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Resumo 

 

 

 

 

          No período do climatério, cerca de 80% das mulheres são acometidas 

pelas consequências do hipoestrogenismo: alterações fisiológicas, 

psicológicas, ondas de calor, nictúria, alterações de humor. Essas modificações 

contribuem para o aumento da prevalência de insônia nessa fase, que atinge 

cerca de 28% a 63% das mulheres pós-menopausadas. A presença de tais 

sintomas associados a condições sócio-culturais, como a aposentadoria, a 

valorização da juventude, o envelhecimento, refletem diretamente na qualidade 

de vida dessa população. Como a terapia hormonal tem sua indicação 

individualizada e não indicada em alguns casos, a procura por terapias 

coadjuvantes ou substitutivas é crescente, incluindo a massagem terapêutica, 

que pode aliviar os sintomas da insônia no período climatérico. O presente 

estudo é apresentado em dois trabalhos. O primeiro, um estudo piloto com sete 

voluntárias, que avaliou o efeito da massagem terapêutica em mulheres pós-

menopausadas com insônia e apresentou melhora objetiva e subjetiva no sono. 

Os resultados deste estudo nos levaram à elaboração do segundo trabalho, 

randomizado e controlado. O trabalho 2 avaliou quarenta e quatro mulheres 

distribuídas em 3 grupos, controle, movimento passivo e massagem 

terapêutica. Os resultados dos questionários mostraram melhora no sono, nos 

sintomas climatéricos e na qualidade de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Climatério 

 

          O aumento da expectativa de vida possibilitou às mulheres vivenciar  

processos do seu desenvolvimento natural, que foram impossíveis à gerações 

anteriores (Vigeta e Bretãs, 2004). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), os avanços da medicina e as melhorias nas condições 

gerais de vida da população repercutem no sentido de elevar a média de vida 

do brasileiro, de 45,5 anos de idade, em 1940, para 72,7 anos, em 2008. Para 

a população feminina, que soma 55,8% das pessoas com mais de 60 anos no 

país, a expectativa de vida é de 76,7 anos (IBGE, 2008). Os sintomas do 

climatério já foram descritos há mais de 200 anos. Os relatos associavam a 

parada do fluxo menstrual a mecanismos físicos, a atrofia vaginal e sintomas 

urinários (Pedro et al., 2003). Somente a partir da segunda metade do século 

XX, devido aos avanços tecnológicos no campo da saúde que elevaram 

progressivamente a expectativa de vida feminina, desencadeou-se interesse 

crescente pelas questões ligadas ao envelhecimento feminino, ampliando o 

reconhecimento do climatério para além de um período de encerramento da 

vida reprodutiva (De Lorenzi et al., 2006). 

          Embora o termo climatério seja referido como sinônimo de menopausa, 

esse representa a cessação permanente das menstruações por um período de 

doze meses, devido a perda da função folicular dos ovários, que instala-se 

geralmente por volta dos 50 anos. Climatério é o período de transição entre a 

fase reprodutiva para a não reprodutiva durante o qual ocorre a menopausa.  O 
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climatério é caracterizado por mudanças endócrinas devido ao declínio da 

atividade ovariana; mudanças biológicas em função da diminuição da 

fertilidade; e mudanças clínicas consequentes das alterações do ciclo 

menstrual (Pedro et al., 2003). Isso faz desse período, uma fase crítica na vida 

feminina devido as numerosas mudanças físicas, emocionais e sociais e pelo 

fato da mulher viver cerca de um terço de sua vida após a menopausa, o que 

leva à reflexões sobre o impacto da longevidade na qualidade de vida dessa 

população (Banister, 2000). Por volta dos 36-40 anos, quando se constatam as 

primeiras alterações endócrinas decorrentes não só da exaustão dos folículos 

ovarianos, mas também da dessincronização dos sinais neuronais no 

hipotálamo (Gracia et al., 2005;Aldrighi et al., 2002),  dá-se a fase de transição 

menopausal precoce, com irregularidades menstruais devido as sutis 

alterações hormonais. Com o avançar da idade, as concentrações sanguíneas 

dos hormônios folículo estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH) 

aumentam e de estradiol diminuem, e provocam importantes alterações 

menstruais, como amenorréias prolongadas, caracterizando o estágio da 

transição menopausal tardia. Após um período de amenorréia de 12 meses, 

denomina-se o período pós-menopáusico, que se estende até o fim da vida da 

mulher (Gracia et al., 2005). As principais repercussões na saúde da mulher, 

na transição menopausal, são multifatoriais, pois ocorrem não só pelas 

flutuações fisiológicas da concentração sérica dos estrogênios, mas também 

pelo impacto da idade e das mudanças no estilo de vida. Na perimenopausa, 

período que compreende um ano antes e um ano após a data da última 

menstruação, se observa o declínio da fertilidade, sangramento uterino 

irregular, sintomas vasomotores, transtornos do sono, alterações na memória e 
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depressão e na pós-menopausa alterações urogenitais, disfunção sexual, 

aumento de peso, alterações da pele, dos olhos, pêlos e dentes. As 

consequências a longo prazo, resultantes das concentrações reduzidas dos 

esteróides, incluem um maior risco para doenças como osteoporose e 

possivelmente, doença cardiovascular (Aldrighi et al., 2002).  

          Os sintomas vasomotores, comumente denominados fogachos, ondas de 

calor, caracterizam-se pelo aparecimento de calores súbitos, transitórios, 

localizados no rosto e tronco e de intensidade variável (nos dedos, a 

temperatura pode atingir elevação de 1°C – 7°C), seguidos de intensa 

sudorese. Sua prevalência varia entre as diferentes culturas, acomete 75% das 

mulheres norte-americanas e 25% das japonesas. Os fogachos representam o 

segundo sintoma mais frequente da perimenopausa (a irregularidade menstrual 

é o primeiro sintoma); potencialmente podem alterar a qualidade de vida, seja 

nas atividades diárias, seja na qualidade do sono. A etiologia ainda é motivo de 

especulação; postula-se que a redução dos estrogênios desequilibre os 

neurotransmissores cerebrais, favorecendo sua gênese (Aldrighi et al., 2002). 

 

1.2 Climatério e Insônia  

 

          A insônia representa o distúrbio do sono mais frequente em mulheres na 

peri e após a menopausa. A insônia frequentemente se associa a fadiga, falta 

de motivação, irritabilidade, além de propiciar maior risco de infarto do 

miocárdio. Não está claramente compreendido como as flutuações esteróidicas 

da perimenopausa favoreça a insônia; parece que os fogachos noturnos seriam 
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a explicação. Além do hormonal, outros fatores estão também implicados, 

como o envelhecimento e os estresses sociais (Aldrighi et al., 2002).  

 

          A insônia é um sintoma que pode ser definido como dificuldade em iniciar 

e/ou manter o sono, ao menos por um mês, com presença de sono não 

reparador, ou seja, insuficiente para uma boa qualidade de alerta e bem estar 

físico e mental durante o dia, com consequente comprometimento do 

desempenho nas atividades diurnas (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, DSM-IV). As queixas de insônia são mais comuns em 

mulheres do que em homens e essa diferença na prevalência entre os gêneros 

se dá acima dos 40 anos (Terashima et al., 2004; Hachul et al., 2007). Estudo 

de Aldrighi e colaboradores (2002) mostrou que na peri e pós-menopausa, as 

mulheres utilizam duas vezes mais indutores do sono do que aquelas na pré-

menopausa. 

 Sabe-se que a insônia em mulheres com mais de 30 anos varia de 26 a 

45%, estudos epidemiológicos mostraram aumento da sua incidência após a 

menopausa para cifras entre 28 e 63% (Campos et al., 2005). Sobre a 

prevalência de sintomas climatéricos em população de mulheres no Brasil, 

sabe-se que além dos fogachos e da sudorese, a insônia foi significativamente 

mais prevalente na peri e pós-menopausa, semelhante à descrita em países 

ocidentais desenvolvidos (Pedro et al., 2003; Young et al., 2003). 

 Muitas variáveis têm sido implicadas para entender o binômio climatério-

dificuldades do sono, tais como: sociodemográficas, psicológicas, sintomas 

vasomotores, comportamentos voltados à saúde, condições médicas e a 

autopercepção com relação à saúde. 
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 A avaliação subjetiva da qualidade do sono em mulheres no climatério 

justifica-se, pois a percepção do desconforto permite caracterizar as queixas e 

identificar os fatores que influenciam a qualidade do sono nessa fase (Souza et 

al., 2005). 

 Em estudo populacional, Lee e colaboradores (2005) observaram um 

aumento relevante da incidência dos transtornos do sono na perimenopausa. A 

menopausa foi considerada fator independente para estes transtornos após 

correção dos fatores confundidores como idade, renda ou presença de 

depressão. Neste estudo o diagnóstico foi baseado apenas em questionário, 

sem a realização de polissonografia (PSG). Estudo com 254 mulheres pós-

menopáusicas identificou que os sintomas mais intensos foram os 

vasomotores, referidos por 60.2% das entrevistadas, a irritabilidade e a insônia 

(De Lorenzi et al., 2005). Devido à morbidade importante que estes sintomas 

podem causar, é necessária atenção especial às mulheres na peri e pós-

menopausa. 

 Estudos com parâmetros subjetivos de sono indicam associação 

significativa entre fogachos noturnos e transtornos do sono (Soares, 2006; 

Young et al., 2003) destacando que as correlações entre transtornos do sono e 

a menopausa podem ser confundidas com problemas referentes à idade, 

incluindo depressão, dor crônica e aumento da morbidade, condições que 

afetam o sono negativamente, e que devem ser considerados quando as 

mulheres no climatério buscam a recomendação médica (Hachul et al., 2009). 

 Apesar de estudos relatarem que as dificuldades do sono aumentem 

sensivelmente durante a transição da menopausa (Terashima et al., 2004; 

Souza et al., 2005), os dados sobre a qualidade do sono em mulheres no 
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climatério, especialmente as brasileiras, ainda são escassos (Souza et al., 

2005). A insônia é um tema relevante pois o sono influencia todos os sistemas 

fisiológicos, entre eles, a função cardiovascular, a função respiratória, a função 

endócrina e a função termorreguladora (Castro, 2002), e está associada com 

doenças, vulnerabilidade para doença psiquiátrica e diminuição do 

desempenho profissional. Apesar da alta prevalência e das consequências 

significativas, a insônia muitas vezes não é devidamente valorizada e tratada 

(Perlis et al., 2000). 

 

1.3 Terapia hormonal 

 

          Para atenuar a sintomatologia do climatério na vida das mulheres, tem 

sido utilizada a terapia hormonal (TH), que consiste na reposição exógena dos 

hormônios antes produzidos pelos ovários, seja por via oral, vaginal, implantes 

subcutâneos, intramuscular, sublingual, intranasal, percutâneo e através de 

dispositivos transdérmicos (Melo et al., 1999). O primeiro relato da terapêutica 

de reposição hormonal para atenuar os sintomas da menopausa se deu em 

1932 (Castro, 2002), desde então era utilizado pelos seus benefícios em 

reverter os sintomas neurovegetativos, melhorar o trofismo urogenital, diminuir 

o risco de doença cardiovascular, dificultar a perda óssea e diminuir as 

chances de ocorrer o mal de Alzheimer (Melo et al., 1999; Fernandes et al., 

2000; Melo et al., 2002). 

 Alguns estudos desenvolvidos na última década sobre os efeitos da TH 

têm provocado polêmica no meio científico pelos resultados obtidos. O Heart 

and Estrogen/progestin Replacement Study (HERS) Research Group, (Hulley 
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et al., 1998), avaliou em grande escala o efeito protetor da reposição hormonal 

em mulheres na menopausa, e obteve resultados conflitantes. Foram 

analisadas 2763 mulheres com doença coronariana, todas na pós-menopausa 

com idade média de 66,7 anos, por um período médio de 4,1 anos, divididas 

em dois grupos: um recebeu placebo e o outro TH (uma combinação de 

estrógeno equino conjugado com acetato de medroxiprogesterona). No grupo 

que recebeu TH houve um aumento do número de tromboembolismo venoso e 

colelitíase em comparação ao grupo que recebeu placebo. A comunidade de 

investigação científica criticou o resultado alegando não terem sido estudadas 

mulheres no início da menopausa (mais jovens) e saudáveis. 

 Outro estudo foi realizado por WHI (Women‟s Health Initiative 

Investigators, 2002), onde acompanharam 16.608 mulheres na menopausa, 

com idade entre 50 e 79 anos com e sem doença coronariana prévia, 

randomizadas em dois grupos: um placebo (8102 mulheres) e outro com TH 

(8.506 mulheres). Este estudo foi planejado inicialmente para durar 8,5 anos, 

foi interrompido com 5,2 anos por apresentar aumento significativo de doença 

coronária, câncer de mama, acidente vascular cerebral e tromboembolias, nas 

mulheres do grupo que recebeu TH. Os autores concluíram que os riscos 

excederam os benefícios e que esta terapia não deveria ser iniciada ou 

continuada para prevenir doenças crônicas. 

           Assim, desde a publicação dos principais resultados do WHI, pacientes 

e médicos tornaram-se mais relutantes em utilizar terapias com estrógenos por 

longo prazo, particularmente para mulheres que já apresentam maior risco para 

doenças cardiovasculares ou câncer de mama. 
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 Embora Young et al. (2003) não tenham observado melhor qualidade de 

sono nas pacientes em uso de terapia hormonal, pesquisadores como 

Polokantola et al. (2001) recomendam a TH como primeira escolha no 

tratamento da insônia na pós-menopausa, estudos como o WHI apontaram 

alguns riscos ao seu uso. É importante assinalar que a hormonioterapia 

substitutiva no climatério não deve ser usada de modo aleatório e 

indiscriminado, mas sim individualizada às necessidades de cada mulher, 

respeitando-se as eventuais contra-indicações. O tempo de uso também deve 

ser particularizado para cada paciente. Assim, houve um aumento da procura 

por terapias não-hormonais para o manejo desses sintomas, incluindo o uso de 

antidepressivos ou terapias comportamentais (Bardel et al., 2002; Soares, 

2006). 

 

1.4 Tratamento da insônia 

 

          As opções terapêuticas para a insônia incluem tratamento 

farmacológico e/ou não farmacológico. No tratamento farmacológico são 

utilizados atualmente antidepressivos, hipnóticos não benzodiazepínicos 

(seletivos de receptores GABA), benzodiazepínicos, valeriana, agonistas de 

melatonina, entre outros. No entanto, outras opções de tratamento são 

consideradas, pois existem efeitos colaterais às medicações como 

dependência, hipotensão ortostática, visão turva, constipação intestinal e 

xerostomia. 

 Os tratamentos não farmacológicos como as terapias comportamentais 

(higiene do sono, restrição do sono, controle de estímulos e relaxamento) e a 
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terapia cognitiva, atuam sobre os fatores que predispõem e que mantêm a 

insônia (Perlis et al., 2000). 

