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RESUMO
FONSECA, Helena Proni. Prevalência de ondas de calor e fatores de risco associados em
mulheres no climatério. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de Sao Paulo, 2018.
As ondas de calor relatadas no climatério apresentam alta prevalência e afetam de forma
significativa a qualidade de vida das mulheres acometidas. O climatério pode cursar com
obesidade, hipertensao, diabetes mellitus tipo II e outros fatores de risco cardiovascular,
que, em conjunto, compõem a síndrome metabólica, e que pode estar relacionada à
maior ocorrência de ondas de calor. O presente estudo tem por objetivo estimar a
prevalência de ondas de calor, bem como verificar sua relacao com a síndrome
metabólica, em mulheres no climatério residentes em Pindamonhangaba, SP. Assim, em
estudo transversal realizado à partir de um banco de dados de um projeto denominado
PROSAPIN (PROjeto de SAúde de PINdamonhangaba) foram analisadas 900 mulheres
de 35 a 65 anos - período conceituado como climatério (Notelovitz 1988). Todas as
participantes foram avaliadas por meio da escala de Kupperman para quantificar os
sintomas climatéricos e pelos critérios do ATPIII, para firmar o diagnóstico de síndrome
metabólica. A prevalência de ondas de calor foi de 53,89% (IC95%: 50,62% – 57,15%).
Por meio de um modelo de Regressao de Poisson múltipla, ainda se constatou nítida
associacao da presenca de ondas de calor com síndrome metabólica, insonia, depressao,
estresse e raca negra e parda. Em conclusao, as ondas de calor apresentaram alta
prevalência na populacao estudada e se associaram a distúrbios emocionais, à raca e à
síndrome metabólica.
Palavras chave: Climatério; Ondas de calor; Fogachos; Síndrome Metabólica

ABSTRACT
FONSECA, Helena Proni. Prevalence of hot flashes in women and associated risk
factors in the climacteric period. Master’s Thesis. School of Public Health,
University of São Paulo, 2018.
Vasomotor symptoms or hot flushes are very prevalent in the climacteric period and
significantly worsen the quality of life of the women affected. Climacteric can occur with
obesity, hypertension, type II diabetes mellitus and other cardiovascular risk factors, which,
together, represents the metabolic syndrome, that appear to be related to a higher
occurrence of hot flushes. The present study aims to estimate the prevalence of hot
flashes, as well as to verify its relationship with the metabolic syndrome, among climacteric
women resident in Pindamonhangaba, SP. Thus, a cross-sectional study from a database
of a project called PROSAPIN (PINdamonhangaba`s Health Project) analyzed 900
women from 35 to 65 years-old - a period known as climacteric (Notelovitz 1988). All
participants were evaluated through the Kupperman scale to quantify the climacteric
symptoms and through the ATPIII criteria, to establish the diagnosis of metabolic
syndrome. The prevalence of hot flushes was 53,89% (CI95%: 50,62% – 57,15%), and, by
a multiple Poisson regression model, it was observed a clear association between the
presence of hot flushes and metabolic syndrome, insomnia, depression, anxiety and
afrodescendence. In conclusion, the hot flushes presented high prevalence in the study
population and were associated with emotional disorders, ethnicity and to the metabolic
syndrome.
Key words: Climacteric; Hot flashes; Metabolic Syndrome
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3.1. EPIDEMIOLOGIA
É notória a mudanca demografica que a humanidade passou nos últimos séculos,
consequência do aumento da longevidade. Na Roma Antiga, por exemplo, a expectativa
de vida oscilava em torno de trinta anos de idade, constatacao nao muito diferente da
Alemanha no século XIX (1850), que era de 37,2 anos (1). Na Italia de hoje, a expectativa
de vida é de 82,7 anos, enquanto que, na Alemanha, é de 81,9 anos (2). No Brasil, na
década de 50, a esperanca de vida atingia os cinquenta anos e, desde entao, vem
crescendo exponencialmente, alcancando, nos dias atuais, 72,2 anos nos homens e 79,4
anos nas mulheres (3).
Com o aumento atual da expectativa de vida, o climatério passou a ser vivenciado por
uma grande parcela da populacao feminina e, assim, mais mulheres passaram a viver
muitos anos após a menopausa, período marcado por grandes mudancas endócrinoreprodutivas, metabólicas e psicossociais (5). Em 1988 Notelovitz (4) conceituou o
climatério como um período de vida da mulher compreendido entre os 35 e 65 anos, que
representa a transicao da vida reprodutiva para a senescência (6).
Estima-se que para 2025 o número de mulheres vivendo após a menopausa atingira 1,1
bilhao (5). Dados brasileiros desvelam que as mulheres representam 51,4% (7) da
populacao geral e sao elas as principais usuarias do sistema público de saúde (6). Esses
expressivos números sinalizam importante tarefa para as autoridades em Saúde Pública
no tocante à elaboracao de políticas públicas, que contemplem nao só a promocao de
saúde e prevencao de doencas, mas especialmente a melhora da qualidade de vida.
Trata-se, portanto, de um verdadeiro desafio.
Dentro deste contexto, desde 2007 pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública (FSP)
da Universidade de Sao Paulo (USP) preocupados com o tema e liderados pelo Professor
José Mendes Aldrighi se motivaram a desenvolver um estudo de coorte capaz de
acompanhar uma populacao no climatério durante um longo período e, assim, identificar
peculiaridades que pudessem fazer parte de políticas de intervencao, nao só localmente,
mas também para serem disseminadas por todo o Brasil. Como cidade-laboratório foi
escolhida Pindamonhangaba, cidade do interior de Sao Paulo; daí, o nome PROSAPIN,

