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Presentació

PRESENTACIÓ
Menopausa:
Durant molts anys s’ha focalitzat la menopausa amb el final de l’etapa fèrtil en
la vida de la dona, associant-li d’aquesta manera una connotació negativa.
Conèixer el seguit de canvis biològics que es produeixen durant aquesta
etapa, ha d’ajudar a entendre la resposta que es dóna en l’organisme tant a nivell
físic com emocional, i per tant, a viure-ho no pas com “un final”, sinó com “l’inici
d’una etapa”, amb noves expectatives, nous reptes i amb moltes coses a fer.
Climateri
El climateri és una etapa de la vida de la dona que engloba el període que
precedeix i segueix la menopausa. És un moment amb canvis hormonals i biològics
causats perquè els ovaris deixen de produir hormones i comença l’aparició de
símptomes.
Menopausa
La menopausa és la desaparició definitiva de la menstruació. Després de 12
mesos de manca de menstruació ja es pot confirmar la menopausa.
Objectius del curs
• Conèixer el conjunt dels canvis causats pel cessament de la funció
ovàrica. Es caracteritza per canvis morfològics, funcionals i psicològics que el
climateri pot provocar en el funcionament del cos femení.
• Saber alleujar els símptomes, fer possible l’adquisició d’uns bons hàbits a
favor de la salut i millorar la qualitat de vida.
• Intercanviar experiències amb altres dones que formen part del grup, i
descobrir els avantatges de l'exercici físic, la relaxació i una bona alimentació,
entre altres, per entendre millor aquesta etapa de la vida.
Metodologia
La durada del curs és d’11 setmanes amb una sessió setmanal de dues
hores. A cada sessió, durant la primera hora, es fan exercicis físics i s'utilitzen
tècniques de relaxació per millorar l'equilibri psicoemocional. En la segona hora es
presenta un contingut informatiu i educatiu sobre la menopausa. L’ordre de les
activitats va en funció del criteri de la llevadora que imparteix el curs.
A qui va adreçat
El curs va adreçat a totes les dones que vulguin viure millor els canvis que es
produeixen durant aquesta etapa de la vida.
Criteris d'inclusió
•

Menopausa precoç (abans dels 45 anys).
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•

Menopausa quirúrgica.

•

Simptomatologia menopàusica (45 – 55 anys).

•

Menopausa d’evolució no superior a 15 anys.

Presentació

Com apuntar's-hi
Segons el protocol del centre on s’imparteix. Normalment les dones s’apunten
al servei d’admissions, o bé demanen visita amb la seva llevadora per fer una
valoració de salut prèvia a l’inici del curs.
Lloc
•
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ASSIR Granollers: ABS i CAP’s de l’àrea d’influència de Granollers.

Àrea Bàsica de Salut

Centres d’Atenció Primària

ABS Caldes de Montbui

CAP Joan Mirambell i Folch
CAP Sant Feliu de Codines

ABS Cardedeu

CAP Can Borràs (Cardedeu)

ABS Granollers‐1 ‐ 2

CAP Canovelles
CAP Les Franqueses del Vallès
CAP Corró d'Avall

ABS Granollers‐3 – 4

CAP Vallès Oriental
CAP Sant Miquel

ABS La Garriga

CAP La Garriga
CAP Aiguafreda
CAP Figaró‐Montmany
CAP L'Ametlla del Vallès

ABS Montornès ‐ Montmeló

CAP Montornès del Vallès
CAP Montmeló
CAP Vallromanes
CAP Vilanova del Vallès

ABS Sant Celoni

CAP Sant Celoni
CAP Santa Maria de Palautordera

ABS Vall del Tenes

CAP La Cruïlla
CAP Bigues i Riells
CAP Lliçà de Vall
CAP Palaudàries (Lliçà d'Amunt)

ABS Alt Mogent

CAP Llinars del Vallès
CAP Sant Pere de Vilamajor
CAP Sant Antoni de Vilamajor
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Presentació

TRANSPARÈNCIA T01.02

SESSIONS TEÒRIQUES
01

DINAMITZACIÓ DEL GRUP, OBJECTIUS I CONTINGUT DE
LES SESSIONS

02

PERCEPCIÓ DE LA SALUT. AÏLLAMENT I VIOLÈNCIA DE
GÈNERE

03

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ

04

EXERCICI FÍSIC

05

CONCEPTES BÀSICS D'ALIMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA
DIETA HABITUAL

06

L’AUTOESTIMA, EL TEMPS LLIURE I LES RELACIONS
SOCIALS

07

PREVENCIÓ DE LA PATOLOGIA CERVICAL I MAMÀRIA

08

TALLER: ANEM AL CINEMA (LA VIDA EMPIEZA HOY) I PARLEM
DE SEXE

09

LA SEXUALITAT EN EL CLIMATERI

10

AUTOCURES I TRACTAMENTS ALTERNATIUS

11

ANDROPAUSA I QÜESTIONARI DE CLOENDA
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TRANSPARÈNCIA T01.03

FITXA TÈCNICA
Cada sessió segueix l’esquema següent:
OBJECTIU DE LA SESSIÓ:
•
CONTINGUT:
•
•
•
RECURSOS A UILITZAR:
•
•
ACTIVITATS:
•
•
AVALUACIÓ:
•
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01. DINAMITZACIÓ DEL GRUP I OBJECTIUS
Objectiu de la sessió
√

Donar a conèixer els objectius del curs que permetran afavorir les capacitats
personals per mantenir un bon estat de salut. Crear un ambient distès que faciliti a les
dones expressar les seves inquietuds i expectatives.

Contingut
1.1 Presentació de l'activitat.
1.2 Objectius del curs.
1.2.1 Índex de Kupperman.

1.3 Criteris d'inclusió.
1.4 Metodologia.
1.5 Alteracions hormonals en la menopausa.
1.6 Recursos propis per millorar la simptomatologia climatèrica.
1.7 Diapositives de la sessió 01.
1.8 Diapositives complementàries.
Recursos que utilitzarem per a la sessió
√

Transparències o diapositives específiques de la sessió 01.

√

Fotocòpies del full de valoració personal del climateri.

√

Paper i bolígrafs.

Activitat
Amb les dones assegudes en cercle o semicercle de manera que faciliti la
comunicació i interrelació de les participants, es complimenta el full de dades
personals i valoració de la simptomatologia menopàusica. És recomanable comentar
els aspectes més significatius d’aquesta simptomatologia, aclarint possibles dubtes i
comentar en grup les expectatives que les dones tenen del curs.
Avaluació
Valoració de la participació.
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CONTINGUT SESSIÓ 01 – DINAMITZACIÓ DEL GRUP I OBJECTIUS
1.1

PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Es presenta al grup un resum de les trobades que es faran al llarg del curs
explicant els seus objectius, els criteris d’inclusió i la metodologia.
1.2

OBJECTIUS DEL CURS

•
Explicar els objectius del curs, que té com a finalitat oferir diferents eines
que permetin afavorir les capacitats personals de les dones i els ajudin a mantenir un
bon estat de salut.
•
Crear un ambient distès que faciliti a les dones expressar les seves inquietuds
i expectatives.
•
Treballar per millorar els efectes dels símptomes menopàusics i fer possible
introduir canvis d’actitud i de activitats encaminats a assolir millores en la qualitat de
vida.
•
Cal informar que d’entrada no és fàcil reconèixer els efectes de la
simptomatologia menopàusica, a causa del procés de claudicació gradual dels ovaris
i, per tant, l’aparició dels canvis pot també ser-ho de manera que al començament
pot costar identificar-los.
•
Per tal d’obtenir una valoració orientativa de la simptomatologia menopàusica,
s’aconsella utilitzar l’índex de Kupperman.
•
A la sessió núm. 5 sobre conceptes bàsics d’alimentació i anàlisi de la dieta
habitual, les convidarem a complimentar el qüestionari de factors d’osteoporosi
climatèrica.
1.2.1

ÍNDEX DE KUPPERMAN

•
Aquest índex anomenat també Blatt-Kupperman (en referència als seus
creadors, 1953) mesura els efectes d’onze símptomes que en major o menor mesura
són presents en les dones amb simptomatologia menopàusica. Tot i ser qüestionada
els darrers anys la seva utilització per no incloure determinats símptomes (sequedat
vaginal, disparèunia), el resultat obtingut de la seva aplicació, no s’ha de considerar
determinant, però sí, un paràmetre orientatiu de valoració de la simptomatologia.
En el full de valoració, aquests onze símptomes s’agrupen en una columna. A cada
símptoma se li assignen dos tipus de valoració, en dues columnes annexes. La
primera, ve predeterminada i és fixa. Correspon a un valor o factor constant. La
segona, és variable. Se li assigna un valor segons el grau d’intensitat del símptoma:
Grau d’intensitat del símptoma
absència
lleu
moderat
sever
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Per últim el producte dels dos factors (factor constant pel grau d’intensitat) de cada
símptoma, es recull com a puntuació resultant en una darrera columna. Del sumatori
d’aquesta columna, s’obté un valor final orientatiu del grau de simptomatologia
menopàusica que presenta la dona segons l‘índex de Kupperman.
Puntuació final
obtinguda

Valoració de la simptomatologia
menopàusica

15 — 20

lleugera

21 — 35

moderada

> 35

severa

.
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1.3

CRITERIS D’INCLUSIÓ

•

Menopausa precoç (abans dels 45 anys).

•

Menopausa quirúrgica.

•

Simptomatologia climatèrica (45 – 55 anys).

•

Menopausa d’evolució no superior a 15 anys.

1.4

METODOLOGIA

•
El curs consta d’11 sessions o trobades setmanals de dues hores de durada.
De les dues hores de cada sessió, es destina una hora a la pràctica d’exercici físic i
aprenentatge de tècniques de relaxació per millorar l'equilibri psicoemocional. L’altra
hora es dedica al treball del contingut específic de la sessió.
1.5

ALTERACIONS HORMONALS EN LA MENOPAUSA

•
Ens ajudarà a parlar d’elles la transparència núm. 04 per recordar els efectes
de les alteracions hormonals. La més evident és la disminució dels estrògens que
produeix un canvi important a:
Mames:
Atròfia
consegüent caiguda.

del

teixit

glandular,

pèrdua

Pell:
Aprimament. Pèrdua d’elasticitat per
col·lagen. Disminució de les glàndules sebàcies i sudorípares.

d’elasticitat
reducció

i
del

Vulva:
Atròfia de la pell. Disminució del borrissol del pubis.
Disparèunia. Picors.
Vagina:
Ph alcalí. Disminució de secrecions. Dolors en el coit
(disparèunia). Vaginitis atròfica.
Úter i Endometri: Reducció de la mida de l’úter. Endometri atròfic.
Ovaris:

Reducció de la grandària i absència de fol·licles.

Bufeta urinària : Disminució de l’elasticitat del teixit del sòl pèlvic. Prolapse
d’úter, bufeta i recte. Orina residual. Augment de cistitis.
1.6

RECURSOS PROPIS PER MILLORAR LA SIMPTOMATOLOGIA CLIMATÈRICA.

•
Evitar estils de vida perjudicials: tabaquisme,
alimentació incorrecta.

alcoholisme,

sedentarisme,

•
Estimular la capacitat d’adaptació personal a noves situacions i fomentar una
visió en positiu, no de pèrdues sinó de noves possibilitats per millorar la salut:
Fogots i sufocacions:
Utilitzar roba de cotó, regular la temperatura
ambiental, fer relaxació i tractament específic si cal.
Sequedat vaginal:

Lubricants vaginals.

Artritis i parestèsies:
específic si cal.

Exercici físic, relaxació, massatges i tractament

Insomni:
relaxació.

Relaxants naturals d’infusions o comprimits,
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Incontinència urinària:
Valoració individual del cas per part de la
llevadora, ginecòleg o ginecòloga i exercicis de Kegel.
Canvis psicològics i depressió:
cal.

Autoestima, relaxació i tractament específic si

Prevenció de la Osteoporosi:
Ingesta rica en calci i vitamina D. Practicar
exercici físic a l’aire lliure un mínim de 15 minuts al dia per fixar la vitamina D. Evitar
els tòxics com el cafè, l’alcohol i el tabac.
Osteoporosi Instaurada:

Tractament específic.

Colesterol:
Cal explicar la diferència entre el colesterol bo
(HDL) i el colesterol dolent (LDL). Es recomana la dieta mediterrània i l’exercici físic.

•
S’aconsella a les dones que consultin la informació sobre menopausa que
facilita el Col·legi d’Infermeria de Barcelona en el següent enllaç:
http://www.infermeravirtual.com/es-es/situaciones-de-vida/menopausia/consejos-de-la-enfermera.html
(consulta 15.03.2011).

1.7

DIAPOSITIVES SESSIÓ 01: 01 – 05

NOTES

T01.01 – Presentació

Guia didàctica

ASSIR - Granollers

NOTES

T01.02 – Relació de les trobades
01 - Dinamització del grup, objectius i contingut de la sessió.
02 - Percepció de la salut. Aïllament i violència de gènere.
03 - Tècniques de relaxació.
04 - Exercici físic.
05 - Conceptes bàsics d’alimentació i anàlisi de la dieta habitual.
06 - L’Autoestima, el temps lliure i les relacions socials.
07 - Prevenció de la patologia cervical i mamària.
08 - Taller: anem al cinema -La vida empieza hoy- i parlem de sexe.
09 - La sexualitat en el climateri.
10 - Autocures i tractaments alternatius.
11 - Andropausa i qüestionari de cloenda.
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NOTES

T01.03 – Fitxa tècnica
Per cada trobada s’ha elaborat una fitxa on hi consta:

Objectiu de la sessió:
Contingut:

Recursos a utilitzar:
Activitats:
Avaluació:

NOTES

T01.04 – Alteracions

Font: [pòster] Laboratorios Organon

NOTES

T01.05 – Full de valoració
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DIAPOSITIVES COMPLEMENTÀRIES: 06 – 08

ANATOMIA I FISIOLOGIA:

Transparències de l’aparell genital femení, de front i perfil.

CLAUDICACIÓ HORMONAL: Transparència que exposa com l’hipotàlam i la hipòfisi
estimulen la producció d’hormones, mentre que els ovaris la frenen fins aconseguir
la total inhibició ovàrica.

NOTES

T01.06 – Fisiologia de l’aparell reproductor femení
Ovari
Acabament ribetejat
Trompa
de la trompa
Cos de
l’úter
Bufeta
urinària

Cèrvix

Uretra

Vagina

Clítoris
Recte

Llavi menor
Llavi major

Himen

NOTES

T01.07 – Fisiologia de l’aparell reproductor femení
Trompa
Trompa

Ovari
Cos de l’úter
Ovari
Cèrvix de l’úter

Canal cervical
Vagina

NOTES

T01.08 – Claudicació hormonal
Les hormones de la hipòfisi
estimulen la producció
d’hormones sexuals femenines
en l’ovari i la maduració d’un
fol·licle fins a la ovulació.

