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DEFINICIÓ

• Etapa fisiològica a la vida de la dona. Esgotament de la reserva fol.licular ovàrica. 
Pèrdua de la capacitat reproductiva.

• Es defineix con l’absència de menstruació de 12 mesos.



TEMES

• Envelliment i salut de les dones.

• Símptomes de menopausia

• Salut sexual a partir del 50 anys

• Osteoporosis

• Prevenció de càncers



ENVELLIMENT I SALUT DE 
LES DONES.

• A partir dels 30 anys començen els primers canvis d’envelliment .

• Las dones viuen més anys. El 2016, l’esperança de vida mundial al 
néixer era de 74,2 anys per les dones i 69,8 pels homes.

• Les malalties cardiovasculars són la principal causa  de defuncions entre 
les dones. En relació als càncers, el de coll uterí i el de mama són els
més freqüents, i el carcinoma pulmonar, el primer com a causa de mort.

• La depressió és més comuna entre les dones(5,1%) que entre els homes
(3,6%). En el cas de la depressió unipolar, és dos vegades més freqüent.

• Una de cada tres dones poden patir agressiones físiques i sexuales algún 
cop a les seves vides. 

• Tant a les famílies com a les comunitats, les dones són, sobre tot, les que 
s’ocupen de donar cuidats als altres . El 70% del personal sociosanitari
mundial és femení.

• Salut de la dona. OMS 2018

Partridge L, Deelen J, Slagboom PE. Facing up to the global 
challenges of
ageing. Nature. 2018 Sep;561(7721):45-56



SIMPTOMES DE MENOPAUSA. PERIMENOPAUSA

• Perimenopausa: període entre els 40 I 54 anys.

• Menopausa entre 45 I 55 anys, edat mitja 51 anys.

• Simptomes: irregularitat menstrual, sagnats
anormals.

• Sd: premenstrual, mastodinia, labilitat emocional.

• Riscos: anèmies

• Tractaments: anticonceptius, DIU hormonal, 
progesterona, tècniques quirúrgiques…

• Oli Onagra, complements amb hidrats de carboni.



• Fogots ( 80%): calor a la part superior del cos i cara. 
Molt variable. Poden acompanyar-se de símptomes
vasomotors. Poden durar de segons a minuts. Poden 
començar abans de la menopausa.

• Sudoració nocturna : són per fogots que aparéixen a la 
nit. A vegades desperta. Pot provocar fatiga. 

• Trastorn de la son( 40-60%) : de conciliació i de 
manteniment.

• Sequedat vaginal : per devallada del nivel d’estrògens.

• Depressió : labilitat emocional, tedència a la tristesa.

SÍMPTOMES DE MENOPAUSA.CLÍNICA.



SÍMPTOMES DE MENOPAUSA

Menoguia SEGO, perimenopausa 2014



SALUT SEXUAL A PARTIR DELS 50 ANYS

• Salut sexual : Estat de benestar físic , emocional, mental i social relacionat amb la 
sexualitat, qué no es tracta només de l’absència de malaltia, disfunció o 
incapacitat.(OMS)

• Els éssers humans som sexuals, la capacitat de viure la sexualitat dependrà de: L’estat
físic i la capacitat intel·lectual, les creences i rols de gènere, l’educació afectiva .

• La sexualitat aporta la satisfacció de necessitats humanes bàsiques com ara el desig de 
contacte, la intimitat, la comunicació, l’expressió emocional, el plaer, la tendresa i l’amor.

• Amb la menopausa apareixen dificultats com: sequedat i disminució de l’elasticitat de la 
vagina.

• En el cas dels homes, la dificultat sexual més freqüent és la menor capacitat
d’erecció.

• L’estat emocional així com algunes malalties i medicaments poden influir en 
el desig i en la resposta sexual, tant dels homes com de les dones.



CANVIS FISSIOLÒGICS EN LA RESPOSTA
SEXUAL

• La sequedat vaginal i la manca 
d’elasticitat tenen tractament efectiu: 
lubricants, LASSER, rehabilitación, cèls
Mare, estrògens locals, THS….

• La sexualitat, en totes les etapes de la 
vida, és per viure-la amb plaer i 
satisfacció.

• Tenir més o menys pràctiques sexuals no 
és important. El que importa és sentir-se 
a gust amb la pròpia manera de gaudir
de la sexualitat.