Projeto de Saúde de Pindamonhangaba. O principal motivo desta escolha foi a alta
cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) nesta cidade, em comparacao a
outras do estado, possibilitando uma abordagem mais adequada.
Pindamonhangaba é uma cidade do interior do Estado de Sao Paulo, com uma populacao
estimada de 164.000 em 2017, sendo 26.949 mulheres entre 35 e 65 anos. A populacao
possui uma escolarizacao de 98,2% e 95,8% de saneamento basico. O município contava
com uma rede assistencial basica composta de 17 equipes de Saúde da Família em 2008,
cobrindo 45.537 pessoas (33,41%) e em 2012, 21 equipes que assistiam 57.852 pessoas
(39,35%) (8).
Com um financiamento aprovado pela FAPESP, o PROSAPIN iniciou a primeira fase de
coleta de dados em 2007 e, a segunda, em 2014, ja com maior número de participantes e
com a inclusao de outras variaveis para serem estudadas. O resultado dessas duas
etapas gerou um grande banco de dados, que culminou na elaboracao de varias teses de
Mestrado e Doutorado defendidas pelos alunos da FSP da USP.
Numa das primeiras teses, o banco de dados do PROSAPIN revelou que a cidade de
Pindamonhangaba apresentava significativa frequência de obesidade e de síndrome
metabólica em mulheres no climatério, caracterizando assim, um preocupante risco de
agravos cardio-onco-metabólicos nesta populacao.
No presente estudo, considerado braco do projeto original PROSAPIN, o objetivo principal
é pesquisar a relacao entre ondas de calor e síndrome metabólica, hipótese que a
literatura ainda mostra resultados conflitantes.
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3.2. DEFINIÇÕES DE CLIMATÉRIO
A Organizacao Mundial de Saúde (OMS) define o climatério como uma fase biológica da
vida e nao como um processo patológico (6).
Na década de 80, Notelovitz (4) considerou o climatério como um período, com início aos
35 e término aos 65 anos, idade que marca o comeco da senescência (9). Para fins
didaticos, naquela época o climatério foi dividido em três décadas: a primeira,
denominada climatério precoce, de 35 a 45 anos, caracterizada clinicamente por
irregularidades menstruais. A segunda década, chamada de climatério intermediario,
engloba o período de 46 a 55 anos e clinicamente cursa com ondas de calor, secura
vaginal, atrofia cutânea, humor deprimido, insonia e acentuacao das irregularidades
menstruais, podendo a mulher permanecer por longos episódios sem menstruacões,
porém num intervalo sempre inferior a doze meses. Quando este intervalo for igual ou
superior a doze meses, a última menstruacao referida pela mulher passa a ser
denominada menopausa (10). Portanto, menopausa é um episódio, um momento, que
representa a última menstruacao da vida da mulher e seu diagnóstico é sempre
retrospectivo. A terceira década, didaticamente proposta por Notelovitz, é chamada de
climatério tardio e compreende o período de 56 a 65 anos, caracterizado pela ocorrência
de agravos como osteoporose e doenca cardiovascular aterosclerótica (4).
Entretanto, devido à falta de consenso quanto à nomina climatério, Soules et al. em 2001
decidiram uniformizar a terminologia. Assim, deixaram de lado o conceito proposto por
Notelovitz e introduziram um novo, denominado STRAW - Stages of Reproductive Aging
Workshop (11), que envolve cinco fases da vida reprodutiva (fases -5 a -1) e duas fases
após a menopausa (fases +1 e +2); o climatério é representado pelas fases de -3 a +2
(Figura 1).
Esta nova classificacao relaciona as fases do climatério com as características do ciclo
menstrual, sintomas e concentracões séricas do FSH (hormonio folículo estimulante),
sintetizado pela hipófise.
Entretanto, em 2005 Gracia et al. (12) introduziram outro conceito, o de envelhecimento
ovariano, processo constituído por cinco estagios (fetal, infantil, reprodutivo, transicao

menopausal e pós menopausa), também relacionado às características clínicas do ciclo
menstrual, à determinacao sérica de estradiol/FSH e a contagem ultrassonografica de
folículos ovarianos.
Em 2011, o conceito STRAW foi atualizado e denominado de STRAW+10; nele foram
estabelecidas subdivisões nas fases -3 e +1 e as fases do climatério passaram a ser
caracterizadas em:
a. fase -3b: presenca de ciclos menstruais regulares e concentracões de
FSH normais.
b. fase -3a: pequenas variacões no ciclo menstrual (porém, sem
preencher o critério para a fase -2) e aumento progressivo das concentracões
de FSH, que só se estabilizam na fase +2.
c. fase -2: representa a entrada na transicao menopausal precoce e é
definida como uma variabilidade persistente da duracao do ciclo menstrual,
com uma diferenca de sete ou mais dias no intervalo dos ciclos.
d. fase -1: identificada após a observacao de, pelo menos, um episódio
de amenorréia com duracao de 60 ou mais dias.
e. fases +1a e +1b: representa a pós menopausa precoce, com duracao
de cerca de 12 meses cada, com base na constatacao de que ha mudancas
no FSH e estradiol durante pelo menos 24 meses após a menopausa.
f.

fase +1c: período de estabilizacao hormonal, estimado em cerca de

três a seis anos.
g. fase +2: configura a estabilizacao do FSH e é marcada por sintomas
mais intensos de atrofia do sistema urogenital e doenca cardiovascular
(Figura 1) (9).
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Figura 1 – Fases do ciclo reprodutivo e climatério, conforme nomenclatura do STRAW +10 (9)

3.3. CONCEITO DE MENOPAUSA
O termo menopausa significa a última menstruacao da vida da mulher, confirmada
retrospectivamente após doze meses de ausência menstrual (4,10), e representa o
esgotamento folicular ovariano (5,10). Sua ocorrência é distinta em diferentes populacões.
Aldrighi et al. em 2005 (13) notaram que na cidade de Sao Paulo a menopausa se instala
aos 48,6 anos e que o tabagismo exerce um efeito antecipador em até dois anos. Ja
Schmitt et al. em 2013 (14) encontraram uma média de idade da última menstruacao de
45,8 anos em Pindamonhangaba, SP, e Hachul et al. em 2016 (15) obtiveram uma média
de 47,5 anos em Sao Paulo, SP. Ainda, a idade da menopausa no mundo é de cerca de
50 anos (16). Entre os fatores que podem antecipar a menopausa incluem-se o baixo ou
alto peso ao nascer, baixo nível socioeconomico (17), a etnia hispânica ou
afrodescendente (15,18), as disgenesias gonadais (19), a presenca de auto-anticorpos
ovarianos (20), o diabetes mellitus tipo II (21), os quimioterapicos, especialmente os
alquilantes (22), a salpingectomia bilateral (23) ou mesmo outros procedimentos cirúrgicos
nas tubas ou ovarios (17), a nuliparidade (24) e a menarca precoce (25,26). Entre os
fatores que podem atrasa-la, destacam-se o alto nível socioeconomico (18), a etnia
oriental (27), o relacionamento estavel ou marital (18,28) os ciclos menstruais mais longos
(19), a síndrome dos ovarios policísticos (23), a multiparidade (24), atividade física intensa
semanal (18), gestacao em idades mais avancadas (18) e dieta rica em frutas (29). Ha
também fatores controversos, como o uso de contraceptivos hormonais (19) e o consumo
leve/moderado de alcool (27,30).
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3.4. CARACTERÍSTICAS DO CLIMATÉRIO
O estudo do climatério se reveste de grande importância, nao só pelas repercussões
biopsicossociais, mas também pelo impacto que causa à saúde pública, especialmente no
tocante a custos.
O climatério caracteriza-se pela reducao progressiva dos esteróides ovarianos,
especialmente os estrogênios (estradiol) (5), podendo resultar em sintomas
desconfortaveis, como irregularidades menstruais, ondas de calor, depressao e secura
vaginal, além de sérios agravos, como osteoporose, doenca cardiovascular e até doencas
demenciais (5,9,10,31,32).
O estrogênio possui papel fundamental na regulacao do metabolismo e da deposicao de
gordura (33). Sabe-se que em mulheres norte-americanas a prevalência da obesidade
aumenta consideravelmente após a menopausa, atingindo 65% entre 40 e 59 anos e
73,8% acima dos 60 anos de idade (34). A obesidade e a síndrome metabólica sao três
vezes mais frequentes nesta fase, em relacao às mulheres jovens (10). O principal motivo
para o ganho de peso decorre da queda do estrogênio após a menopausa, que estimula o
acúmulo de gordura abdominal e visceral (35), favorecendo disfuncões metabólicas que
predispõem à DM, à síndrome metabólica e às doencas cardiovasculares (36,37). A
síndrome metabólica, por sua vez, aumenta o estresse oxidativo e diminui as defesas
antioxidantes, o que favorece a ocorrência de disfuncões vasculares, inflamacao,
trombose e aterosclerose, que conjuntamente elevam o risco de DCV (38).
Os esteróides sexuais ainda regulam o metabolismo dos adipócitos, onde o estrogênio
estimula a deposicao de gordura num padrao glúteo/femoral e subcutâneo. Assim, com a
queda do estrogênio e, com o hiperandrogenismo relativo, pela queda da proteína
carreadora dos hormonios sexuais (SHBG) (10), ocorre o acúmulo de gordura abdominal,
que se associa a um maior risco cardiovascular (39,40). O estrogênio também incrementa
a utilizacao de acidos graxos livres pela musculatura esquelética, sem que haja acúmulo
de gordura (41,42). Ademais, exerce papel no controle da fome e saciedade, pois inibe o
neuropeptídeo Y, hormonio que age no hipotalamo aumentando o apetite (43-45).
Portanto, com a queda nas concentracões séricas do estrogênio, as mulheres climatéricas