Hipotàlem:
Factor alliberador de les
gonadotropines (GnRh)

Hipòfisi:
Gonadotropines
FSH
LH

Les hormones dels ovaris
regeixen el cicle menstrual i
frenen la producció
d’hormones en la hipòfisi
(regulació recíproca).
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Ovaris:
Estrògens
Progesterona
Inhibició ovàrica
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02. PERCEPCIÓ DE LA SALUT. AÏLLAMENT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Objectiu de la sessió
√

Reflexionar en grup sobre el concepte integral de salut, l’aïllament social com
una de les conseqüències de la violència de gènere, i dels trets més característics de
la violència de gènere dins de l’àmbit familiar.

Contingut
2.1. Presentació de l’activitat.
2.2. Definicions de salut i valoració de l’aïllament social com a detector de
violència de gènere.
2.3. Presentació de la transparència de la percepció de la salut.
2.4. Presentació dels dotze punts de conscienciació per eradicar la
violència de gènere.
2.5. Formació dels grups de treball.
2.6. Posada en comú.
2.7. Discussió del tema plantejat.
2.8. Diapositives de la sessió 02.
Recursos que utilitzarem per a la sessió
√

Paper i bolígrafs.

√

Pissarra.

√

Fotocòpies dels dotze punts de conscienciació.

Activitat
Formar grups de tres a cinc dones. Cada grup escollirà una responsable
encarregada d’exposar les conclusions finals.
Iniciar el debat en grup sobre objectius integrals de salut.
La llevadora utilitzarà tècniques de dinamització del grup per afavorir la participació
de tots els membres i sintetitzarà les idees a la pissarra.
Avaluació
Valoració dels objectius trobats, de la dinàmica dels grups i del grau de participació.
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CONTINGUT SESSIÓ 02 – PERCEPCIÓ DE LA SALUT
2.1

PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Amb la inclusió d’aquest tema es vol afavorir la participació i la reflexió del
grup, des de la realitat individual de cada dona. Al ser un programa educatiu, es
potencia la possibilitat que cada dona observi quins aspectes de la seva salut pot
millorar i què pot fer per aconseguir-ho.
La llevadora ha d’intentar que la trobada sigui activa i participativa, i utilitzar
tècniques de treball en grup per afavorir la participació de totes les dones
Si els serveis municipals del poble disposen d’una agent d’igualtat, fora bo
convidar-la a assistir a aquesta trobada.
2.2

DEFINICIONS DE SALUT

•
"Un estat de complet benestar físic, mental i social, i no únicament com
la mera absència de malaltia." Organització Mundial de la Salut (OMS), 1948.
•
"Una manera de viure cada cop més autònoma solidària i joiosa." X
Congrés de Metges i biòlegs de Llengua Catalana. Perpinyà, 1976.
•
"La salut és l’assoliment del més elevat nivell de benestar físic, mental,
social i de capacitat de funcionament que permetin els factors
socioambientals i on viu immers l’individu i la col·lectivitat." Pla de salut
de Catalunya, 1991.
Fora bo que cada grup de treball formulés noves aportacions sobre la definició
de salut.
2.3

PRESENTACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA DE LA PERCEPCIÓ DE LA SALUT

Per treballar els objectius de salut, veure els punts forts en què ajuden i els
punts febles en què ho dificulten.

T02.09 – Percepció de la salut
Objectius de salut

Punts forts

Punts febles

¾ Conèixer què és el
climateri i acceptar-ho.

Ganes de fer un
canvi en positiu

Estrès.

¾ Relacions harmòniques:
amb si mateixa
entorn familiar
cercle d’amistats
veïnatge
àmbit laboral ...

¾ Assolir un bon nivell de
comunicació.
¾ Millores de salut:
de l’obesitat a l’excés de pes

perquè ho vull, ho faré.

Afany de creixement

Autoaïllament:


familiar



social ...

de superació

Interès social
contrari a l’autoaïllament

Dieta equilibrada.
Fer activitats.

Sedentarisme.
Ingesta
compulsiva.
Economia dèbil.

Controls de salut.

Irritabilitat.

Actitud positiva.

Baixa autoestima.

fer exercici físic
relaxació

18
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PRESENTACIÓ DELS 12 PUNTS DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Ningú ha de viure amb por dins la seva família
01 - Cap ésser humà no ha de ser colpejat, insultat o amenaçat dins la família.
02 - Qui colpeja és responsable del seu comportament.
03 - La violència és inacceptable, i generalment, culmina amb un delicte. Cap
argument la justifica.

04 - La conducta violenta pot controlar-se i dominar-se, ens podem enutjar sense
recórrer a la violència.

05 - Si et colpegen, no està justificat pegar als fills.
06 - La “provocació” és un mite que serveix per tolerar-la. La violència no s’atura,
sinó que augmenta amb el pas del temps.

07 - No hi pot haver neutralitat, la seguretat de la víctima ha de precedir qualsevol
concepte.

08 - Les dones colpejades no són masoquistes.
09 - Els homes violents, majoritàriament, no tenen cap patologia especial.
10 - La prevenció ha de dirigir-se a les arrels socials del fenomen.
11 - L’educació és el requisit essencial d’una bona prevenció.
12 - Tota intervenció assistencial, mèdica, psicològica, social o jurídica ha
d’incloure, com a rutina, la interrogació sobre l’existència de fets de violència
familiar i efectuar les derivacions corresponents.

2.5

FORMACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL

I-

Distribuir el nombre total d’assistents en grups de tres a cinc dones, de forma
espontània o per decisió de la llevadora. Designar una responsable per grup
que exposarà les conclusions.

II -

Explicar l’activitat a realitzar:
a)- Debatre en grup del concepte de salut.
b)- Analitzar en grup aspectes de salut personals que poden millorar:
Distribuir el material necessari (paper, bolígraf), i utilitzar altres recursos com
ara preguntes i suggeriments per afavorir el debat:
•
•
•
•
•
•
•

Què significa per a cadascú el concepte de salut.
Redacció de diferents definicions de salut.
Buscar un problema de salut comú al grup.
Com podem mantenir una bona salut?
Quin nivell de salut tinc?
Hàbits que afavoreixen la meva salut.
Què t’han semblat els dotze punts sobre la violència de gènere?

La discussió es conduirà responent a preguntes o suggeriments que es
presentin en aquesta trobada per part de les assistents.
El temps recomanat de durada d’aquest apartat és de 25 minuts
aproximadament.
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També es pot utilitzar com a alternativa a aquesta proposta un full amb tres
columnes on s’hi reflecteixin les conclusions del grup, estructurant-se de
manera similar a la transparència T02.09:
A la part esquerra del full hi situarem els objectius de salut, a la part central
els punts forts que ens ajuden a assolir-los, i a la part dreta els punts febles
que ens ho dificulten.
c)- La conducta més adient per part del grup serà l’acceptació d’aquesta
dinàmica de treball, que pot servir com a referent per seguir utilitzant-la en les
sessions posteriors. És important valorar els diferents nivells conceptuals de
cada dona per possibilitar la dinàmica activa de cada grup.
2.6

POSADA EN COMÚ

•
Exposició de les conclusions aconseguides per cada grup.
•
Valoració de les diferents definicions de salut proposades per cada grup de
treball i del full de conscienciació per eradicar la violència de gènere.
•
La llevadora sintetitzarà i anotarà a la pissarra el conjunt de les aportacions
dels grups.
2.7

DISCUSSIÓ DEL TEMA PLANTEJAT

Té com a finalitat:
•
•

2.8

Reforçar la idea de grup.
Reforçar la capacitat personal de cada dona per a modificar comportaments
que l’ajudin a aconseguir una millora de salut.

DIAPOSITIVES SESSIÓ 02: 09 – 10
NOTES

T02.09 – Percepció de la salut
Objectius de salut

Punts forts

Punts febles

¾ Conèixer què és el
climateri i acceptar-ho.

Ganes de fer un
canvi en positiu

Estrès.

¾ Relacions harmòniques:

perquè ho vull, ho faré.

Autoaïllament:

Afany de creixement

amb si mateixa
entorn familiar



familiar



social ...

de superació

cercle d’amistats

Interès social

veïnatge

contrari a l’autoaïllament

àmbit laboral ...

¾ Assolir un bon nivell de
comunicació.

Dieta equilibrada.
Fer activitats.

¾ Millores de salut:
de l’obesitat a l’excés de pes

Sedentarisme.
Ingesta
compulsiva.
Economia dèbil.

Controls de salut.

Irritabilitat.

Actitud positiva.

Baixa autoestima.

fer exercici físic
relaxació

NOTES

T02.10 – L’aïllament
Quan l'aïllament és degut a la violència de gènere:
La parella incomoda, controla, critica, vigila tot el que ella fa.
Rep prohibicions, amenaces als fills o mascotes i agressions
verbals: si em deixes et mataré...
Agressions emocionals, coaccions i humiliacions en privat i en
públic. L’aïlla i separa de la família i amics. La parella desconfia
de tot. Sembla encantador però ridiculitza i menysprea a tothom.
La dona pateix agressions econòmiques, tot ho controla ell.
Rep agressions sexuals, l'avergonyeix, posa en dubte el seu
amor cap a ell. La obliga a tenir pràctiques perilloses.
Violència física, estirada de cabells, empentes, ofegament.
Línia gratuïta d’atenció a la víctima 900.900.120
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03. TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
Objectiu de la sessió
√

Sensibilitzar i motivar a les dones que formen el grup sobre els avantatges de
l'entrenament de la relaxació i la seva relació amb la menopausa. Aproximació al
coneixement de si mateixa, reforçament de la personalitat, control emocional,
restabliment muscular, millora de l’atenció i concentració.

Contingut
3.1. Què vol dir relaxació.
3.1.1. Objectiu de la relaxació.

3.2. Característiques generals de les tècniques de relaxació.
3.3. Tècniques de relaxació que s’utilitzen.
3.3.1. Sofrologia.
3.3.2. Tècnica de la relaxació de base (sofronització simple).

3.4. Utilitat de les tècniques de relaxació durant el climateri.
3.5. Diapositives de la sessió 03.
Recursos que utilitzarem per a la sessió
√

Targetes, paper i bolígrafs.

√

Pissarra.

√

Fotocòpies dels conceptes bàsics de la relaxació i respiració.

√

Aconsellar un mètode de relaxació perquè ho facin diàriament a casa seva.

Activitat
Formar grups de tres a cinc dones Es lliura a cada grup una targeta en blanc, on les
dones anoten què en pensen de la relaxació i com creuen que aquestes tècniques
poden ajudar-les. Es nomenarà una responsable perquè exposi les conclusions
finals.
Diàleg obert: com pensen utilitzar la relaxació.
La llevadora utilitzarà tècniques de dinamització del grup per afavorir la participació
de tots els membres i sintetitzarà les idees a la pissarra.
Avaluació
Valoració dels objectius trobats, de la dinàmica dels grups i del grau de participació.
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CONTINGUT SESSIÓ 03 – UNA EINA A UTILITZAR DURANT EL CLIMATERI:
LA RELAXACIÓ
3.1

QUÈ VOL DIR RELAXACIÓ

La relaxació és l’acció que ens permet relaxar-nos físicament i psíquicament.
Per tant, és l’estat oposat a la tensió o contracció.
3.1.1

OBJECTIU DE LA RELAXACIÓ

L'objectiu immediat de la relaxació es obtenir un estat de repòs, amb descans
total i absolut del cos, la ment i les emocions. Per aquest motiu la relaxació actua
a nivell preventiu davant de les tensions de la vida quotidiana i en especial sobre
l’estrès, que actualment afecta pràcticament a tothom.
Moltes vegades les tècniques de relaxació són un tractament per determinats
tipus de malalties, com per exemple: hipertensió arterial, asma bronquial,
taquicàrdies, afectacions psicosomàtiques, ansietat, etc.
Tot i que aquests objectius anteriors són importants, el propòsit final de les
tècniques de relaxació és molt més profund: es tracta de viure millor la pròpia vida,
en el sentit de l'autenticitat, de la projecció dels propis valors, del coneixement
personal de nosaltres mateixos, d'apropar-nos molt més als altres a través de la
comprensió, permet aprofitar el moment present i en general ens ajuda a
desenvolupar-nos amb una visió mes clara del que ens envolta.
Per aquest motiu, totes les tècniques de relaxació dediquen una gran atenció
allò que normalment es denomina un cicle superior, en el qual a través d'un
aprenentatge mental i emocional, en definitiva, personal, es configura una nova
forma d'entendre la vida, facilitant d'aquesta manera la possibilitat del canvi o de la
progressió personal. Aquest aspecte, està molt present en totes les tècniques de
relaxació orientals. Progressivament a occident hem anat incorporant en la pràctica
de la relaxació aquests aspectes més relacionats amb el desenvolupament de la
persona.
3.2

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ:

Per aconseguir la relaxació, es parteix del que es denomina el llenguatge del
cos, és a dir, de les vies corporals per aconseguir la relaxació. Per les tècniques
occidentals és fonamental la relaxació muscular, les tècniques d’influència orientals
afegeixen el control respiratori. (Cal explicar les relacions de la respiració amb l’estat
emocional).
Esquema:
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Un determinat estat emocional provoca una resposta del to muscular i de la
respiració, segons es tracti d’una situació d’agressió o de calma, de plaer o dolor. De
la mateixa manera, partir d'un cert to muscular i d'una respiració adequada ens pot
permetre arribar a d'altres nivells emocionals. Com que en la vida diària són més
freqüents les situacions d’estrès que les de calma, és més important aprendre a
relaxar-se que no pas a contraure's, per aquest motiu és convenient practicar
respiracions d'inspiració curta i d’espiració llarga.
Les tècniques de relaxació requereixen un aprenentatge progressiu, com el
que es realitzarà en aquest grup de dones. Aquest aprenentatge implica una direcció
didàctica, no impositiva (la dona regula el seu ritme de relaxació).
A través de la relaxació s'aconsegueix un control corporal, muscular,
respiratori, cardíac que permetrà posteriorment el control mental i emocional.
Les tècniques de relaxació permeten des del present recordar el passat i
projectar-se cap al futur. Podem estimular situacions passades així com visualitzar
escenes de la vida futura, convertint-se la imaginació en un fort impuls vital. Reviure
el passat o projectar-se al futur es fa per projectar allò que és o potser
emocionalment positiu.
3.3

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ QUE S’UTILITZEN

És pot utilitzar la relaxació progressiva de Jacobson i Schultz, com fan en
alguns centres d’atenció primària les infermeres que ofereixen aquestes tècniques a
la població en general. Però durant el climateri, les llevadores treballem
preferentment amb el grup de dones les tècniques sofrològiques.
3.3.1

SOFROLOGIA

Estudi científic de la ment humana en harmonia. Es tracta d'una
disciplina assistencial basada en una filosofia humanista i que utilitza una
sèrie de tècniques i mètodes per l’entrenament de la personalitat.
Es poden explicar de manera planera els tres principis fonamentals de
la sofrologia. És recomanable no parlar en el grup dels noms dels principis
però sí del seu propòsit, ja que tenen molta relació amb el que les dones en
aquesta etapa de la vida estan experimentant.
a)-

