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Es considera que una dona té la menopausa després de 12 mesos seguits sense tenir cap menstruació.
Com a mitjana, sol presentar-se al voltant dels 50 anys d’edat. Durant els mesos o anys previs a la 
menopausa, el cos sofreix moltes transformacions. Convé entendre la naturalesa d’aquests canvis i el 
que es pot fer per tractar-ne els símptomes.

Què és la menopausa

Utilitzi un ventilador portàtil per mantenir-se
fresca. El metge o la metgessa li pot receptar
hormones per reduir els símptomes.

Els símptomes
El període anterior a la menopausa (perimenopausa) pot durar
mesos o anys, i generalment es presenta prop dels 45 anys d’edat.
Es caracteritza per una disminució en els nivells d’estrogen. Això
provoca un dels símptomes següents, o més d’un:

• Menstruacions més freqüents 
o menys del que és habitual.

• La regla més abundant 
o menys del que és normal.

• Trobar més intensos 
els símptomes previs a 
la menstruació.

• Tenir fogots.

• Suar de nits.

• Canvis en l’estat d’ànim.

El control dels símptomes
Pot ser que el metge o la metgessa li recepti pastilles que
contenen l’hormona progesterona per regularitzar-li els cicles
menstruals i disminuir un excés de regla. Si els símptomes són
deguts a la disminució dels nivells d’estrogen, li poden
receptar pastilles que tinguin aquesta hormona. Aquest tipus
de tractament rep el nom de "teràpia hormonal substitutiva"
(THS).

A continuació es descriuen altres maneres d’afrontar els
símptomes:
• Si té fogots: vesteixi’s amb peces de roba que es puguin treure

quan ho necessiti. Faci servir roba, llençols i mantes de cotó
pur. Tingui sempre un got d’aigua freda a la tauleta de nit.

• Si té dolor durant l’acte sexual: faci servir un lubricant
aquós, que pot comprar a la farmàcia. És possible que el
metge o la infermera li recomani una crema d’estrogen perquè
la fregui a la vagina.

• Si té canvis en l’estat d’ànim: pot ajudar-la el fet de compartir
experiències amb amigues que estan en el mateix cas.
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