tendem a comer mais, ganhar peso e acumular gordura visceral. Na gênese da obesidade
dessas mulheres devem ainda ser considerados outros fatores, como os genéticos,
epigenéticos e comportamentais, envolvendo dieta inadequada e sedentarismo (10).
O ganho de peso no climatério frequentemente se acompanha de comorbidades, como
DM, hipertensao arterial e dislipidemia (11). Estas condicionam a um maior risco de
desenvolvimento da síndrome metabólica (46), presente em 31-57,3% das mulheres na
pós menopausa (46-50), e se caracteriza pela presenca de pelo menos três dos seguintes
achados: cintura abdominal ≥ 88 cm, pressao arterial sistólica (PAS) ≥ 130 mmHg ou
diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg, concentracões séricas de triglicerídeos ≥ 150 mg/dL, de
lipoproteína de baixa densidade (HDL) ≤ 50 mg/dL e glicose de jejum ≥ 110 mg/dL,
segundo o Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education
Program (NCEP) - Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood
Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) – o consenso mais utilizado para este
diagnóstico (38).
O estudo PROSAPIN (14) mostrou na cidade de Pindamonhangaba uma alta frequência
de obesidade (60,6%) e de síndrome metabólica (42,2%) no climatério, achado que nos
motivou a investigar essa relacao.
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3.5. ONDAS DE CALOR
As ondas de calor, também denominadas fogachos ou sintomas vasomotores, assumem
especial importância face ao seu grande impacto na qualidade de vida. Seu pico de
ocorrência engloba os dois anos que circundam a menopausa, daí ser chamado de
“janela” (5).
Surgem como episódios de início súbito, percebidos preferencialmente no tronco e na
face e sao explicadas pelo desequilíbrio na zona termoreguladora do hipotalamo, devido
à reducao do estrogênio, que passa a interpretar pequenas oscilacões da temperatura
corpórea como grandes alteracões, favorecendo o desencadeamento de mecanismos
compensatórios de resfriamento do organismo, como rubor e sudorese (51).
Os neuronios sensitivos da area pré-óptica do hipotalamo anterior sao os responsaveis
pelo controle da temperatura corpórea e sao regulados pela própria temperatura local do
hipotalamo; respondem com mecanismos de esfriamento ou aquecimento do organismo,
quando necessario (52). Assim, na presenca de aumento da temperatura corpórea sao
deflagrados mecanismos de vasodilatacao da pele e sudorese, visando dissipar o calor e,
consequentemente, reduzir a temperatura do corpo (53). Os mecanismos vasculares de
controle térmico sao comandados pelo sistema nervoso simpatico, sendo a vasodilatacao
regulada através de uma via nervosa colinérgica, cujo mecanismo ainda nao esta
completamente compreendido (53). O estradiol, por sua vez, estimula os neuronios
hipotalâmicos responsaveis pela dissipacao do calor (54).
Mais recentemente outros fatores tem sido implicados na fisiopatologia das ondas de
calor, como aumento na atividade do eixo hipotalamo-hipófise-adrenal, via receptores
alfa-2-adrenérgicos (55), que condiciona elevacao do cortisol sérico e distúrbios do
endotélio vascular (56,57), o que pode justificar a relacao observada entre ondas de calor
e risco cardiovascular (57-59).
O sistema nervoso simpatico também esta envolvido nesta relacao, pois, sua ativacao
gera disfuncao endotelial (60), alteracao na pressao arterial (61), perfil lipídico alterado
(62) e aumento da resistência insulínica (63).
Nesse sentido os estudos mostram que a noradrenalina predispõe à ocorrência de ondas