Principi de la realitat objectiva

Fa referència a una de les grans dificultats que pràcticament patim
tothom, que és la de no percebre la realitat a cada instant. És freqüent que les
persones reaccionem segons una projecció sobre el passat o sobre el futur,
s'ha d'aprendre també a percebre la realitat del "aquí i ara", intentant no
impregnar-la dels matisos de l’estat emocional. Durant l’etapa de la
menopausa és possible que ens refugiem en el passat, per aquest motiu,
perdem part del que el present ens reporta, el viure a cada instant. Durant la
relaxació estem en un moment concret que és el que aprofitem intensament.
b)-

Principi de l'acció positiva

A través de la relaxació no s'intenta abordar un problema directament,
sinó que s'intenta activar tot el que hi ha en nosaltres de positiu. D'aquesta
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manera actuant positivament sobre el nostre psiquisme activem positivament
altres aspectes de la nostra persona. Es tracta bàsicament, de potenciar allò
que és positiu i abandonar el que és negatiu. Aquest aspecte ens marcarà
una determinada manera de veure les coses.
c)-

Principi de l’esquema corporal com a realitat viscuda

La vivència de la corporalitat depèn d’àrees cerebrals que normalment
no estan activades. A través de les tècniques sofrològiques de relaxació
s'intenta que es produeixi l'acceptació de la corporalitat com a vivència.
Aquesta vivència ens permetrà conèixer molt més el nostre cos i
acceptar-lo tal i com és. Per altra banda, serem molt més conscients del cos
sense que ens hagi de donar senyals (dolor, malestar...), per adonar-nos de la
seva existència.
3.3.2

TÈCNICA DE LA RELAXACIÓ DE BASE (SOFRONITZACIÓ SIMPLE)

La pràctica de relaxació que normalment hem realitzat en algunes
sessions és la pràctica més elemental dintre de l’entrenament sofrològic. És el
punt de partida de qualsevol altra tècnica o mètode.
A través d'aquesta tècnica s'intenta arribar a un nivell mental en el qual
quasibé dormim i on la relaxació muscular és la més profunda possible. Al
començament, la relaxació s'aconsegueix a través d'una sèrie d'explicacions
acompanyades d’un to de veu suau i agradable. Quan es coneix la tècnica la
pròpia persona pot anar dirigint la seva relaxació.
Normalment, es ressegueix tot l’esquema corporal, seguint l’ordre
següent: cap i cara; mans braços i espatlles; coll i clatell; esquena; tòrax i pit;
abdomen; regió genital i malucs; cames i peus.
Per la realització de la sofronització simple no és necessari cap tipus
d'ambientació especial. La postura que s'adopti s'ha d'anar modificant per tal
de que la tècnica poc a poc es pugui realitzar en qualsevol posició.
L’entrenament
freqüent
d'aquesta
tècnica,
permetrà
que
progressivament de forma cada vegada més automàtica, es produeixi una
sensació de relaxació.
3.4

UTILITAT DE LES TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ EN EL CLIMATERI

La menopausa és un període important en la vida de la dona, i durant aquesta
etapa es poden produir trastorns somàtics i psíquics com a conseqüència de la
desaparició del ritme menstrual. Pot aparèixer en ocasions un estat de tensió,
malestar, irritabilitat... En aquests moments la relaxació pot ajudar a comprendre
millor, a acceptar-se i a intentar aconseguir un plantejament vital més adequat.
La tècnica de sofronització simple permet:
Disminució de la tensió a través de les sensacions de quietud, tranquil·litat,
serenitat, adquirint també, una sensació nova del propi esquema corporal.
Augment de la voluntat i millora dels processos d'atenció i concentració, ja
que durant l’entrenament ens concentrem precisament en l’entrenament.
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Control emocional, que repercuteix positivament en el reforçament de la
personalitat. Aquest aspecte ens permet que davant d'una situació que hi ha
una forta càrrega emocional, es controli molt millor la situació. Això no vol dir
que perdrem el control de la situació, sinó que som capaços d'observar d'una
manera més objectiva el problema, sense les deformacions que la càrrega
emotiva ens produeix en la nostra percepció serena del conjunt.
En la mesura que es progressa en les tècniques de relaxació es pot observar
com disminueix la tendència a enfadar-se... Però això, no vol pas dir que la persona
es torni insensible, sinó tot el contrari, es potencien les emocions en sentit positiu.
D'aquesta manera, es pot dir que la persona que es relaxa pot gaudir més de la vida,
i sentir més les emocions positives.
Si s'aconsegueixen aquests tres objectius, podem esperar qualsevol tipus de
resposta positiva.
Per aconseguir aquests efectes és totalment necessari l'entrenament de
manera continuada. Podem afavorir l’entrenament diari comentant al grup la
possibilitat de gravar diferents sessions de relaxació.
Nota:
Si es practiquen els mètodes de relaxació sofrològica: relaxació dinàmica, de 1r, 2n, i
3r grau (sobretot aquest últim) podem comentar i afegir-hi d’altres objectius de la
relaxació, com són:
* Augment del rendiment físic.
* Augment del rendiment mental.
* Capacitat d’autodeterminació.
* Capacitat d'autocrítica i autodomini.

Podem considerar fonamental en l’entrenament de la dona menopàusica la utilització
de relaxació dinàmica de 3r grau o reflexiva, ja que ens permet acostumar-nos a
incloure en els nostres pensaments el nostre cos. En el tercer grau, s’aprèn a
meditar amb el cos i ens permet viure amb major intensitat “ara i aquí". Per altra
banda permet estimular processos relacionats amb la memòria, a més de donar a la
dona una major seguretat en si mateixa, un major equilibri emocional.
3.5

DIAPOSITIVES SESSIÓ 03: 11 – 14
T03.11 – La respiració
Respiracions bàsiques:
Toràcica

Objectiu: Oxigenar el cos

Abdominal
Intercostal
Completa

Avantatges d’una bona respiració:
Major facilitat per alliberar la tensió acumulada.
Millora de la capacitat d’apreciació de les sensacions
positives del cos i de la ment.
Augment de la capacitat pulmonar.
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NOTES

T03.12 – La relaxació
Aportacions:
Objectiu:

Aconseguir una
millora de l’equilibri harmònic
entre el cos i la ment, i també,
la seva oxigenació.

Tranquil·litat.
Reparador de l’estat anímic.
Disminució de la tensió arterial.
Preventiu contra l’insomni.
Millora de la salut en general.

EDUCACIÓ

EMOCIONAL

EDUCACIÓ
M U S C U L A R

EDUCACIÓ
RESPIRATÒRIA

NOTES

T03.13 – La relaxació
Com realitzar una bona relaxació:
Escollir una postura corporal correcta.
Cloure els ulls i resseguir mentalment cadascuna de les zones
del cos distensionant-les.
Fer volitiu l’acte de respirar.
Relantitzar gradualment les expiracions d’aire associant-les a
processos mentals positius.
Passats 10 o 15 minuts, iniciar el procés de sortida.
Fer unes respiracions profundes.
Recuperar el to muscular amb suaus moviments dels peus,
braços, mans i cap.
Per últim obrir els ulls i connectar amb l’entorn, amb
contraccions i estiraments musculars de tot el cos.

NOTES

T03.14 – Sofronització simple
Relaxar-se pas a pas
1. cap i cara
2. mans, braços i
espatlles
3. coll i clatell
4. esquena
5. tòrax i pit
6. abdomen
7. regió genital i
malucs
8. cames i peus
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04. EXCERCICI FÍSIC
Objectiu de la sessió
√

L'objectiu bàsic és que les dones del grup adquireixin coneixements sobre els
diferents exercicis físics per tal d'aconseguir comprendre els avantatges de
l'entrenament diari relacionats amb la salut i les habilitats (flexibilitat, velocitat, força i
resistència muscular).

Contingut
4.1. L’exercici físic i els seus efectes positius.
4.2. Beneficis de l’activitat física per a la salut en la prevenció i control en
les següents malalties:
4.2.1. cardiopatia coronària
4.2.2. diabetis mellitus.
4.2.3. osteoporosi.
4.2.4. del sistema nerviós (beneficis psicològics).
4.2.5. càncer.
4.2.6. obesitat.
4.2.7. envelliment.
4.2.8. hipertensió.

4.3. Riscos de l’exercici i la seva prevenció.
4.4. Despesa energètica segons el tipus d’activitat.
4.5 Taula dels riscos de l’exercici físic.
4.6. Diapositives de la sessió 04.
Recursos
√

Pissarra.

√

Reproductor mp3/cd/casset.

√

Pilota.

√

Cintes de roba.

√

Transparències.

√

Fulls de suport amb els exercicis de gimnàstica i higiene postural.

Activitat
Lliurament dels fulls de suport dels exercicis físics i d’higiene postural, temps de
dedicació, incidint en els seus efectes benefactors de salut.
Avaluació
És positiva si es genera la participació i la conscienciació de les dones amb la
incorporació de l’exercici físic diari a la seva vida quotidiana.
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CONTINGUT SESSIÓ 04 – EXERCICI FÍSIC
4.1

L’EXERCICI FÍSIC I ELS SEUS EFECTES POSITIUS

L’exercici físic retarda l’envelliment, cal que s’adapti a les característiques
personals de cada dona i s’ha de realitzar de forma continuada per mantenir-nos
flexibles i àgils.
Per explicar els diferents exercicis, cal donar a les dones fotocòpies que
expliquin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La higiene de la columna vertebral.
Les postures correctes en les activitats quotidianes.
Exercicis d’estiraments.
Exercicis del sòl pèlvic.
Exercicis de la columna vertebral.
Exercicis complementaris de mobilització articular.
Exercicis amb els braços.
Exercicis amb els peus.
Exercicis respiratoris.

4.2

BENEFICIS

DE L’ACTIVITAT FÍSICA PER A LA SALUT EN LA PREVENCIÓ I CONTROL DE

LES SEGÜENTS MALALTIES

4.2.1

CARDIOPATIA CORONÀRIA

La cardiopatia coronària, considerada un dels principals problemes de salut
dels països industrialitzats, és causada per múltiples factors.
L’activitat física millora l’eficiència cardiovascular, produint un predomini del to
parasimpàtic i disminuint els requeriments d’oxigen del miocardi i del treball
respiratori. D’altra banda, l’efecte de l’entrenament sobre el múscul cardíac fa que en
els individus entrenats la freqüència cardíaca disminueix. Això es tradueix en un
temps de diàstole més prolongat, el qual facilita el rec coronari.
També s’ha observat un augment de les lipoproteïnes d’alta densitat (HDL),
lligat a la pràctica regular d’exercici físic.
La despesa energètica a causa de l’exercici, evidentment, contribueix al
manteniment del pes ideal i, per tant, a la prevenció de l’obesitat i la diabetis tipus II,
tots dos factors de risc, per ells mateixos, de la malaltia coronària.
4.2.2

DIABETIS MELLITUS

S’ha observat que l’exercici físic no solament augmenta la tolerància a la
glucosa, sinó que també la pràctica regular d’exercici, mitjançant un augment de la
sensibilitat dels receptors insulínics dels músculs i el teixit greixós, dóna lloc a una
millora i més ràpida utilització de la glucosa, per un determinat nivell d’insulina.
4.2.3

OSTEOPOROSI

Hi ha evidències que l’exercici pot incrementar el contingut mineral de l’os. Els
exercicis més indicats per la prevenció de l’osteoporosi són els gravitatoris que
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impliquen el desplaçament o càrrega del pes corporal en contra de la gravetat,. com
ara la marxa, el jòguing, els salts, les curses, ja que aquest exercicis permeten un
impacte del cos contra el terra i afavoreixen el manteniment dels músculs,
articulacions i ossos, d’aquesta manera es pretén disminuir la velocitat de pèrdua de
densitat òssia.
En un medi antigravitatori com l’aquàtic, l’aiguagim és més recomanable que
la natació perquè s’exerceix un impacte del cos contra el terra.
Amb l’exercici hem d’aconseguir un bon nivell aeròbic, és a dir, que el pols
s’acceleri al realitzar-lo, per exemple, una persona sana de més de 60 anys hauria
d’arribar durant l’exercici als 105-120 batecs per minut.
4.2.4

DEL SISTEMA NERVIÓS (BENEFICIS PSICOLÒGICS)

S’ha vist que l’exercici regular està associat amb una millora d’estats
depressius menors, i que afavoreix alhora el rendiment intel·lectual, les relacions
socials i la tolerància a l’estrès. També pot ser utilitzat com un suport en programes
de deshabituació de drogodependències i alcoholisme.
En els individus de la tercera edat, a més de l’increment en la seva capacitat
aeròbica, tant al múscul cardíac com als esquelètics, la inactivitat física sembla ser
que s’associa directament amb la pèrdua de les funcions intel·lectuals.
4.2.5

CÀNCER

Pel que fa al càncer, el sedentarisme s’ha associat com un factor de risc
sobre el càncer de còlon, probablement a causa d’un trànsit intestinal més lent dels
aliments en el primer tram del budell gruixut i la conseqüent major exposició a agents
cancerígens en aquesta zona.
4.2.6

OBESITAT

S’ha de calcular l’índex de massa corporal: (pes/alçada2), per diagnosticar el
tipus d’obesitat ja que l’obesitat mòrbida encara és més agressiva.
Un de cada quatre nord-americans és obès. Al nostre medi, les xifres no són
tan elevades però comencen a ser significatives. Els desavantatges de l’obesitat
inclouen problemes o riscos psicològics, cardiovasculars, respiratoris, un major risc
de certs tipus de càncer, diabetis, artrosi i taxes més elevades de mortalitat. Dos dels
principals mètodes de control de l’obesitat són, d’una banda, els relacionats amb
l’educació dietètica, i de l’altra, l’increment de l’activitat física informal (pujar escales,
caminar més, fer més treballs físics) i formal (fer exercici de forma regular).
4.2.7

ENVELLIMENT

Hi ha una gran similitud entre el procés d’envelliment i la inactivitat. En
general, la manca d’ús dels sistemes orgànics representa la meitat de les pèrdues
funcionals associades amb l’envelliment. Pel que fa a la capacitat aeròbica, índex del
nivell d’eficiència cardiorespiratòria, la reducció pot ser menor del 5% per dècada en
persones grans molt actives, en contrast amb el 9% de la població inactiva de la
mateixa edat.
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HIPERTENSIÓ

L’exercici físic i l’alimentació baixa en sodi pot reduir el risc de ser hipertens i
pot ajudar a controlar la tensió dels que ja pateixen d’hipertensió lleu. És prou
conegut que aquesta malaltia és font de nombroses complicacions, que redueixen
notablement les expectatives de vida.
4.3

TAULA DELS RISCOS DE L’EXERCICI FÍSIC I PREVENCIÓ DELS MATEIXOS

RISCOS

PREVENCIÓ

‐ Estàtica corporal incorrecta.

