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Modificações hormonais e variações comportamentais na mulher. 
 

Introdução 
 
 
  O objetivo desta discussão será o de descrever as interações 
entre os hormônios fisiologicamente produzidos ao longo da vida do homem 
e da mulher e as principais determinantes comportamentais observadas, bem 
como alguns comportamenos específicos da vida da mulher. 
 
  Desde a vida intrauterina há determinantes genéticas de 
desenvolvimento de características físicas que se traduzem pela produção de 
hormônios específicos para cada sexo. Esta especificidade leva ao 
aparecimento dos caracteres sexuais primários, os genitais propriamente 
ditos. A presença do cromossomo Y nas células dos fetos masculinos induz 
a produção de testosterona e esta por sua vez promove o desenvolvimento 
do ductos de Wolf, as estruturas embriológicas que se transformam nos 
órgãos sexuais masculinos. A ausência destes cromossomos faz com que a 
produção hormonal seja direcionada para os estrógenos e estes promovem a 
proliferação dos ductos de Muller, as estruturas embriológicas que 
transformam nos órgãos sexuais femininos. 
 
  Estes determinantes físicos tem papel fundamental na evolução 
do ser humano no sentido de adquirir os caracteres sexuais secundários 
indicados pelo sexo genético, servindo como base para o estabelecimento do 
gênero social. Este processo tem múltiplas interferências psico-sociais, que 
fogem ao objetivo desta exposição, mas podemos exemplificar algumas 
situação patológicas em que a produção hormonal alterada tem efeitos 
significativos tanto na evolução física como no desenvolvimento psico social 
associado ao gênero.  
 
  Uma situação anormal na produção hormonal pode ser 
provocada por uma deficiência enzimática que desvia a produção de 
estrógenos para a de testosterona desde a vida fetal. Isto tem como 
consequência uma perturbação no processo de diferenciação dos órgãos 
sexuais em fetos femininos tornando-os virilizados em diferentes graus. Em 
casos extremos pode provocar dificuldades de identificação sexual ao 
nascimento, seguindo na infância e adolescência, raras vezes na vida adulta. 
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Isto faz com que crianças geneticamente femininas sejam educadas e 
assumam um papel social masculino, até que o exercício da masculinidade, 
seja no sentido sexual ou no sentido da paternidade se torne impossível e a 
paciente busque assistência médica que estabeleça sua condição de pseudo 
hermafroditismo por deficiência da 21-hidroxilase, uma enzima que converte 
pré-hormônios em estrógenos.  
 
  Por outro lado fetos geneticamente masculinos podem sofrer 
diferentes graus de feminilização e serem identificados  como mulheres até a 
idade adulta, por ausência de receptores hormonais nos testículos para 
testosterona. Na adoloescência será observada a falta de menstruações, 
geralmente o sinal de que algo anormal está ocorrendo e o paciente procure 
auxílio médico. Terá então caracteres sexuais secundários femininos (mamas 
com desenvolvimento razoável, vulva, vagina e ausência de bolsa escrotal) 
nos órgão externos sem correspondências nos órgãos internos (útero, 
ovários e trompas ausentes). Esta síndrome é conhecida como feminilização 
testicular. 
 
  Estes exemplos iniciais ilustram a importância básica que 
representa a produção hormonal nos sexos e o grau de interferência que 
podem ter no processo educativo e na formação do gênero social. Houve um 
período em que alguns investigadores sugeriram que a exposição intra-útero 
do feto a hormônios sexuais naturais ou sintéticos em doses exageradas 
fosse capaz de alterar a aquisição do gênero na vida extra-uterina, mas sua 
observaçòes nunca foram conclusivas ou aceitas como verdades pela 
comunidade científica. 
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Efeitos diretos dos hormônios : a infância, a adolescência, a 
maturidade e a senescência 

 
A infância e a adolescência. 
 
  Se observarmos o que ocorre ao longo da vida dos homens e 
das mulheres podemos didaticamente dividi-la em quatro fases distintas 
quanto a produção hormonal: a infância, a adolescência, a vida adulta e a 
senescência. Para ambos os sexos a infância se caracteriza por baixa 
produção hormonal, exceto quantidades mínimas citadas acima como 
determinantes do desenvolvimento sexual.  
 