de calor, pela reducao da funcao da zona termoneutra do hipotalamo (64), o que
favorece a eclosao de ondas de calor. De fato, o uso da clonidina confirma esse achado,
pois ao diminuir a liberacao de noradrenalina no cérebro, é capaz de aumentar a
sensibilidade da zona termoneutra do hipotalamo e, consequentemente, diminuir a
ocorrência de ondas de calor (65).
O envelhecimento também é responsavel pelo aumento do tonus simpatico (66), o que
em conjunto com as ondas de calor, pode também contribuir com o aparecimento da
hipertensao e outros componentes da SM. De fato, a hiperatividade simpatica é um
denominador comum entre a SM e as ondas de calor (67).
Portanto, mulheres com ondas de calor estao sob maior risco de SM, bem como aquelas
com SM tendem a ter mais ondas de calor.
A prevalência de ondas de calor depende da populacao estudada, oscilando entre 50%
(68) e 80% (31). Sua duracao média é de 7,4 anos, podendo chegar até dez anos,
quando moderadas ou intensas; podem persistir em 42% das mulheres até 60 a 65 anos
(69).
Por serem decorrentes do decréscimo da producao estrogênica pelos ovarios, as ondas
de calor sao mais frequentes após a menopausa, como foi notado numa coorte britânica
que a relatou numa frequência de 10% na perimenopausa e 30% após a menopausa (70).
Frequentemente, as ondas de calor se associam a distúrbios do sono, alteracões do
humor, depressao, ansiedade (30) e fadiga (70), que podem comprometer a qualidade de
vida (17) e gerar alto custo para o sistema de saúde. De fato, estudo recente realizado
nos Estados Unidos mostrou que mulheres com ondas de calor nao tratadas causam
maior custo para o sistema de saúde e maior prejuízo para a economia (68); constataram,
ainda, gasto 82% maior, considerando qualquer causa de procura ao sistema de saúde e
121% maior considerando as consultas relacionadas às ondas de calor. O custo individual
para o sistema de saúde, em 2014, foi de US$ 1.346,00/ano por indivíduo e a perda anual
individual de produtividade no trabalho foi de US$ 770,00, 57% acima das mulheres que
nao relataram o sintoma (68).
Entretanto, as ondas de calor nao sao patognomonicas da reducao dos estrogênios;
outras possibilidades devem ser consideradas, como o uso de alcool ou drogas, febre,
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distúrbios neurológicos, feocromocitoma e síndromes paraneoplasicas (68). Condicões
outras que promovem hipoestrogenismo podem agravar as ondas de calor, como o
tabagismo, uso de medicamentos como inibidores da aromatase, SERMS e a
ooforectomia (71).
Além dos fatores endócrinos bem estabelecidos como baixas concentracões séricas de
estrogênio e elevadas dos hormonios luteinizante e folículo-estimulante (72), ha outros
que podem intensificar as ondas de calor, como uso de roupas sintéticas, história materna
de sintomas vasomotores, sedentarismo e ganho de peso (72).
Como ja mencionado, tem sido observada uma relacao direta entre ondas de calor,
ansiedade (72,73), depressao (30,74), estresse (74) e distúrbios do sono (74). Entre os
fatores explicativos incluem-se desde os endócrinos (variacões hormonais de estrogênios,
cortisol e serotonina na transicao menopausal) (75) até os comportamentais, como
estressores sociais e relacões interpessoais (76). Os estrogênios exercem influência em
neurotransmissores (77), na citoarquitetura (78) e na funcao cerebral (78), motivo pelo
qual têm efeitos sobre o humor e a cognicao (79). Interferem na síntese e degradacao da
serotonina (80) e nos seus receptores pré e pós-sinapticos (81,82). Muitos estudos
demonstram que o estrogênio e a progesterona sao neuroprotetores (83-85), regulando
nao apenas a acao da serotonina, mas também da noradrenalina e das endorfinas
(86,88), o que também pode explicar o distúrbio no centro termorregulatório decorrente do
hipoestrogenismo, ja que é notado um aumento da noradrenalina durante os episódios de
ondas de calor, como previamente mencionado (88).
No tocante ao excesso de peso, supunha-se que mulheres com índice de massa corpórea
elevado exibiam menor frequência de ondas de calor, achado justificado pela maior
conversao, no tecido adiposo, de androgênios em estrogênios (89). Entretanto, estudos
recentes revelam exatamente o contrario, ou seja, aumento da prevalência de ondas de
calor em mulheres com IMC elevado (58,90-93), o que agora é explicado pelo poder
isolante térmico do tecido adiposo, especialmente o visceral (76).
Em mulheres com ondas de calor após a menopausa também tem sido observada maior
prevalência de hipertensao (59,92,94,95), DM (32,33) e dislipidemia (32,97), condicões
que associadamente à obesidade abdominal, configuram a síndrome metabólica (39).

Alguns trabalhos mostram associacao entre ondas de calor, doenca cardiovascular
subclínica (58,98-101), representada pelo aumento da espessura da camada íntima da
carótida, e fatores de risco cardiovasculares (101-103), porém esses achados ainda nao
sao totalmente consistentes. Ademais, parece que o tempo de aparecimento das ondas
de calor representa fator determinante da presenca de doenca cardiovascular subclínica;
de fato, o surgimento mais precoce das ondas de calor, anos antes da menopausa, é
considerado preditor de pior prognóstico (104-106). Outros estudos têm mostrado piora da
adiponectina (104), do controle cardíaco vagal (105), das respostas vascular e
hemostatica (106) e da funcao endotelial (58,98-100) em mulheres com mais ondas de
calor. A funcao endotelial parece o marcador ideal de doenca cardiovascular subclínica
(107), pois é o sinal mais precoce da aterosclerose, ja tendo sido demonstrada sua
relacao com dislipidemia, hipertensao, tabagismo e diabetes (108-110). A disfuncao
endotelial se origina de uma diminuicao das substâncias vasodilatadoras, principalmente
óxido nítrico, em relacao às substâncias vasoconstritoras, gerando maior tonus vascular,
adesao celular e agregacao plaquetaria. Mulheres com ondas de calor possuem uma
menor resposta reativa à hiperemia comparativamente às mulheres sem sintomas, o que
aponta para uma menor vasodilatacao endotélio-dependente, decorrente de uma menor
biodisponibilidade do óxido nítrico (96). Adicionalmente, em 2016, Silveira e
colaboradores (96) encontraram menor dilatacao fluxo-mediada na artéria braquial nas
mulheres na pré menopausa sintomaticas, em comparacao às assintomaticas, achado
compatível com estudo de Thurston de 2008 (58) e de Bechlioulis em 2010 (100) em
mulheres na pós-menopausa recente. Silveira e colaboradores também observaram que
quanto maior a intensidade das ondas de calor, pior o fluxo reativo pós-hiperemia. O
estudo SWAN encontrou menor dilatacao fluxo-mediada no doppler da artéria braquial e
maior calcificacao aórtica e coronariana em mulheres com ondas de calor, comparadas às
mulheres assintomaticas, mesmo após ajuste por IMC, idade, pressao arterial, tabagismo,
status menopausal e níveis séricos de colesterol, triglicerídeos, glicose e estradiol (58).
Vê-se, portanto, que é possível que a síndrome metabólica curse com maior frequência
de ondas de calor, relacao mediada por fenomenos vasculares, como liberacao de
substâncias vasoativas (cortisol e noradrenalina) (97) que justificariam o aparecimento de
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componentes da SM, como a hipertensao (59,94), influenciado pelo hipoestrogenismo e
pelo envelhecimento, que observou-se aumentar o tonus simpatico (66).
Apesar de varios estudos terem avaliado o impacto isolado dos componentes da SM nas
ondas de calor, apenas quatro investigaram a relacao entre este sintoma e a síndrome
metabólica (97,111-113), sendo todos de desenho transversal. Os resultados, entretanto,
se mostraram conflitantes. O primeiro, realizado por Woo em 2012, com 183 mulheres na
pós-menopausa, encontrou maior frequência de ondas de calor na presenca de SM (97).
O segundo, conduzido por Ryu e colaboradores, em 2015 estudou 1906 mulheres na pósmenopausa, observando que aquelas com SM eram mais sintomaticas (111). O terceiro,
de Ogbera e colaboradores, em 2011, avaliou as ondas de calor em 201 mulheres
diabéticas, nao constatando diferenca entre o grupo com e sem SM (112); entretanto, o
fato de todas as mulheres do estudo apresentarem pelo menos um critério da SM (DM)
poderia enviesar os resultados. Por fim, Lee e colaboradores em 2012, ao recrutar 183
mulheres no período do climatério (113), encontraram resultados semelhantes aos de Ryu
e Woo.
Assim, frente à escassez de estudos que avaliaram a associacao entre ondas de calor e
SM, motivamo-nos a investiga-la na populacao de Pindamonhangaba, cidade de alta
prevalência da síndrome, nao só pelo maior risco cardiovascular, mas também pelo
expressivo impacto dessa sintomatologia sobre a qualidade de vida das suas portadoras.