‐ Adquisició o millora de la higiene postural.

‐ Deteriorament del sòl pèlvic.

‐ Exercicis de Kegel.
‐ Evitar fer abdominals.

‐ Dificultats de coordinació.

‐ Jocs
‐ Balls populars o de saló, sardanes.

‐ Exercicis desproporcionats.

‐ Correcta programació dels exercicis i atenció dels
senyals d’alarma.

Els riscos potencials de l’exercici són molt variats. Inclouen lesions
músculoesquelètiques, alteracions de la funció endocrina, cops de calor i accidents
cardiovasculars.
El millor equilibri favorable entre risc i benefici es troba en els nivells
d’intensitat física moderada i amb una pràctica continuada de les activitats.
4.4

CONSUM ENERGÈTIC EN FUNCIÓ DEL TIPUS D’ACTIVITAT:

•
•
•
•
•

Sedentària (consum: 80-100 cal/h)
Lleugera (consum: 110-160 cal/h)
Moderada (consum: 170-240 cal/h)
Activa (consum: 250-350 cal/h)
Molt activa (consum: més de 350 cal/h)

Per mantenir un bon índex de massa corporal (IMC) cada dona haurà
d’ajustar la seva ingesta alimentària en funció de la seva activitat diària (sedentària,
lleugera, moderada, activa o molt activa), i de les seves possibilitats físiques i
personals.
Se’ls entregarà fotocòpies dels exercicis físics aconsellats, freqüència,
intensitat i correcta ergonomia i higiene postural.
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DIAPOSITIVES SESSIÓ 04: 15 – 20

NOTES

T04.15 – L’exercici físic: efectes positius
Capacitats de l’activitat física

* Flexibilitat

100%

*

50%

Força
* Velocitat
* Resistència
*

**
*
25

50

75

100 anys

Evolució amb exercici físic línia contínua
Evolució sense exercici físic línia discontínua -- -- -- -- --

NOTES

T04.16 – L’excercici físic
Elasticitat
Velocitat
Força
Resistència

Objectiu: Millora de les funcions motores
Aportacions:
Estimulació de la
formació òssia

1,75
1,55
1,35
1,10

Preventiu contra
l’osteoporosi

0,90

Millora de la
circulació sanguínia

0,25

0,65
0,45
0,00

Alçada

0

5

10

15

20

25

Anys posteriors a la menopausa

NOTES

T04.17 – Excercicis recomanats
columna vertebral
estiraments

exercicis
amb
braços,
mans i peus

exercicis complementaris
de mobilització articular

sòl pelvià
exercicis amb les cames

Font: La Menopausa, una etapa de la vida
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NOTES

T04.18 – Postura corporal en l’activitat qüotidiana
com pujar i baixar pesos

com posar la roba a la rentadora

correcte incorrecte

correcte incorrecte

com arrossegar el carro

correcte incorrecte

com planxar

correcte

com seure correctament

correcte incorrecte
com estendre la roba

incorrecte

incorrecte correcte

Font: La Menopausa, una etapa de la vida

NOTES

T04.19 – Exercicis: musculatura pelviana

Exercicis de Kegel

Font: [full informatiu] Ejercicios musculatura pelviana. Laboratorios UNITEX-HARTMANN

NOTES

T04.20 – Exercicis: musculatura pelviana
El ritme
d’una dansa
acompanyada
d’acompassats
moviments
de circulació
rotació i
basculació
dels malucs...

És d’elevat interès
per l’enfortiment de
la musculatura del
sòl pèlvic.
Font: [full informatiu] El suelo pélvico. Laboratorios LETI
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05. CONCEPTES BÀSICS D’ALIMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA DIETA HABITUAL
Objectiu de la sessió
√

Informar al grup dels conceptes bàsics de l'alimentació i nutrició.

Contingut
5.1. Alimentació – Conceptes bàsics.
5.2. Actuació de nutrients bàsics.
5.2.1. Proteïnes.
5.2.2. Greixos.
5.2.3. Calci (“mineral dels ossos”).
5.2.4. Calories.
5.2.5. Minerals.
5.2.6. Vitamines.
5.2.7. Sucre blanc refinat.
5.2.8. Farina blanca.
5.2.9. Begudes.

5.3. Referent per una alimentació equilibrada.
5.3.1. Anàlisi de la dieta habitual.
5.3.2. Quadre de la dieta habitual.

5.4. Composició de racions d’aliments (recomanades a la menopausa).
5.5. Preparació dels aliments.
5.6. Interferències en l’assimilació dels nutrients.
5.6.1. Qüestionari de factors d’osteoporosi.

5.7. Diapositives de la sessió 05.
Recursos
√

Pissarra.

√

Transparències.

√

Paper i bolígrafs.

√

Fotocòpies de diferents dietes.

√

Document de treball que permet confeccionar la dieta setmanal.

√

Qüestionari de factors d’osteoporosi.

Activitat
En grups de tres a cinc dones, han de confeccionar una dieta equilibrada per un dia
que inclogui 5 àpats: esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar, i que pressentaran
després al grup. Podran fullejar, si volen, les fotocòpies informatives que se’ls
facilita en aquesta sessió.
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Revisar la dieta setmanal. És important que assimilin la importància de combinar els
nutrients bàsics sense excedir les 1.800 calories diàries.
Avaluació
Considerem assolit l'objectiu si es genera una participació activa i esperona a les
participants a millorar la seva alimentació personal i familiar.
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CONTINGUT SESSIÓ 05 – CONCEPTES BÀSICS D’ALIMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA DIETA
5.1

ALIMENTACIÓ. CONCEPTES BÀSICS

Els éssers humans dels països desenvolupats acostumem a menjar massa.
Per viure només necessitaríem una quarta part del que mengem. No només
mengem massa, sinó que a més a més ens alimentem malament. Mengem massa
carn, sucre refinat, sal, i massa productes no integrals com farina blanca, arròs blanc
etc.
Una alimentació incorrecta és causa de malaltia. En l’actualitat això no és
qüestionat. Les malalties relacionades amb l’alimentació entre nosaltres, es situen
en primer llocs les malalties de cor, la hipertensió, la diabetis, i alguns tipus de
càncer.
Per ajudar a centrar el tema podem ajudar-nos de les transparències
d’aquesta sessió.
5.2

ACTUACIÓ DE NUTRIENTS BÀSICS
5.2.1

PROTEÏNES

La necessitat de proteïnes es pot assolir d’una manera més sana, utilitzant
aliments d’origen vegetal, rics en vitamines (cereals, llegums) combinats amb els ous
i la llet.
Val a dir que no s’han de deixar de manera dràstica, però en lloc de ser
l’aliment principal de les menjades haurien de passar a un segon terme.
L’excés de proteïnes procedents de la carn, els embotits, la cansalada i el
pernil, tenen un efecte més aviat negatiu per la salut (excés de greixos i augment del
colesterol LDL).
5.2.2

GREIXOS

El fet que la seva ingesta pugui resultar beneficiosa o perjudicial, dependrà de
la quantitat i qualitat.
Els greixos de qualitat, en petites quantitats, aporten vitamines i tenen
importants propietats biològiques (oli d’oliva, oli de llinosa, gira-sol, etc.). Aporten
una gran quantitat dels anomenats àcids grassos insaturats, que actuen de
protectors contra les malalties cardiocirculatòries.
Es pot utilitzar la mantega en petites quantitats. Els greixos de l’embotit,
formatge, productes de pastisseria i dolços, no són recomanats perquè acostumen a
ser qualitat baixa.
5.2.3

CALCI (“MINERAL DELS OSSOS”)

Una dieta equilibrada porta calci, que està vinculat a la presència de fòsfor,
per tant, la falta o excés dels dos microminerals pot afectar l’absorció l’un de l’altre.
Aquest mineral porta a terme un paper cada vegada més important a mesura que
passen els anys, i en especial per a les dones després de la menopausa.
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Les millors aportacions de calci les trobem en la llet i els productes làctics.
Igualment es troba en gran quantitat en les avellanes, ametlles, figues, faves, cols, la
farina de civada, i el llevat de cervesa.
El calci només pot ser assimilat pels ossos quan l’organisme disposa en
quantitat suficient de vitamina D. Aquesta vitamina és elaborada pel propi organisme
a partir de la provitamina D, amb l’ajuda dels raig solars. Val a dir doncs que a les
persones que no prenen calci o reben poca irradiació solar, se’ls redueix densitat
mineral òssia (DMO) i, en conseqüència, tindran amb tota certesa problemes
d’osteoporosi.
5.2.4

CALORIES

Les calories necessàries per a una dona entre 51 i 75 anys és de 1.800 al dia.
La proporció dels principis immediats es reparteixen en: 50% d’hidrats de carboni,
30% de proteïnes i la resta de greixos.
5.2.5

MINERALS

El més important és el calci, les necessitats diàries recomanades en el
període postmenopàusic són de 1.000 mg sense dèficit estrogènic, i de 1.500 mg si
hi ha dèficit.
Els productes làctics són la principal font de calci en la dieta i el que millor
s’assimila però s’han de combinar amb aliments rics en fòsfor per equilibrar-ne
l’absorció, com ara: llegums, carns, peixos i cereals.
5.2.6

VITAMINES

La més important en aquesta etapa fisiològica és la vitamina D, per tal de
beneficiar-nos-en d’ella cal prendre-la amb els aliments i, per sintetitzar-la, cal
caminar a l’aire lliure un mínim de 15 a 30 minuts diaris.
5.2.7

SUCRE BLANC REFINAT

La sacarosa és el sucre refinat fet de l’elaboració de la canya de sucre o
remolatxa. Aquest sucre refinat actua en el cos humà com ho fa la llar de foc. Amb
gran rapidesa proporciona energia per a ser utilitzada al moment. No aporta ni
vitamines ni minerals i és un lladre del calci i la vitamina D.
Així doncs, més val no prendre sucre refinat. Cal prendre la glucosa (sucre) en estat
natural.
Quan mengem fruita prenem el seu sucre anomenat fructosa. La maltosa és
el sucre de la malta i la lactosa és el que es troba a la llet.
5.2.8

FARINA BLANCA

Es tracta d’un tipus de farina molt refinada, on s’han perdut els seus
components nutritius, fibra, vitamines (B1, B2) i minerals (Na, K, Ca, F, Mg i Fe). La
fibra ajuda a mantenir la correcta activitat de l’intestí, afavorint un descens del
colesterol i evita les malalties cardiocirculatòries. La farina blanca, per tant, hauria de
substituir-se per la farina integral.

36

Guia didàctica de la menopausa

05-Conceptes d’alimentació i anàlisi de la dieta habitual

Els cereals i els seus derivats també son proveïdors de proteïnes. Combinats
amb les llegums, les patates i els productes lactis, subministren proteïnes d’un valor
qualitatiu tant alt que permet, fins i tot, reduir o prescindir de la ingesta carn.
5.2.9

BEGUDES

Les cèl·lules del cos són portadores d’aigua i en necessiten pel metabolisme i
el transport de toxines i substàncies de rebuig.
L’aigua manté l’elasticitat de la pell i les mucoses. Amb l’edat necessitem més
aigua perquè no se’n reté tanta.
La quantitat d’aigua que s’aconsella prendre és de 1,5 a 2 litres diaris. Cal
tenir en compte que també la prenem amb les sopes, fruites, verdures i les infusions
d’herbes.
5.3

REFERENT PER UNA ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA

Una alimentació equilibrada ha de ser present al llarg de tota la vida, cal però,
anar adaptant l’aportació de nutrients a les necessitats pròpies de cada etapa
fisiològica.
5.3.1

QUADRE REFERENT DE LA DIETA HABITUAL

Per aconseguir un bon equilibri alimentari, cal consumir diàriament:
Nombre Grup de
racions Nutrients
2‐3

Làctics

1‐2

Càrnics

Aliments
Llet i derivats, excepte mantega,
crema de llet i nata

Carn – Peix – Ous
Cereals i derivats (pastes, pa,

2‐5

Farinosos

2

Verdura

2‐3

Fruita

pastisseria no industrial)
Llegums (cigrons, mongetes,
llenties)
Tubercles (patates i moniatos)

Observacions
Important acció preventiva de l’osteoporosi
Menjar més peix, carns magres, de 3 a 4 ous
setmana, menys embotits.
Pel seu elevat contingut energètic cal regular la seva
ingesta segons necessitats de cadascú.
En cas d’augment de pes reduir‐ne el consum però
no eliminar‐los.
Destaquen els llegums com a més complets.

(amanides)

Recomanables pel seu volum (sensació de sacietat) i
baixa aportació energètica.

Tot tipus de fruita en general

Per la riquesa en vitamina C, cal incidir en els cítrics.

Verdures cuites i crues

Per ampliar informació: “La Menopausa, una etapa de la vida” pag.36–40
(Associació Catalana Llevadores).
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COMPOSICIÓ DE RACIONS D’ALIMENTS (RECOMANADES A LA MENOPAUSA)

Consultar informació: “La Menopausa, una etapa de la vida” pag.36–40
(Associació Catalana Llevadores).
Racions de làctics

Equivalència per cada ració d’aliments:

•
•
•
•

5.5

Un got de llet
2 iogurts o altres llets fermentades
60 – 70 g de mató o formatge fresc
30 – 40 g de formatge (semi) sec

Racions de càrnics
•
•
•

100 – 125 g de carn o aus
100 – 130 g de peix
2 ous

Racions de farinosos
•
•
•
•

50 – 80 g de pa
60 – 80 g d’arròs o pasta (en cru / plat)
50 – 80 g de llegums (en cru / plat)
200 – 300 g de patates (un plat )

Racions de verdura
•

200 – 300 g

Racions de fruita
•

Una peça mitjana o dues de petites

Racions de greixos
• L’aportació de greixos no ha de ser excessiva i hem
de tenir en compte no només els greixos que hi afegim,
com l’oli, sinó també els que formen part dels aliments
(carns, làctics no descremats). En el benentès que no
abusem d’aliments greixosos, podem utilitzar olis
vegetals per cuinar i per amanir, especialment el
d’oliva en una quantitat de 2–4 cullerades per dia.

PREPARACIÓ DELS ALIMENTS

Els aliments han de ser frescos i poc manipulats per mantenir la seva qualitat
òptima. Així doncs en la seva preparació cal tenir en compte, per exemple, el
següent:
•
•
•
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INTERFERÈNCIES EN L’ASSIMILACIÓ DELS NUTRIENTS

El tabac, l’alcohol, la cafeïna, l’estrès, produeixen gran eliminació de calci
perquè interfereixen en el metabolisme del calci i el fòsfor.
L’excés de sucres refinats (sucre blanc) pot conduir a una major eliminació del
calci.
Els tranquil·litzats, els hipnòtics, els analgèsics, i els antiàcids com l’alumini
poden interferir en la absorció del calci.
El aliments enriquits amb calci no són efectius per l’osteoporosi, ja que
s’eliminen sense metabolitzar.
5.6.1

QÜESTIONARI PER VALORAR EL RISC D’OSTEOPOROSI

Per valorar el risc de l’osteoporosi ens pot ajudar aquest qüestionari.