  Na mulher a adolescência é via de regra mais precoce, na 
verdade cada vez mais precoce nas sociedades mais desenvolvidas. Esta se 
caracteriza pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários que são o 
desenvolvimento das mamas, o crescimento dos pelos pubianos, o estirão de 
crescimento e finalmente o início das menstruações. É característico desta 
idade o início de interesse pelo outro sexo, que por sua vez curte os últimos 
suspiros da infância e se espanta com o desenvolvimento das meninas. No 
homem a adolescência segue mais ou menos a mesma sequência, com 
aparecimento dos pelos pubianos, o estirão de crescimento, o aumento da 
massa muscular e desenvolvimento dos genitais. 
 
  A partir dessa fase da vida produção hormonal vai assumir 
características diferentes nos sexos. Enquanto o sexo masculino vai produzir 
a testosterona por estímulo hipotálamo-hipofisário contínuo (tônico) até a 
fase final de sua vida e só muito tardiamente irá sofrer reduções nesta função, 
no sexo feminino uma diferenciação no eixo hipotálamo-hipofisário irá 
estimular os ovários na produção de estrógeno e progesterona de maneira 
cíclica (fásica), o que caracteriza o ciclo menstrual da mulher. Porém esta 
fase de grande produção hormonal é finita na mulher por depender do 
número de folículos ovarianos, que vão sendo consumidos ao longo da vida 
menstrual, fazendo com que perto dos 45 aos 55 anos caia a níveis muito 
baixos, trazendo consequências que serão abordadas abaixo. 
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  No aspecto comportamental a plenitude da adolescência é 
resultado de um banho dos hormônios sexuais, florecendo o interesse pelo 
sexo oposto como parceiro sexual, o desejo pela liberdade individual e 
independência. São contrapostos por repressão educacional maior ou menor, 
que dão margem ao aparecimento de dificuldades emocionais e psicológicas 
com consequentes comportamentos típicos desta fase da vida. 
 
 

A gravidez 
 
  Atingida a maturidade novos momentos de grandes mudanças 
hormonais podem surgir com a vivência da maternidade. Durante a gravidez 
há uma enorme produção de hormônios sexuais e não sexuais pela placenta, 
que trazem mudanças orgânicas e comportamentais também significativas. A 
gravidez é conhecida pelo forte componente de ambivalência e regressão 
psicológica. Estas manifestações psíquicas se manifestam em maior ou 
menor grau por sintomas orgânicos determinados pela nova situação 
hormonal. Por exemplo, a presença de náuseas e vômitos nos três primeiros 
meses é considerada normal e causada por efeito do aumento exagerado na 
produção das gonadotrfinas coriônicas e estrógenos. Porém o grau de 
manifestação destes sintomas é fortemente influenciado pela situação 
emocional da grávida. Frequentemente as mulheres que cursam uma gravidez 
indesejada evoluem com quadros de vômitos incoercíveis, conhecido como 
hiperemese gravídica.  Passada esta fase inicial de maior ambivalência segue-
se outra menos ansiogênica que corresponde ao segundo trimestre. Este 
período coincide com a época que a paciente percebe os movimentos fetais, 
estabelecendo-se uma relação num plano de maior realidade com a gravidez. 
Ela tem melhora no humor, nas sensações físicas, mais disposição psíquica. 
Por fim o último trimestre dá lugar às inquietações do desconhecido que vem 
pela frente: o parto e maternidade. “Como será o momento do nascimento? 
Como vou me sair como mãe? Vou gostar do meu filho? E ele de mim? E 
meu companheiro? Como ficará nossa realção? ...” Estas são algumas das 
inúmeras questões que colocadas  nesta fase. 
 
 
  O comportamento sexual não segue um padrão definido na 
gestação. Ainda que a maioria das pacientes relate uma redução na frequência 
de atividade sexual isto provavelmente se deve mais a receios e fantasias de 
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proteção ao feto e mudanças anatômicas que dificultam o coito ( o aumento 
do abdome ) do que a determinantes hormonais. Outras referem aumento da 
libido, sensação de plenitude e sastifação de seus desejos. 
 
