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Azevedo MRD. Influência dos Fatores Individuais e Sócio-Culturais na

Ocorrência da Síndrome Pré-Menstrual em Adolescentes. São Paulo (SP),

2005 [Tese de Doutorado] – Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo.

Resumo

A primeira referência sobre Tensão Pré-Menstrual (TPM) na adolescência é

atribuída a Williams EY e Weeks LR. A associação dos eventos,

adolescência e Síndrome Pré-Menstrual (SPM), justifica esse trabalho que

visa avaliar a prevalência, caracterizar sintomas e identificar aspectos

individuais e sócio-culturais relacionados com a SPM em adolescentes

estudantes. Foram avaliadas 254 adolescentes entre 14 e 18 anos e suas

respectivas mães, através de estudo prospectivo e transversal. Os

protocolos foram elaborados com base nos critérios de Moss e preenchidos

pelas adolescentes e por suas mães em entrevistas individuais. Procedeu-se

a análise descritiva dos dados seguida de estudo não pareado. As variáveis

categóricas foram analisadas em tabelas de contingência utilizando-se como

medida de associação o qui quadrado (χ2) ou o Teste Exato de Fisher. Foi

realizada Análise de Regressão Binária Logística. Como limite para

significância estatística, aceitou-se um alfa de 5%. Observou-se 69,7% de

adolescentes com SPM. Os sintomas referidos como de maior freqüência

foram: nervoso (99,4%), cansaço (98,9%) e ansiedade (98,8%). Das

variáveis analisadas no modelo de Regressão Logística, mostraram



associação com a SPM, mães portadoras de SPM, conotação familiar dada

à SPM,  influência do grupo de iguais e da mídia falada, conotação dada à

menstruação e a expectativa frente à menarca. Não mostraram associação

com a síndrome a idade cronológica, idade da menarca, grau de instrução

das mães, abordagem do tema pela escola e a mídia impressa. Confirmou-

se nesse estudo, a relevância da presença de SPM na adolescência e sua

relação com fatores bio-psico-sociais. O tema SPM na adolescência, deverá

merecer a implementação de novas pesquisas, para ampliar a compreensão

do problema, o que motivará melhor abordagem do mesmo.



Azevedo MRD. Influence of the Individual, Social and Cultural Factors in

the Occurrence of Premenstrual Syndrome (PMS) in Adolescents. São

Paulo (SP), 2005 [Tese de Doutorado] – Instituto da Criança do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo.

Summary

The first reference on PMT in the adolescence is attributed Williams EY and

Weeks LR. The association of events, adolescence and PMS, justifies this

work that it aims at to evaluate the prevalence, to characterize symptoms and

to identify related individual and partner-cultural aspects with the SPM in

adolescent students. 254 adolescents between 14 and 18 years old and its

respective mothers had been evaluated, through prospective and transversal

study. The protocols had been elaborated on the basis of the criteria of Moss

and filled by the adolescents and its mothers in individual interviews. It was

proceeded descriptive analysis from the data. The categorical variable had

been analyzed in contingency tables using it as measured of association qui

squared (χ2) or the Accurate Test of Fisher. Analysis of Logistic Binary

Regression was carried through, type stepwise forward: WALD. As limit for

significance statistics, one alpha of 5% accepted. 69,7% of adolescents with

PMS was observed. The cited symptoms as of bigger frequency had been:

sinewy (99,4%), fatigue (98,9%) and anxiety (98,8%). Of the analyzed

variable had shown association with the PMS, carrying mothers of PMS,

familiar connotation of the SPM, influence of the group and the said media,



connotation given to the menstruation and the expectation front to the

menarche. It had not shown to association with the syndrome the

chronological age, the menarche age, mother’s degree of instruction,

boarding of the subject for the school and the media printed. It was confirmed

in this study, the relevance of the presence of PMS in the adolescence and

its relation with bio-psycho-social factors. Subject PMS in the adolescence,

will have to deserve the implementation of new research, to extend the

understanding of the problem, what it will motivate boarding of exactly better.
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