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Frescura, histeria ou neurose são algumas das denominações que a sociedade ainda dispensa a 
um problema comum a cerca de 75% das mulheres: a TPM (Tensão Pré-Menstrual). O tratamento 
não é muito diferente nas empresas. De acordo com os especialistas, são poucas as que encaram 
a TPM como uma síndrome que pode afetar diretamente a produtividade das funcionárias mas 
que, se controlada, pode até influenciá-la de forma positiva.  
 
Tomar decisões precipitadas e reagir de forma exagerada a comentários de superiores e demais 
integrantes da equipe são alguns dos prejuízos que a TPM pode gerar no ambiente de trabalho. 
Para minimizar os sintomas comportamentais e físicos, como cansaço e falta de concentração, o 
médico Eliezer Berenstein criou o chamado Programa de Gerenciamento da TPM para empresas. O 
programa é composto por duas fases, a do diagnóstico e a do Plano de Ação Terapêutica.  
 
Na primeira, é traçado o perfil do ciclo hormonal de cada funcionária, por meio de questionários e 
palestras de conscientização na empresa - dirigidas a homens e mulheres. Com base nesses 
resultados, é desenvolvida a segunda etapa, com a definição das ações a serem implementadas 
para sanear os desequilíbrios hormonais encontrados.  
 
Uma das empresas a aderir ao programa foi o Hospital São Luiz, em São Paulo. A partir da 
identificação dos sintomas da TPM de cada funcionária, foi possível que cada profissional fosse 
adequada a diferentes tarefas, de acordo com seu momento hormonal. O superintendente de 
saúde ocupacional do hospital, Alberto D'Áuria, conta que adotou o programa em 2001 ao 
observar que as funcionárias da área de telemarketing apresentavam mau atendimento em 
determinado período do mês. "Dos 1,7 mil funcionários da unidade do Itaim, 1,2 mil são 
mulheres. Trata-se de uma empresa feminina e isso não podia passar despercebido", avalia.  
 
D'Áuria afirma que a empresa praticamente eliminou o número de faltas causadas pela TPM, 
economizando em torno de R$ 70 mil ao ano. Além disso, a melhora no relacionamento entre 
funcionários contribuiu para aumentar a produtividade no hospital. A enfermeira do trabalho 
Ângela Abujabra diz que passou a se conhecer melhor com o programa.  
 
- Minha atividade implica em lidar com o público e muitas vezes me sentia irritada e cansada sem 
motivo aparente. Passei a ter mais autocontrole e, sabendo quando estava no período crítico, 
evitava tomar decisões precipitadas - explica ela, que também recebeu medicação, como a 
ingestão de vitamina B6. Segundo Ângela, os colegas de trabalho passaram a compreender 
melhor as mudanças comportamentais repentinas de algumas profissionais. "Muitos não sabiam 
do que se tratava a TPM", afirma.  
 
Para Eliezer Berenstein, os chefes e companheiros de equipe devem estar cientes das mudanças 
no período que, se controladas, podem até ser favoráveis. "De acordo com a composição 
hormonal de cada mulher, ela pode ter diferentes características acentuadas, como a 
competitividade. Além disso, o fato de não ser linear como os homens traz vantagens como a 
maior sensibilidade e capacidade intuitiva. É possível minimizar os problemas e potencializar essas 
características", completa.  
 
Palestras em companhias por iniciativa própria  
 
Uma das coordenadoras do Grupo TPM, que promove encontro entre mulheres atingidas pela 
síndrome e palestras em empresas sobre o tema, Andréa Pizetta lamenta que poucas companhias 
levem o problema a sério. "Já ministramos palestras em empresas, quase sempre por iniciativa 
própria. Percebemos o interesse das funcionárias, mas quase nunca há continuidade por parte das 
companhias", diz. Ela lembra que é essencial não inferiorizar a mulher ou ridicularizar a TPM.  
 



- A TPM não pode ser motivo de chacota. É um período em que os problemas acumulados 
eclodem, principalmente se o ambiente de trabalho é hostil - afirma. Andréa acredita que lidar 
bem ou mal com a questão é algo que independe do sexo. "Homens ou mulheres, todos já 
viveram ou conviveram com alguém que enfrentou o problema" frisa. Cabe aos chefes se 
lembrarem disso em uma situação atípica. "Mas a empresa deve tomar a frente pois, sem 
acompanhamento técnico e psicológico, é difícil controlar as alterações comportamentais", diz.  
 
Mulher é mais afetada por estado emocional  
 
Pesquisa realizada pela clínica Vita Check-Up Center em 2002 revelou que as mulheres têm nível 
de estresse superior ao dos homens, embora esses fumem mais, tenham colesterol mais alto e 
sejam mais hipertensos. O estudo, que levou em conta um universo de 153 mulheres, com 
predominância de executivas de grandes empresas, e 585 homens, concluiu que 53% sofrem de 
estresse, contra 47% dos homens.  
 
- A TPM certamente é um dos fatores que influenciam o lado emocional feminino. No universo de 
executivas que atendemos, há sempre relatos dos dias mais difíceis da TPM, quando a mulher se 
angustia ainda mais para tentar controlar os sintomas, lidar com eles, para que não interfiram em 
sua produtividade - diz Márcia Merquior, psicanalista responsável pelo Departamento de Avaliação 
de Estresse Emocional do Vita Check-Up Center.  
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