 

1.5 Terapia hormonal e Insônia 

 

          A literatura é controversa em relação à melhora do sono com a 

hormonioterapia na pós-menopausa. Alguns estudos mostraram melhora na 

qualidade do sono (Polo-Kantola et al., 1998; Assums et al., 1998), enquanto 

outros não relacionaram tal achado (Ledesert et al., 1995; Moe et al., 1997). 

 Os efeitos da reposição estroprogestativa no sono foram inicialmente 

descritos em três estudos que utilizaram polissonografia (Thomson et al., 1977; 

Schiff et al., 1979; Erlik et al., 1981). Esses autores registraram os estágios do 

sono através do eletroencefalograma, do eletrooculograma e do 

eletromiograma pelos critérios descritos por Rechtschaffen e Kales (1968). 

 Thomson e Oswald (1977), em estudo placebo-controlado verificaram 

diminuição no número de despertares e aumento do sono de movimentos 

oculares rápidos (REM) durante o uso da estrogenioterapia. Não avaliaram, 

porém, a queixa subjetiva de sono. 

 Schiff et al. (1979) mostraram que a administração de estrogênios 

conjugados, promovia menor latência do sono, maior período de sono REM 

comparado ao placebo. Os seus achados foram semelhantes aos de Thomson 

(1977) no que diz respeito ao aumento do REM. Estudos placebo-controlados 

mostraram após a estrogenioterapia, diminuição na latência do sono 

(Regestein et al., 1981; Brugge et al., 1989; Polo-Kantola et al.,1998), 

diminuição de despertares após o início do sono (Thomson et al., 1977; Polo-
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Kantola et al., 1998) e aumento no tempo total de sono (Thomson et al., 1977; 

Schiff et al., 1979). 

 

          Purdie et al. (1995), em estudo placebo controlado, randomizado, 

utilizando estrogênios conjugados associados a norgestrel, observaram 

melhora dos sintomas climatéricos, mas não a qualidade do sono através de 

registros polissonográficos. 

          Estudo realizado por Hachul et al. (2008) mostrou que a terapia hormonal 

diminui o número de despertares e promove melhora na qualidade do sono em 

mulheres na pós-menopausa. 

 A terapia hormonal deve ser individualizada, considerando-se os riscos e 

os benefícios. A alimentação adequada, a ocupação mental e o exercício 

regular, que pode aumentar o tempo total de sono e diminuir a latência do sono 

(Llanas et al., 2008), são medidas de prevenção primária e secundária das 

doenças mais prevalentes depois da menopausa (Castro, 2002). Muitas 

mulheres buscam recursos alternativos como alimento à base de soja, algumas 

ervas medicinais, acupuntura e yoga. Pesquisas estão sendo feitas a fim de 

comprovar os benefícios desses recursos não convencionais e não 

farmacológicos (Kronenberg et al., 2002). 

 

          Nesse sentido, Aldrighi e colaboradores (2002) ressaltam que o uso de 

hormônios representa uma pequena parcela dentro de um grande universo de 

intervenções preventivas, e a menopausa, não deve ser interpretada como um 

sinal de declínio, mas como um fenômeno salutar que pode sinalizar um 

momento altamente positivo, ou seja, permite avaliar as reais necessidades de 
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saúde. O período climatérico representa uma importante parcela da medicina 

preventiva, e a mulher nesse período, representa um significativo desafio para 

todos os profissionais de saúde, sabendo-se que a doença não é 

necessariamente melhor tratada por medicamento ou cirurgia, mas por 

medidas preventivas que permitam o adiamento da instalação da doença.  

Nesta perspectiva, surgem alternativas com o objetivo de minimizar as 

degenerações causadas pelo hipoestrogenismo e aliviar os sintomas sem 

causar danos à saúde da mulher. 

 

1.6 Massagem terapêutica 

 

          A utilização das terapias da medicina alternativa e complementar é feita 

em vários países, e mais frequentemente pelas mulheres. Em muitos países 

Europeus e na Austrália foi usada por mais de 50% da população; nos Estados 

Unidos, em 1990 estimou-se que 425 milhões de pessoas procuraram algum 

tipo de terapia não convencional, com um gasto estimado em 14 bilhões de 

dólares (Newton et al., 2002), sendo 37,8% de homens e 48,9% de mulheres. A 

procura muitas vezes ocorre devido aos sintomas da menopausa, conforme 

estudo realizado com mais de 15000 mulheres (Kronenberg et al., 2002). 

 O aumento da procura por intervenções não farmacológicas justifica o 

uso das massagens como recurso terapêutico, que além de contribuir para a 

saúde, é segura (Weinrich et al., 1999). 

 Os benefícios da massagem são conhecidos desde a antiguidade, mas 

seus efeitos fisiológicos e terapêuticos são frequentemente questionados, 

principalmente por questões metodológicas, como estudos não randomizados, 
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não controlados e também quanto ao número de participantes (Nedrow et al., 

2006, Manheimer et al., 2009). 

          Embora a massagem seja considerada uma arte terapêutica sem 

fundamentação científica, sabe-se do seu efeito na ativação do fluxo sanguíneo 

arterial e venoso, no sistema linfático, no edema, no tecido conjuntivo e nos 

músculos (Goats, 1994). Os estímulos músculo-cutâneos atuam nos receptores 

de tato, pressão, calor, vibração e dor, e são transduzidos via sistema nervoso 

periférico aos sistemas nervoso autônomo e central (medula e encéfalo), 

desencadeando reações neuroquímicas (Guimarães et al., 1996). Essas 

podem ser clinicamente observadas, como o relaxamento, a melhora do sono, 

a diminuição da frequência cardíaca e respiratória, o aumento dos movimentos 

peristálticos, o aumento da diurese, a diminuição da dismenorréia, o bem estar,  

restabelecendo a homeostase (Chang et al., 1999; Mantle, 1996). 

 Estudos têm relacionado a prática da massagem à modificações 

importantes tanto em aspectos físicos como emocionais. Nos adultos, a 

massagem pode induzir ao relaxamento e ao sono (Oumeish, 2005). A 

massagem reflexa nos pés melhorou a qualidade do sono, a depressão e os 

índices fisiológicos (serotonina plasmática e cortisol sérico) em um grupo de 

idosos (Song et al., 2006). Este mesmo tipo de massagem foi realizada em 40 

mulheres para tratar os sintomas do climatério, a fadiga e parâmetros 

fisiológicos. Observou-se melhora significante dessas variáveis, além da 

diminuição do colesterol total e das frações, dos níveis de triglicérides e do 

nível de cortisol (Lee, 2006). 

 Estudos têm mostrado melhora da insônia e a ação anti-estresse da 

massagem (Field, 2002; Schiff, 2006; Zhou et al., 2006). O uso da medicina 
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complementar e alternativa mostrou em um grupo de 100 mulheres que 50% 

utilizou alguma terapia complementar, e o resultado do tratamento foi 

considerado eficaz (Factor-Litvak et al., 2001). Outra pesquisa com 886 

mulheres descreveu a prevalência do uso das terapias alternativas nos 

sintomas da menopausa, e concluiu que as mulheres com queixa de insônia 

tiveram como principal escolha as terapias corporais dentre as demais 

categorias (Newton et al., 2002). 

 Tendo em vista os benefícios que a massagem pode proporcionar como 

terapia não farmacológica, isolada ou associada a outras formas de tratamento, 

faz-se necessário estudos sistematizados sobre os reais benefícios desta 

técnica terapêutica para tratar os sintomas do climatério. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

          Como exposto acima, na introdução, faltam estudos com medidas 

objetivas e subjetivas do efeito da massagem terapêutica. O presente estudo 

justifica-se pela importância de um tratamento abrangente, não farmacológico 

que pode ser coadjuvante à terapia hormonal, ou substitutivo aquelas em que 

não há indicação para tal uso ou não há aceitação, onde buscamos através da 

técnica proposta a diminuição dos sintomas e consequente melhora da 

qualidade de vida de mulheres menopausadas com insônia. 

      O presente trabalho se apresenta conforme as normas da pós-graduação 

(UNIFESP), que possibilita a adequação da tese, pelo fato do autor ter duas 

publicações na mesma linha. Assim, o formato a ser seguido é: introdução, 

justificativa, objetivo, tradução das metodologias e dos resultados publicados e 

discussão, e apresenta como eixo orientador a redação dos trabalhos 

publicados.  
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3. OBJETIVO 

 

Principal 

          Avaliar de forma sistematizada os efeitos da massagem terapêutica na 

qualidade do sono e nos sintomas do climatério em pacientes na pós-

menopausa com insônia. 

 

Secundário 

          Avaliar os efeitos da massagem terapêutica nos sintomas de ansiedade, 

depressão e estresse em mulheres na pós-menopausa com insônia. 
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4.TRABALHOS PUBLICADOS 

 

Trabalho 01: Helena Hachul, Denise Oliveira, Sérgio Tufik, Lia Bittencourt. 

Effect of massage in postmenopausal women with insomnia – pilot study. 

CLINICS 2011; 66(2):343-346. (ANEXO 1) 

 

 

Trabalho 02: Oliveira DS, Hachul H, Goto V, Tufik S, Bittencourt LRA. Effect of 

therapeutic massage on insomnia and climacteric symptoms in postmenopausal 

women. Climacteric 2011; in press. (ANEXO 2) 
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4.1 TRADUÇÃO DA METODOLOGIA DO TRABALHO 1 

 

Pacientes 

 

          Nesse estudo foram selecionadas sete mulheres na pós-menopausa com 

insônia: dificuldade em iniciar o sono ou sintomas de insônia ao menos por três 

vezes na semana (média da idade:56.28; DP:1,97), 50 a 65 anos, índice de 

massa corpórea (IMC) ≤30 Kg/m². O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Federal de São Paulo (CEP:0408/07). Nos critérios de 

inclusão as voluntárias deviam estar na pós-menopausa (ao menos 1 ano de 

amenorréia e nível de FSH abaixo de 30 mlU/mL, sem uso prévio de hormônios 

exógenos. Os critérios de exclusão foram problemas sérios de saúde e uso de 

antidepressivos ou indutores do sono. Nós também excluímos mulheres com 

Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono de grau moderado (índice de 

apnéia/hipopnéia na polissonografia maior que 15/hora). 

 

Desenho do protocolo 

 

          As pacientes inclusas no estudo submeteram-se a: entrevista, que incluiu 

a história médica completa, anamnese, e ao Índice menopausal de Kupperman, 

assim como exames ginecológicos e hemograma completos.  

 

Massagem terapêutica 
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          As voluntárias foram submetidas a 16 sessões de uma hora de 

massagem duas vezes por semana e avaliadas quanto aos parâmetros 

psicológicos e fisiológicos.  

 

Questionários 

 

          Os questionários foram aplicados antes e depois da intervenção.  Os 

Inventários de Auto-avaliação (Inventário de Ansiedade Traço-Estado de 

Spielberger-STAI I e II (Spielberger et al., 1970) e Inventário de Depressão de 

Beck (Beck, 1978)), que avaliam o grau de ansiedade e de depressão das 

voluntárias, foram aplicados antes da intervenção, e na 4ª, 8ª, 12ª e 16ª 

sessões. O Diário do Sono (versão Morin, C.) avalia os hábitos do sono, assim 

como as características e qualidade do sono (Morin e Espie (2004); esse 

questionário foi respondido diariamente pelas voluntárias. O Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado (STAI) é formado por 40 afirmações que relatam os 

sentimentos individuais e é dividido em duas partes: STAI I e STAI II – cada um 

composto de 20 afirmações com pontuações de um a quatro. A primeira parte 

avalia a ansiedade estado; a segunda avalia a ansiedade traço. O Inventário de 

Depressão de Beck é formado por 21 questões – quanto maior o resultado 

atribuído em cada questão, maior a depressão do indivíduo. O Diário do Sono é 

um questionário de fácil preenchimento que deve ser respondido 

preferencialmente pela manhã ao acordar e por um período mínimo de duas 

semanas. Este questionário contém informações como o horário de ir para a 

cama, o tempo para iniciar o sono, as vezes que o paciente acorda durante a 

noite, o horário de acordar, de sair da cama, o número de horas de sono, a 
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qualidade do sono e o consumo de álcool e/ou café, assim descrevendo as 

características do sono no período analisado (Consenso Brasileiro de Insônia,  

2003).  

 

Polissonografia (PSG) 

 

          A PSG foi realizada por um sistema computadorizado que compreende 

eletrodos para a eletroencefalografia, eletromiografia, eletrooculografia, 

eletrocardiografia, pletismografia de indutância para registrar o movimento 

abdominal/toráxico, sensores de temperatura e cânula nasal para medir o fluxo 

nasal e oral, um sensor para identificar a posição corporal, um oxímetro de 

pulso fixado a falange distal do paciente para aferir a oxihemoglobina, e um 

sensor de ronco. Após o exame, um médico treinado em PSG analisou o 

estagiamento do sono segundo os critérios de Rechtschaffen and Kales, 1968. 

Os eventos respiratórios foram analisados pelos critérios do Comitê da 

Academia Americana de Medicina do Sono, assim como os despertares e os 

movimentos periódicos de pernas (Iber et al., 2007). Os outros parâmetros do 

sono foram: latência para o sono, latência para o sono REM, eficiência do 

sono, estágios 3 e 4, sono REM. 

 

Análise estatística  

 

          Na análise estatística dos dados, foram usados testes não-paramétricos 

devido a variabilidade dos dados estudados. Para a análise dos inventários, foi 
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usado o Teste de Friedman e para a análise da polissonografia o Teste de 

Wilcoxon (Siegel e Castellan, 2006).  
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4.2 TRADUÇÃO DA METODOLOGIA DO TRABALHO 2  

 

Participantes 

 

          Foram consultadas um total de 204 mulheres no Serviço do Climatério do 

Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), em resposta a divulgação na mídia, em que foram recrutadas 

como voluntárias para esse estudo. Os critérios de inclusão consistiram em: ter 

idade entre 50 e 65 anos, índice de massa corpórea (IMC) menor ou igual a 30 

Kg/m², concentração plasmática de FSH maior que 30 mUl/ml, sem menstruar 

ao menos por um ano e insônia (critérios do DSM-IV). Os critérios de exclusão 

foram doenças clínicas não controladas, como pressão arterial sistêmica, 

diabetes e câncer, uso de terapia hormonal, uso de drogas psicotrópicas, álcool 

e droga de abuso, estar em tratamento psicológico ou tratamento com 

massagem. Excluídos também, na medida do possível,  quaisquer outros 

transtornos do sono claramente diagnosticados pela polissonografia, como a 

Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) e clinicamente 

diagnosticados.  Este protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP 

(# 0408/07). 