Comuns en els homes i les dones

Resposta sexual més lenta
Intensitat més baixa en les contraccions de l’orgasme

Dona Home

•Disminució de la lubricació 
vaginal
•Canvis en la mida i en 
l’elasticitat de la vagina
•Menys turgència dels pits

•Menor erecció i més lenta
•Menys força d’ejaculació i 
menys semen
•Pèrdua més ràpida de 
l’erecció després de 
l’ejaculació
•Més durada del temps 
refractari



OSTEOPOROSIS

• L’osteoporosi és una malaltia de l’esquelet, com a resultat de la pèrdua de massa òssia i fa que es 
trenquin amb facilitat, especialment els del canell, els de la part superior del braç, les vèrtebres i el maluc. 
És molt freqüent i afecta principalment les dones, sobretot després de la menopausa. La malaltia es 
desenvolupa lentament i sense símptomes a mesura que s’envelleix. 

• Els primers 5-10 anys de menopausa está descrit una acceleració del procès de perdua de massa òssia
(densitat òssia).

• Es diagnostica o per la presencia de fractures per debilitat o per la densitometría ossia ( DXA).

• Factors de risc: sexe, edat, IMC <20, antecedents familiars; baix nivell hormonal; medicacions amb
corticoesteroides , heparines, antiretrovirals, antiepilèptic; malalties cròniques com Artritis Reumatoide, 
Malaltia de Crohn, hipertiroidisme , diabetes tipus II Celiaquía; fumadora habitual, consum de alcohol.

• Prevenció : Dieta amb una aportació adequada de calçi (1200 mg), Aportació adequada de vitamina D 
(800 mg), NO FUMAR, NO CONSUMIR ALCOHOL, no consumir més de 4 tasses de café al día, realitzar
exercici físic regular. 

• Tractament mèdic : Bifofonats, SERM, Ranelat d’estronci, THS, Teriparatida, Denosumab…



PREVENCIÓ DE CÀNCERS GINECOLÒGICS

• CÀNCER DE MAMA:
• L’objectiu principal del cribratge és detectar el càncer en les fases 

inicials, abans que se’n presentin els símptomes, quan és més fàcil
tractar-lo i curar-lo. El Departament de Salut, mitjançant el Programa 
de Detecció Precoç de Càncer de Mama, convida totes les dones entre 
50 i 69 anys a fer-se una mamografia gratuïta cada dos anys.

• com abans es diagnostiqui el càncer de mama, millor, ja que es 
disposen de més opcions terapèutiques i menys agressives.

• Es calcula que ens darrers anys la mortalitat per aquest tumor ha 
disminuït entre un 25 i un 35%. La supervivència al cap de cinc anys
de la detecció de la malaltia en estadis inicials se situa al voltant del 
85%.



PREVENCIÓ DE CANCERS GINECOLÒGICS

• CÀNCER DE CERVIX:

• El cribratge cervical és el procediment que es duu a terme per detectar i prevenir de manera precoç el 
càncer de coll uterí. Atès que el càncer de coll uterí triga anys en desenvolupar-se, tenim moltes
oportunitats de detectar-lo a temps, tractar-lo i curar-lo. Avui en dia, la citologia és la prova principal per 
a detectar quansevol possible alteració de les cèl·lules del coll uterí.

• Es recomana que 3 anys després de l’inici de les relacions sexuals o a partir dels 25 anys de edat, tota 
dona que hagi mantingut o mantingui relacions sexuals es faci una citologia cada 3 anys.

• Això permet identificar totes les dones que tenen un major risc de poder patir, al cap dels anys, un 
càncer de coll uterí, per així fer-li’s un millor seguiment i prevenir el càncer.

• Als 65 anys, si totes les teves darreres citologies han estat normals, no serà necessari tornar a 
realitzar més citologies.

• El protocol actual de prevenció del càncer de coll uterí que s’aplica a Catalunya, es fonamenta en el 
coneixement científic actual, la revisió de l’experiència internacional i les aportacions d’experts dins
d’aquest camp. Amb aquest protocol es pretén millorar la qualitat, cobertura i efectivitat de les 
estratègies de prevenció i anar actualitzant-les en base als resultats de les investigacions científiques
futures.



PREVENCIÓ DE CÀNCERS NO GINECOLÒGICS

• El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir
molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força
avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia
en estadis inicials, el que fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les 
possibilitats de curació. En altres casos, es detecten lesions que, si no es 
tracten, amb els temps poden esdevenir càncer. 

• El programa va adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys i la prova
de cribatge és molt senzilla. S’ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos 
anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en 
femta no visualitzable a simple vista.

• En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la 
mostra de femta), s’haurà de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió
en el còlon o recte.