4. OBJETIVOS
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PRIMÁRIO
Estimar

a

prevalência

de

ondas

de

calor

em

mulheres

no

climatério

em

Pindamonhangaba, SP.

SECUNDÁRIO
Identificar fatores associados à presenca de ondas de calor no climatério em
Pindamonhangaba, SP.

5. MÉTODOS
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5.1. POPULAÇÃO DE ESTUDO
O PROSAPIN incluiu em sua base de dados 1413 mulheres de 35 a 65 anos, em 2007 e
2014. Estas mulheres estavam em acompanhamento no Programa de Saúde da Família
(PSF) da cidade de Pindamonhangaba-SP.
Para este estudo sobre ondas de calor foram avaliadas 900 mulheres, cujo recrutamento
e coleta de dados foram realizados somente em 2014.
O recrutamento das mulheres foi realizado por meio de amostra probabilística, sendo
selecionadas por meio de amostragem sistematica.
Para caracterizar a populacao de mulheres das 17 equipes, em 2008, foi feito o
levantamento do nome, número da família, data de nascimento, micro-area e Unidade de
Saúde da Família (USF) de todas as mulheres com 35 a 65 anos que estavam
cadastradas na ESF. Em 2014, esse levantamento foi refeito.
A amostra do PROSAPIN-I (n=749) foi probabilística e selecionada usando o
procedimento de amostragem sistematica. Para a selecao da amostra, as mulheres foram
inicialmente ordenadas de acordo com a idade e com a USF à qual elas estavam
inscritas. Com isto a amostra obtida foi estratificada por idade e USF com partilha
proporcional.
A amostra de 2014 (PROSAPIN-II) foi selecionada usando procedimento semelhante,
incluindo as mulheres investigadas em 2008 e agregando novas participantes até atingir o
total de 1200, considerando as possíveis perdas. Este calculo levou em consideracao a
menor prevalência dentre todas as variaveis de estudo de 2008 (incontinência urinaria
com 17%), sendo que em 95% das possíveis amostras o erro maximo estimado é de
0,02%.

5.2. CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL
Para o calculo do tamanho amostral foi utilizada a fórmula matematica abaixo expressa
(114), que resultou em 384 indivíduos, considerando uma prevalência de ondas de calor
de 50% e um erro maximo de 5% em 95% das possíveis amostras:

A prevalência (proporcao populacional) de ondas de calor adotada para o calculo da
amostra (50%) foi de acordo com Sarrel et al. (2015) (69).
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5.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
Foram incluídas todas as mulheres em acompanhamento no Programa de Saúde da
Família (PSF) da cidade de Pindamonhangaba-SP, de 35 a 65 anos, que aceitaram
participar do projeto PROSAPIN em 2014.
Foram excluídas da analise mulheres que nao preencheram o questionario de
Kupperman, que nao colheram exames laboratoriais, que se mudaram da area de
abrangência do estudo ou cujos dados eram incompletos o u inconsistentes, além
daquelas com problemas de cognicao e as usuarias de anticoncepcao hormonal ou
terapia de reposicao hormonal.

5.4. INSTRUMENTOS DE MENSURAÇÃO, DEFINIÇÕES E VARIÁVEIS
Definiu-se climatério como o intervalo etario de 35 a 65 anos (Notelovitz, 1988) (4).
Foi utilizado um questionario composto pelos seguintes blocos:
a.

Bloco SD (Dados sócio-demograficos): idade, escolaridade, religiao, cor da
pele auto declarada (115);

b.

Bloco UM (Uso de medicamentos): nome do medicamento, dosagem,

prescricao médica;
c.

Bloco M (Morbidades): hipertensao arterial, depressao, ansiedade, estresse,

apneia obstrutiva do sono, sonolência, qualidade do sono, insonia;
d.

Bloco MA (Medidas Antropométricas): peso corporal, altura, circunferência

abdominal (116), circunferência do quadril (117) e circunferência de pescoco (118);
e.

Bloco HA (Habitos de vida): atividade física, consumo de alcool e tabaco;

f.

Bloco DL (Dados Laboratoriais): exame de sangue para avaliacao de

triglicérides, colesterol total, colesterol fracões e glicemia de jejum;
g.

Hipertensao Arterial Sistêmica: aferida segundo a recomendacao da VI

Diretrizes Brasileiras de Hipertensao Arterial (119), com o aparelho calibrado, de
braco, digital e automatico MicroLife, testado e validado pela British Hypertension
Society. Foi considerada, como a pressao arterial final, a média das duas últimas.
Foi considerada hipertensa a mulher com pressao sistólica ≥130mmHg e diastólica
≥85mmHg, segundo a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome
Metabólica (120);
h.

Depressao: investigada por meio do Inventario de Depressao de Beck (BDI),

que foi validado para o português por Gorenstein e Andrade (121). É uma escala
psicométrica, aceita internacionalmente, que mede a intensidade da depressao.
i.

Ansiedade: avaliada por meio de dois questionarios. O Inventario de

Ansiedade Traco - Estado

(Stait-Trait

Anxiety

Inventory-

IDATE)

que

foi

desenvolvido por Spielberg et al. (122) e traduzido e validado por Biaggio e
Natalício (123) para a populacao brasileira. Trata-se de um inventario de autoavaliacao composto p o r duas escalas paralelas elaboradas para medir os
conceitos “Ansiedade Traco” (IDATE-T) e “Ansiedade Estado” (IDATE-E). O
Inventario de Ansiedade de Beck (BAI), versao em português validada por Cunha
(124), é uma escala sintomatica que mensura a gravidade dos sintomas da
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j.

ansiedade. Classifica os sintomas da ansiedade como mínimo, leve,

moderado ou grave;
k.

Estresse: avaliado pelo Inventario de Sintomas de Estresse (ISS-LIPP i), que foi

validado por Lipp e Guevara, visa identificar sintomas físicos e psicológicos do
estresse, bem como suas fases (125). A aplicacao do ISS-LIPP pode ser executada
por qualquer pessoa, porém sua correcao e interpretacao devem sempre ser
realizadas por um psicólogo. O Inventario é composto por três grupos de questões que
abrigam os sintomas experimentados nas últimas 24 horas (fase I: alerta), na última
semana (fase II: resistência) no último mês (fase III: exaustao);
l.

Insonia: investigada pelo Índice de Severidade da Insonia (ISI) (126) que foi

traduzido para o português pelos pesquisadores do presente estudo e que caracteriza
os sintomas relacionados à insonia nas duas últimas semanas bem como a
interferência destes nas atividades do dia-dia (127-129);
m.

Obesidade: avaliada pelo Índice de Massa Corporal (IMC), calculado a partir da

divisao da massa corporal pela estatura elevada ao quadrado (kg/m²). De acordo com
a ABESO (130), o IMC é estratificado em baixo peso (IMC<18,5), peso normal (18,524,9), sobrepeso (≥25,0), pré-obeso (25,0-29,9), obeso I (30,0-34,9), obeso II (35,039,9) e obeso III (IMC>40);
n.

