(2) 

Não, de jeito 

nenhum 

(1) 

1. Acordo de madrugada e aí durmo mal o 

resto da noite 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

2. Fico com muito medo ou apavorada sem 

nenhum motivo aparente 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

3. Sinto-me triste e infeliz (    ) (    ) (    ) (    ) 

4. Fico angustiada quando saio de casa 

sozinha 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

5. Perdi o interesse pelas coisas (    ) (    ) (    ) (    ) 

6. Sinto batedeiras (palpitações) ou a 

sensação de frio na barriga ou no peito 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

7. Ainda gosto das coisas das quais gostava 

antes 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

8. Acho que a vida não vale a pena (    ) (    ) (    ) (    ) 

9. Sinto-me nervosa ou agitada (    ) (    ) (    ) (    ) 

10. Tenho bom apetite (    ) (    ) (    ) (    ) 

11. Sinto-me inquieta e não consigo ficar 

parada 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

12. Estou mais irritada do que o normal (    ) (    ) (    ) (    ) 

13. Ficar velha me preocupa (    ) (    ) (    ) (    ) 

14. Sinto dores de cabeça (    ) (    ) (    ) (    ) 

15. Sinto-me mais cansada que o normal (    ) (    ) (    ) (    ) 

16. Tenho tonturas (    ) (    ) (    ) (    ) 
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17. Meus seios estão doloridos ou me 

incomodam 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

18. Sinto dor nas costas ou nos braços e 

pernas 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

19. Tenho ondas de calor (    ) (    ) (    ) (    ) 

20. Estou mais atrapalhada (desastrada) 

que o normal 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

21. Sinto-me bastante animada e excitada (    ) (    ) (    ) (    ) 

22. Tenho desconforto ou cólicas na 

barriga 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

23. Sinto-me enjoada ou com vontade de 

vomitar 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

24. Perdi o interesse pela vida sexual (    ) (    ) (    ) (    ) 

25. Tenho sensação de bem estar (    ) (    ) (    ) (    ) 

26. Sangro muito nas minhas menstruações (    ) (    ) (    ) (    ) 

27. Tenho suores à noite (    ) (    ) (    ) (    ) 

28. Sinto o estomago inchado (empachado) (    ) (    ) (    ) (    ) 

29. Tenho dificuldades de pegar no sono (    ) (    ) (    ) (    ) 

30. Sinto formigamento e agulhadas nos 

meus pés e nas minhas mãos 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

31. Estou satisfeita com a minha vida 

sexual (por favor não responda se não tiver 

uma vida sexual) 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

32. Sinto-me fisicamente atraente (    ) (    ) (    ) (    ) 

33. Tenho dificuldade de concentração (    ) (    ) (    ) (    ) 

34. Minhas relações sexuais incomodam, 

porque minha vagina está seca (não 

responda se não tiver vida sexual) 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

35. Tenho que urinar mais vezes que o 

normal 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

36. Minha memória está ruim (    ) (    ) (    ) (    ) 

Total: ____________________ 



101 

 

Anexo 6 – Recordatório Alimentar 24h 
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Anexo 7 – Manuscrito “Dietary intake and menopausal symptoms in postmenopausal 

women: a systematic review” – 1° página 

 

Acesso em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33112163/    

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33112163/
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Anexo 8 – Manuscrito “Life habits of postmenopausal women: association of 

menopause symptom intensity and food consumption by degree of food processing” – 1° 

página 

 

Acesso em: https://www.maturitas.org/article/S0378-5122(21)00307-8/fulltext  

 

 

https://www.maturitas.org/article/S0378-5122(21)00307-8/fulltext
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Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

___________________________________________________________________ 

 

DADOS DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa - “Padrão alimentar segundo o grau de processamento dos alimentos e 

sintomas menopausais de mulheres na pós-menopausa precoce e tardia”. 

 

Pesquisador principal -  Isabel C  E Sorpreso 

 

Departamento/Instituto -  Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo    

 

1. Convite à participação: Convidamos a Sra. para participar, voluntariamente, desta 

pesquisa intitulada “Padrão alimentar segundo o grau de processamento dos alimentos e 

sintomas menopausais de mulheres na pós-menopausa precoce e tardia”, que será 

desenvolvida na “Divisão de Cínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo”. É muito importante que você leia e 

compreenda todos os procedimentos e certifique-se que todas as suas perguntas foram 

respondidas antes de assinar este documento. 