Qüestionari de Factors d’osteoporosi
Factors de risc:
Ètnia de:

l’Àfrica negra: (0)

Blanca: (1)

Asiàtica: (2)

Antecedents Familiars:

Osteoporosi: (2)

Fractures: (2)

Antecedents personals:

Raquitisme: (4)

Fractures: (3)

Hàbits de vida:

Exercici diari: (0)

Exercici ocasional: (1)

Tabac:

No fumadora: (0)

< de 10 cigarretes: (1)

Alcohol:

No bevedora: (0)

Bevedora social: (1)

Mala nutrició infantil: (2)
Sedentarisme: (2)
> de 10: (2)
Gran bevedora: (2)

Factors endocrins:
Pes baix: (2)
Ideal: (1)
Obesitat: (0)
Hipertiroïdisme / Hipotiroïdisme: (5)
Diabetis tipus I: (2)
Síndrome de Cushing: (2)
Factors obstètrics:
Nul∙lípara: (2)
Més de quatre parts: (2)
Tractaments perllongats amb:
Anticonvulcionants: (2) Antiàcids (amb alumini): (2) Hormones Tiroïdals: (2) Corticoides: (2)
Malalties cròniques:
Síndrome de mala absorció / gastrectomia: (2) Insuficiència hepàtica o renal crònica: (2)
Mieloma múltiple: (2) Malaltia pulmonar obstructiva: (2)
Puntuació total:
Nivell de risc baix 0‐4 punts,

Alt 5‐7‐punts,

Possible osteoporosi climatèrica > 7 punts

Font: J. Dueñas, J. Navarro, R. Pérez Cano. Unitat de Climateri Hospital Universitari de Sevilla

40

Guia didàctica de la menopausa

5.7

05-Conceptes d’alimentació i anàlisi de la dieta habitual

DIAPOSITIVES SESSIÓ 05: 21 – 25

NOTES

T05.21 – Classificació d’aliments

Font: [pòster] Clasificación de alimentos. Johnson & Johnson

NOTES

T0505-22 – Alimentació equilibrada

Fruita:
Una peça mitjana
o dues de petites
a cada àpat

Aigua: Abundant
Oli d’oliva:
De dues a quatre
cullerades al dia

NOTES

T05.23 – Alimentació equilibrada
Nombre
racions

Grup de
Nutrients

Aliments

2-3

Làctics

Llet i derivats, excepte
mantega, crema de llet i nata.

Important acció preventiva de
l’osteoporosi.

Observacions

1-2

Càrnics

Carn – Peix – Ous

Menjar més peix, carns magres,
de 3 a 4 ous setmana, menys
embotits.

2-5

Farinosos

Cereals i derivats (pastes, pa,
pastisseria no industrial).
Llegums (cigrons, mongetes,
llenties, soja).
Tubercles (patates i
moniatos).

Pel seu elevat contingut
energètic cal regular la seva
ingesta segons necessitats de
cadascú. En cas d’augment de
pes reduir-ne el consum però
no eliminar-los. Destaquen els
llegums com a més complets.

2

Verdura

Verdures cuites i crues
(amanides)

Recomanables pel seu volum
(sensació de sacietat) i baixa
aportació energètica.

2-3

Fruita

Tot tipus de fruita en general

Per la riquesa en vitamina C,
cal incidir en els cítrics.
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NOTES

T05.24 – Seguiment de l’ingesta d’aliments

DIETA

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

esmorzar

mig matí

dinar

berenar

sopar

NOTES

T05.25 – Equivalència per ració d’aliments
Racions de làctics
x Un got de llet.
x 2 iogurts o altres llets fermentades.
x 60 – 70 g de mató o formatge fresc.
x 30 – 40 g de formatge (semi) sec.

Racions de càrnics
x 100 – 125 g de carn o aus.
x 100 – 130 g de peix.
x 2 ous.

Racions de farinosos
x 50 – 80 g de pa.
x 60 – 80 g d’arròs o pasta (en cru / plat).
x 50 – 80 g de llegums (en cru / plat).
x 200 – 300 g de patates (un plat).
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Racions de verdura
x 200 – 300 g

Racions de fruita
x Una peça mitjana o dues de petites.

Racions de greixos
x L’aportació de greixos no ha de ser
excessiva i hem de tenir en compte no
només els greixos que hi afegim, com l’oli,
sinó també els que formen part dels
aliments (carns, làctics no descremats).
En el benentès que no abusem d’aliments
greixosos, podem utilitzar olis vegetals per
cuinar i per amanir, especialment el d’oliva
en una quantitat de 2 a 4 cullerades / dia.
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06. L’AUTOESTIMA, EL TEMPS LLIURE I RELACIONS SOCIALS
Objectiu de la sessió
√

Que les dones descobreixin els seus valors personals i la importància de
l'autoestima per aprendre a gestionar i planificar el temps lliure en funció de les
necessitats i preferències personals, potenciant les activitats de lleure com a font de
salut.
√
Analitzar les relacions actuals (parella, fills, amics, companys) per a prevenir les
situacions de solitud i deteriorament de les relacions.

Contingut
6.1. Detecció dels diferents estatus entre les dones del grup.
6.2. Anàlisi de l'entorn familiar de la dona en edat menopàusica.
6.3. Distribució del temps en el dia a dia.
6.4. Finalitat del contingut teòric.
6.5. Diapositives de la sessió 06.
Recursos
√

Pissarra.

√

Transparències.

√

Paper i bolígrafs.

√
Facilitar informació sobre les entitats culturals i associacions de lleure o de
formació en la comunitat i les seves activitats.
Activitats
•
Presentació de l'activitat laboral i del nucli de convivència de cada dona
(relacions familiars, de veïnatge, socials...) si no hi tenen inconvenient.
•
Grup de debat a l’entorn dels subapartats del contingut teòric.
•
Fer propostes d'activitats de lleure concretes.
•
Facilitar l’intercanvi de les dades personals (nom, adreça telèfon) entre les
dones.
•
Com a material alternatiu i fora de programa s’aconsella la visualització de la
pel·lícula “Tomàquets verds fregits” i que reflexionin sobre el següents apartats.
• Valoració dels diferents personatges de la pel·lícula.
• Valoració de les diferents situacions que afecten a les protagonistes de la
pel·lícula.
• Les situacions en què s'han vist més identificades.
Avaluació
Considerarem assolit l'objectiu a part d'aconseguir participació i aportacions, s’arriba
a la conclusió per part del grup de la importància de l'autoestima o reforçament de la
personalitat.
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CONTINGUT SESSIÓ 06 – L’AUTOESTIMA, EL TEMPS LLIURE I RELACIONS SOCIALS
Es dóna un contingut teòric del tema amb una exposició d'uns 20 minuts
aproximadament, deixant un espai de temps suficient per a la discussió de grup
entorn a les següents qüestions:
6.1

DETECCIÓ DELS DIFERENTS ESTATUS O PERFILS ENTRE LES DONES DEL GRUP

•
•
•
•
•

Dones treballadores.
Mestresses de casa amb fills grans a casa.
Mestresses de casa amb fills que han marxat.
Dones que han d’atendre avis grans, familiars malalts, néts.
Dones soles, separades, viudes.

6.2

ANÀLISI DE L'ENTORN FAMILIAR I SOCIAL DE LA DONA EN EDAT MENOPÀUSICA

Si no és satisfactòria, parlar de com reconduir aquesta situació potenciant les
capacitats individuals per gaudir de la relació amb els altres:
•
Relació de parella.
•
Fills grans.
•
Avis per atendre.
•
Pèrdua d'entitats.
6.3

DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS EN EL DIA A DIA

•
Com ens distribuïm el temps?
•
Disposem de temps lliure?
•
Què fem que sigui útil per a nosaltres mateixos en aquest temps?
•
Quines activitats o interessos hem deixat aparcats temps enrere i voldríem
recuperar?
6.4

FINALITAT DEL CONTINGUT TEÒRIC

La finalitat d'aquesta sessió és potenciar les activitats de lleure com a font de
salut, entenent la salut des d'una vessant psicofísicosocial. La pràctica gratificant i
plaent d'activitats en les quals s'exercita el cos o la ment o s'estimulen les relacions
amb altres persones o amb l'entorn és una bona manera d'incrementar el nivell de
salut i fer prevenció de situacions de risc.
L'objectiu és aprendre a planificar i gestionar el temps lliure en funció de les
necessitats i preferències personals, entendre el lleure com una necessitat i saber
crear un espai per a gaudir-ho, si es considera que hi ha una manca de temps lliure.
D'altra banda, el coneixement exhaustiu del tipus d'activitats que
desenvolupen el grup de dones i la sensació global de tenir temps lliure o no ens
permetrà augmentar la informació que tenim els professionals entorn el tema. També
intentarem establir un ordre de prioritats en les activitats habituals en el qual el lleure
ocupi un lloc permanent. Finalment, s'hauria de proposar un programa d'activitats
que permetés suplir les carències que es manifestin en les activitats habituals
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(esport, cultura, relacions socials, etc.) i doni sortida a les preferències i gustos
personals de les components del grup.
Tot això serà possible, naturalment, mitjançant la discussió de grup, que
haurà d'elaborar propostes concretes i un temps a curt o mig termini per iniciar-les,
establint les prioritats en les activitats diàries i un possible programa d'activitats de
lleure.
A vegades no hi ha temps per al temps lliure degut a que la dona està les 24
hores del dia durant anys fent de cuidadora. Cal passar-li el qüestionari de ZARIT
per valorar la càrrega que suporta com a cuidadora i comentar-ho amb el seu metge
de família.
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06-L’Autoestima, el temps lliure i les relacions socials

DIAPOSITIVES SESSIÓ 06: 26 – 28

NOTES

T06.26 – L’autoestima

Las mujeres
trabajamos
de esposas.
Los hombres
son maridos
naturalmente

Font: [làmina-pòster] Maitena (138 EPS)

NOTES

T06.27 – Distribució de les tasques de la llar

Font: Familia y Reparto de Responsabilidades. Ministerio de Asuntos Sociales - Instituto de la Mujer

NOTES

T06.28 – Com distribuim el nostre temps
Una bona i equilibrada distribució
podría ser la següent:
8 hores per treballar
8 hores per dormir
8 hores per altres activitats

T’hi sents identificada ?
El resultado anterior se puede contrastar con el tiempo
dedicado a las actividades de ocio y formación, para lo cual
se puede proceder de manera similar con estas actividades

De les 8 hores destinades a
“altres activitats” te’n guardes
almenys 2 hores per a tu ?

Font: Familia y Reparto de Responsabilidades. Ministerio de Asuntos Sociales - Instituto de la Mujer
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07. PREVENCIÓ DE LA PATOLOGIA CERVICAL I MAMÀRIA
Objectiu de la sessió
√

Informar del nou protocol de les consultes ginecològiques i del paper de la
llevadora en la prevenció del risc de càncer de cèrvix i de mama.

Contingut
7.1. Presentació de l’ASSIR i dels diferents serveis preventius de salut.
7.2. Citologia segons protocol.
7.3. Símptomes ginecològics que han de ser valorat7.4. Factors de risc. Què són?
7.5. Factors de risc del virus del papil·loma humà.
7.6. Causes que poden provocar una patologia mamària.
7.7. Factors que ajuden a detectar una patologia mamària.
7.8. Exploració mamària i citologies (transparències).
7.9. Cribratge de càncer de cèrvix < 40 anys.
7.10. Diapositives de la sessió 07.
Recursos
√

Pissarra.

√

Ensenyar el material que s’utilitza per fer una citologia.

√

Protocol del cribratge de mama.

√

Tríptic de l'autoexploració mamària.

Activitat
•
•

•

Ensenyament pràctic de l'autoexploració mamària per part de la llevadora.
Discussió del grup entorn a les següents qüestions:
• Seguim els controls periòdicament?
• Practiquem l'autoexploració mamària?
• Ens fa por explorar el nostre cos?
És bo recollir a la pissarra propostes, observacions, queixes, pors, etc.

Avaluació
És positiva si es genera participació, si el grup manifesta que ja utilitza o utilitzarà els
recursos que ofereix l’atenció a la salut sexual i reproductiva, en el camp assistencial
i preventiu de la salut de la dona.
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CONTINGUT SESSIÓ 07 – PREVENCIÓ DE LA PATOLOGIA CERVICAL I MAMÀRIA
7.1

PRESENTACIÓ

DE L’ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA

(ASSIR)

I DELS

DIFERENTS SERVEIS PREVENTIUS DE SALUT

L’ASSIR és un conjunt de serveis de salut dins del marc de l'assistència
primària que posa a l'abast de les dones els mitjans necessaris perquè puguin gaudir
en qualsevol estadi de la seva vida (adolescència, edat fèrtil, menopausa o climateri i
vellesa) d'un estat de salut individual i col·lectiu en els camps de la planificació
familiar, infertilitat, sexologia, ginecologia i obstetrícia.
Aquests serveis formen part dels subprogrames de l’ASSIR juntament amb la
Tarda Jove i els cursos d'educació maternal, matronatació, postpart i menopausa.
7.2

CITOLOGIA SEGONS PROTOCOL

•

Dones entre 25 a 65 anys:
• Als tres anys de l’inici de les relacions sexuals.
• Dues citologies amb interval d’un any.
• Cada tres anys

•

Dones amb cribratge inadequat:
• Entre 40 a 65 anys sense citologia en els darrers cinc anys CITO + VPH,
d’alt risc oncològic.
• En dones de més de 65 anys, CITO + VPH, si el resultat és negatiu surt
del protocol.

7.3

SÍMPTOMES GINECOLÒGICS QUE HAN DE SER VALORATS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secreció vaginal augmentada o amb canvi de color i olor.
Picors vulvars o vaginals.
Prominència (bony) als genitals externs.
Dismenorrea important, regles irregulars (molt fosques, amb coàguls,
metrorràgies molt abundants o molt escasses).
Hemorràgies uterines anormals.
Nòdul (bony) al pit.
Incontinència.
Prolapse uterí.
Cistocele i rectocele.