Consumo de Álcool: investigado por meio do teste CAGE (131) acrescido de

algumas perguntas específicas sobre o consumo de bebidas alcoólicas;
o.

Tabagismo: avaliado a partir do contato com o fumo, número de cigarros por dia

e número de dias na semana para as fumantes e a intencao de parar de fumar (132);
p.

Sintomas do Climatério: investigados pelo Índice Menopausal de Kupperman

que foi criado pelos médicos alemaes Kupperman e Blatt (133) e passou a ser usado
como referência por médicos para avaliar os sintomas climatéricos. Permite uma
avaliacao quantitativa global da ocorrência de sintomas. O índice classifica a síndrome
climatérica como sendo de intensidade leve, moderada ou intensa. A figura 2, adiante,
mostra a escala de Kupperman;
q.

Síndrome Metabólica: medida de acordo com os protocolos do Third Report of

the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation,
a n d Treatment of High Blood Cholesterol in Adults - NCEP-ATPIII (39). Sera
considerada Síndrome Metabólica quando pelo menos 3 dos 5 itens estiverem
alterados: concentracões séricas de colesterol de alta densidade <50mg/dL; cintura

abdominal >88cm; concentracões séricas de triglicerídeos ≥150mg/dL; pressao arterial
≥130mmHg para a sistólica ou 85mmHg para a diastólica e glicemia de jejum
≥110mg/dL. A I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome
Metabólica (120) recomenda a mesma definicao.
As ondas de calor foram definidas como a variavel dependente e as demais como
variaveis independentes.
As mulheres foram entrevistadas por equipe treinada nas Unidades Basicas de Saúde,
onde também realizaram coleta de exames nos laboratórios padronizados. Parte dos
questionarios foi reaplicada para garantir melhor qualidade da coleta.
Aquelas mulheres que nao compareceram foram entrevistadas em suas
residências e encaminhadas para coleta laboratorial. A coleta de dados durou
cerca de dois anos em cada uma das duas fases do projeto.
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Figura 2 – Escala de Kupperman para avaliacao dos sintomas climatéricos.
Pontuacao: até 4 – assintomaticos ou escassos; de 5 a 8 – leves; 9 a 15 –
moderados; mais de 16 – severos.

5.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Foi construído um banco de dados para armazenar os dados coletados. Os calculos
estatísticos foram feitos utilizando o Programa ´´Stata SE`` 12.0. Inicialmente foi realizada
uma analise descritiva dos dados e calculada a prevalência de ondas de calor e de
síndrome metabólica com os respectivos intervalos de 95% de confianca. Posteriormente,
foram calculados os Odds ratios (OR) de cada variavel independente, em relacao à
variavel dependente (ondas de calor). Modelos de regressao logística múltipla foram
construídos para estimar o “peso líquido” de cada variavel independente (após o ajuste
para as outras variaveis do modelo e possíveis fatores de confusao), estimando os Odds
ratios ajustados (OA) com os respectivos intervalos de 95% de confianca.
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5.6. ASPECTOS ÉTICOS
Este projeto foi elaborado segundo os requisitos de ética em pesquisa com seres
humanos expressos na Resolucao 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério
da Saúde e as normas da FSP/USP. Todas as mulheres convidadas a participar do
estudo foram informadas sobre os procedimentos e os riscos relacionados à pesquisa,
tendo sua participacao formalizada por meio da leitura e assinatura de um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1).
Projeto Original – PROSAPIN II – Aprovado
CAAE: 11373713.9.0000.5421
Projeto atual – Analise do banco de dados do PROSAPIN II – Aprovado
CAAE: 64011917.3.0000.5421

6. RESULTADOS
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Das 1413 mulheres inicialmente recrutadas foram excluídas 513 por nao terem
respondido ao questionario de sintomas climatéricos, terem deficiência
cognitiva ou mudado de endereco, restando 900 mulheres. Para avaliacao do
parâmetro SM, foram excluídas 196 por nao terem colhido exames laboratoriais
ou por apresentarem dados incompletos. Também foram retiradas do estudo
outras 68 mulheres que estavam em uso de terapia de reposicao hormonal ou
anticoncepcional hormonal, restando 638 indivíduos.
Na tabela 1 é possível observar algumas características da populacao
estudada. As ondas de calor foram relatadas por 53,89% (IC: 50,62% –
57,15%) das mulheres no climatério. A prevalência de SM foi de 46,29%
(IC95%: 42,63%–49,96%); a média etaria da menopausa foi de 45,99 anos
(DP=6,61).

Tabela 1 – Características da amostra
Média na amostra
Prevalência de Ondas de Calor (%)

53,89

Prevalência de SM (%)

46,29

Prevalência de insonia (%)

43,31

Prevalência de depressao (%)

36,85

Prevalência de ansiedade (%)

43,17

Tabagismo (%)

17,71

Idade (anos)
Idade da menopausa (anos)

50,65 ± 8,49
45,99

PAS (mmHg)

130 ± 22,96

PAD (mmHg)

80,10 ± 14,31

Glicemia (mg/dL)

103,11 ± 41,87

CA (cm)

93,44 ± 12,48

CP (cm)

36,57 ± 3,02

IMC (kg/m²)

29,54 ± 5,51

Renda (R$)

1646,19 ± 1155,81

Calculo de prevalência
(%) e média ± desvio
padrao

Na tabela 2, pode-se notar a semelhanca entre os grupos com e sem ondas de
calor quanto à renda familiar mensal, PAS e PAD; entretanto, nas portadoras
de ondas de calor se constata maior CA, IMC e menor idade, quando se
compara ao grupo sem sintomas.

Tabela 2 - Características demograficas e antropométricas das mulheres
com e sem ondas de calor.

Nos Graficos 1 e 2 sao apresentadas, respectivamente, a cor da pele e a
escolaridade de toda a amostra.
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Gráfico 1 – Cor da pele autodeclarada

Gráfico 2 - Escolaridade

Na tabela 3, observa-se o Odds Ratio Bruto (OR) para cada variavel em
relacao à ocorrência de ondas de calor, posteriormente ajustado (OA) para
variaveis de confusao. Se associaram a aumento das ondas de calor a
síndrome metabólica (OR=1,16; IC95%: 1,01-1,34; OA 1,17; IC95%: 1,02 –
1,35), a insonia (OR= 1,45; IC95%: 1,28 – 1,64; OA 1,31; IC95%: 1,13 – 1,51),
a depressao (OR=1,48; IC95%: 1,31 – 1,68; OA 1,2 IC95%: 1,03 – 1,39), o
estresse (OR=1,48; IC95%: 1,29-1,71; OA 1,23; IC95%: 1,04-1,46) e a raca
negra e parda (OR=1,18; IC95%: 1,05-1,34; OA 1,16; IC95%: 1,01-1,33). Ja a

idade e a raca amarela e indígena nao se associaram à maior ocorrência do
sintoma.
Tabela 3 - Odds Ratio e Odds Ratio Ajustados de ondas de calor em relacao às
variaveis independentes.
OR

IC95%

Síndrome
metabólica

1,16

1,01-1,34

1,17

1,02-1,35

0,02

Insonia

1,45

1,28-1,64

1,31

1,13-1,51

0,00

Depressao

1,48

1,31-1,68

1,2

1,03-1,39

0,02

Estresse

1,48

1,29-1,71

1,23

1,04-1,46

0,02

Raca negra/parda

1,18

1,05-1,34

1,16

1,01-1,33

0,04

Raca
amarela/indígena

0,97

0,69-1,38

1,02

0,73-1,43

0,89

1

0,99-1,00

0,99

0,98-1,00

0.65

Idade

OR

ajust

IC95%

ajust

OR e
ORajust
calculados
por
regressao
múltipla.