 

Desenho do estudo 

 

          Todas as pacientes passaram por uma palestra sobre higiene do sono e 

sobre como o estudo seria conduzido. Elas também receberam orientação para 
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manter contato com os pesquisadores no caso de dúvidas e /ou intercorrências 

clínicas. Na primeira consulta antes da inclusão estas informações eram 

checadas individualmente para garantirmos homogeneidade dos grupos em 

relação às informações fornecidas na palestra. Após a inclusão no estudo, as 

pacientes foram submetidas a PSG e responderam aos questionários. Em 

seguida foi realizada a randomização por sorteio, e as mulheres foram 

distribuídas em três grupos: grupo controle (CTL) (n=15), grupo movimento 

passivo (MP) (n=14) e grupo massagem terapêutica (MT) (n=15). O presente 

estudo teve a duração de 4 meses visando um período em que não estivessem 

mais sujeitas ao efeito placebo. Durante esse período, todas as voluntárias 

receberam 500 mg de cálcio diariamente e estavam cientes de que o 

suplemento não teria efeito nos sintomas menopausais. O cálcio foi fornecido 

como uma conduta do serviço de Ginecologia da UNIFESP. Nesta faixa etária 

onde a necessidade de cálcio diária passa a ser em torno de 1500mg/dia, 

preconizamos 500mg por suplementação e o restante é orientado, indicando-se 

dieta rica em leite e derivados. Esta é a orientação de rotina do setor. Assim, 

padronizamos fornecer para todos os grupos o mesmo aporte de cálcio,  

garantindo a homogeneidade do grupo. Os grupos MP e MT foram atendidos 

duas vezes por semana em sessões de uma hora. Na primeira metade do 

estudo, isto é, na 16ª sessão de massagem e de movimento passivo, os três 

grupos responderam aos questionários citados. No final do estudo, realizaram 

a PSG e os questionários foram aplicados novamente. 

Figura 1 

 

 

 

  

Pré 
 

   Pós 

Anamnese   Controle             2ºm-4ºm Anamnese 
PSG    PSG 
Instrumentos Distribuição  Mov. passivo 2ºm-4ºm Instrumentos 
de avaliação Aleatória   de avaliação 
     
   Massagem 2ºm-4ºm  
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Figura 1 Desenho do estudo 

 

 

 

Instrumentos 

 

As voluntárias foram submetidas a anamnese e a exames ginecológicos e 

complementares (densitometria óssea, mamografia, ultrassonografia 

transvaginal e colpocitologia oncótica). Todas as voluntárias responderam aos 

seguintes questionários: Questionário de Qualidade de Vida na Menopausa 

(Vieira et al., 2007), (MENQOL), consiste de 32 questões classificadas de 0( 

não preocupada) a 6 (extremamente preocupada); o Índice Menopausal de 

Kupperman (Kupperman et al., 1959),  (KMI) um questionário para quantificar 

os sintomas climatéricos como a soma dos sintomas climatéricos relatados 

como leve, moderado ou grave; o Inventário de Ansiedade de Beck (Beck et al., 

1988) (BAI), que avalia a severidade dos sintomas ansiosos usando 21 itens 

que descrevem sintomas comuns de ansiedade (0-nenhum sintoma, 3-

sintomas graves); o Inventário de Depressão de Beck ( Beck et al., 1961) (BDI), 

um instrumento formado por 21 categorias de sintomas e atitudes que 

descrevem manifestações cognitivas, afetivas, somáticas e comportamentais 

da depressão, onde a pontuação maior está associada a sintomas mais graves; 

Inventário de Lipp para Sintomas de Estresse no Adulto ( Lipp e Guevara, 
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1994) (ISSL), que investiga se há um nível de estresse significante de acordo 

com sintomas físicos e  psicológicos relatados nas últimas 24 horas, na última 

semana e no último mês; a presença de estresse é identificada quando pelo 

menos dois valores das adições estão presentes F1+P1>6; F2+P2>3 e 

F3+P3>8, sendo que a cada pergunta dá-se o escore 1: e o Índice de 

Gravidade de Insônia (Bastien et al., 2001) (IGI), que avalia o nível de insônia 

nas duas últimas semanas considerando a dificuldade em iniciar o sono, a 

dificuldade em manter o sono e problemas em despertar muito cedo, onde a 

pontuação maior está associada com insônia mais severa.   

 

          Para o grupo MP, uma profissional treinada manipulou as articulações 

com alongamento suave dos músculos através da flexão do pescoço; extensão 

e rotação dos ombros; extensão e flexão dos cotovelos; flexão e extensão dos 

punhos; adução, abdução, flexão, extensão e rotação das coxas; flexão e 

extensão dos joelhos e rotação dos tornozelos. A sessão também incluiu 

movimentação dos membros superiores, inferiores e da cabeça. Essa 

manipulação foi realizada sem intenção terapêutica, e sim avaliar a relação 

terapeuta-paciente. 

          A massagem foi realizada pela autora do estudo, massoterapeuta 

treinada.  As participantes ficaram deitadas em uma maca e a massagem foi 

feita na cabeça, no pescoço, no dorso, no abdome, nos membros superiores e 

inferiores em decúbito dorsal e ventral. A massagem foi realizada manualmente 

sobre a pele e tecido celular subcutâneo, músculos, fascias musculares e 

tendões, além das articulações, com diferentes técnicas (pressão, 

deslizamento, percussão realizadas com os dedos, com a região tenar, 
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hipotenar, antebraço) em diferentes profundidades e regiões do corpo. Estes 

estímulos foram realizados sobre os canais de energia ou meridianos e sobre 

os pontos de acupuntura neles situados. Foram usados os pontos CS6 

(Neiguan) localizado no antebraço, VG20 (Baihui), na cabeça, Yintang e 

Tayang na face, VC17 (Shanzhong) na região torácica ventral, E36 (Zusanli), 

BP6 (Sanyinjiao), F3 (Taichong) nos membros inferiores (Guimarães et 

al.,1996,  Nghi,1981, Huang et al., 2006, Huang et al. 2009, Yeung et al., 2009).   

Frequentemente estes canais de energia descritos na Medicina Tradicional 

Chinesa correspondem aos trajetos dos nervos e vasos periféricos (Yamamura, 

2003). A sequência realizada foi baseada na massagem terapêutica chinesa 

Tui Na, que integra o sistema médico alternativo Medicina Tradicional Chinesa. 

Não houve recomendações ou restrições em relação a conversação durante a 

massagem que pudessem criar uma situação desconfortável. Todas as 

sessões foram feitas sem conversação estruturada ou terapêutica (Billhult e 

Maatta, 2009). 

          Uma PSG de noite inteira foi realizada usando o sistema digital  

(EMBLA® S7000, Embla Systems, Inc., Broomfield, CO, USA) no laboratório do 

sono durante o tempo habitual de sono das participantes. As variáveis 

fisiológicas seguintes foram monitoradas simultaneamente e continuamente: 

quatro canais para o eletroencefalograma (EEG), dois canais para o 

eletrooculograma; quatro canais para o eletromiograma (região submentoniana, 

músculo tibial anterior, região do masseter e sétimo espaço intercostal), um 

canal para o eletrocardiograma; detecção do fluxo aéreo por dois canais, 

através de um thermocouple (um canal) e pressão nasal (um canal); esforço 

respiratório torácico (um canal) e do abdome (um canal) usando pletismografia 
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de indutância ; ronco  (um canal) e posição corporal (um canal); saturação da 

oxihemoglobina (SpO2); e padrão do pulso. Um técnico treinado avaliou as 

polissonografias pelo estagiamento do sono segundo os critérios de 

Rechtschaffen and Kales (1968). Os despertares, o registro de movimentos de 

perna e eventos respiratórios foram registrados de acordo com os critérios 

estabelecidos pela Academia Americana de Medicina do Sono (AASM, 2007)  

(Iber et al., 2007).  

 

Análise Estatística 

 

          O teste de Wilcoxon foi aplicado na análise dos resultados para 

comparar os períodos pré e pós-intervenção para as variáveis estudadas. A 

análise de variância de Friedman foi usada para comparar os três tempos 

estudados em relação aos resultados dos questionários aplicados. Análise de 

variância de Kruskal-Wallis foi realizada para a comparação entre os três 

grupos. O tamanho do efeito foi calculado de acordo com Cohen (Cohen 

(1988)). O nível de significância foi fixado em p ≤ 0.05. 
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4.3 TRADUÇÃO DOS RESULTADOS DO TRABALHO 1 

 

Sono e queixas clínicas 

a) Questionários subjetivos. Houve melhora significante (p≤0.05) nos 

sintomas de ansiedade e de depressão. 

Figura 1 STAI I – Spielberger State Anxiety Inventory  

Figura 2 STAI II – Spielberger Trait Anxiety Inventory 

Figura 3 BDI – Beck Depression Inventory 

 

Figura 1 – Escores de ansiedade de voluntárias avaliadas pelo questionário STAI-I durante 
sessões com massagem terapêutica.  
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Figura 2 – Escores de ansiedade de voluntárias avaliadas pelo questionário STAI-II durante 
sessões com massagem terapêutica. 
 

Figura 3 – Escores de depressão de voluntárias avaliadas pelo questionário BDI durante 
sessões com massagem terapêutica.  
 

          O Diário do Sono mostrou que todas as participantes sentiram sono mais 

rapidamente, apresentaram melhora gradual na qualidade do sono e 

acordaram sentindo-se melhor. 

b) Polissonografia (PSG). As variáveis objetivas da arquitetura do sono 
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avaliadas pela PSG indicaram que houve uma diferença significante na 

latência do sono REM, no estágio 1 e no estágio 3 e 4. 

 

Tabela 1 – Resultados polissonográficos pré e pós massagem terapêutica (MT) 

 Pré MT Pós MT p 

Latência do sono (minutos) 22 (13) 14 (12) NS 

Latência REM (minutos) 165 (111) 90 (53) 0.01 

Tempo total de sono (minutos) 343 (42) 333 (49) NS 

Eficiência do sono (%) 78 (8) 81 (5) NS 

Estágio 1 (%) 5 (4) 2 (1) 0.04 

Estágio 2 (%) 65 (6) 60 (6) NS 

Estágio 3 e 4 (%) 13 (6) 20 (5) 0.04 

REM (%) 15 (7) 16 (6) NS 

AHI (eventos/hora) 5 (4) 4 (4) NS 

 Valores são expressos como média (desvio-padrão) 
 AHI: Índice de apnéia/hipopnéia; REM: movimento rápido dos olhos 

 

 Seguimento 

As voluntárias foram reavaliadas após um período de um ano. Elas 

não se submeteram a nenhuma outra terapia durante esse período e 

responderam sobre as suas queixas do sono: duas mulheres afirmaram 

que apesar de terem melhorado o sono durante a intervenção com a 

massagem, agora elas estavam sofrendo de insônia. Duas mulheres 

afirmaram que estavam dormindo melhor e três afirmaram não terem 

mais problemas com seu sono atual.    
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4.4 TRADUÇÃO DOS RESULTADOS DO TRABALHO 2 

 

          Duzentas e quatro mulheres foram entrevistadas; 52 delas foram para a 

primeira consulta, e um total de 44 voluntárias completaram o estudo. Nos 

grupos controle e massagem, participaram 15 voluntárias em cada grupo, e no 

grupo movimento passivo foram 14 participantes. As desistências nos grupos 

controle e movimento passivo ocorreram por uma variedade de razões, 

incluindo sem justificativa (1), perda de interesse (1), sem interesse em 

suspender a terapia hormonal (1), sem disponibilidade (2), menstruação (1), 

uso de medicação (fluoxetina) (1) e início de doença (1). No entanto, no grupo 

massagem terapêutica não houve nenhuma desistência ou exclusão. 

 

Dados no pré-tratamento 

  

          As características das voluntárias após a randomização estão detalhadas 

na Tabela 1. Como pode ser visto, os grupos foram similares no momento pré-

tratamento. As características entre os questionários foi a mesma, exceto o 

grupo massagem terapêutica que apresentou menor escore no questionário de 

qualidade de vida.. Em relação aos sintomas menopausais do Índice 

Menopausal de Kupperman, não houve diferença significante entre os três 

grupos. 
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Tabela 1 - Mulheres com insônia na pós-menopausa no momento pré, nos três diferentes 
grupos: Massagem Terapêutica (MT)(n=15), Movimento passivo (MP)(n=14) e Controle 
(CTL)(n=15) de acordo com questionários 

   Variáveis          MT         MP        CTL X²      p    

ISI 14,2(4,1) 16,9(4,3) 15,2(4,8) 2,7    NS 

BDI 11,2(6,2) 12,3(6,8) 16,8(9,1) 3,2    NS 

BAI 8,6(7,9) 12,2(6,6) 13,7(10,5) 3,4    NS 

Menqol 106,6(35,4) 127,3(33,2) 144,2(37,9) 7,6    0,022 

KMI total 1,3(0,6) 1,3(0,6) 1,6(0,7) 2,6    NS 

KMIvasomot 5,6(4,9) 5,1(5,0) 6,1(4,5) 0,2    NS 

ISI: Índice de gravidade de insônia; BDI: inventário de depressão de Beck; BAI: inventário de ansiedade 
de Beck; Menqol: questionário de qualidade de vida na menopausa; KMI: índice menopausal de 
Kupperman. Os dados são expressos como média (desvio-padrão). Resultados da análise de variância 
de Kruskal-Wallis 

 

 

Dados da avaliação dos questionários 

 

          Avaliando o efeito da massagem entre os grupos movimento passivo e 

controle, houve melhora significante na maioria dos questionários aplicados, 

incluindo o ISI (Figura 2), KMI, BDI, MENQOL e BAI. Na avaliação intra-grupo, 

o grupo movimento passivo apresentou melhora no BAI, KMI e ISI, enquanto o 

grupo controle não melhorou em nenhum dos questionários (Tabela 2). Houve 

também melhora significante nos domínios físico (p=,004) e psicológico 

(p=,013) no grupo massagem quando avaliados separadamente no MENQOL. 

Entre os grupos, melhora significante nas pontuações do BDI: MTxCTL 2 

meses de tratamento (p=,039) e final de tratamento (p=,006), BAI: MTxCTL 2 

meses de tratamento (p=,041) e final de tratamento (p=,028), MENQOL: 

MTxCTL pré-tratamento (p=,022), 2 meses de tratamento (p=,002) e final de 

tratamento (p=,001) e do KMI: MTxCTL pré-tratamento (p=,018), final de 
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tratamento (p=,001); MPxCTL final de tratamento (p=,001) foram observadas 

(Tabela 2). O grupo massagem também melhorou de acordo com o ISI: 

MTxMP 2 meses de tratamento (p=,017) e MTxCTL final de tratamento 

(p=,006) (Figura 2). A melhora do grupo massagem alcançou elevado effect 

sizes em todas as comparações (>0,9 quando o effect sizes > 0,8 são 

considerados de grande magnitude), exceto a comparação entre MTxCTL 2 

meses de tratamento no BAI, que obteve o Cohen d de 0,7, de média 

magnitude, também indicativo de efeito clínico relevante de acordo com Cohen 

(Cohen(1988)). A avaliação dos dados do Inventário dos Sintomas de Estresse 

para Adultos mostrou que o grupo massagem teve menos voluntárias com 

estresse (5 (Pré), 4 (2 meses de tratamento) e 2 (pós-tratamento) comparado 

aos grupos movimento passivo (9, 8 e 9, respectivamente) e controle (12, 12 e 

14, respectivamente). O grupo massagem também apresentou uma diminuição 

gradativa do número de voluntárias com estresse, ao passo que o grupo 

movimento passivo apresentou o mesmo número no começo e no final, e o 

grupo controle teve um aumento do número de mulheres com estresse. 