7.4

FACTOR DE RISC

Què és? Un factor de risc és qualsevol element que fa augmentar les
possibilitats que una persona pugui desenvolupar una malaltia.
Hi ha factors de risc que es poden controlar, com el tabaquisme, l’activitat
física, l’alimentació i d’altres que no es poden controlar, com l’edat i els aspectes
hereditaris. Per més informació consultar:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir473/doc26143.html
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FACTORS DE RISC DEL VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ (VPH)

El VPH és un virus de transmissió sexual. Hi ha més de cent VPH i poden
infectar diferents zones de l’organisme. Uns quaranta poden infectar les superfícies
de les mucoses com l’anus, la vagina, la uretra, el coll uterí, la laringe o la boca.
Gairebé una dotzena d’ells poden afavorir l’aparició del càncer, per això es
aconsellable vacunar a les adolescents per evitar-ne el risc, utilitzar preservatius en
relacions sexuals obertes i fer controls citològics, segons protocol.
Presenten factors de risc del VPH:
• Totes les dones en activitat sexual de risc (promiscuïtat).
• Relacions sexuals abans dels 20 anys amb diferents parelles de forma
seriada.
• Sexe comercial.
• Infeccions vaginals, especialment víriques i infeccions de transmissió
sexual.
7.6

CAUSES QUE PODEN PROVOCAR UNA PATOLOGIA MAMÀRIA

Encara es desconeix exactament per què una persona desenvolupa càncer i
una altra no. La recerca científica mostra que alguns factors de risc incrementen les
possibilitats de desenvolupar càncer. Els més rellevants són els següents (cal
recordar que tenir un o més d’aquests factors de risc no implica necessàriament que
es desenvolupi càncer):
• L’envelliment.
• Història familiar de primer grau amb càncer de mama diagnosticat abans
dels 50 anys, o càncer d’ovari o colon.
• Tabac.
• Alcohol.
• Exposició solar. Dieta inadequada, baixa activitat física, sobrepès.
• Virus i bacteris.
• Hormones (THS, d’una durada de més de 5-7 anys).
• Productes químics o altres substàncies perilloses.
• Radiacions ionitzants.
Classificació de l’American College of Radiology (ACR)
®
“Breast Imaging Reporting and Data System”(BI‐RADS )

BI‐RADS® 0
BI‐RADS® I
BI‐RADS® II
BI‐RADS® III
BI‐RADS® IV
BI‐RADS® V
BI‐RADS® VI

Estudi incomplet. S’aconsellen proves addicionals.
Mama negativa. S’aconsellen revisions rutinàries.
Mama d’aparença benigna. S’aconsellen revisions rutinàries.
Lesió probablement benigna. Seguiment als 6 mesos durant 2 anys.
Anomalia sospitosa de malignitat. Cal considerar biòpsia.
Anomalia altament sospitoses de malignitat. (Pauta anterior).
Malignitat comprovada. (Pauta segons protocol establert).
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FACTORS QUE AJUDEN A DETECTAR UNA PATOLOGIA MAMÀRIA

Autoexploració mamària:
Si la dona la practica periòdicament i utilitzant una bona tècnica, té un 30%
d'eficàcia en el supòsit de detectar-se una anomalia.
Cal explicar l'autoexploració reforçant la informació amb els tríptics informatius
que tenim a l’ASSIR, els quals ensenyen a valorar els signes de risc de la mama
referent a possibles nòduls així com lesions sospitoses d'aquesta.
Proves complementàries:
•
Mamografia. És la prova de major rendiment diagnòstic, ja que detecta entre
un 80% i un 85% de les patologies. L'edat ideal per a fer una prova de cribratge és
entre els 50 i els 69 anys, i sempre que hi hagi una sospita de lesió o nodulació
mamària.
•
Protocol mamari en el Vallès Oriental. A les dones entre 50 a 69 anys se’ls
fa cribratge de mama a l'Oficina Tècnica de Cribratge (OTC) de l’Hospital General de
Granollers. Si no presenten patologia els controls de la mamografia són bianuals.
Des de l´ASSIR, segons els factors de risc de la dona, les mamografies poden
iniciar-se als 40 anys.
•
Ecografia. El seu rendiment com a prova de cribratge és inferior. Normalment
acostuma a ser un complement de la mamografia.
•
Citologia mamària. Es fa l’anàlisi de líquids serosanguinolents que surten del
mugró o bé de la mostra de la punció de la mama. La citologia ha d’anar
acompanyada d’altres exploracions.
7.8

AUTOEXPLORACIÓ MAMÀRIA (TRANSPARÈNCIA)

T07.29 – Autoexploració mamària

Inspecció

Palpació

Anomalies
Prevenció patologia
mamària i de cèrvix

Font: [díptic] Autoexamen dels pits, 5 minuts cada mes. Comis.Interdep.promoció dona. Departament Sanitat i Seg.Social Gtat.Cat.
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CRIBRATGE DE CÀNCER DE CÈRVIX < 40 ANYS

CRIBRATGE DE CÀNCER DE CÈRVIX < 40 ANYS
NO FER HPV EN EL CRIBRATGE DE PACIENTS DE MENYS DE 40 ANYS
* Ben cribrades Æ Citologia cada 3 anys.
* Mal cribrades Æ Sense citologies o la última fa més de 5 anys: Fer citologia i repetir‐la al cap
d’un any. Després passar a fer controls cada 3 anys.
* Als 25 anys totes les dones sexualment actives haurien d’haver iniciat el cribratge.
El virus del papil∙loma humà (VPH) es contagia amb les relacions sexuals obertes i sense
protecció, però pot contagiar‐se també amb relacions sexuals. no completes. Se’n coneixen més
de 100 tipus i poden afectar de manera directa o indirecta a la zona genital masculina o
femenina.
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DIAPOSITIVES SESSIÓ 07: 29 – 31

NOTES

T07.29 – Autoexploració mamària

Inspecció

Palpació

Anomalies
Prevenció patologia
mamària i de cèrvix

Font: [díptic] Autoexamen dels pits, 5 minuts cada mes. Comis.Interdep.promoció dona. Departament Sanitat i Seg.Social Gtat.Cat.

NOTES

T07.30 – Cribratge de càncer de cèrvix < 40 anys
Pautes d’actuació:
Primera citologia: a l’any de l’inici de les relacions
sexuals

Inici cribratge: A l’edat de 25 anys, totes les dones
sexualment actives haurien d’haver iniciat el cribratge
Mal cribrades:(1)

Ben cribrades:
Citologia: cada 3
anys

Fer citologia i repetir-la a l’any
Controls posteriors cada 3 anys
(1): sense citologies ó darrera citologia >5 anys

No fer VPH en el cribratge de pacients menors de 40 anys

NOTES

T07.31 – Cribratge de càncer de cèrvix 40–65 anys
Ben cribrades: Citologia control cada 3 anys
Mal cribrades: (sense citologies o darrera citologia >5 anys): Citologia i HPV
1) Citologia normal i HPV – Î citologia cada 3 anys
2) Citologia alterada i HPV – Î revisar citologia
3) Citologia normal i HPV + Î repetir citologia i VPH als 12 mesos
Repetició citologia(1) i VPH 12 mesos
Citologia alterada

Protocol patologia
(1)
(2)
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Citologia normal i HPV –

Control cada 3 anys

Acceptable repetir citologia en 6 mesos, però NO HPV.
La colposcòpia insatisfactòria s’ha de completar amb un
estudi endocervical i vaginal per classificar-la com a
patològica o normal.

Citologia normal i HPV +
Colposcòpia(2)
patològica

normal

Protocol patologia
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08. TALLER: ANEM AL CINEMA I PARLEM DE SEXE
Objectiu de la sessió
√

Visualització de la pel·lícula “La vida empieza hoy” per tal de valorar que la
sexualitat canvia amb la edat però no desapareix.
Es tracta d’un grup de gent gran que assisteix a uns tallers de sexualitat on
poden compartir les seves preocupacions i fantasies sexuals.

Contingut
Abordatge del sexe des de la perspectiva de la tercera edat. La directora
del film, Laura Maña (2009), en una entrevista a ADN el 22 de juny de 2010
comenta: “La película habla del tiempo y la importancia de vivir hasta el final”.
Recursos
√

Aparell de televisió

√

Reproductor de DVD.

Activitat
•

Visualització en grup del la pel·lícula, assegudes en semicercle.

•
Un cop finalitzada la mateixa es pot iniciar una discussió del grup entorn a les
sensacions que ha provocat al grup de dones o individualment.
Avaluació
És positiva si s’ha generat participació i el grup manifesta que té interès per conèixer
els recursos que proposa la sexòloga de la pel·lícula i per descobrir altres recursos.
Aquesta activitat prepara la de la propera sessió on es parlarà de sexualitat i es
donaran eines per a millorar-la, tant a nivell individual com a nivell de parella.
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09. LA SEXUALITAT EN EL CLIMATERI
Objectiu de la sessió
√

Sensibilitzar el grup de la importància que té per a la parella mantenir i millorar
les relacions sexuals.

Contingut
9.1. Definició de l'OMS sobre la salut sexual (optatiu).
9.2. Els dubtes sobre la sexualitat.
9.3. Les relacions sexuals.
9.4. La paraula, font de comunicació i de plaer.
9.5. La vida, una etapa de canvis.
9.5.1. La postmenopausa.
9.5.2. El climateri.

9.6. Canvis en la resposta sexual de la dona menopàusica.
9.7. Les tècniques del massatge per a millorar les relacions sexuals.
9.8. Posicions en les relacions sexuals.
9.9. Mitjans anticonceptius i infeccions de transmissió sexual (ITS).
9.9.1. Mitjans anticonceptius.
9.9.2. Infeccions de transmissió sexual (ITS).

9.10. Substàncies d’abús i sexualitat.
9.11. Diapositives de la sessió 09.
Recursos
√
√
√
√

Pissarra.
Fotocòpies sobre tècniques de massatge i posicions en les relacions sexuals.
Oli d'ametlles dolces (mostra).
Cartera de l’ASSIR amb els mitjans anticonceptius.

Activitat
Explicar l’automassatge per a relaxar cap i cara segons el
gràfic adjunt Æ
Æ
Æ
Æ
Complementar el contingut teòric de la sessió amb
l’exposició dels mitjans anticonceptius.
Avaluació
Considerem l'objectiu acomplert, si:
•
•
•

Es genera participació.
S'observen conductes no verbals d'atenció i acceptació.
Les dones s'animen a utilitzar la informació.

55

Guia didàctica de la menopausa

09-La sexualitat en el climateri

CONTINGUT SESSIÓ 09 – LA SEXUALITAT EN EL CLIMATERI
9.1

DEFINICIÓ DE LA OMS SOBRE SALUT SEXUAL

És la integració dels elements somàtics i emocionals, intel·lectuals i socials de
l'ésser sexual a través de mitjans que siguin positivament enriquidors i que potenciïn
la personalitat, la comunicació i l'amor. Per tant, el dret a la informació sexual i el dret
al plaer són de decisiva importància.
9.2

ELS DUBTES SOBRE LA SEXUALITAT

La sexualitat és una vivència subjectiva. Els dubtes acostumen a sortir durant
les visites que fa la dona al ginecòleg o a la llevadora. Aquests professionals
detecten els conceptes erronis i el baix nivell d'informació sexual que viu la dona en
l'àmbit familiar, tant a nivell individual o de parella com en relació als fills.
Es posa de manifest la minsa informació sexual que van rebre en el seu
període de formació escolar.
La sexualitat no és tan sols allò que caracteritza el sexe, la conformació
orgànica que distingeix l'home de la dona o les parts sexuals i els òrgans genitals: la
sexualitat és donar i rebre amor, afecte, comprensió, temps, gaudir de la companyia
de l'altre i compartir la teva vida amb la parella. La sexualitat acompanya a l'ésser
humà des del seu naixement fins que mor. Cal diferenciar la sexualitat de la
genitalitat, doncs en els humans no depèn dels nivells hormonals ni està sotmesa a
períodes de zel.
La sexualitat es valora també com un conjunt de fenòmens lligats al sexe,
acompanyats o no de reproducció, que permet la combinació genètica de caràcters.
Si en la sexualitat tan sols es comparteix el cos, es tracta d’una sexualitat
mancada de responsabilitat.
9.3

LES RELACIONS SEXUALS

Les relacions sexuals han d'anar acompanyades de plaer, desig i art de viure.
Impliquen una responsabilitat i un compromís on hi ha d'haver un esforç un abans i
un després.
Val la pena explicar les 4 fases (excitació, estacionària, orgasme i resolució)
així com l'anatomia i fisiologia dels òrgans sexuals masculins i femenins. Cal explicar
que la vagina no és l'únic òrgan sexual i cal fer descobrir el clítoris, ja que moltes
dones no en coneixen la seva existència ni les seves possibilitats.
Cal parlar també dels pits, genolls, natges, mans, orelles, cap, etc. Hem
d'animar les dones a conèixer les zones sensibles: descobrir-les, relaxar-se, buscar
el plaer i deixar-se portar, donar i rebre carícies.
Quan les dones manifesten manca de desig de fer l'amor, és perquè no en
gaudeixen, i cal buscar-ne les causes. Arriba un moment que les dones que fan
representacions teatrals d’orgasmes, ja no poden més i estan al límit. La pèrdua del
període fèrtil acostuma a alliberar-les i, amb aquesta excusa, decideixen acabar amb
les seves rutinàries relacions sexuals.