  Complementando o ciclo grávido-puerperal há na gravidez uma 
produção acentuada de lactogênio placentário e prolactina, conhecida como 
o hormônio da maternidade. Esta é liberada na circulação materna 
prinicalmente quando o recém nascido suga o seio e em outras situações 
especiais, como  observações de que a simples lembrança do filho ou a 
percepção de seu odor, do choro imediatamente provocam liberação de 
quantidades significativas de prolactina na circulação materna e até a ejeção 
de leite, que levam à denominação de hormônio da maternidade. Estes dois 
homônios tem função de preparar as mamas para a amamentação. Durante a 
gestação um efeito frenador sobre as glândulas mamáreas dos altos nívieis de 
estrógeno produzido pela placenta, impede que esta se instale antes do parto. 
No puerpério a queda na produção dos estrógenos deixa os seios livres para 
a lactação que se completa quando o recém nascido passa a sugar 
seguidamente. Há observações em povos mais primitivos de que a avó 
assume o papel de lactante quando da morte da mãe no parto ou puerpério. 
Nesta situação a simples sucção contínua do recém nascido estimula a 
produção da prolactina que se encarrega de instalar a produção do leite. 
Estas constatações seviram de base para que mães adotivas ou mães cujos 
filhos passam longo tempo internados em unidades de terapia intensiva 
neonatal consigam desenvolver a lactação mesmo quando es tes fenômenos 
hormonais não aconteceram, no caso da mãe adotiva, ou já estão longe o 
suficiente do momento atual para que a lactação fisiológica se manifeste. 
 
  São comuns nesta fase da vida quadros clínicos reconhecidos 
como depressão puerperal, “pós-partum blues” na literatura inglesa. Há 
justificativas hormonais para estes eventos, em especial a queda abrupta dos 
níveis hormonais existentes na gravidez após a retidada da placenta, local de 
produção das altas taxas de estrógenos e progestágenos. Porém a amplitude 
e a gravidade dos casos têm maior suporte fisiolópatológico na 
psicodinâmica adaptativa da mulher à maternidade ( e em cada gravidez este 
fenônmeno se repete de maneira diferente ) que nas alterações hormoanis 
propiramennte ditas. Ou seja a base hormonal cria as condições de 
instabilidade emocional para que os distúrbios psiogênicos se instalem ou 
tenham manifestações  melhor caracterizadas. Aqui se a paciente têm um 
núcleo psicótico ou personalidade pré-mórbida com tendências psicóticas o 
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desencadeamento de uma psicose franca pode ter início em meio às 
modificações fisiológicas e emocionais naturais no pós parto. Vale dizer que 
se bem assistida, medicada e com psicoterapia intensa o prognóstico da 
psicose puerperal é melhor do que outros quadros psicóticos. 
 
 

A tensão pré menstrual (TPM) 
 
  Mais tarde na vida da mulher e como um prenúncio do fim da 
fase reprodutiva aumenta a frequência com que as mulheres são acometidas 
por sintomas associados aos fenômenos cíclicos do ciclo menstrual, 
conhecidos como tensão pré-menstrual. Na maioria das vezes são referidos 
alterações de humor, com labilidade emocional, depressão, agressividade e 
irritabilidade como componentes psíquicos e uma série de sintomas 
orgânicos, como aumento do volume e da sensibilidade mamária, aumento de 
peso, flatulência, inchaço, obstipação e muitos outros. A característica 
principal deste quadro sindrômico é o desaparecimento das sensações com a 
chegada do fluxo menstrual, sendo que seu início pode ocorrer desde logo 
após a ovulação e ir num crescendo até o mênstruo, com pequenas variações 
de pessoa para pessoa. Ainda que se buscasse insistentemente uma 
correlação entre a produção e/ou dosagens dos hormônios sexuais e não 
sexuais e o aparecimento destes sintomas, nenhuma investigação conseguiu 
demonstrar qualquer relação de causa-efeito nesta síndrome. Aparentemente 
há uma menor produção no sistema nervoso central de serotonina, um 
neurotransmissor, e de β-endorfina, um opióde endógeno com efeitos 
sistêmicos semelhantes à morfina. Em parte as alterações de humor e a 
melhora referida com terapias que modificam a concentração central de 
serotonina, como por exemplo a administração de vitamina B6 e com 
atividade física regular que eleva os nívies circulantes de endorfinas 
fornecem pistas seguras da fisiopatologia. Para os demais sintomas são 
sugeridos apenas medicações individualizadas que combatem os efeitos 
referidos por cada paciente.  
 