 

Figura 2 Resultados obtidos no Índice de Gravidade de Insônia (ISI), aplicados nos momentos pré, 2 meses de 
tratamento e final de tratamento nos grupos massagem terapêutica(MT), movimento passivo(MP) e controle(CTL). Os 
valores são expressos em mediana. †: MT- Pré > 2m tratamento e Final tratamento (p=0,000); ‡: MP- Pré > Final 

tratamento (p=0,001); ♦: MTx MP (p=0,017; Cohen d=1,15)); ●: MTxCTL (p=0,006; Cohen d=1,34). 
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Tabela 2 – Análise de variáveis subjetivas em mulheres pós menopausadas com insônia nos grupos 
Controle, Movimento Passivo e Massagem Terapêutica nos períodos Pré, 2 meses de tratamento e Final de 
tratamento 

CONTROLE(n=15)       Pré 2 meses 
tratamento 

Final tratamento X
2
 p 

BDI 16,8 ± 9,1              14,9 ± 6,6            15,4 ± 7,0               2,2 NS 
BAI 13,7 ± 10,5            12,4 ± 8,6            13,4 ± 6,9               2,3 NS 
Menqol 144,2 ± 37,9          134,0 ± 30,9        138,0 ± 34,0             0,4 NS 
KMI insônia  5,0 ± 1,0                3,8 ± 1,9              3,8 ± 2,3               7,6 NS 

MOVIMENTO PASSIVO 
(n=14) 

      Pré 2 meses 
tratamento 

Final tratamento X
2
 p 

BDI 12,3 ± 6,8             12,2 ± 8,0            10,9 ± 7,4               2,1 NS 
BAI 12,2 ± 6,6               9,2 ± 6,0‡            10,2 ± 8,1             7,7 0,021 
Menqol 127,3 ± 33,2          112,8 ± 42,6 115,3 ± 43,8             4,0 NS 
KMI insônia  5,1 ± 1,0╨                3,5 ± 1,6             3,5 ± 1,1‡║          17,6 0,001 

MASSAGEM 
TERAPÊUTICA(n=15) 

       Pré 2 meses 
tratamento 

Final tratamento X
2
 p 

BDI 11,2 ± 6,2              8,7 ± 6,4†              6,4± 5,6‡†             11,1 0,004 
BAI 8,6 ± 7,9              6,4± 8,4†               6,4± 7,4†                5,9 NS 
Menqol 106,6 ± 35,4≡         82,6 ± 34,2‡≡      79,8±35,4 ‡≡           8,3 0,015 
KMI insônia  4,9 ± 1,0╨              2,9 ± 2,2              2,1 ± 2,4‡║           27,3 0,000 
BDI: Inventário de depressão de Beck; BAI: Inventário de ansiedade de Beck; Menqol: Questionário de qualidade de vida na 
menopausa; KMI: Índice menopausal de Kupperman. Os dados são expressos como média ± desvio-padrão; x

2
: Chi-square; 

Resultados significantes: p≤0.05. Resultado da análise de variância de Friedman. ‡: Comparação intragrupo nos momentos 
pré, 2meses tratamento e Final tratamento; †: Comparação do efeito do tratamento entre os grupos MTxCTL em 2 meses de 
tratamento e Final tratamento; ≡: Comparação do efeito do tratamento entre os grupos MTxCTL nos três momentos; ╨: 

Grupos MTxCTL e MP no momento pré; ║: Comparação do efeito do tratamento entre os grupos MT, MPxCTL no Final 
tratamento.  

 

 

Resultados coletados da avaliação polissonográfica  

 

Na avaliação intra-grupo, não houve diferença significante no grupo massagem 

de acordo com a PSG, apenas um aumento na saturação mínima (p=0,053) e 

diminuição na latência do sono (p=0,08). O grupo controle apresentou 

diminuição significante na latência do sono (p=0,04) e aumento significante nos 

despertares (p=0,03) (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Avaliações de variáveis polissonográficas em mulheres pós-menopausadas com insônia nos 
grupos Controle, Movimento passivo e Massagem terapêutica nos períodos pré e pós intervenção. 
Resultados do teste Wilcoxon (z) 
           

SD: Desvio-Padrão; Resultados significantes: p≤0.05; ‡: Pré ≠ Pós; Hcalc: Chi-square 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Controle (n=15)   Movimento Passivo (n=14)   
 Massagem Terapêutica 

(n=15)   
Análise de 
Variância 

  Pré Pós   Pré Pós   Pré Pós   

     Kruskal-

Wallis 

  Mean SD Mean SD p Mean SD Mean SD p Mean SD Mean SD p 

Δ% 
H 

calc p 

Latência do sono (min) 16,0‡ 10,7 14,9 20,7 ,044 45,4 53,1 21,1 24,9 ,158 24,0 19,5 16,0 13,0 ,084 ,516 ,772 

Latência REM (min) 105,5 49,7 104,9 75,1 ,733 101,7 38,0 99,2 40,0 ,638 96,0 56,0 96,9 42,9 ,427 1,357 ,507 

Tempo total de sono (min) 349,3 40,0 351,0 46,5 ,776 337,3 56,7 357,1 42,3 ,272 339,7 54,9 351,4 40,2 ,470 1,381 ,501 

Eficiência do sono (%) 79,7 6,3 82,3 8,6 ,280 75,7 12,3 80,7 10,2 ,158 77,8 8,8 78,3 9,1 ,977 1,162 ,559 

Estágio 1 (%) 5,2 3,9 3,8 1,8 ,706 3,7 2,3 3,7 1,5 ,706 3,5 1,7 4,3 2,5 ,245 2,293 ,318 

Estágio 2 (%) 52,7 7,3 56,6 9,4 ,069 54,7 9,6 51,2 9,0 ,149 55,3 9,9 58,6 8,0 ,551 4,489 ,106 

Estágio 3 e 4 (%) 22,1 7,1 21,2 5,9 ,.691 20,9 9,0 22,0 8,2 ,638 22,3 9,2 18,4 5,9 ,320 ,859 ,651 

Sono REM (min) 19,8 5,5 18,2 7,3 ,300 20,4 6,3 22,9 6,2 ,140 18,8 4,6 18,5 6,6 1,000 1,858 ,395 

Estágio 0 (min) 74,3 26,7 62,1 31,1 ,281 64,1 31,0 65,3 29,6 ,826 73,0 28,8 82,7 42,3 ,532 1,627 ,443 

Despertares 
(eventos/hora) 75,4 56,1 90,3 43,8 ,118 84,3 24,2 104,5 54,1 ,124 62,4 30,3 84,7 50,5 ,087 ,103 ,950 

Índice despertares 11,0‡ 5,6 15,7 8,1 ,030 15,2 4,7 17,7 9,1 ,221 12,0 7,2 16,0 10,2 ,.059 ,972 ,615 

Movimento periódico de 
pernas(eventos/hora) 1,4 5,5 3,2 8,5 ,109 4,9 11,0 4,4 9,9 ,833 3,6 8,0 0,4 1,2 ,144 3,304 ,192 

Índice apnéia/hipopnéia 
(eventos/hora) 6,0 3,4 8,1 8,2 ,733 8,9 4,7 9,1 6,9 ,975 5,4 3,8 7,2 6,6 ,173 1,307 ,520 

Saturação basal (%) 95,5 1,2 95,2 2,1 ,780 95,6 1,2 95,5 1,1 ,937 95,2 1,5 95,2 1,7 1,000 ,054 ,973 

Saturação média (%) 94,9 1,5 94,6 2,0 ,382 94,9 1,4 95,0 1,3 ,802 94,5 1,9 94,6 1,9 ,.753 1,524 ,467 

Saturação mínima (%) 87,7 4,0 86,8 5,0 ,453 88,3 2,7 87,2 5,5 ,341 87,5 4,7 88,8 3,4 ,053 5,148 ,076 
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5. DISCUSSÃO 

 

          A massagem terapêutica evidenciou através dos estudos realizados  

diminuição nos sintomas de ansiedade e de depressão; o trabalho 1 mostrou 

melhora subjetiva e objetiva na qualidade do sono e o trabalho 2 apresentou 

alívio nos sintomas climatéricos, melhora no sono e também na qualidade de 

vida. 

          Sabe-se que a prevalência de insônia no climatério é alta, cerca de 28 a 

63%  das mulheres pós-menopausadas têm insônia (von Mühlen et al., 1995, 

Campos et al., 2005). No entanto, poucos estudos avaliam as dificuldades do 

sono na pós-menopausa, principalmente estudos relacionados às terapias 

complementares, apesar da clara repercussão negativa na vida pessoal e 

profissional dessa população. Segundo Daley e colaboradores (2006), grande 

número de mulheres pós-menopausadas buscam as terapias alternativas e 

complementares, 563 foram entrevistadas, 13,7% preferiram o uso da 

massagem e dentre estas, 81,8% afirmaram melhora dos sintomas climatéricos 

após a massagem terapêutica. O uso da medicina complementar e alternativa 

(MCA) tem sido associado à idade avançada, maior escolaridade e pior estado 

de saúde, e os poucos estudos que avaliam o motivo das mulheres com 

menopausa usarem MCA ( Brett e Keenan (2007), van der Sluijs et al., 2007, 

Hill-Sakurai et al., 2008), referem ter maior controle sobre as suas escolhas, ser 

mais natural, apresentar menores efeitos colaterais e serem congruentes com 

seus valores de vida e de saúde (Hill-Sakurai et al., 2008). Por outro lado, 

grande parte dessa população refere não ser informada suficientemente sobre 
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a possibilidade de alívio dos sintomas menopausais com as opções de 

tratamento não convencionais (Armitage et al., 2007). 

          A depressão e a ansiedade são mais frequentes nas mulheres, e estão 

associadas aos transtornos do sono assim como transtornos vasomotores e 

respiratórios, favorecendo o aumento do risco de insônia (O‟Connel, 2005). 

          A massagem promove relaxamento (Oumeish, 2005). Em revisão da 

literatura que avaliou os efeitos da massagem no relaxamento, conforto e sono, 

Richards e colaboradores (2000), referiram que o efeito mais consistente da 

massagem em pacientes críticos foi a redução da ansiedade. Após a 

massagem, os indicadores fisiológicos da resposta de relaxamento foram 

redução no batimento cardíaco, na frequência respiratória e na tensão 

muscular. Dessa forma, a massagem pode ser uma intervenção efetiva na 

redução da ansiedade ou tensão que interferem no sono (Richards et al., 

2003). A ansiedade e a depressão apresentaram melhora significante na 

avaliação dos questionários do trabalho 1 e do trabalho 2.  

          Em estudo randomizado placebo-controle, Soden et al., 2004, também 

observaram melhora significante na depressão e no sono  com o uso da 

massagem e aromaterapia em adultos com câncer. 

          Os sintomas climatéricos no trabalho 2, mostraram redução significante 

no grupo massagem, através do Índice menopausal de Kupperman, na 

comparação intra-grupo e entre grupos nos sintomas insônia, nervosismo, 

fraqueza e cefaléia comparado ao grupo controle. Assim como Hur e 

colaboradores (2008), que utilizaram o mesmo instrumento e observaram 

redução significante nas ondas de calor, melancolia e artralgia em grupo de 

mulheres menopausadas com o uso da massagem e aromaterapia. 
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          A avaliação dos resultados mostrou que no segundo mês de intervenção, 

já houve melhoras significantes quanto a análise das variáveis subjetivas, 

principalmente do grupo massagem comparado ao grupo controle.  

 

          Em relação ao Índice de Gravidade de Insônia (IGI), os grupos 

massagem terapêutica e movimento passivo, apresentaram melhora 

significante ao longo do período de quatro meses, já o grupo controle não 

apresentou nenhuma diferença no período citado. Em relação à comparação 

entre os grupos, o grupo movimento passivo  iniciou com maiores escores, i.e, 

mais insônia, e o grupo massagem apresentou melhora significante já no 

segundo mês de intervenção. No momento final, a melhora significante foi 

também do grupo massagem em relação ao grupo controle. 

          Embora a polissonografia (PSG) não seja o instrumento que define a 

presença ou não de insônia, visto que seu diagnóstico é clínico, estudos 

utilizando PSG evidenciam que mulheres na pós-menopausa apresentam 

latência aumentada para o início do sono e dificuldade para mantê-lo, 

apresentando, portanto, menos eficiência do sono. Porém, não está claro na 

literatura, se essas alterações decorrem da oscilação hormonal nesse período 

ou do próprio envelhecimento. Além disso, fatores que ocorrem na pós-

menopausa, como ondas de calor, nictúria e alterações de humor, poderiam ter 

papel mais relevante nos transtornos do sono do que o estado hormonal per si 

(Campos et al. 2005). Na avaliação do trabalho 1, foi encontrado diminuição 

significante da latência REM e aumento significante dos estágios três e quatro. 

O trabalho 2, não mostrou diferença significativa nas variáveis 

polissonográficas do grupo massagem, o que pode ser relacionado à 
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desproporção entre a percepção da melhora clínica e das alterações de um 

registro polissonográfico. Quando essa discrepância ocorre no diagnóstico, 

onde a queixa clínica de insônia está associada à uma polissonografia normal, 

o que não ocorreu no nosso estudo, caracteriza-se como má percepção do 

sono (Pinto Jr,2009).  

O grupo controle apresentou melhora significante na latência do sono e 

aumento significante nos despertares. A habituação ao laboratório e a 

participação em um protocolo (responder aos questionários, ser ouvida, fazer 

parte de um programa que objetiva melhorar sua condição), podem ser 

condições que justifiquem tal melhora. Em relação aos despertares 

aumentados, pode ter ocorrido por acaso, a polissonografia só registra uma 

noite em determinado momento e pode não expressar o padrão de sono 

habitual no dia a dia do paciente.  

  

           A análise comparativa dos presentes trabalhos a outros estudos,    

torna-se limitada devido a especificidade do grupo estudado, condição que 

reforça a necessidade de futuros estudos, para enriquecer a investigação da 

temática proposta. 
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6. CONCLUSÃO 

 

1- A qualidade subjetiva do sono melhorou, avaliada por diários de sono, 

segundo o estudo piloto; 

2- A massagem terapêutica melhorou a qualidade objetiva do sono de acordo 

com a avaliação dos parâmetros polissonográficos do estudo piloto; 

3- A massagem terapêutica melhorou o Índice de Gravidade de Insônia; 

4- A massagem terapêutica diminuiu os sintomas climatéricos de acordo com 

o Índice Menopausal de Kupperman; 

5- A massagem terapêutica melhorou a qualidade de vida de acordo com o 

Questionário de Qualidade de Vida na Menopausa. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO 1 

Trabalho 1 
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Introduction 

 

Nearly 80% of women in menopause transition present some kind of clinical 

symptom and in 40% of cases the symptoms are sufficiently intense to lead to the 

seeking of medical assistance
1
. The most common symptoms are vasomotor instability, 

nervousness, anxiety, irritability, depression and insomnia, all significantly detrimental 

to well-being. Insomnia is highly prevalent and affects between 28% and 63% of 

postmenopausal women
2
. The search for complementary therapies is increasing, 

massage therapy being among these.  