56

Guia didàctica de la menopausa

09-La sexualitat en el climateri

Sempre es pot reconduir una conducta sexual avorrida, tot i que la conducta
sexual humana no és senzilla, fàcil ni simplificada. Cal descobrir noves possibilitats
de fer l'amor i donar total llibertat al cos per gaudir-ho; cal alliberar totes les fantasies
sexuals i relaxar el cos i el pensament. Tot és possible, però quan queda una
sensació desagradable o d'angoixa, després del coit, cal buscar-ne les causes,
reconduir-ho i consultar-ho amb un sexòleg.
En el cas que la manca de desig esdevingui després d’una extirpació de la
matriu i ovaris i que aquest fet produeixi malestar a la dona, els ginecòlegs poden
valorar la possibilitat d’administrar Intrinsa (pegats de testosterona), per reactivar-li el
desig sexual.
Cal recordar que la sexualitat es pot viure de forma individual (masturbació) o
amb parella, mitjançant els massatges, el petting, el coit, l'acaronament, el joc amb la
boca, etc. També és bo recordar que en la sexualitat hi ha quatre vessants sexuals
reconegudes per l’OMS, que són l'homosexualitat, l’heterosexualitat, la bisexualitat i
la transsexualitat. Totes tenen dret a ser-hi, tot i que d'unes hi hagi major nombre
que d'altres.
9.4

LA PARAULA, FONT DE COMUNICACIÓ I DE PLAER

La paraula és font de comunicació i a vegades de conflicte, però també és
portadora de plaer.
El plaer pot ser una font de comunicació en tots els éssers humans. El plaer
no esclavitza, no ens obstrueix, sinó que ens obre al món. L'enveja i la ràbia anul·len
l'efecte de plaer.
El climateri és un camí que ens porta cap a la vellesa i aquesta serà el nostre
patrimoni. Cal despullar-nos de prejudicis i buscar la possibilitat de gaudir del temps,
del lloc i de l'espai en què vivim.
Les paraules dolces, les abraçades, els acaronaments, els petons, els
massatges, la masturbació mútua i, si es vol, la penetració o coit, ajuden a millorar
sensiblement les relacions sexuals.
9.5

LA VIDA, UNA ETAPA DE CANVIS

Els humans tenen característiques sexuals diferents en cada una de les
etapes que s'estructuren al llarg de la seva vida. Hi juguen els components genètics i
l'entorn. Els humans tenen també períodes de molta activitat o de falta de desig.
Durant el climateri no és fàcil percebre l'evolució i les modificacions constants
del cos que no permeten ni aturar-se i que es van canviant fins a la mort. És difícil
tolerar, viure, sofrir o gaudir dels propis canvis corporals i dels canvis que pateixen
els del nostre entorn:
•
Els fills que passen de nens a adolescents.
•
Els pares que pateixen un deteriorament progressiu i irreversible.
•
Els canvis corporals i, a vegades, mentals no es poden generalitzar mai,
ja que per a cada persona les vivències i situacions són les úniques,
especials, no repetibles.
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LA POSTMENOPAUSA

És l’etapa en la vida de la dona que s’inicia després de la darrera menstruació
i suposa la fi de la seva capacitat reproductora. Força vegades s’utilitza com a
sinònim del climateri femení, quan en realitat no ho és.
9.5.2

EL CLIMATERI

És un període en la vida de l’home i de la dona en el que es produeix de
manera gradual i progressiva una involució de les funcions orgàniques i
psicològiques. Tot i tractar-se d’un procés fisiològic normal, acostuma a ser una
etapa de difícil acceptació i adaptació. En la dona es posa de manifest al llarg d’un
ampli període de temps, anterior i posterior a la menopausa, i en el qual s’evidencia
un declivi de les funcions psicosomàtiques i les hormones sexuals.
En aquesta etapa és aconsellable vestir de manera còmoda i lliure. Cal
aprendre a estimar el nostre cos i a descobrir la bellesa d'envellir. Així podrem mirarnos al mirall sense por, acceptant com un fet natural aquesta etapa de la nostra vida,
en la qual tan sols estem envellint.
9.6

CANVIS EN LA RESPOSTA SEXUAL DE LA DONA MENOPÀUSICA (TRANSPARÈNCIA)

T09.37 – Resposta sexual en la dona menopàusica

T09.38 – Resposta sexual en la dona menopàusica

Fase d’exitació
Mames
Vermelló pell
Miotonia
Clítoris
Llavis majors
Llavis menors
Vagina
Úter

Fase orgàsmica
Augmenten poc.
Menys intensitat i extensió.
Poc augment del to muscular.
Menys freqüència en la resposta, tumefacció.
Ni aplanament, ni separació, ni elevació.
Disminueix el seu gruix.
Disminució, retard en la lubricació i expansió.
Disminució, retard en l’elevació.

9.7
TÈCNIQUES
(TRANSPARÈNCIA)

Menys ingurgitació.
Disminució “pell sexual”.
Menys secreció.
Disminució i retard en l’expansió de la
plataforma orgàsmica de la vagina.

DEL

Quasi mai no hi ha espasmes.

Uretra

Obertura de la uretra.

Recte

Menys contraccions.

Vagina

Menys contraccions.

Úter

Menys contraccions (doloroses).

Fase de resolució

Fase estacionària
Aurèola
Llavis menors
Glàndula de Bartholin
Vagina

Miotonía

MASSATGE

PER

Mugró

Desapareix l’erecció lentament.

Uretra

Urgència urinària, cremor.

Vagina

Ràpida involució de la vagina i de la plataforma
orgàsmica.

Úter

No s’obre el coll.

MILLORAR

LES

T09.39 – El massatge en les relacions sexuals

massatge

massatges frontals de l’abdomen i pit
(moviment

de lluna)

d’esquena
(moviment final)

acaronament de genitals i pits
genitals exteriors

genitals interiors

cercant el punt “G”
Font: Masaje erótico para parejas
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POSICIONS EN LES RELACIONS SEXUALS (TRANSPARÈNCIA)
T09.45 – Les posicions en les relacions sexuals
El joc en les
relacions sexuals

Estampa japonesa
del segle XVI

Posició de descans ell o ella

Posició de reclinació

Posició de costat o cullera

Posició perpendicular amb gir
gradual fins aconseguir el “69”
Fonts: Trampas y claves sexualesÎ (estampa japonesa), Envejecer juntas Î (imatges restants)

9.9

Posició de genolls

MITJANS ANTICONCEPTIUS I INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL (ITS)
9.9.1. MITJANS ANTICONCEPTIUS

Fins que no ha passat un any sense cap regla, la dona no pot assegurar que
ja li ha arribat la menopausa, ja que pot tenir alguna ovulació ocasional que li podria
produir un embaràs no desitjat.
Per tant, no podem assegurar la data de la menopausa fins passats 12 mesos
d'amenorrea, i, en cas de dubte, hem de cercar, una analítica hormonal.
La fase preclimatèrica acostuma a produir molta angoixa a la dona durant les
relacions sexuals, perquè el fantasma d'un possible embaràs li produeix malsons.
Per tant, cal utilitzar un mitjà adequat i segur.
1

Potenciarem l'ús de preservatius maculí o femení.

2
Parlarem dels mitjans anticonceptius i dels no recomanats en aquesta
fase, que són aquests:
•
Anticonceptius orals: si la dona presenta factors de risc.
•
Coitus interruptus: gens segur.
•
DIU: si mai n'han portat, ara no és el moment de posar-lo.
•
Ogino: impossibilitat de calcular la data d'ovulació.
•
Lligadura de trompes: per la proximitat a la menopausa.
Quan se sap amb certesa que ja ha entrat la menopausa, la dona ja es pot
alliberar dels mètodes anticonceptius per sempre.
9.9.2. INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

Farem un breu repàs de totes elles i una referència més explícita de la SIDA
(HIV), del virus del papil·loma humà (VPH), i de les hepatitis B i C.
Si no tenen seguretat en la fidelitat de la seva parella, s’ha d’aconsellar que
segueixi utilitzant els preservatius (masculins o femenins), informant-li del perquè és
necessària la protecció.
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SUBSTÀNCIES D’ABÚS I SEXUALITAT

Alcohol: provoca desig i frustra l’execució.
Consum crònic: Disminueix el desig sexual, la testosterona, l’excitació i
debilita l’eficàcia masturbatòria. En les dones, encara que el prenguin amb
moderació dificulta la resposta orgàsmica.
Opiàcis: sensació sobtada d’onada orgàsmica.
Consum crònic: 66% disminueix el desig sexual. Un 48% disfunció erèctil. Un
27% anorgàsmia. Un 59% ejaculació retrògrada.
Anfetamines: augmenta d’interès i la resposta sexual.
Consum crònic: cap interès pel sexe.
Cocaïna: incrementa el desig, augmenta la durada de l’erecció i intensifica
l’orgasme al dos sexes. Se’ls anomena splash (orgasmes curts i molt intensos).
Consum crònic: Produeix disfunció erèctil, disminueix el desig sexual i
provoca conflictes de parella per gelotípies. (gelosies i sentit de possessió cap a
l’atre).
Èxtasi (MDMA) (droga de l’amor): millora la sensualitat i empitjora el
component genital.
Consum crònic: disfunció erèctil i anorgàsmia.
Marihuana: augmenten les fantasies sexuals i distorsionen el temps
orgàsmic.
Consum crònic: disminueix la testosterona plasmàtica, el nombre
d’espermatozoides, hi ha disfunció erèctil, sequedat vaginal i anovulació.
Tabac: provoca disfunció erèctil i problemes de lubricació a la dona. Algunes
persones pateixen halitosi, cosa que afecta seriosament al desig sexual de la
parella.
POPPERS: (nitrit d’isobutil) utilitzats amb finalitats sexuals en ambients de
discoteca. Es té la percepció que l’orgasme s’allarga i s’intensifica.
Si es combina amb IPD5 (Viagra, Levitra, Cialis) es pot formar una
combinació letal. Si en lloc de ser inhalat és ingerit, pot causar la mort. És
extremadament perillós per les persones que pateixen problemes cardíacs,
pulmonars, anèmies o glaucomes.
Submissió química (S Q): en el 17% de les agressions sexuals s’exposa a la
víctima a les substàncies psicoactives per aconseguir els abusos i agressions
sexuals. Cada any es registren a Espanya més de 6.000 delictes per abusos i
agressions sexuals, en ells els casos de submissió química (S Q) són nombrosos.
Burundanga (escopolamina): hipnòtic per controlar la víctima amb finalitats
il·lícites. El nom popular de Burundanga té origen afrocubà. Significa beuratge o
poció per beure.
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DIAPOSITIVES SESSIÓ 09: 32 – 45

NOTES

T09.32 – Sexualitat i climateri
Premenopausa

Perimenopausa

Postmenopausa

Sufocacions

Sufocacions

Sudoració nocturna

Insomni

Alteracions de la
menstruació

Sequedat vaginal

Osteoporosi

Aprimament de la
paret vaginal

Trastorns
cardiovasculars etc.

Insomni
Cansament

Sufocacions

9 Sequedat vaginal

9 Dolor coital

Ansietat
Canvis d’humor
9 Disminució del desig

Major freqüència en
les miccions
Dolors musculars

sexual

NOTES

T09.33 – Consells de la llevadora
Informar dels canvis que experimenten els genitals
femenins.
Aconsellar la utilització de lubricants vaginals.
Argumentar el joc sexual (petting).
medicaments que retarden o dificulten l’orgasme.
fàrmacs inhibidors del desig sexual.
factors que inhibeixen el desig sexual.

NOTES

T09.34 – Manca del desig sexual
Quan es detecta una disminució o manca de desig
sexual cal treballar les causes.
físics
Factors endògens

hormonals
psicològics

Causes
d’inhibició

relació de parella
Factors exògens

entorn familiar
altres àmbits
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NOTES

T09.35 – Inhibidors del desig sexual
fàrmacs

altres factors

Antidepressius.

Cistitis, vaginitis, disparèunia.
Rutina sexual.

Hipotensors.

Malestar conjugal.
Cansament.

Tractaments
anticancerígens.

Estrès.
Depressió.

Antihistamínics.

Malalties (hipotiroidisme,
diabetes no compensades, etc.)

Antiandrogènics.

Càrregues familiars.

Anticonvulsionants.

Substàncies d’abús.

NOTES

T09.36 – Efectes a curt termini de les substàncies d’abús
Alcohol: provoca desigs i frustra
l’execució.
Opiàcis: sensació sobtada
d’onada orgàsmica.
Anfetamines: increment de
l’interès i la resposta sexual.
Cocaïna: Incrementa el desig,
augmenta la durada de l’erecció i
intensifica l’orgasme al dos
sexes. Se’ls anomena splash
(orgasmes curts i molt intensos).
MDMA (éxtasis, droga de
l’amor, eva, nexus ... ): millora la
sensualitat i empitjora el
component genital.
Marihuana: Augmenten les
fantasies sexuals i distorsionen el
temps orgàsmic.

Tabac: Provoca disfunció erèctil i
problemes de lubricació a la dona.
Algunes persones pateixen halitosis,
això afecta seriosament al desig sexual
de la parella.
POPPERS (nitrits d’anil, d’isobutil):
Es prenen per inhalació. Utilitzats amb
finalitats sexuals pel seu efecte
vasodilatador. Es té la percepció que
l’orgasme s’allarga i s’intensifica. Molt
extès en discoteques arreu del món.
Submissió Química: En el 17% de les
agressions sexuals s’exposa a la víctima
a les substàncies psicoactives per
aconseguir els abusos i agressions
sexuals.
Burundanga (escopolamina): hipnòtic
utilitzat per controlar la víctima.

NOTES

T09.37 – Resposta sexual en la dona menopàusica
Fase d’exitació
Mames
Vermelló pell
Miotonia
Clítoris
Llavis majors
Llavis menors
Vagina
Úter

Augmenten poc.
Menys intensitat i extensió.
Poc augment del to muscular.
Menys freqüència en la resposta, tumefacció.
Ni aplanament, ni separació, ni elevació.
Disminueix el seu gruix.
Disminució, retard en la lubricació i expansió.
Disminució, retard en l’elevació.

Fase estacionària
Aurèola
Llavis menors
Glàndula de Bartholin
Vagina
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NOTES

T09.38 – Resposta sexual en la dona menopàusica
Fase orgàsmica
Miotonía

Quasi mai no hi ha espasmes.

Uretra

Obertura de la uretra.

Recte

Menys contraccions.

Vagina

Menys contraccions.

Úter

Menys contraccions (doloroses).

Fase de resolució
Mugró

Desapareix l’erecció lentament.

Uretra

Urgència urinària, cremor.

Vagina

Ràpida involució de la vagina i de la plataforma
orgàsmica.

Úter

No s’obre el coll.

NOTES

T09.39 – El massatge en les relacions sexuals

massatge

massatges frontals de l’abdomen i pit
(moviment

de lluna)

d’esquena
(moviment final)

acaronament de genitals i pits
genitals exteriors

genitals interiors

cercant el punt “G”
Font: Masaje erótico para parejas

NOTES

T09.40 – Estimulació dels llavis majors
Forma bombada del periné

Llavis menors
oberts per observar
la mucosa interna

Debilitat anells
fibrosos : cistocele
rectocele i lateral

Resposta a estímuls neurològics (tocs al periné)
Distància ano-vulvar inferior a 3 cm
Font: [làmina] Netter M.D. CIBA
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NOTES

T09.41 – Estimulació del clítoris

Font: Tu sexo es tuyo

NOTES

T09.42 – Estimulació del punt Gräfenberg (punt “G”)

Fonts: (esquerra) Î El músculo del amor. (A la dreta) Î [full informatiu] excercicis incontinència. Laboratorios UNITEX-HARTMANN

NOTES

T09.43 – Localització del punt “G” masculí -G spotspot-

Font: [diagrama] http://makeloveforlife.com/wordpress/diagram-for-male-g-spot (lliure ús, consulta 21.03.2011)
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NOTES

T09.44 – Estimulació del penis

Font: Tu sexo es tuyo

NOTES

T09.45 – Les posicions en les relacions sexuals
El joc en les
relacions sexuals

Estampa japonesa
del segle XVI

Posició de descans ell o ella

Posició de reclinació

Posició de costat o cullera

Posició perpendicular amb gir
gradual fins aconseguir el “69”
Fonts: Trampas y claves sexualesÎ (estampa japonesa), Envejecer juntas Î (imatges restants)

Posició de genolls
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10. AUTOCURES I TRACTAMENTS ALTERNATIUS
Objectiu de la sessió
√

Recordar a les dones els avantatges dels recursos propis (dieta, exercici físic i
relaxació) i informar de tots els tractaments alternatius que poden millorar la seva
salut.

Contingut
10.1. Mesures higièniques
10.1.1. Dieta correcta
10.1.2. Què cal menjar, restringir i evitar.
10.1.3. Hàbits tòxics que cal modificar.
10.1.4. Exercici físic.
10.1.5. Relaxació.