Todas as variaveis citadas na tabela 1 foram agrupadas no calculo dos Odds
Ratio ajustados.

p

7. DISCUSSÃO
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A fase do climatério feminino é marcada por sintomas desconfortaveis, com
destaque para as ondas de calor, que frequentemente se associam a
distúrbios do sono (134-136), depressao (71) e ansiedade (137) e que
podem comprometer a qualidade de vida (17). O presente estudo
encontrou uma alta prevalência de ondas de calor (53,89%), depressao
(36,85%), ansiedade (43,17%) e insonia (43,31%) na populacao feminina
de Pindamonhangaba, entre 35 e 65 anos, período conceituado como
climatério por Notelovitz (4).
Além das ondas de calor, as mulheres podem transitar nesta fase,
especialmente após a menopausa, com ganho de peso (11), comumente
associado a outros agravos, como DM, hipertensao arterial, dislipidemia e
obesidade abdominal, que justificam a alta prevalência de síndrome
metabólica constatada nesse estagio de vida. (14,39,47,138). De fato,
encontramos altos valores de glicemia, pressao arterial, cintura abdominal e
IMC em nossa populacao, o que sinaliza um grave problema de saúde
pública.
Os resultados do presente estudo também confirmaram a associacao entre
a queixa de ondas de calor e síndrome metabólica, que se assemelham
aos obtidos de três estudos transversais (97,111,113), o que pode ser
justificado pelo aumento da atividade simpatica presente nestas duas
condicões (67) e pela obesidade, principalmente abdominal, que tem poder
isolante térmico (76,141). Em 2015 Ryu e colaboradores (111) avaliaram
1906 mulheres na pós menopausa, com prevalência de SM de 19,4%; ja
Lee e colaboradores (113), em 2012, estudaram 183 mulheres no período
do climatério, encontrando 35,9% de SM entre elas. O estudo de Woo e
colaboradores, em 2012, recrutou 183 mulheres na pós menopausa (97).
Todos os trabalhos demonstraram maior ocorrência de ondas de calor
naquelas com SM.
Evidenciamos, ainda, nítida relacao entre ondas de calor e o binomio
insonia/depressao, possivelmente decorrentes dos despertares noturnos
causados pelos fogachos, além de alteracões de humor, que predispõem a
quadros depressivos (31,75).
De fato, na gênese da depressao e até mesmo de distúrbios cognitivos as
ondas de calor assumem especial importância e o principal fator descrito, a

queda do estrogênio, repercute com efeitos negativos sobre a fisiologia de
neurotransmissores (78), como a serotonina, noradrenalina e endorfinas.
Nossos resultados também apontaram que a frequência de ondas de calor
é maior em mulheres negras e pardas, achado que ja tinha sido reportado
em outros estudos; credita-se tal observacao à distinta expressao racial dos
genes relacionados aos transportadores da serotonina e noradrenalina
(24,27,139,140).
Em mulheres obesas e/ou com sobrepeso e naquelas com CA superior a
88 cm observamos maior prevalência de fogachos, conforme a literatura
ja tinha desvelado; a justificativa pode residir no ja mencionado poder
isolante térmico do tecido adiposo (141), que desencadearia aumentos na
temperatura corpórea.
Em mulheres mais jovens (47,91 ± 8,00 anos) evidenciamos uma maior
frequência de queixas de ondas de calor, especialmente nos dois anos que
circundam a menopausa, que na nossa populacao sua média de instalacao
foi aos 46 anos. Cabe salientar que a menopausa ocorreu mais
precocemente na nossa amostra em comparacao com a literatura (13-16), o
que poderia ser justificado pelo baixo nível socioeconomico das mulheres
estudadas (renda mensal média de R$1646,19) e alto consumo de tabaco
(prevalência de 17% de tabagismo atual), ambos fatores que podem
antecipar a menopausa (13,17).
O presente estudo, por ter desenho transversal, nao nos permite fazer
qualquer ilacao de causalidade e temporalidade entre as variaveis estudadas;
por isso, muitas delas, como a insonia e a depressao nao podem ser
rotuladas como necessariamente decorrentes do hipoestrogenismo ou ondas
de calor.
No entanto, é possivel supor que as ondas de calor possam ser
consideradas marcadoras de risco para DCV e SM; de fato, muitos sao os
relatos da associacao das ondas de calor com a ativacao do eixo
hipotalamo-hipófise- adrenal e com a liberacao de cortisol e estimulacao de
noradrenalina (55,56). Por isso, para se estabelecer de forma mais
consistente a causalidade entre estes fatores sao necessarios e tao
somente estudos longitudinais de coorte. Nesse sentido, fica a sugestao da
realizacao de um estudo que pudesse comparar a incidência da síndrome
metabólica em mulheres previamente hígidas com e sem ondas de calor.
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Por fim, diante da possibilidade de relacao entre ondas de calor e síndrome
metabólica, bem como do ja conhecido risco cardiovascular em mulheres
com SM e da associacao dos fogachos com disfuncao endotelial, é
recomendavel que se instituam intervencões imediatas em todas as
mulheres com fogachos, especialmente naquelas com componentes de
risco para SM.
Alias, nesse sentido, o Professor Aldrighi em suas aulas insiste que a SM é
um agravo psico-cardio-onco-metabólico que merece atencao em todos os
estagios da vida da mulher, incluindo infância, adolescência e climatério, e
ha muito chama a atencao da possibilidade de risco cardiovascular nas
portadoras de ondas de calor.
Políticas de saúde envolvendo equipes de saúde da família devem ser
capacitadas para a instituicao de medidas preventivas visando a reducao de
risco dos componentes da SM desde a infância e de medidas terapêuticas
para as ondas de calor, nao só para melhorar a qualidade de vida , mas
também para reduzir o impacto dos fogachos sobre a funcao cognitiva e
possivelmente sobre o risco da DCV, o que em muito contribuiria na reducao
dos custos em saúde pública.
Por fim, como limitacões do estudo, podemos citar o desenho transversal, a
perda de sujeitos durante a fase de coleta laboratorial e o recrutamento de
usuarias do sistema único de saúde, que poderia nao representar
adequadamente toda a populacao. Estas limitacões abrem a lacuna para
futuros estudos mais complexos, que poderiam confirmar os dados aqui
expostos.

