Menopausa e humor

Depois dos 40 anos, a maior parte das mulheres começam a ter alterações
dos níveis hormonais que eventualmente levarão à menopausa – o fim
dos períodos menstruais regulares. Se bem que as flutuações dos níveis
hormonais possam ser o factor responsável por vários sintomas, a principal preocupação para maioria das mulheres são as alterações do humor.
Os estrogénios são as hormonas mais importantes implicadas na menopausa, mas outras hormonas podem também ter algum papel. Os autores
não estão de acordo sobre quais as hormonas que afectam o humor, mas
parecem estar envolvidas duas substâncias actuando no cérebro. Uma é a
acetilcolina, que ajuda no controlo da memória e na resolução dos problemas. A outra é a serotonina, uma substância química que envia mensagens de «bem estar» para o cérebro.
Não se sabe ao certo quais os sintomas do humor que estão relacionados com as variações hormonais, mas alguns estudos mostraram que a irritabilidade, a falta de confiança, o humor depressivo e a dificuldade de
concentração parecem ser frequentes durante a «perimenopausa». Esse é
o período imediatamente antes da verdadeira menopausa. Pode durar cerca de 5 a 7 anos.

O que pode fazer-se para melhorar o humor?
O primeiro passo para se lidar com as alterações do humor é explicar ao
seu médico a forma como o problema a afecta. Existem vários tratamentos disponíveis e, muitas vezes, é importante ficar a saber que as suas
preocupações são normais. Se se sente muito triste ou sem coragem, os
medicamentos podem ajudar. O exercício também é um excelente meio
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Alguns estudos mostraram que a
irritabilidade, a falta de confiança, o humor
depressivo e a dificuldade de concentração
parecem ser frequentes durante a
«perimenopausa».

A carência de sono causa fadiga crónica,
dificuldades de concentração e humor
depressivo.
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A depressão é frequente?
A verdadeira «depressão» clínica afecta, provavelmente, menos de 10%
das mulheres perimenopáusicas, mas ainda não existe informação suficiente para se terem números exactos. Um facto importante que se conhece é que as variações hormonais afectam o sono. E a carência de sono
causa fadiga crónica, dificuldades de concentração e humor depressivo.
Os problemas do sono estão geralmente relacionados com os afrontamentos ou suores nocturnos que acordam e, por vezes, assustam as mulheres. Os afrontamentos são provocados pelas variações hormonais que levam a expansão dos vasos sanguíneos. Isto provoca um aumento do fluxo
de sangue, sobretudo na face. Na maioria dos casos, os afrontamentos são
ligeiros e não duram muito, mas, por vezes, podem tornar-se muito desconfortáveis. Algumas mulheres acordam várias vezes durante a noite,
encharcadas em suor, dado o calor gerado por aumento do fluxo.

Conselhos aos
Doentes:

Na maioria dos casos, os afrontamentos são
ligeiros e não duram muito, mas, por vezes,
podem tornar-se muito desconfortáveis.
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(continuação)
Doentes:

de melhorar o humor e o seu médico poderá ter outras sugestões para tratar do seu problema específico. Seja capaz de partilhar as suas preocupações.

O exercício é um excelente meio de melhorar
o humor.

Uma boa nutrição na idade média da vida
parece ser um factor de protecção da mente
e do corpo.
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Encontrar novas actividades para se manter
ocupada e envolvida com outros pode ajudar.

Quando acabam as alterações do humor?
A maior parte das mulheres refere que as alterações do humor melhoram
na altura em que a verdadeira menopausa chega. A terapêutica hormonal
de substituição, frequentemente chamada THS, pode ajudar, mas cada
caso é um caso. Uma dieta nutritiva é importante para todos em todas as
idades, mas uma boa nutrição na idade média da vida parece ser um factor de protecção da mente e do corpo. O apoio de amigos é também uma
grande vantagem para muitas mulheres e encontrar novas actividades
para se manter ocupada e envolvida com outros pode também ajudar.
A menopausa já não é a fase terrível da vida que era dantes. Actualmente existem muitas opções para aliviar o desconforto. Faça perguntas,
fale com amigos, partilhe experiências e, sobretudo, diga ao seu médico o
que a preocupa.

Quando deve preocupar-se por se sentir triste?
A menopausa habitualmente não é uma causa importante de depressão grave. Outros
acontecimentos da vida, tais como a saída dos filhos de casa, a morte dos pais, perda
de trabalho e as dificuldades com o estado de saúde são geralmente causas mais prováveis de depressão tanto nos homens como nas mulheres nesta fase da vida. No
entanto, se estiver preocupada, aqui lhe deixamos algumas informações acerca da
depressão «clínica».
Os sintomas de depressão grave envolvem alterações francas dos seus sentimentos
habituais durante, pelo menos, duas semanas. As perguntas que lhe fornecemos a
seguir dar-lhe-ão algumas pistas para saber se se trata de uma depressão grave.
— Está deprimida a maior parte do dia, quase todos os dias?
— Perdeu o interesse ou o prazer na realização da maior parte das actividades quase
todos os dias?
— Perdeu peso ou ganhou peso sem querer?
— Fica com muito ou pouco sono quase todas as noites?
— Sente-se preguiçosa ou irrequieta quase todos os dias?
— A sua energia reduziu-se de forma dramática?
— Tem sentimentos de desvalorização ou de culpa quase todos os dias?
— Tem problemas para pensar, concentrar-se ou tomar decisões quase todos os dias?
— Está preocupada com a morte ou tem ideias suicidas?
Se respondeu sim a qualquer das duas primeiras perguntas e a, pelo menos, cinco das
outras, tem uma depressão grave. Fale com o seu médico o mais depressa possível.

Esta informação não substitui a consulta do seu médico
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