The effects of massage on the activation of arterial and venous blood flow, the 

lymphatic system, in addition to impacting oedema, the conjunctive tissue and muscles
3
, 

are well known. Through acting on the somatic, autonomic and central nervous system, 

massage promotes improved visceral functioning and re-establishes homeostasis
4
. 

Through cutaneo-muscle stimulation on the surface of the body, the receptors of 

touch, pressure, heat, vibration and pain are activated and these stimuli are transported 

to the autonomous and central nervous systems, unleashing neuro-chemical reactions
5
. 

A recent study showed that women with complaints of insomnia principally chose 

corporal therapies
6
 whereas another one concluded that massage promotes relaxation 

and sleep and is identified as an agreeable intervention by the elderly
7
.   

 Although the benefits of massage were described in a study, no objective 

parameters of sleep were evaluated
8
. Furthermore, there are thus far no studies which 

evaluate the effects of massage specifically on postmenopausal women. Other studies 

observed that yoga improved climacteric symptons in women in peri-and post-

menopause
9,10

.     

 The objective of this pilot study was to evaluate the effect of therapeutic 

massage on insomnia, depression, and anxiety through subjective and objective 

parameters in postmenopausal patients with insomnia.  

 

Materials and Methods 

Subjects 

In this study, we selected seven postmenopausal women with insomnia: difficulty in 

falling sleep or insomnia symptoms for at least three times a week (mean age ± SD: 
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56.28 ± 1.97(SD), range 50 to 65 years, mean body-mass index (BMI) < 30 kg/m2). The 

study was approved by the Ethical Committee of the Federal University of Sao Paulo 

(CEP#0408/07). Inclusion criteria required that individuals be in postmenopause (at 

least 1 year of amenorrhea before enrollment and an FSH level above 30 mlU/mL), with 

no previous exposure to exogenous hormones.  

Exclusion criteria were serious health problems and use of antidepressants or sleep-

inducing aids. We also excluded women with sleep apnea (apnea hipopnea index in 

polysomnography higher than 15/hour).  

 

Protocol design 

Study subjects accordingly underwent the following: a screening interview that included 

a complete medical history, anamnesis, and Kupperman index
11

, as well as complete 

gynecological and hematological examinations. 

 

Therapeutic massage 

These volunteers were submitted to sixteen one-hour sessions of massage twice weekly 

and evaluated on psychological and physiological parameters.  

 

Questionnaires 

Questionnaires were applied before and after intervention. The Inventories of Self-evaluation 

(Spielberger State Trait Anxiety Inventory- STAI I and II)
12

 and Beck Depression Inventory
13

), 

which evaluate the degree of anxiety and depression of the volunteers, were applied in the pre-

trial, 4
th

, 8
th
, 12

th
 and 16

th
 sessions. The Sleep Diary (Morin, C. version) evaluates sleeping 

habits, as well as the characteristics and quality of sleep
14

; this questionnaire was responded to on 

a daily basis by the volunteers.  

The State Trait Anxiety Inventory (STAI) is made up of 40 affirmations which relate to 

the feelings of the individual and is divided into two parts; STAI I and STAI II - each is 

composed of 20 affirmations to which a score of one to four must be given. The first 

part evaluates state-anxiety; the second evaluates anxious-trait. 

The Beck Depression Inventory is made up of 21 questions – the higher the score 

attributed to each question, the more depressed is the individual. 

The Sleep Diary is an easily completed questionnaire which should preferably be 

responded to soon after the patient wakes up and carried out for a minimum period of 
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two weeks. This questionnaire contains information such as the time of going to bed, 

the time taken to fall asleep, how many times the patient awakens during the night, the 

time of waking up, of getting out of bed, the number of sleep hours, the quality of sleep 

and the consumption of alcohol and/or coffee, thus describing the characteristics of 

sleep in the period analysed
15

. 

 

Polysomnography (PSG) 

PSG was performed with a computerized system consisting of surface  

electrodes for electroencephalography, electromyography, electrooculography,  

electrocardiography, impedance pneumography to record abdominal/chest  

movement, thermal sensors and nasal cannula to measure nasal and oral air  

flow, a sensor to detect body position, a wrist infrared oximeter attached  

to the patient's distal phalange to gauge oxyhemoglobin, and a snoring  

sensor. 

After the exam, a physician trained in PSG analyzed the sleep stage  

according to the criteria set forth by Rechtschaffen and Kales
16

.  

Respiratory events were analyzed by criteria established by the Committee of  

the American Academy of Sleep Medicine, as were arousals and periodic leg  

movements
17

. 

The other sleep parameters were: sleep latency, REM sleep latency, sleep efficiency, 

stages 3 and 4, REM sleep. 

 

Statistical analysis 

In the statistical analysis of the data, non-parametric tests were utilized due to the 

variability of the variables studied. For the analysis of the inventories, the Friedman 

Test was utilized and for the analysis of the polysomnographia the Wilcoxon Test
18

 was 

used. 

 

 

Results 

Sleep and clinical complaints 
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a) Subjective questionnaires  

There was a significant (p<0.05) improvement in the symptoms of anxiety and 

depression. 

 

 

 

Figure 1 STAI I 

Figure 2 STAI II 

Figure 3 BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       WEEKS OF TREATMENT  

Figure 1 Anxiety scores of volunteers as evaluated by STAI-S(state-anxiety) questionary during sessions 

with therapeutic massage. 
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                                      WEEKS OF TREATMENT 

 
Figure 2 Anxiety scores of volunteers as evaluated by STAI-T(anxious-trait) questionary during sessions 

with therapeutic massage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             WEEKS OF TREATMENT 

Figure 3 Depression scores of volunteers as evaluated by BDI (Beck Depression Inventory) questionary 

during sessions with therapeutic massage. 
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The Sleep Diary showed that all of the participants fell asleep more rapidly, presented a 

gradual improvement in quality of sleep and awoke feeling better. 

 

 

b) Polysomnography (PSG) 

For sleep architecture variables, objective measure by PSG indicated that there was a 

significant difference in REM latency ; sleep stage 1; sleep stage 3 and 4 .Table 1 

 

Table 1 Polysomnography results before and after therapeutic massage (TM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Values expressed as mean (SD). 

AHI: Apnea Hypopnea Index; REM: rapid eye movement 

 

Follow-up 

 

The volunteers were re-evaluated after a period of one year. They did not 

undergo any other therapy during this time. They were asked about their sleep 

complaints: two women stated although they had improved sleep during massage 

treatment, now they are suffering from insomnia. Two women stated that they were 

 Before TM After  TM p value 

Sleep latency (minutes) 22 (13) 14 (12) NS 

REM latency (minutes) 165 (111) 90 (53) 0.01 

Total Sleep Time (minutes) 343 (42) 333 (49) NS 

Sleep Efficiency (%) 78 (8) 81 (5) NS 

Stage 1 (%) 5 (4) 2 (1) 0.04 

Stage 2 (%) 65 (6) 60 (6) NS 

Stage 3 and 4 (%) 13 (6) 20 (5) 0.04 

REM (%) 15 (7) 16 (6) NS 

AHI (number/hour) 5 (4) 4 (4) NS 
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sleeping better and three stated that they had no problems at all with their current sleep 

patterns.   

 

 

 

Discussion 

The present study showed that therapeutic massage decreased the severity of 

subjective sleep disturbance related to menopause. First, there was a decrease in 

insomnia and anxiety-depressive symptoms; the treatment also suppressed other 

menopausal symptoms. Second, PSG findings revealed a decrease in REM latency and 

increased stages three and four. 

In light of the large number of women suffering from climacteric syndrome, 

there is a surprisingly skeletal literature on alternative treatments to sleep difficulties in 

postmenopausal women. Although menopausal women have been the subject of 

endocrinological research, less attention has been given to treatment by evaluating sleep 

(subjective and objective). A recent study showed that a large number of postmenopusal 

women seek complementary and alternative theraphies. In this research, 563 women 

were interviewed and 13.7% preferred the use of massage. Among these women, 81.8% 

stated improvement in climacteric symptons after therapeutic massage
19

.   

Therapeutic massage reduced stress in various clinical situations such as that of 

depression, pain syndromes and auto-immune diseases
20

. These parameters were 

assayed with the measurement of substances like cortisol, serotonin and dopamine. In a 

study with elderly subjects, it was observed that foot massage (reflexotherapy) 

improved quality of sleep, reduced depression and increased the level of serotonin
21

. 

With the same technique, a significant difference was also observed in climacteric 

symptoms, in fatigue, in total cholesterol and in the level of cortisol
22

. 

In a multi-centric controlled study, massage was done to treat insomnia and the 

Pittsburgh Sleep Quality Index and the Sleepless Anxiety Scale Sleepless Depression 

Scale were used to evaluate patient symptoms. They concluded that there was a 

significant improvement in 96% of the cases, similar to the trend observed in this 

study
8
. 

  In the post-Women’s Health Initiative era
23

, considerable debate has been 

directed at the risks of HT. This leads women in menopause to seek beneficial health 
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advice and make positive lifestyle changes. In our study, 16 therapeutic massage 

sessions showed a significant improvement (p<0.05) in the symptoms of anxiety and 

depression. With regard to the Diary, there was an improvement in quality of sleep, 

since all participants fell asleep more rapidly, presented a gradual improvement in 

quality of sleep and referenced improved well-being upon awakening. 

Polysomnography revealed a significant difference in REM latency in the first sleep 

stage and in sleep stages three and four. 

 One limitation of the present study is the limited number of women as well as 

the absence of a control group. Nevertheless, these preliminary results indicate that 

massage can be an alternative in treating postmenopausal women with insomnia.         

Based on the present results, we suggest that therapeutic massage is beneficial 

for improving subjective sleep quality in postmenopausal women, as well as for 

alleviating symptoms of depression and anxiety. Since sleep complaints are common 

during menopause, future studies should include a control group to assess the potential 

of massage as treatment or complementary treatment for insomnia in postmenopausal 

women.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Physiological and psychological alterations in the climacteric 

period frequently influence women‟s quality of life. Hot flashes, nycturia, mood 

alterations, respiratory disturbances, insomnia and restless leg syndrome all 

affect sleep, and the altered hormonal state in this period impacts the aging 

process. As hormonal therapy is not indicated in some cases, the search for 

complementary therapies such as massage therapy to improve insomnia in the 

climacteric period is increasing. 

Objective: To evaluate the effect of therapeutic massage on insomnia and 

climacteric symptoms in post-menopausal women. 

Methods: Forty-four volunteers were randomly distributed into three groups: 

therapeutic massage (TM), passive movement (PM) and control (CTL). The 

women received 32 therapeutic massage sessions and passive movement 

twice a week. Questionnaires were given in the pre‐trial and the 16th and 32nd 

sessions. The Insomnia severity index (ISI), Beck anxiety inventory (BAI), Beck 

depression inventory (BDI), Menopause quality of life for questionnaire 

(MENQOL), Kupperman menopausal index (KMI) and Lipp symptoms of stress 

inventory (LSSI) were assessed. In addition, the women underwent 

polysomnography (PSG) at baseline and post-treatment. Statistical analyses 

were calculated using Friedman and Wilcoxon non-parametric tests. The level 

of significance was fixed at p ≤ 0.05. 

Results: There was an improvement in ISI in the TM group (p=0.000) and in the 

PM group (p=0.001). A decrease in the BDI occurred in the TM group 

(p=0.004), and the MENQOL improved in the TM group (p=0.015). Furthermore, 
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there were no significant differences in PSG parameters in the TM group, with 

only an increase in minimal saturation (p=0.053). 

Conclusion: The TM group exhibited improved subjective data considering the 

changes in symptoms according to the ISI and the MENQOL and a decrease in 

symptoms according to the BDI. 

Key words: post-menopause, insomnia, massage, complementary and 

alternative medicine. 

 

 

1. Introduction 

 

Physiological and psychological alterations in the climacteric period frequently 

influence women‟s quality of life. Approximately 80% of women in climacterium 

present some clinical symptom, and in 40% of cases, these symptoms are 

sufficiently intense to seek medical assistance1,2. In addition alterations in the 

sleep of postmenopausal women may occur either due to the aging process or 

the altered hormonal state in this period, or both3.   

Complaints related to sleep are more frequent in women than in men3,4. Sleep  in 

post-menopausal women is altered in ways which may have an adverse effect 

on health2,5. Approximately 28% to 63% of post-menopausal women, principally 

in western countries, have insomnia6. Explanations for sleep disturbances that 

occur during the menopausal transition and post-menopausal years include 

nocturnal hot flashes, mood disorders, and sleep-disordered breathing. Hot 

flashes are the earliest observed symptoms and affects 70 to 80% of women3. 

Furthermore, sleep disturbances in older adults can have significant and serious 

consequences, and insomnia can lead to decreased quality of life, mood 

changes, decreased concentration, and difficulty with memory and may have a 

negative impact on morbidity and mortality7.  

Anxiety and depression are also associated with sleep disturbance, and both of 

these disorders are more prevalent in women. It is a commonly held belief that 

anxiety and depression are associated with changes in hormone levels, and the 

hormone fluctuation associated with the menopausal transition may contribute 
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significantly to the risk for insomnia8. For many women, these symptoms of 

menopause significantly affect their daily, personal, professional and social 

lives2.  

Post-menopausal hormone therapy (HT) has been the standard treatment for 

many menopausal complaints, including hot flashes and insomnia5,9. Hachul et 

al published that hormone therapy decreased the prevalence of arousal and 

PLM in postmenopausal4,10  Polokantola et al.11 recommended HT as the first 

option for insomnia treatment in post-menopause. However, Young et al.12 

found no association between HT use and better sleep quality. In addition, 

publication of the Women‟s Health Initiative13 trial results in 2002 significantly 

reduced physician and patient confidence in and acceptance of hormone 

replacement therapy (HT) as an appropriate treatment option for menopause, 

becoming instead an indication to be considered for certain individuals14. Thus, 

there has been an increase in the demand for nonhormonal therapies to treat 

these symptoms, including the use of antidepressants or behavior therapies15,16. 

In parallel to these resources, the use of complementary and alternative 

medicine therapies has been carried out in several countries, more frequently 

by women17 and oftentimes due to menopausal symptoms18,19.   

Complementary and alternative medicine (CAM) has been defined by the 

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) as „„a 

group of diverse medical and health care systems, practices, and products that 

are not presently considered to be part of conventional medicine‟‟ and are 

classified into five domains: alternative medical systems, mind–body 

interventions, biologically based therapies, manipulative and body-based 

methods, and energy therapies20.  