 

2. Justificativa e objetivos do estudo: O climatério é um período da vida da mulher que 

se estende dos 40 aos 65 anos de idade e se caracteriza por um período de transformações 

no corpo da mulher devido ao declínio progressivo dos hormônios femininos 

(estrogênios). Estas transformações trazem repercussões negativas na vida da mulher, 

como sintomas físicos (calores, alterações de sono e alterações de humor são os mais 

frequentemente relatados e são chamados sintomas climatéricos) e na qualidade de vida. 

O padrão alimentar pode influenciar os sintomas do climatério. Este estudo tem como 

objetivo avaliar a associação entre o padrão alimentar segundo o grau de processamento 

dos alimentos e os sintomas menopausais de mulheres na pós-menopausa precoce e 

tardia. 
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3. Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados: Ao participar 

deste estudo a senhora irá passar, inicialmente, por avaliação clínica ginecológica de 

rotina onde serão realizados exame físico geral e específico, além de solicitação de 

exames laboratoriais e complementares de rotina ginecológica. Não serão realizados 

exames clínicos ou complementares que não sejam necessários à sua saúde. Além dos 

procedimentos rotineiros ambulatoriais, serão aplicados questionários referentes à análise 

de qualidade de vida, presença de sintomas climatéricos e hábitos alimentares. Não haverá 

qualquer pergunta que cause desconforto moral. Suas respostas são consideradas de sigilo 

médico e não serão divulgadas nominalmente. Além disso, também serão mensurados a 

sua massa corporal, estatura, circunferência da cintura e do quadril. Você tem liberdade 

de recusar a sua participação e ainda se recusar a continuar a participar da pesquisa em 

qualquer fase sem qualquer prejuízo em seu atendimento no Ambulatório. Sempre que 

quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do coordenador 

do projeto.  

 

4. Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa: 

O exame físico geral e específico ginecológico podem causar desconforto leve que você 

deve relatar ou perguntar se achar necessário também.  

 

5. Benefícios esperados para o participante: Não há benefício direto para o participante. 

Mas estes resultados contribuirão com o meio clínico, visando garantir qualidade de vida 

para as mulheres na pós-menopausa, a longo prazo, gerando subsídios ao sistema de saúde 

a fim de atender, cada vez mais, as necessidades das mulheres na pós-menopausa.  

 

6. Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa: Não esperamos que você possa ter problemas de saúde devido 

sua participação nesse estudo. Portanto, não haverá acompanhamentos posteriores a 

pesquisa.  

 

7. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição.  

 

8. Todo participante receberá uma via deste termo de consentimento no início da pesquisa, 

após o aceite de participação. 

 

 9. Explicitação das garantias de ressarcimento por despesas decorrentes da pesquisa e 

explicitação da garantia de indenização por eventuais danos decorrentes da pesquisa: Não 

haverá ressarcimento de despesas pessoais para o participante da pesquisa em qualquer 

fase do estudo. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Sua participação no estudo é totalmente voluntária e você 

poderá interrompê-la a qualquer momento. Sua decisão de não participar ou de se retirar 
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do estudo, não prejudicará nem afetará seu atendimento médico atual ou futuro, no Setor 

de Ginecologia ou em qualquer outro setor desta Instituição. Entretanto, se decidir não 

participar mais, você deverá notificar imediatamente o seu médico para sua própria 

segurança. Você deverá compreender também que sua participação poderá ser encerrada, 

por seu médico, a qualquer tempo, se ele julgar ser o melhor para você. Você também 

será informado de toda e qualquer nova informação que possa influenciar a sua intenção 

de continuar ou não a participar deste estudo. 

 

Em qualquer etapa do estudo, você tem acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Dra. 

Isabel C E Sorpreso, que pode ser encontrada à Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 255 

Instituto Central do Hospital das Clínicas 10º andar – São Paulo, CEP:05403-000, 

telefone: 55-11-2661-7621. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CapPesq) – Rua Ovídio 

Pires de Campos, 225 – 5º andar – Tel: 2661-7585 ou pelo e-

mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br.  

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo e discuti as informações acima com 

a Pesquisadora Responsável Dra. Isabel C E Sorpreso ou a pessoa por ela delegada 

______________________, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as 

garantias. 

Portanto, concordo voluntariamente em participar deste estudo e assino duas vias deste 

termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante /representante legal 

Data ___/___/___ 

 

 

___________________________________ 

   Assinatura do responsável pelo estudo  

Data ___/___/___ 