8. CONCLUSÕES
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O presente estudo em mulheres no climatério, permitiu-nos concluir que é alta
a prevalência de ondas de calor na populacao estudada e que os fatores
associados foram a síndrome metabólica, insonia, depressao, estresse e as
etnias negra e parda.
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
Título do projeto: PROJETO DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA - FASE
II (PROSAPIN - 2013)
Pesquisadores responsaveis: Professor Associado Dr. José Mendes Aldrighi e
Professora Associada Maria Regina Alves Cardoso, docentes da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de Sao Paulo.
Este estudo é a continuacao de um projeto chamado “Projeto de Saúde de
Pindamonhangaba-(PROSAPIN)”, iniciado no ano de 2007 e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de Sao Paulo (FSP/USP) com o protocolo número 1776. No período entre
outubro de 2007 e jaaneiro de 2008 você pode ter participado do PROSAPIN
assinando um documento chamado Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, respondendo uma entrevista e permitindo a medida de seu peso,
altura, circunferência da barriga e do quadril e realizando um exame de
sangue. Agora em 2013 o PROSAPIN tera uma segunda etapa, e você esta
sendo convidada a participar. Sua participacao é de grande importância, pois
permitira comparar os resultados dos estudos de 2007 e 2013, e avaliar como a
saúde das mulheres de Pindamonhangaba evoluiu em cinco anos. Esta
comparacao dos resultados só sera possível caso você aceite participar desta
nova etapa e permita a utilizacao das informacões coletadas no PROSAPIN de
2007.
O aceite para participar do PROSAPIN de 2013 e a permissao para utilizar as
informacões anteriores só serao validos mediante a assinatura deste novo
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Caso você nao tenha participado do PROSAPIN em 2007, saiba que seu nome
foi sorteado para você participar da nova fase do projeto em 2013. Desta

forma, convidamos você a fazer parte deste estudo, caso aceite, devera
assinar este Termo de Consentimento para formalizar sua participacao.
O PROSAPIN de 2013 tem varias partes, a primeira delas é estudar seus
habitos de vida e possíveis doencas.
Para isso sera necessario realizar os seguintes procedimentos: uma entrevista
com perguntas sobre seus dados pessoais (idade, estado civil, escolaridade,
renda e profissao), a presenca de alguma doenca física ou psicológica (dores
no corpo, problemas de sono, perda de urina, ansiedade, depressao e
estresse) e seus habitos de vida (tipo de alimentacao, pratica de exercícios e
consumo de alcool e cigarro). Também serao realizadas medidas da sua
pressao, peso, altura, circunferência da barriga e pescoco; exame de sangue
para ver a quantidade de gordura, acúcar, gordura com acúcar e hormonios;
exame da saliva para ver a quantidade de um hormonio (cortisol) e por último,
se necessario, um exame do sono que sera realizado durante a noite na sua
casa para ver se existe o problema de paradas respiratórias enquanto você
dorme.
O presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido também pede
permissao para a utilizacao do sangue e da saliva armazenados em futuras
analises.
Em seguida você sera convidada para participar de uma pratica de exercício
chamada Tai Chi Pai Lin e de meditacao na Unidade de Saúde perto da sua
casa durante três meses. Além disso, você podera ser convidada também para
receber orientacões para melhorar o sono e os sintomas urinarios, caso
apresente problemas de sono ou perda de urina sem querer.
Os riscos sao mínimos, mas existe a possibilidade de constrangimento com
algumas perguntas íntimas ou com a impossibilidade de utilizar a balanca e a
fita métrica que sao padronizadas para o estudo (150 Kg e 150 cm
respectivamente), entretanto, as perguntas têm a possibilidade de nao serem
respondidas. Durante a coleta de sangue pode acontecer algum desconforto
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durante a penetracao da agulha, contudo, a equipe que fara este trabalho é
especializada e experiente, e o material todo descartavel impedindo
contaminacões. Se você aceitar praticar o Tai Chi Pai Lin, pode ser que
aconteca alguma lesao leve se o exercício for realizado de forma incorreta,
entretanto, é um método simples, muito facil e seguro. Caso você precise fazer
o exame do sono, o aparelho que sera utilizado é bem leve e pequeno, mas,
pode ocorrer algum incomodo na posicao de dormir. Por último, se você
participar da terapia para mulheres que perdem urina, você podera ser
encorajada a utilizar um dispositivo para ser colocado dentro da vagina (cones
ou absorventes internos), estes sao estéreis, leves e confortaveis, de uso
individual para ser colocado em casa com privacidade, a fim de fazer exercícios
com os músculos que ajudam a segurar a urina, no entanto, talvez você possa
se sentir tímida e se recusar a usar.
O benefício pessoal para você esta ligado a uma melhor qualidade de vida,
uma vez que, constatando a presenca destes problemas você recebera
assistência de profissionais especializados junto a equipe da Unidade de
Saúde de Família. No final desses três meses, faremos a mesma avaliacao
inicial descrita anteriormente.
Você sera esclarecida sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar.
Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper a participacao a qualquer momento. A sua participacao é voluntaria
e a recusa em participar nao ira acarretar qualquer penalidade ou perda de
benefícios. Os pesquisadores irao tratar a sua identidade com padrões
profissionais de sigilo. Os resultados dos dados do questionario serao enviados
para você e permanecerao confidenciais. Seu nome ou informacao que indique
a sua participacao nao sera liberado sem a sua permissao. Você nao sera
identificada em nenhuma publicacao que possa resultar deste estudo. Uma
cópia deste consentimento informado sera arquivada na Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de Sao Paulo e outra sera fornecida a você. A
participacao no estudo nao acarretara custos para você e nao sera disponível
nenhuma compensacao financeira adicional. No caso de dúvidas ou notificacao
de acontecimentos nao previstos, você podera procurar esclarecimentos com o

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Sao
Paulo, no telefone 11 3061-7779 ou Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira César, Sao Paulo - SP,
ou os pesquisadores responsaveis Prof. Dr. José Mendes Aldrighi pelo telefone (11) 30617703 e Profª. Dra. Maria Regina Alves Cardoso pelos telefones (11) 99834-2020.

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA
PARTICIPANTE:
Eu,
fui informada dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e
esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informacões
e modificar minha decisao se assim o desejar. Os pesquisadores responsaveis Dr. José
Mendes Aldrighi e Dra. Maria Regina Alves Cardoso certificam-me de que todos os dados
desta pesquisa serao confidenciais. Também sei que caso existam gastos adicionais, estes
serao pagos pelo orcamento da pesquisa. Em caso de dúvidas poderei entrar em contato
com a estudante Érika Flauzino que mora na cidade de Pindamonhangaba pelo telefone (12)
9761-4369, com os professores citados acima ou, com Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Sao Paulo.
Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as
minhas dúvidas.
Nome
Assinatura da Participante
Data
Nome
Assinatura da Pesquisadora
Data
Nome
Assinatura da Testemunha
Data