 A tensão pré-menstrual tende a ser evolutiva com tendência a redução 
na sintomatologia com a proximidade do climatério. Há interpretações de que 
as manifestações da tensão pré-menstrual sejam uma percepção feminina da 
proximidade do fim da fase reprodutiva, como que uma resistência a essa 
idéia. Em povos primitivos a fase menstrual era vivida pelas mulheres em 
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grupos. Experienciavam a ocorrência dos fluxos com grande coincidência 
entre as pessoas do mesmo grupo e entre fenômenos da natureza e os 
períodos de sangramento. Em alguns grupos as mulheres permaneciam 
afastadas do grupo social maior, pactuando de momentos de intimidade 
social entre seus pares, vivenciando as menstruações como algo especial e 
diferenciador do feminino. Este período era vivenciado como uma interação 
entre o ritmo biológico e ritmos da natureza, como as fases da lua, as 
estações do ano. Ao longo do tempo estas experiências deixaram de fazer 
parte da vida das mulheres, bem como outras vivências que foram quase que 
exclusivas do mundo feminino no passado. O parto foi durante séculos 
acompanhado por mulheres que transferiam suas experiências para outras 
mulheres e assim sucessivamente. Uma das hipótese aventadas para uma 
crescente preocupação e prevalência da tensão pré-menstrual seria esta falta 
de interação da mulher com seus ciclos internos, da interação destes ciclos 
com outros ambientais e a ruptura biopsíquica criada pela modernidade onde 
não há espaço para estas manifestações, contatos e vivências com aspectos 
mais primitivos do nosso ser. 
 
 
  A síndrome de tensão pré-mesntrual (TPM) tem recebido 
atenção do público em geral e da medicina em particular por ser motivo de 
ausências frequentes ao trabalho, de queda da produtividade e inclusive 
aumento de criminalidade associadas a esta entidade clínica. Durante anos se 
debateu se havia uma síndrome real que pudesse ser encarada como um 
processo patológico e apenas recentemente uma decisão do comite 
internacional de classificação de doenças adotou a TPM  como entidade 
patológica. Paralelamente a indústira farmacêutica lançou no mecardo uma 
droga que ficou conhecida entre o público como a droga da felicidade, a 
flouxetina, comercializada como Prozac. Esta atua no nosso organismo 
aumentando a disponibilidade de serotonina e assim melhorando o humor e 
até como efeito colateral uma redução no apetite. Este último fez com que 
muitas pessoas a procurassem como coadjuvnate no tratamento de 
obesidade. Como toda novidade na área médica, foi tida como a droga do 
século por algum tempo, até que seu uso e abuso indiscriminado trouxe à 
tona sua real posição na terapia da TPM. Desta maneira apenas pacientes 
com sinais e sintomas “borderline” para depressões psiquiátricas deveriam 
ser tratadas com fluoxetina e de preferência com o acompanhamento médico 
experiente neste tipo de medicação.  
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 Vale dizer que a TPM, ainda que reconhecida como uma síndrome 
específica, tende a apresentar agravamento na sintomatologia na maioria das 
vezes juntamente com outras crises existenciais, familiares, conjugais e 
sociais. Isto obriga quem estiver assistindo a mulher neste aspecto a ter uma 
abordagem que inclua e seja continente aos psicodinâmicos que estiverem 
emergindo junto com a sintomatologia da TPM. Deve buscar também 
entender junto com a paciente o significado da sintomatologia ajudá-la a 
perceber se não há conflitos subjacentes ao quadro clínico presente e 
eventualmente encaminhar para atenção específica de psicoteratipia. 
 
 

A menopausa 
 
 
  O desgaste dos folículos ovarianos ao longo dos anos faz com 
que os níveis hormonais entrem em queda a partir dos 40 anos de idade, até 
que a produção seja tão baixa que a mulher deixe de menstruar. Esse período 
que vai desde o início da redução dos nívies hormonais até o final da vida é 
conhecido como climatério e apenas a última menstruação recebe o nome de 
menopausa, ainda que popularmente se denomine de menopausa o que na 
verdade é o climatério. 
 
  A redução dos níveis hormonais tem efeitos dramáticos no 
organismo da mulher, tanto física como psiquicamente. Há uma involução 
em todos os caracteres sexuais secundários, com atrofia dos órgãos genitais 
e das mamas, uma redução no turgor e viscosidade da pele, perda a longo 
prazo da massa óssea, aumento da incidência de alterações cardiovasculares 
e no metabolismo de gorduras com tendência à hipercolesterolemia. Outro 
fenômeno constante nesta época da vida é o aparecimennto das ondas de 
calor, que corresponde a uma instabilidade vasomotora e cnotrole da 
temperatura corpórea por elevação das gonadotrofinas hipofisárias a medida 
que a concentração de estrógeno diminui. Psiquicamente há um aumento de 
frequência nos quadros depressivos, perda ou redução de interesse sexual. 
Estes sintomas são mais graves em pacienntes que tiveram seus ovários 
retirados cirurgicamente e que não tenham recebido reposição hormonal. 
Porém em pelo menos 25% dos casos o desintersse tem origem no parceiro 
masculino, seja or problemas de saúde ou dificuldades no desempenho 
sexual propriamente dito. 
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  Acredita-se que a maior parte do desinteresse sexual do 
climatério se deva às alterações físicas da esfera genital. A atrofia e 
diminuição da lubrificação vaginal fazem com que o ato sexual seja 
desconfortável e algumas mulheres podem apresentar dor durante o orgasmo 
por falta de circulação adequada nos órgãos pélvicos. estes sintomas são 
plenamente revertidos pela reposição hormonal com estrógenos. Algumas 
pacientes, contudo, mesmo depois de readiquirirem o turgor genital, não 
voltam a apresntar melhora na libido. Neste grupo e naquelas submetidas a 
remoção cirúrgica dos ovários a administração de testosterona em doses 
baixas promovem melhora significativa destas alterações. Em alguns países, 
como na Inglaterra, a administração de hormônios masculinos juntamente 
com a reposição de estrógenos é rotina. 
 