The increased use of non-pharmacological interventions strongly supports the 

use of massage as a therapeutic resource, which, in addition to contributing to 

health, is safe22. Although the benefits of massage therapy have been known 

since ancient times, its physiological and therapeutic effects are frequently 

questioned. It is known to affect activation of arterial and venous blood flow, the 

lymphatic system, edema, conjunctive tissue and muscles21. The 

musculocutaneous stimuli act on touch receptors, pressure, heat, vibration and 

pain and are transduced via the peripheral nervous system to the central and 

autonomic nervous system in the spinal cord, triggering neurochemical 
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reactions23 that can be clinically observed. These reactions include relaxation, 

sleep improvement, tranquility, well-being, a decrease in cardiac and respiratory 

frequency, an increase in peristalsis, an increase in diuresis, a decrease in 

dysmenorrhea, and restoring of homeostasis24,25. Furthermore, studies have 

credited massage with relief of anxiety symptoms26, reducing side effects of 

chemotherapy27,28, improving relaxation and sleep29, easing climacteric 

symptoms30, reducing insomnia and stress31-33. 

Based on this body of research, the present investigation proposed to evaluate 

the effect of therapeutic massage on insomnia and climacteric symptoms in 

post-menopausal women. 

 

2. Material and Methods 

 

2.1 Participants 

A total of 204 women who consulted the Climacterium division of the 

Department of Gynecology, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), in 

response to an advertisement disseminated in the press were recruited as 

volunteers for this study. The inclusion criteria consisted of the following: age 

between 50 and 65 years, body mass index (BMI) less than or equal to 30 

Kg/m², FSH serum concentrations greater than 30 mUI/ml, no menstruation for 

at least 1 year and insomnia (criteria from DSM-IV34). Exclusion criteria were 

uncontrolled clinical diseases, such as systemic arterial hypertension, diabetes 

and cancer, use of hormonal therapy, use of psychotropic drugs, a history of 

alcohol and substance abuse, currently undergoing psychological or massage 

treatment and any other sleep disturbance clinically diagnosed by 

polysomnography. This research protocol was approved by the Ethical 

Committee of UNIFESP (# 0408/07).  

 

2.1.2 Study Design 

 After inclusion in the study, patients underwent PSG and responded to 

the questionnaires. Next, randomization was performed, and women were 

distributed into three groups: the control group (CTL) (n=15), passive movement 

group (PM) (n=14) and therapeutic massage group (TM) (n=15). The present 

study had a 4-month duration to ensure the subjects were no longer under a 
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placebo effect. During this period, all the volunteers were given 500 mg calcium 

daily and were aware that the supplement would have no effect on menopausal 

symptoms. Groups PM and TM were seen twice a week in one-hour sessions. 

In the first half of the study period, i.e., the 16th session of massage and 

passive movement, the three groups responded to the cited questionnaires. At 

the end of the study, polysomnography was performed, and the questionnaires 

were applied again. 

Figure 1 

 

 

2.1.3. Instruments 

 

The volunteers underwent anamnesis and gynecological and 

supplementary examinations (bone densitometry, mammography, endovaginal 

ultrasound and oncotic colpocytology). All volunteers responded to the following 

questionnaires: Menopause Quality of Life Questionnaire35 (MENQOL), 

consisting of 32 scaled questions rated from 0 (not concerned) to 6 (extremely 

concerned); the Kupperman Menopausal Index36 (KMI), an questionnaires to 

quantify climacteric symptoms as the sum of the reported climacteric symptoms, 

classified as mild, moderate, or severe; the Beck Anxiety Inventory37 (BAI), 

which evaluates the severity of anxiety symptoms in depressed patients using 

21 items that describe common symptoms in anxiety (0-not at all, 3-severely); 

the Beck Depression Inventory38 (BDI), an instrument consisting of 21 

categories of symptoms and attitudes that describe cognitive, affective and 

somatic behavioral manifestations of depression, where higher scores is 

associated with more severe the symptoms; Lipp's Inventory of Stress 

Symptoms for Adults39 (ISSL), which investigates whether there is a significant 

stress level according to physical and psychological symptoms related to the 

last 24 hours, last week and last month; and the Insomnia Severity Index40 (ISI), 

which evaluates the current level of insomnia in the last two weeks regarding 

difficulty falling asleep, difficulty staying asleep and problems waking too early, 

where higher scores are associated with more severe the insomnia.  

For group PM, a trained professional manipulated the joints with gentle 

stretching of the muscles by flexing the neck, extension and rotation of the 
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shoulders, extension and flexing of the elbows, flexing and extension of the 

fists, adduction, abduction, flexing, extension and rotation of the thighs, flexing 

and extension of knees and rotation of the ankles. The session also included 

movement of the upper limbs, lower limbs and head. This manipulation was 

performed with no therapeutic intention but rather to evaluate the therapist-

patient relationship. 

 The massage was performed by the author of this study, a trained 

massage therapist. The participants were lying on a stretcher, and the massage 

was done to the head, neck, back, abdomen, and upper and lower limbs in the 

dorsal and ventral decubitus positions. The massage was carried out manually 

on the skin and subcutaneous tissue, muscles, muscular fasciae, tendons, and 

joints with different techniques (e.g., pressure, sliding, and percussion with 

fingers, the thenar and hypothenar regions, and with the forearm) at different 

depths and regions of the body. These massages were made on energy 

channels or meridians and on acupuncture points located within them. The 

following points were used: CS6 (Neiguan) located on the forearm, VG20 

(Baihui) on the head, Yintang and Tayang on the face, VC17 (Shanzhong) on 

the ventral thoracic region, and E36 (Zusanli), BP6 (Sanyinjiao), and F3 

(Taichong) on the lower limbs23,41-44.  

Frequently, these energy channels described in Traditional Chinese 

Medicine correspond to networks of nerves and peripheral vessels45. The 

performed sequence was based on Tui na, Chinese therapeutic massage, 

which is an integral part of Traditional Chinese Medicine. There were no 

recommendations or restrictions regarding conversation during the massage 

sessions, as this could possibly create an uncomfortable situation. All massage 

sessions took place without structured or therapeutic conversation46.  

 A full-night PSG was performed using a digital system (EMBLA® S7000, 

Embla Systems, Inc., Broomfield, CO, USA) at the sleep laboratory during the 

subject‟s habitual sleep time. The following physiological variables were 

monitored simultaneously and continuously: four channels for the 

electroencephalogram (EEG); two channels for the electrooculogram; four 

channels for the surface electromyogram (submentonian region, anterior tibialis 

muscle, masseter region, and seventh intercostal space); one channel for the 

electrocardiogram; airflow detection via two channels through a thermocouple 



 75 

(one channel) and nasal pressure (one channel); respiratory effort of the thorax 

(one channel) and of the abdomen (one channel) using inductance 

plethysmography; snoring (one channel) and body position (one channel); oxy-

hemoglobin saturation (SpO2); and pulse rate. A trained technician visually 

scored all PSGs according to standardized criteria for investigating sleep47. 

EEG arousals, leg movements and respiratory events were scored according to 

the criteria established by the American Academy of Sleep Medicine (AASM) 

Manual for Scoring Sleep and Associated Events48. 

 

 

2.2 Statistical Analysis 

The Wilcoxon test was applied in the analysis of results to compare pre and 

post-intervention periods for all studied variables. Friedman analysis of variance 

was used to compare the three times studied groups in relation to the results of 

the applied questionnaires. The Kruskal-Wallis test was applied for comparison 

among groups. The effect size was calculated according to Cohen 49.
  The level 

of significance was fixed at p ≤ 0.05. 

 

3. Results  

 

Two hundred and four women were interviewed; 52 of them went for the first 

consultation, and a total of 44 volunteers completed the study. In the control 

and massage groups, 15 volunteers from each group participated, and there 

were 14 participants in the passive movement group. 

Drop out in the control and passive movement groups occurred due to a variety 

of reasons, including without justification (1), lack of interest (1), not willing to 

suspend hormone therapy (1), not available (2), menstruation (1), used 

medication (fluoxetine) (1) and onset of disease (1). In the therapeutic massage 

group, however, there was neither drop out nor exclusion.  

 

3.1 Data at Baseline  

 

The characteristics of the volunteers after randomization are detailed in Table 1. 

As can be seen, the groups were similar at baseline. The features among 



 76 

questionnaires were the same, with only the Menopause Quality of Life 

Questionnaire (MENQOL) presenting significant decrease (p=0.022). Regarding 

menopausal symptoms on the Kupperman Index, there was no significant 

difference among the three groups.  

 

3.2 Questionnaire assessment data 

 

Assessing the massage effect between the passive movement and control 

groups, there was a significant improvement according to the majority of the 

questionnaires applied, including the ISI (Figure 2), KMI, BDI, MENQOL, and 

BAI. In intra-group assessment, the passive movement group presented 

improvement in the BAI, KMI and ISI, while the control group improved in none 

of the questionnaires (Table 2). There was also a significant improvement in 

physical and psychological fields in the massage group when assessing fields 

separately in the MENQOL.  

Among the groups, significant improvement in scores in the BDI: TMxCTL 

treatment 2 months (p=.039) and final treatment (p=.006), BAI: TMxCTL 

treatment 2 months (p=.041) and final treatment (p=.028), MENQOL: TMxCTL 

baseline (p=.022), treatment 2 months (p=.002) and final treatment (p=.001) 

and in the KMI: TMxCTL baseline (p=.018), final treatment (p=.001); PMxCTL 

final treatment (p=.001) were observed (Table 2) The massage group also 

improved according to the ISI: TMxPM  treatment 2 months (p=.017) and 

TMxCTL final treatment (p=.006) (Figure 2). Improvement in the massage  

group reached high effect sizes in all comparisons (>0.9 when effect sizes > 0.8 

are considered of large magnitude), except the comparison between TMxCTL 

treatment 2 months in the BAI, which had a Cohen d of 0.7, of medium 

magnitude, also indicative of a clinically relevant effect according to Cohen49. 

 

Assessment of the data from the Inventory of Stress Symptoms for Adults 

showed that the massage group had fewer volunteers with stress (5 (Basal), 4 

(Treatment 2 months) and 2 (Post-treatment)) compared to the passive 

movement (9, 8 and 9, respectively) and control (12, 12 and 14, respectively) 

groups. The massage group also presented a gradual decrease in the number 

of volunteers with stress, whereas the passive movement group presented the 
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same number at the beginning and at the end, and the control group had an 

increased number of women with stress.  

 

3.3 Results collected from the polysomnographic assessment 

 

      In the intra-group comparison, there were no significant differences in the 

massage group according to PSG, with only an increase in minimal saturation 

(p=0.053) and a decrease (p=0.08) in sleep latency. The control group 

presented a significant decrease in sleep latency (p=0.04) and a significant 

increase in awakenings (p=0.03) (Table 3). 

 

 

4. Discussion 

 

The present study demonstrated that therapeutic massage, based on analyses 

with assessment instruments, improved anxiety symptoms, depression, quality 

of life and insomnia in post-menopausal women with insomnia.  

There is a high prevalence of insomnia in climacteric women, as approximately 

28% to 63% of post-menopausal women have insomnia3,50. Despite the 

relevance of the subject and the negative repercussion of these symptoms on 

individuals‟ personal and professional lives, there are few studies that address 

sleep difficulties in postmenopausal women, and these few studies are 

principally concerned with complementary therapies. 

Depression and anxiety are more common in women and are associated with 

sleep disturbance as well as vasomotor and respiratory disturbances, 

contributing to an increased risk of insomnia 51. 

The results demonstrated that the massage group presented the lowest scores 

for depression and insomnia in the beginning compared to the other two groups 

and significantly lower results in these two symptoms in the intra-group 

comparison. These findings are similar to those of Soden et al.52, in which there 

was significant improvement in sleep and depression in adults with cancer with 

the use of massage and aromatherapy in a randomized placebo-controlled 

study, but there was no improvement in quality of life or pain control. However, 
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in the present study, the massage group also presented significant 

improvements in quality of life and in physical and psychological domains.  

Our preliminary findings53 showed improvement in anxiety and depression in 

post-menopausal women with insomnia who underwent treatment with 

therapeutic massage. However, that was a pilot study. In the present study, the 

first randomized, controlled study with two groups (control and passive 

movement) of pre-selected, post-menopausal women with insomnia, we 

confirmed these findings.  

It is known that massage leads to relaxation29. In a systematic literature review 

of 22 articles examining the effects of massage on relaxation, comfort and 

sleep, Richards et al.54 found that a reduction in anxiety was the most 

consistent effect of massage in acutely and critically ill patients, with eight of ten 

original research studies reporting decreases in subjective perception of anxiety 

or tension. In seven of ten studies, physiological indicators of the relaxation 

response were reported after administration of a massage intervention; these 

include reductions in heart rate, respiratory rate, muscle tension, and oxygen 

consumption. Thus, massage may be an effective intervention to reduce the 

anxiety or tension that interferes with sleep55 and affects older people56.  

In a systematic literature review of research examining the use of 

complementary and alternative therapies in intensive care to promote sleep, 

forty-three articles were found, while only seven studies (three of them with 

environmental interventions and each with massage, music therapy, touch 

therapy and melatonin) tested the effect of complementary and alternative 

therapies on sleep promotion in critically ill patients. A number of studies, 

however, have shown that massage, music therapy, and therapeutic touch 

promote relaxation and comfort in critically ill patients, which likely leads to 

improved sleep.  

One study on massage that used PSG assessment tested the effect of a back 

massage, a relaxation audiotape, or usual care on the sleep of 69 older men 

with cardiovascular illness hospitalized in intensive care. Subjects were 

randomly assigned to receive either a 6-minute effleurage back massage, a 7.5-

minute relaxation audiotape consisting of music, guided imagery, and muscle 

relaxation or normal nursing care. An increase in the sleep efficiency index was 

reported among subjects in the massage group, who slept an average of 1 hour 
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longer than the control group. Furthermore, the sleep efficiency index for the 

massage group was 14.7% higher than that for the control group. REM sleep in 

the massage group was 35 minutes, whereas in the control group, REM sleep 

was only 25 minutes55.  

In contrast to our pilot study53 with 7 post-menopausal women, which also used 

PSG, the data of a previous report showed decreases in REM latency and 

stage 1 and increases in short-wave sleep (stages 3 and 4). In addition, a study 

by McDowell et al.57 evaluated the feasibility of and the adherence to a non 

pharmacological sleep protocol in 175 elderly patients hospitalized on a general 

medical unit. This protocol consisted of a 5-minute back rub, a warm drink and a 

relaxation audiotape administered to patients complaining of poor sleep or 

requesting a sedative-hypnotic. Patients were assessed 1 hour after 

administration of the protocol, and a sedative hypnotic was provided if the 

patient still requested it. A significant positive correlation was found between 

administration of the massage intervention and improvement in reported sleep 

quality. Overall, implementation of this protocol resulted in a reduction in 

sedative-hypnotic administration, from 54% at baseline to 31% during the 

intervention period. 

The majority of the published literature on massage therapy is for sleep 

disorders in infants and children. Studies in adult populations are limited and 

tend to focus on subjects with comorbid medical conditions58. The population 

evaluated in the present study had very specific characteristics – aged 50 to 65 

years with BMI less than or equal to 30 Kg/m², postmenopausal and with 

insomnia – which limited any correlation with other groups. 