10.2. Reforçament dels propis recursos per afrontar els problemes de
salut.
10.3. Tractaments alternatius.
10.4. Altres teràpies naturals.
10.5. Diapositives de la sessió 10.
Recursos
√

Pissarra

√
Llibre: La Menopausa, una etapa de la vida –Associació Catalana de Llevadores–.
Sempre que sigui possible, es fa lliurament d’un exemplar a cada dona en aquesta
sessió o es facilita l’accés d’internet: http://www.llevadores.cat/html/publicacions/txtassocia.htm
(consulta 25.06.2011).

Activitat
Propiciar que les dones puguin expressar la seva opinió sobre els recursos propis i
els tractaments alternatius.
Avaluació
Considerem assolit l'objectiu si:
•
Es genera participació.
•
Les dones assumeixen la iniciativa de trobar solucions als trastorns de la menopausa
utilitzant sobretot els propis recursos.
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CONTINGUT SESSIÓ: 10 – AUTOCURES I TRACTAMENTS ALTERNATIUS
10.1

MESURES HIGIÈNIQUES
10.1.1 DIETA CORRECTA

Ingesta diària:
• 20% de productes làctics.
• 20% d'hidrats de carboni.
• 10% de proteïnes.
• 50% de verdures (crues o cuites).
• Un got d'aigua fluorada (“vichy”).
• Una quantitat abundant d'aigua o tisanes.
10.1.2 QUÈ CAL MENJAR, RESTRINGIR I EVITAR

Cal menjar: verdures, fruita fresca, peix, cereals, làctics desnatats i oli
d’oliva.
Cal restringir: carns, ous, marisc, formatges, refrescos, sucres.
Cal evitar:
embotits, xocolates, pastisseria (preferentment industrial),
menuts (tripa, freixures).
10.1.3 HÀBITS TÒXICS QUE CAL MODIFICAR

Evitar el sucre refinat, l’arròs i farines refinades, disminuir el cafè, reduir
l’alcohol, i suprimir el tabac.
10.1.4 EXERCICI FÍSIC

Gimnàstica de manteniment, passeig, natació, prendre una mitjana de 15
minuts diaris de sol per sintetitzar la vitamina D.
Higiene postural, exercicis de Kegel, utilitzar preferentment roba de cotó per
l’exercici físic (sessió núm. 05).
Relaxació.
10.2

REFORÇAMENT DELS PROPIS RECURSOS PER AFRONTAR ELS PROBLEMES DE SALUT
Osteoporosi

Dieta rica en calci, evitar l’excés de proteïnes i cafè.
Exercici físic moderat.
Romandre un mínim de 15 minuts diaris a l’aire lliure per rebre els beneficis
del sol.
Sufocacions
Relaxació, ambient fresc, aigua freda als canells, mans, i galtes.
Roba de cotó, aliments poc calents, exercici físic moderat.
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Per evitar el risc cardiovascular
Dieta baixa en greixos.
Exercici físic moderat.
Evitar el tabac i el alcohol.
Mesurar el perímetre abdominal que ha d’ésser inferior a 88 cm.
IMC inferior a 30.
Pressió arterial normalitzada.
Cal demanar a la infermera de l’EAP que valori el risc cardiovascular per
prendre mesures de prevenció.
Molèsties d’esquena
Higiene postural.
Exercici físic, natació (crol i esquena).
Massatges.
Molèsties articulars
Exercici d’articulacions.
Atròfia vulvovaginal
Lubrificació correcta, activitat sexual.
Incontinència
Exercicis de Kegel
Exercicis d’hipopressió: per aprendre a contraure el perineu:
a)- Durant 20 segons s’inspira cap en dins endinsant el tòrax i l’abdomen, així
aconseguim que treballin els rectes, oblics i perineu.
b)- Es deixa anar l’aire i es relaxa automàticament el perineu. Així s’agafa
consciència de com es contrau i es relaxa el sòl pèlvic.
10.3

TRACTAMENTS ALTERNATIUS
Fitoteràpia

Consisteix amb el tractament de les malalties amb plantes medicinals. El seu
origen tal com indica el llibre de la Menopausa de l’Associació Catalana de
Llevadores, és tan antic com l’origen de la humanitat. No és una moda més, ja que
un percentatge elevat de la població mundial utilitza aquesta terapèutica actualment.
En l’esmentat llibre hi trobem uns quadres que ens donen a conèixer la utilitat
d’algunes plantes per a aquesta etapa de la vida.
Homeoteràpia
Presenta en forma diluïda (comprimits, solucions diluïdes, pomades,
ungüents) una substància que produeix els símptomes d’una malaltia que ajuda a
curar.
L’aplicació de l’homeoteràpia a la menopausa ajuda a millorar els símptomes
que presenta la dona en aquesta etapa i té com avantatge que els preparats
homeopàtics es fan de manera personalitzada. Per tant, tot i que presentin els
mateixos símptomes, el tractament pot ser diferent.
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Aromateràpia
Les olors aromàtiques intensifiquen
disminueixen el dolor i milloren les malalties.

positivament

els

estats

d’ànim,

Formes d’aplicació:
Inhaladors, que s’absorbeixen a través dels pulmons.
Olis en essència, que s’absorbeixen a través de la pell, ja sigui durant el bany
o mitjançant el massatge.
Massatge
És una teràpia manual. Alleuja la tensió emocional i afavoreix el retorn venós.
Els massatges amb essència d’olis amplien els efectes beneficiosos, (per exemple:
massatge amb oli d’essència de romaní per a símptomes de dolors articulars i
musculars).
Altres teràpies manuals:
Drenatge limfàtic manual: ajuda a drenar els líquids i a absorbir les grasses.
Reflexoteràpia: té propietats antiàlgiques, es fa als peus i les mans.
Acupuntura: inserció d’agulles fines en determinats punts del cos humà.
Shiatsu / Digitopuntura: pressió digital per estimular els punts d’acupuntura a
tot el cos.
Quiropràxia / Osteopatia: corregeix els desequilibris estructurals dels òrgans i
nervis.
Hidroteràpia
Augmenta el flux sanguini i elimina les toxines.
S’utilitza la combinació de l’aigua calenta i freda. (Cal indicar si es pateix una
cardiopatia, perquè podria ser contraproduent).
Balneoteràpia
Hi ha tres possibles tractaments en els balnearis especialitzats per millorar els
símptomes de la menopausa.
• Els banys de fang.
• Els banys d’aigües salines.
• Les cures de Kneipp (combinació de tractaments).
• Altres hidroteràpies: sauna i dutxa escocesa.
Ioga
Alleuja els símptomes emocionals, mitjançant la relaxació mental, la meditació
i els exercicis de respiració.
Es practica a partir de les posicions anomenades “asana”.
10.4

ALTRES TERÀPIES NATURALS
Flors de Bach: són sistemes d’autoajuda amb components florals que tracten
la persona i les causes de la seves dolences, però no els seus símptomes.
Trofoteràpia: fruites i verdures d’acció curativa.
Mineraloteràpia: efecte curatiu d’alguns minerals.
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Litoteràpia: efecte curatiu d’algunes pedres.
Organoteràpia – Opoteràpia: teràpia a base de sucs o extrets de teixits o
d’òrgans animals, en especial de glàndules endocrines.
Isoteràpia: tractaments amb sèrums obtinguts a partir de l’agent que produeix
la malaltia.
Musicoteràpia: la música com a teràpia beneficiosa per el cos.
Magnetoteràpia: tractaments mitjançant l’aplicació d’un camp magnètic.
Helioteràpia: popularment s’anomena banys de sol.
10.5

DIAPOSITIVES SESSIÓ 10: 46
NOTES

T10.46 – Autocures i Tractaments alternatius
Autocures:
Dieta equilibrada
Exercici físic

T.Alternatius:
Hidratants vaginals
Reforçament dels
recursos propis
Tractaments:

Relaxació

Homeoteràpia
Fitoteràpia

Mesures higièniques

Aromateràpia
Massatge
Hidroteràpia

Educació sanitària

Balneoteràpia
Ioga
Flors de bach ...

Font: [portada llibre] La Menopausa una etapa de la vida
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11. ANDROPAUSA I QÜESTIONARI DE CLOENDA
Objectiu de la sessió:
√

Informar de l’andropausa.

√

Copsar l'opinió de les participants al curs per valorar:
• Si han descobert les possibilitats que tenen de treballar a favor de la salut,
tant a nivell individual com familiar.
• Si s'han acomplert les expectatives que tenien abans de fer el curs.
• Si consideren necessari iniciar activitats o accions concretes per aconseguir
una millora personal.

Contingut
11.1. Andropausa.
11.2. Farmacologia per millorar la disfunció sexual.
11.3. Presentació de les diapositives 47 – 49.
11.4. Treballar el qüestionari de cloenda.
11.5. Diapositives de la sessió 11.
Recursos
√

Paper i bolígrafs.

√

Qüestionari.

√

Transparències o diapositives específiques de la sessió 11.

√

Tècniques de treball en grup.

Activitat
•

Sessió informativa sobre l’andropausa.

•
Amb les dones assegudes en cercle o semicercle de manera que faciliti la
comunicació i interrelació de les participants, s’emplena el full de valoració del curs per part
de cada dona, mitjançant el qüestionari de cloenda.

Avaluació
Valoració de la participació.
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CONTINGUT SESSIÓ 11 – ANDROPAUSA I QÜESTIONARI DE CLOENDA
11.1

ANDROPAUSA

L’Andropausa és el conjunt de canvis que pateixen els homes a partir dels 55
anys a causa de la declinació gradual i progressiva de les funcions orgàniques i
psicològiques masculines. Les més habituals són la disfunció sexual i la degeneració
de la pròstata.
11.2

FARMACOLOGIA PER MILLORAR LA DISFUNCIÓ SEXUAL

S’anomena disfunció sexual la incapacitat de tenir una activitat sexual
satisfactòria. Les causes poden ser físiques, psicològiques o la combinació de les
dues.
La disfunció sexual fisiològica és la deficiència del funcionament dels òrgans
sexuals, produïts per l’atròfia o la disminució de l’estimulació nerviosa, que impedeix
una activitat sexual normal.
En l’home es produeix un deteriorament de la funció erèctil del penis i en la
dona la falta de desig sexual li dificulta aconseguir l’orgasme.
La disfunció erèctil (DE) es calcula que afecta en major o menor grau a la
meitat dels homes entre els 40 i els 70 anys. En la majoria dels casos millora amb un
tractament farmacològic.
Les especialitats farmacèutiques més conegudes són:
Viagra o pastilla blava
El sildenafil (compost UK-92,480) és un fàrmac utilitzat per tractar la disfunció
erèctil i la hipertensió arterial pulmonar. Va sortir al mercat cap a l’any 2000.
El Tadalafil i el Vardenofil
Coneguts comercialment com Levitra, són altres medicaments semblants a la
viagra.
La Daproxetina
S’administra a homes entre 18 i 64 anys per millorar la ejaculació precoç.
Aquesta disfunció sexual afecta a un 30% dels homes.
Alprostadil (PG E1)
S’utilitza en el tractament de la disfunció erèctil (impotència). Etiologies
neurològiques, vasculogèniques, psicogèniques o la seva combinació. La injecció
d’alprostadil es fa al costat lateral del penis.
Les fórmules transuretrals (supositori molt petit anomenat pellet, que
s’introdueix a l’orifici del penis), estan del tot desaconsellats per la baixa eficàcia i els
efectes secundaris que provoquen.
Uprima comprimits 2 mg
Clorhidrat d’apomorfina, medicament sublingual que s'utilitza per a tractar la
disfunció erèctil.
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PRESENTACIÓ DE LES TRANSPARÈNCIES. 47 – 49

11.4

TREBALLAR EL QÜESTIONARI DE CLOENDA
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Amb aquesta enquesta es pretén saber:
• La valoració global que les dones fan del curs.
• Si treballen els trastorns de salut provocats per la menopausa.
• L’acompliment de les expectatives que tenien del curs.
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DIAPOSITIVES DE LA SESSIÓ 11: 47 – 49

NOTES

T11.47 – Andropausa
És la declinació gradual i progressiva de les funcions
orgàniques i psicològiques de l’home. Els sexòlegs
Masters i Johnson han descrit 6 punts específics
que contribueixen a la involució sexual de l’home.
1 – Monotonia en la relació sexual

4 – Excessos de menjar o beguda

L’avorriment en la relació sexual
produeix una pèrdua d’interès.

Disminueixen el desig sexual.

5 – Malalties mentals o físiques
2 – Preocupació econòmica
L’home que s’obsessiona per la seva
seguretat professional i econòmica.

3 – Fatiga física o mental
És un element molt important en la
involució sexual masculina.

En processos aguts el trastorn acostuma
a ser transitori tot i que sempre s’ha de
consultar amb el metge.

6 – Temor a la impotència
Quan es produeixen les primeres
absències d’erecció, pocs homes
busquen ajuda en un professional.

NOTES

T11.48 – Anatomia del penis

Cossos cavernosos
Gland

Artèries, venes, nervis
Uretra

Cos esponjós

Font: [ìmatge document informatiu] Lo que debemos saber sobre disfunción eréctil. Grupo Pfizer

NOTES

T11.49 – Tractament en les disfuncions erèctils
Tractament psicològic:
Eliminar angoixa
Reeducar conducta sexual
Possible anomalia orgànica

Tractament mecànic:
Aparell de succió: anella amb
retenció de sang a la base del penis

Tractament farmacològic:
Oral:
citrat de sildenafil: viagra®
citrat de tadalafil: cialis®
vardenafil: levitra®
presenten com a risc: priapisme

Mecànic: aparell de succió

clorhidrat de dapoxetina: priligy®
tractament de l’ejaculació precoç

Sublingual:
clorhidrat d’apomorfina

Intracavernós:
alprostadil injectable: caverject®

Farmacològic intracavernós

Font: [imatges document informatiu] Lo que debemos saber sobre disfunción eréctil. Grupo Pfizer
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–QÜESTIONARI DE CLOENDA–
1. Les expectatives que tenies del curs, s'han complert?
[ ] SÍ

[ ] NO

- Per què?

2- Relacions socials:
Han augmentat o millorat?
[ ] SÍ

[ ] NO

En quins aspectes?

3- Has aconseguit més temps lliure?
[ ] SÍ

[ ] NO

Com?

Per què no?

4- T'has plantejat iniciar o recuperar activitats físiques o de lleure que t'ajudin a augmentar o millorar
la teva salut? Quines?

5. Comentari global del curs:

Temps de cada sessió:
[ ] Ideal

[ ] Curt

[ ] Llarg

6- Hi ha algun tema que et sembla que no seria necessari parlar-ne?
[ ] SÍ

[ ] NO

Quin?

7- Hi ha algun tema/es dels quals no se n'ha parlat i t'hauria agradat parlar-ne? Digues quin/s

8- És una experiència que recomanaries a una amiga?
[ ] SÍ

[ ] NO

Comentari:

- Suggeriments que faries per millorar el curs:
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