  Temos que salientar que houve uma mudança importante na 
expectativa de vida das mulheres nas últimas décadas. Juntamente com essa 
realidade o movimento de grupos de mulheres e feministas fez com que a 
medicina e a sociedade como um todo voltasse a se preocupar com a 
qualidade da vida no climatério. Uma grande quantidade de investigações tem 
se desenvolvido nesta área e aparentemente a terapia de reposição hormonal 
alcançou uma posição definitiva na atenção à saúde da mulher. 
 
  O climatério não deve ser visto apenas em seua aspectos 
negativos com é enfatizado na sociedade ocidental, que valoriza a mulher 
enquanto capaz de reproduzir, que está constantemente voltada para ressaltar 
os aspectos estéticos do belo apenas ligados à junventude e jovialidade. São 
inúmeras as sociedades em que a mulher climatérica tem associada a si 
imagem de sabedoria, de conhecimento e não menos importante até mais 
desejada sexualmente por homens de faixa etária menor. Ela é a que possui a 
experiência da vida. Mais uma vez voltamos a exemplos de sociedades 
primitivas para fortalecer estes argumentos. No passado as mulheres 
observavam que mensalmente a partir de determinada idade sangravam. 
Quando as menstruações cessavam por um período ao redor de dez meses 
lunares entendiam que ela estava “retendo o sangue para produzir um filho”. 
E que depois de várias gestações quando parava de menstruar 
definitivamente ela então passava a “reter o sangue para produzir sabedoria”. 
O climatério portanto deve ser encarado como uma iniciação para outra fase 
da vida em que a maturidade se torna o núcleo central a ser valorizado na 
vidad da mulher. 

Comentário:  
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  O panorama do tratamento do climatério atualmente tende a ser 
unânime em favor da reposição hormonal (TRH), pelo menos até os sessenta 
anos de idade, e alguns autores já se posicionam a favor da terapia até o final 
da vida. A resposta favorável das mulheres em geral para esta postura se 
relaciona com a grande mudança na qualidade de vida observada com a 
TRH. Uma palavra de cuidado deve ser lançada. Toda mulher em TRH deve 
obrigatoriamente estar em seguimento médico para o rastreamento das 
neoplasias ginecológicas que são mais frequentes nesta fase da vida e alguns 
sintomas podem ser confundidos com efeitos colaterais da medicação 
utilizada. 
 

Conclusões 
 
  O tratamento específico de distúrbios psicoglógicos com 
abordagem hormonal não encontra respaldo na literatura como método 
exclusivo. Há necessidade de se arbordar a mulher em todos os seus 
aspectos e utilizar medicação hormonal ou psicotrópica quando o quadro 
clínico assim justificar. 
 
  Os limites entre a psicopatologia e os distúrbios homonais com 
repercussões emocionais podem ser imprecisos e os profissionais que 
atendem a mulher percisam estar atentos para que erros diagnósticos não 
retardem ou prejudiquem a terapêutica necessária para cada caso. Duas 
situações clínicas que merecem destaque são a tensão pré-menstrual em 
contraposição aos ditstúrbios depressivos, a depressão pós-parto e a 
psicose pruerperal. 
 
 A terapia de reposição hormonal no climatério tem bases fisiológicas 
sólidas, garantindo principalmente melhor qualidade de vida. Este é um fator 
que deve ser valorizado na perspectiva de que a expectativa de vida da 
mulher está aumentando cada vez mais e a falta dos hormônios tem efeitos 
negativos a longo prazo. Clinicamente os resultados dos tratamentos de 
reposição hormoannl são homogêneos e muito satisfatórios. 
 