 

Research suggests that 40% to 76% of women use complementary and 

alternative medicine (CAM) during menopause. Use of CAM has been 

associated with being older, more educated, and in poorer health, but little 

research examines why menopausal women use CAM59-61. CAM can be 

effective for alleviating typical menopausal complaints including hot flashes, 

cold chills, fatigue, insomnia, irritability, and depression62. In addition, studies 

have shown side effects for hormone therapy13,63,64, which has contributed to a 

greater search for alternative, complementary and integrative medicine. For 
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example, Newton et al.17 reported that among 886 menopausal women, 

corporal therapies were the most used by women with insomnia.  

The results of the present study suggest that massage therapy may improve 

climacteric symptoms in post-menopause according to assessment of the 

Kupperman Menopausal Index (KMI). These findings were from group 

comparisons in the subcategories of insomnia, nervousness, weakness and 

headache, and the massage group had better results than the control group. 

Additionally, in a nonrandomized study, Hur et al.65 evaluated the effect of 

aromatherapy massage on menopausal women (control group (n=27) and 

intervention group (n=25)) by KMI. After an 8-week treatment (eight times in 

total), scores were lower in the aromatherapy group, whereas most scores in 

the control group increased. There were significant inter-group differences in 

the amount of hot flashes, melancholia and arthralgia and myalgia. There were 

also significant reductions in hot flashes, paresthesia and melancholia for the 

aromatherapy group compared with baseline, whereas the melancholia score 

increased significantly in the control group. It is not clear whether the positive 

effects were due to the aromatherapy, the massage or both (i.e., identical 

results may have been achieved with only massage or with aromatherapy 

alone).  

The present study suggests that the decrease in the scores of anxiety, 

depression, insomnia and KMI were reflected in the number of women who 

presented decreased physical and psychological stress as well as increased 

quality of life scores. Despite the fact that the massage group presented the 

lowest initial number of women with stress, there was still a gradual decrease in 

this number over the 4-month study period. By comparison, the number of 

women with stress in the passive movement group remained constant, and in 

the control group, the number of women with stress increased over the study 

period. In the MENQOL, the massage group presented lower scores in relation 

to the other two groups initially (i.e., less symptoms), but this group presented 

significant improvements (p=0.015) at the basal, treatment 2 and final treatment 

time points.  

 

 

5. Conclusion 
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There are few studies on complementary therapies in menopausal women and 

its influence on typical symptoms of this phase of life. The data found here 

might therefore lead to new randomized, controlled research on the effect of 

therapeutic, alternative and/or complementary resources, such as massage, on 

post-menopausal women with insomnia. As the life expectancy of women 

increases, women are experiencing more climacteric symptoms. Thus, these 

therapies may help to relieve these symptoms, whether as an intervention that 

supports conventional treatment or as an alternative in cases where hormone 

therapy is not indicated. The present study shows that massage could be 

considered an option for treatment in post-menopause, with clear gains in 

physical and emotional health and in sleep quality. However, further studies 

should be performed with complementary/alternative treatments to further 

scientifically evaluate their benefits on climacteric symptoms. 

 

5. Legends 

Figure 1: Study design. 

Figure 2: Scores obtained for ISI (Insomnia Severity Index) at baseline, after 2 

months of treatment and after the final treatment in the TM (Therapeutic 

Massage), PM (Passive Movement) and CTL (Control) groups. 

Table 1: Postmenopausal women with insomnia, randomized into three different 

groups: Therapeutic massage (GI), Passive movement (GII) and Control (GIII). 

Table 2: Analysis of subjective variables in postmenopausal women with 

insomnia in the Control, Passive movement and Therapeutic massage groups 

at baseline, after 2 months of treatment and after the final treatment. 

Table 3: Assessment of polysomnographic variables in postmenopausal women 

with insomnia: Control, Passive movement and Therapeutic massage groups in 

the pre- and post-intervention periods.  
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Figure 1: Study Design 

 

 

 
Figure 2: Scores obtained on ISI (Insomnia Severity Índex), applied to baseline, treatment 2 
months and final treatment in groups of TM (Therapeutic massage), PM (Passive movement 
and CTL (Control). †: MT- Pré > Treatment 2 months and Final treatment  (p=0.000); ‡: MP- Pré 

> Final treatment (p=0.001); ♦: MTx MP (p=0.017; Cohen d=1.15); ●: MTxCTL (p=0.006; Cohen 

d=1.34). 
 
 
 
 
 

Table 1 Women with insomnia in post-menopause, at baseline randomized in the  

three different groups: Therapeutic massage(TM)(n=15), Passive movement(PM)  

(n=14) and Control(CTL)(n=15) according of questionnaires.    

Variables  TM PM CTL x² p  

ISI  14.2(4.1) 16.9(4.3) 15.2(4.8) 2.7 NS  

BDI  11.2(6.2) 12.3(6.8) 16.8(9.1) 3.2 NS  

BAI  8.6(7.9) 12.2(6.6) 13.7(10.5) 3.4 NS  

QOLMen    106.6(35.4)   127.3(33.2)    144.2(37.9) 7.6 0.022  

KMI total  1.3(0.6) 1.3(0.6) 1.6(0.7) 2.6 NS  

KMI vasomot 5.6(4.9) 5.1(5.0) 6.1(4.5) 0.2 NS  

ISI: insomnia severity index; BDI: Beck depression inventory; BAI: Beck anxiety 

inventory; QOLMen: Questionnaire of quality of life; KMI: Kupperman menopausal   

index. Data are expressed as the mean and standard deviation are given in the  

parenthesis.Results of Kruskal-Wallis analysis of variance.  
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Table 2 Analysis of subjective variables in postmenopausal women with insomnia in groups Control, Passive movement 

and Therapeutic massage in periods Baseline, Treatment 2 months and Final treatment. 
_______________________________________________________________________________________________ 
CONTROL(n=15)                                              Baseline               Treatment 2          Final treatment         x²           p                              

                                                                                                        months 
BDI                                                                      16.8 ± 9.1             14.9 ± 6.6           15.4 ± 7.0              2.2            NS                
BAI                                                                      13.7 ± 10.5           12.4 ± 8.6           13.4 ± 6.9              2.3            NS                

MENQOL                                                           144.2 ± 37.9         134.0 ± 30.9       138.0 ± 34.0            0.4           NS              
KMI insomnia                                                        5.0 ± 1.0               3.8 ± 1.9             3.8 ± 2.3              7.6            NS                
_______________________________________________________________________________________________ 

PASSIVE MOVEMENT(n=14)                           Baseline               Treatment 2         Final treatment         x²           p 
                                                                                                        months                            
BDI                                                                      12.3 ± 6.8            12.2 ± 8.0           10.9 ± 7.4              2.1            NS                
BAI                                                                      12.2 ± 6.6              9.2 ± 6.0‡           10.2 ± 8.1            7.7         0.021 

MENQOL                                                           127.3 ± 33.2         112.8 ± 42.6      115.3 ± 43.8            4.0          NS   
KMI insomnia                                                       5.1 ± 1.0               3.5 ± 1.6            3.5 ± 1.1‡║         17.6        0.001 
_______________________________________________________________________________________________ 

THERAPEUTIC MASSAGE(n=15)                    Baseline               Treatment 2         Final treatment         x²           p 
                                                                                                        months 
BDI                                                                     11.2 ± 6.2             8.7 ± 6.4†             6.4 ± 5.6‡†           11.1       0.004 

BAI                                                                       8.6 ± 7.9             6.4 ± 8.4†             6.4 ± 7.4†              5.9          NS    
MENQOL                                                          106.6 ± 35.4≡        82.6 ± 34.2‡≡     79.8 ± 35.4‡≡          8.3        0.015 
KMI insomnia                                                      4.9 ± 1.0╨             2.9 ± 2.2             2.1 ± 2.4 ‡║          27.3       0.000 

_______________________________________________________________________________________________ 
BDI, Beck depression inventory; BAI, Beck anxiety inventory; MENQOL, Questionnaire of quality of life for menopause; 
KMI, Kupperman menopausal index. Data are expressed as mean ± standard deviation; x²: Chi-square; Significant 

results: p≤0,05. Results of Friedman analysis of variance. ‡: Intragroup comparison at moments baseline, treatment 2 
months and final treatment; †: Comparison of effect of treatment between groups TMxCTL in treatment 2 months and 
final treatment; ≡: Comparison of effect of treatment between groups TMxCTL in three moments; ╨: Groups TMxCTL in 

baseline;   ║: Comparison of effect of treatment among groups TM,PMxCTL in final treatment.  
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Table 3:  Assessment of polysomnographic variables in postmenopausal women with insomnia in groups       

Control, Passive movement and Therapeutic massage in periods pre and post intervention. Results of         

Wilcoxon test (z).                  

                  

  Control (n=15)   Passive Movement (n=14)   

Therapeutic Massage 

(n=15)   Analysis of Variance 

  Baseline 
Final 

treatment   Baseline 
Final 

treatment   Baseline 
Final 

treatment        Kruskal-Wallis 

  Mean SD Mean SD p Mean SD Mean SD p Mean SD Mean SD p Δ% H calc p 

Sleep Onset Latency (min) 16.0‡ 10.7 14.9 20.7 .044 45.4 53.1 21.1 24.9 .158 24.0 19.5 16.0 13.0 .084 .516 .772 

REM latency (min) 105.5 49.7 104.9 75.1 .733 101.7 38.0 99.2 40.0 .638 96.0 56.0 96.9 42.9 .427 1.357 .507 

Total sleep time(h) 349.3 40.0 351.0 46.5 .776 337.3 56.7 357.1 42.3 .272 339.7 54.9 351.4 40.2 .470 1.381 .501 

Sleep efficiency(%) 79.7 6.3 82.3 8.6 .280 75.7 12.3 80.7 10.2 .158 77.8 8.8 78.3 9.1 .977 1.162 .559 

Stage 1(%) 5.2 3.9 3.8 1.8 .706 3.7 2.3 3.7 1.5 .706 3.5 1.7 4.3 2.5 .245 2.293 .318 

Stage 2(%) 52.7 7.3 56.6 9.4 .069 54.7 9.6 51.2 9.0 .149 55.3 9.9 58.6 8.0 .551 4.489 .106 

Stage 3-4(%) 22.1 7.1 21.2 5.9 .691 20.9 9.0 22.0 8.2 .638 22.3 9.2 18.4 5.9 .320 .859 .651 

REM sleep(min) 19.8 5.5 18.2 7.3 .300 20.4 6.3 22.9 6.2 .140 18.8 4.6 18.5 6.6 1.000 1.858 .395 

Total wake time(min)  74.3 26.7 62.1 31.1 .281 64.1 31.0 65.3 29.6 .826 73.0 28.8 82.7 42.3 .532 1.627 .443 

Arousals(events/hour) 75.4 56.1 90.3 43.8 .118 84.3 24.2 104.5 54.1 .124 62.4 30.3 84.7 50.5 .087 .103 .950 

Arousals index 11.0‡ 5.6 15.7 8.1 .030 15.2 4.7 17.7 9.1 .221 12.0 7.2 16.0 10.2 .059 .972 .615 

Periodic leg movements(events/hour) 1.4 5.5 3.2 8.5 .109 4.9 11.0 4.4 9.9 .833 3.6 8.0 0.4 1.2 .144 3.304 .192 

Apnea/Hypopnea index(events/hour) 6.0 3.4 8.1 8.2 .733 8.9 4.7 9.1 6.9 .975 5.4 3.8 7.2 6.6 .173 1.307 .520 

Base saturation(%) 95.5 1.2 95.2 2.1 .780 95.6 1.2 95.5 1.1 .937 95.2 1.5 95.2 1.7 1.000 .054 .973 

Average saturation(%) 94.9 1.5 94.6 2.0 .382 94.9 1.4 95.0 1.3 .802 94.5 1.9 94.6 1.9 .753 1.524 .467 

Minimum saturation(%) 87.7 4.0 86.8 5.0 .453 88.3 2.7 87.2 5.5 .341 87.5 4.7 88.8 3.4 .053 5.148 .076 

SD: Standard  Deviation;Significant results, p ≤ 0,05; 
‡
 baseline ≠ post treatment. H calc:Chi-Square         
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ANEXO 3 

Carta de aceite 

 

10-May-2011 

 

Dear Dr Hachul: 

 

Ref: EFFECT OF THERAPEUTIC MASSAGE ON INSOMNIA AND 

CLIMACTERIC SYMPTOMS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN 

 

I have now carefully considered your revised paper and have recommended publication 

in Climacteric.  We are pleased to accept your paper in its current form which will now 

be forwarded to the publisher for copy editing and typesetting. 

 

You will receive proofs for checking, and instructions for transfer of copyright in due 

course. 

 

The publisher also requests that proofs are checked and returned within 48 hours of 

receipt. 

 

Thank you for your contribution to Climacteric and we look forward to receiving further 

submissions from you.  

 

 

Sincerely, 

Dr Anna Fenton 

Co-Editor-in-Chief 

Climacteric 

a_fenton@xtra.co.nz 

 

 

 

 

 

 

mailto:a_fenton@xtra.co.nz
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ANEXO 4 

Diário de sono 

Dia 

Dia da semana 

Dia do mês 

1 2 3 4 5 6 7 

Ontem me deitei às:        

Consegui dormir às :        

Acordei --------_vezes durante a noite        

Hoje acordei às --------hs        

Saí da cama às  ---------hs        

Devo ter dormido umas --------hs        

Acordei: 1.péssimo, 2.mal, 3.mais ou menos, 

4.bem, 5.muito bem 

       

Meu sono foi: 1.péssimo, 2.ruim, 3.regular,  

4.bom, 5.ótimo 

       

Ontem durante o dia eu passei: 1.péssimo, 2.mal, 3.mais ou menos, 

4.bem, 5.muito bem 

       

Ontem eu: não cochilei (0) ou cochilei ------- vezes        

Ontem após às 20h ingeri café 

SIM ou NÃO 

       

Ontem após às 20h ingeri bebida alcoólica        
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SIM ou NÃO 
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ANEXO 5 

Questionário de qualidade de vida na menopausa 

Para cada um dos seguintes itens, indique se você tem tido o problema mencionado nos últimos 30 dias. 

Se você tem tido, quantifique o quanto você tem sido perturbada pelo problema: Nada perturbada → 

Extremamente perturbada                                                                              

                                                          

1 Ondas de calor Não Sim  0  1  2  3  4  5  6   

2 Suores noturnos Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

3 Suores excessivos Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

4 Insatisfação com minha vida pessoal Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

5 Sentir-se ansiosa ou nervosa Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

6 Memória fraca Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

7 Conseguir fazer menos do que  

você normalmente faz 

Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

8 Sentir-se deprimida, abatida ou triste Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

9 Falta de paciência com outras pessoas Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

10 Sentir vontade de ficar sozinha Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

11 Flatulência(ventos) ou dores na  

barriga por gases 

Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

12 Dores nos músculos e nas juntas Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

13 Sentir-se cansada ou esgotada Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

14 Dificuldade para dormir Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

15 Dores na nuca ou na cabeça Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

16 Diminuição da força física Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

17 Diminuição da resistência física Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 
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18 Falta de energia (disposição) Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

19 Pele ressecada Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

20 Ganho de peso Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

21 Aumento de pelos no rosto Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

22 Mudança da aparência, textura ou  

tonalidade da minha pele  

Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

23 Sentir-se com barriga Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

24 Dor nas costas (na parte de baixo) Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

25 Urinar frequentemente Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

26 Perda de urina involuntária ao rir 

ou tossir 

Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

27 Diminuição do meu desejo sexual Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

28 Ressecamento vaginal Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

29 Evitar contatos íntimos, de carícias à  

relação sexual 

Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

30 Dor ou sensibilidade nas mamas Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

31 Sangramento vaginal, abundante 

ou pequeno 

Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

32 Dores ou câimbras nas pernas Não  Sim  0  1  2  3  4  5  6 

 

 

 

 

 



 96 

ANEXO 6 

Índice Menopausal de Kupperman 

 

ÍNDICE MENOPAUSAL DE KUPPPERMAN – Total:__________ 
 
 
Tipo de sintoma Leve Moderado Acentuado 

Vasomotores 4 8 12 
Parestesia 2 4 6 
Insônia 2 4 6 
Nervosismo 2 4 6 
Melancolia 1 2 3 
Vertigem 1 2 3 
Fraqueza 1 2 3 
Artralgia e/ou mialgia 1 2 3 
Cefaléia  1 2 3 
Palpitação  1 2 3 
Formigamento  1 2 3 

Total  17 34 51 
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ANEXO 7 

Inventário de Ansiedade de Beck 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da 

lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo 

hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 

 Absolutamente 

não 

Levemente 

Não me 

incomodou muito 

Moderadamente 

Foi muito 

desagradável mas 

pude suportar 

Gravemente 

Dificilmente pude 

suportar 

1. Dormência ou 

formigamento 

    

2. Sensação de 

calor 

    

3. Tremores nas 

pernas 

    

4. Incapaz de 

relaxar 

    

5. Medo que 

aconteça o pior 

    

6. Atordoado ou 

tonto 

    

7. Palpitação ou 

aceleração do 

coração 

    

8. Sem equilíbrio     

9. Aterrorizado     

10. Nervoso     

11. Sensação de     
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sufocação 

12. Tremores nas 

mãos 

    

13. Trêmulo     

14. Medo de 

perder o controle  

    

15. Dificuldade de 

respirar 

    

16. Medo de 

morrer 

    

17. Assustado     

18. Indigestão ou 

desconforto no 

abdômen 

    

19. Sensação de 

desmaio 

    

20. Rosto 

afogueado 

    

21. Suor (não 

devido ao calor) 
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ANEXO 8 

Inventário de Depressão de Beck 

Neste questionário existem grupos de afirmativas. Por favor leia cuidadosamente cada uma delas. A 

seguir, selecione a afirmativa em cada grupo que melhor descreve como você se sentiu na semana que 

passou, incluindo o dia de hoje. Desenhe um círculo em torno do número ao lado da afirmativa que 

houver selecionado. Se várias afirmativas no grupo parecerem aplicar-se igualmente bem, circule cada 

uma delas. Certifique-se de ler todas as afirmativas de cada grupo antes de fazer sua escolha. 

 

 

1- ( 0) Não me sinto triste. 

( 1 ) Sinto-me triste. 

( 2 ) Sinto-me triste o tempo todo e não consigo sair disso. 

( 3 ) Estou tão triste ou infeliz que não posso agüentar. 

 

2- ( 0 ) Não estou particularmente desencorajado(a) quanto ao futuro. 

( 1 ) Sinto-me desencorajado(a) quanto ao futuro. 

( 2 ) Sinto que não tenho nada por esperar. 

( 3 ) Sinto que o futuro é sem esperança e que as coisas não podem melhorar. 

 

3- ( 0 ) Não me sinto fracassado(a). 

( 1 ) Sinto que falhei mais do que o indivíduo médio. 

( 2 ) Quando olho para trás em minha vida, tudo que vejo é uma porção de fracassos. 

( 3 ) Sinto que sou um fracasso completo. 

 

4- ( 0 ) Obtenho tanta satisfação com as coisas como costumava fazer. 

( 1 ) Não gosto das coisas da maneira que costumava gostar. 

( 2 ) Não consigo mais sentir satisfação real com coisa alguma. 

( 3 ) Estou insatisfeito(a) ou entendiado(a) com tudo. 

 

5- ( 0 ) Não me sinto particularmente culpado(a). 

( 1 ) Sinto-me culpado(a) boa parte do tempo. 

( 2 ) Sinto-me muito culpado(a) a maior parte do tempo. 

( 3 ) Sinto-me culpado(a) o tempo todo. 

 

6- ( 0 ) Não sinto que esteja sendo punido(a). 

( 1 ) Sinto que posso ser punido(a). 

( 2 ) Espero ser punido(a). 

( 3 ) Sinto que estou sendo punido(a). 

 

7- ( 0 ) Não me sinto desapontado(a) comigo mesmo(a). 

( 1 ) Sinto-me desapontado(a) comigo mesmo(a). 

( 2 ) Sinto-me aborrecido(a) comigo mesmo(a). 
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( 3 ) Eu me odeio. 

 

8- ( 0 ) Não sinto que seja pior que qualquer outra pessoa. 

( 1 ) Critico-me por minhas fraquezas ou erros. 

( 2 ) Responsabilizo-me o tempo todo por minhas falhas. 

( 3 ) Culpo-me por todas as coisas ruins que acontecem. 

 

9- ( 0 ) Não tenho nenhum pensamento a respeito de me matar. 

( 1 ) Tenho pensamentos sobre me matar, mas não os levaria adiante. 

( 2 ) Gostaria de me matar. 

( 3 ) Eu me mataria, se tivesse uma oportunidade. 

 

10- ( 0 ) Não costumo chorar mais do que o habitual. 

( 1 ) Choro mais agora do que costumava fazer. 

( 2 ) Atualmente, choro o tempo todo. 

( 3 ) Eu costumava conseguir chorar, mas agora não consigo, ainda que queira. 

 

11- ( 0 ) Não me irrito mais agora que em qualquer outra época. 

( 1 ) Fico molestado(a) ou irritado(a) mais facilmente do que costumava. 

( 2 ) Atualmente, sinto-me irritado(a) todo o tempo. 

( 3 ) Absolutamente não me irrito com as coisas que costumava irritar-me. 

 

12- ( 0 ) Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

( 1 ) Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 

( 2 ) Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 

( 3 ) Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas. 

 

13- ( 0 ) Tomo decisões mais ou menos tão bem quanto em qualquer outra época. 

( 1 ) Adio minhas decisões mais do que costumava. 

( 2 ) Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 

( 3 ) Não consigo mais tomar decisão alguma. 

 

14- ( 0 ) Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser. 

( 1 ) Preocupo-me por estar parecendo velho(a) ou sem atrativos. 

( 2 ) Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem atrativos. 

( 3 ) Considero-me feio(a). 

 

15- ( 0 ) Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

( 1 ) Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 

( 2 ) Tenho que me forçar muito até fazer qualquer coisa. 

( 3 ) Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

16- ( 0 ) Durmo tão bem quanto de hábito. 

( 1 ) Não durmo tão bem quanto costumava. 

( 2 ) Acordo 1 ou 2 horas mais cedo que de hábito e tenho dificuldades de voltar a dormir. 
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( 3 ) Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir. 

 

17- ( 0 ) Não fico mais cansado(a) do que de hábito. 

( 1 ) Fico cansado(a) com mais facilidade do que costumava. 

( 2 ) Sinto-me cansado(a) ao fazer qualquer coisa. 

( 3 ) Estou cansado(a) demais para fazer qualquer coisa. 

 

18- ( 0 ) Meu apetite não está pior do que de hábito. 

( 1 ) Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser. 

( 2 ) Meu apetite está muito pior agora. 

( 3 ) Não tenho mais nenhum apetite. 

 

19- ( 0 ) Não perdi muito peso se é que perdi algum ultimamente. 

( 1 ) Perdi mais de 2,5 kg. 

( 2 ) Perdi mais de 5 kg. 

( 3 ) Perdi mais de 7,5kg. 

Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos. Sim______  Não_____ 

 

20- ( 0 ) Não me preocupo mais que de hábito com minha saúde. 

( 1 ) Preocupo-me com problemas físicos, com dores e aflições, ou perturbações no estômago, ou 

prisão de ventre. 

( 2 ) Estou muito preocupado(a) com problemas físicos e é difícil pensar em muito mais que isso. 

( 3 ) Estou tão preocupado(a) com meus problemas físicos que não consigo pensar em qualquer 

outra coisa. 

 

21- ( 0 ) Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual. 

( 1 ) Estou menos interessado(a) em sexo do que costumava. 

( 2 ) Estou bem menos interessado(a) em sexo atualmente. 

( 3 ) Perdi completamente o interesse no sexo.    
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ANEXO 9 

 Inventário de Lipp para Sintomas de Estresse no Adulto 

a) Marque com um F1 os sintomas que tem experimentado nas últimas 24 horas 

( ) 1. Mãos e pés frios 

( ) 2. Boca seca 

( ) 3. Nó no estômago 

( ) 4. Aumento de sudorese (Muito suor, suadeira) 

( ) 5. Tensão muscular 

( ) 6. Aperto da mandíbula/Ranger os dentes 

(  ) 7. Diarréia passageira 

( ) 8. Insônia (Dificuldade para dormir) 

( ) 9. Taquicardia (Batedeira no peito) 

( ) 10. Hiperventilação (Respirar ofegante, rápido) 

( ) 11. Hipertensão arterial súbita e passageira (Pressão alta) 

( ) 12. Mudança de apetite 

 

b) Marque com um P1 os sintomas que tem experimentado nas últimas 24 horas 

( ) 13. Aumento súbito de motivação 

( ) 14. Entusiasmo súbito 

( ) Vontade súbita de iniciar novos projetos 

 

c) Marque com um F2 os sintomas que tem experimentado na última semana 

( ) 1. Problemas com a memória 

( ) 2. Mal-estar generalizado, sem causa específica 

( ) 3. Formigamento das extremidades 

( ) 4. Sensação de desgaste físico constante 
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( ) 5. Mudança de apetite 

( ) 6. Aparecimento de problemas dermatológicos (Problemas de pele) 

( ) 7. Hipertensão arterial (Pressão alta) 

( ) 8. Cansaço constante 

( ) 9. Aparecimento de úlcera 

( ) 10. Tontura/Sensação de estar flutuando 

 

d) Marque com um P2 os sintomas que tem experimentado na última semana 

( ) 11. Sensibilidade emotiva excessiva (Estar muito nervoso) 

( ) 12. Dúvida quanto a si próprio 

( ) 13.Pensar constantemente em um só assunto 

( ) 14. Irritabilidade excessiva 

( ) 15. Diminuição da libido (Sem vontade de sexo) 

 

e) Marque com um F3 os sintomas que tem experimentado no último mês 

( ) 1. Diarréia frequente 

( ) 2. Dificuldades sexuais 

( ) 3. Insônia (Dificuldade para dormir) 

( ) 4. Náusea 

( ) 5. Tiques 

( ) 6. Hipertensão arterial continuada (Pressão alta) 

( ) 7. Problemas dermatológicos prolongados (Problemas de pele) 

( ) 8. Mudança extrema de apetite 

( ) 9. Excesso de gases 

( ) 10. Tontura frequente 

( ) 11. Úlcera 
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( ) 12. Enfarte 

 

f) Marque com um P3 os sintomas que tem experimentado no último mês 

( ) 13. Impossibilidade de trabalhar 

( ) 14. Pesadelos 

( ) 15. Sensação de incompetência em todas as áreas 

( ) 16. Vontade de fugir de tudo 

( ) 17. Apatia, depressão ou raiva prolongada 

( ) 18. Cansaço excessivo  

( ) 19. Pensar/Falar constantemente em um só assunto 

( ) 20. Irritabilidade sem causa aparente 

( ) 21. Angústia/Ansiedade diária 

( ) 22. Hipersensibilidade emotiva 

( ) 23. Perda do senso de humor 
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ANEXO 10 

Índice de gravidade de insônia 

1. Por favor, avalie a gravidade atual da sua insônia (por exemplo, nas duas últimas semanas) em 

relação a: 

a) Dificuldade em pegar no sono 

Nenhuma      Leve      Moderada      Grave      Muito grave 

       0                1               2                  3                 4 

b) Dificuldade em manter o sono   

Nenhuma      Leve      Moderada      Grave      Muito grave 

       0                1               2                  3                 4 

c) Problema de despertar muito cedo 

Nenhuma      Leve      Moderada      Grave      Muito grave 

       0                1               2                  3                 4 

2. Quanto você está satisfeito ou insatisfeito com o padrão atual de seu sono? 

Muito satisfeito     Satisfeito     Indiferente     Insatisfeito     Muito insatisfeito 

         0                        1                   2                     3                      4 

3. Em que medida você considera que seu problema de sono interfere nas suas atividades diurnas 

(por exemplo:fadiga diária, habilidade para trabalhar/executar atividades diárias, concentração, 

memória, humor, etc)? 

Não interfere – 0/ Interfere um pouco – 1/ Interfere de algum modo – 2/ Interfere muito – 3/ Interfere 

extremamente – 4 

4. Quanto você acha que os outros percebem que o seu problema de sono atrapalha sua qualidade 

de vida? 

Não percebem – 0/ Percebem um pouco – 1/ Percebem de algum modo – 2/ Percebem muito – 3/ 

Percebem extremamente – 4 

  5. O quanto você está preocupado/estressado com o seu problema de     sono? 
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Não estou preocupado – 0/ Um pouco preocupado – 1/ De algum modo preocupado – 2/ Muito 

preocupado – 3/ Extremamente preocupado - 4 
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ABSTRACT 
 
 

          In the climacteric period, approximately 80% of women are affected by 

consequences of hypoestrogenism: physiological and psychological alterations, 

hot flashes, nycturia, mood alterations. These changes contribute to the 

increase of insomnia prevalence in this phase, which affects approximately 28% 

to 63% of postmenopausal women. The presence of such symptoms associated 

with socio-cultural conditions, such as retirement, appreciation of youth, aging, 

reflect directly on quality of life of this population. As hormone therapy is 

indicated in certain cases and is not indicated for some patients, there has been 

an increase in the demand for complementary or alternative therapies, including 

therapeutic massage, which may relieve insomnia symptoms in the climacteric 

period. The present study is presented in two studies. The first one, a pilot study 

with seven individuals, evaluated the effects of therapeutic massage on post-

menopausal insomniac women  and demonstrated subjective and objective 

sleep improvement. The results of this study led us to conduct a second one,  

now a randomized and controlled trial, including 44 women, distributed into 3 

groups (control, passive movement and therapeutic massage). The results of 

the questionnaires demonstrated improvement in sleep, climacteric symptoms 

and quality of life.  

 


