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Resumo: O climatério é fenômeno fisiológico decorrente do esgotamento dos folículos ovarianos, 

culminando com a interrupção definitiva dos ciclos menstruais (menopausa) e o surgimento de 

sintomas característicos. Entretanto, apesar de sofrerem com os vários sinais e sintomas 

climatéricos, é notável que as mulheres nesta fase desconheçam ou não identifiquem a maior parte 

das alterações hormonais, fisiológicas e emocionais envolvidas neste processo. Em vista disso, este 

trabalho tem como objetivo conhecer a visão de mulheres, atendidas no serviço de saúde público 

de Marabá, sobre climatério e menopausa e seus procedimentos de autocuidado. Participaram 30 

mulheres, de 40 a 65 anos, que responderam a uma entrevista semi-estruturada. Foi utilizada a 

técnica de análise de conteúdo nos dados coletados. Como resultados, 26,6% já ouviram falar sobre 

climatério e 100% já ouviram falar sobre menopausa. No entanto, quando questionadas sobre seu 

entendimento acerca disto, ficou perceptível que não conheciam o real significado da menopausa, 

permitindo aferir que o confundiam com o climatério. Quando questionadas acerca do que fazem 

para melhorar os sintomas do climatério/menopausa, a frequência das respostas permitiu agrupá-

las em três categorias: “alimentação”, “exercício físico” e “farmacologia”. Discute-se a 

necessidade de ser repensado o atendimento à mulher climatérica e, por fim, acredita-se que as 

informações oriundas desse trabalho poderão servir como motivação aos profissionais de saúde 

para dirigir recursos na área de informação às mulheres e de formação de serviços para a 

assistência ao climatério direcionado para a realidade da mulher marabaense, na busca de atender 

as suas perspectivas e realidades.  

 

Palavras-chave: Menopausa, Climatério, Qualidade de Vida e Saúde da Mulher. 
 

  

 MARABA’S WOMEN PERCEPTIONS ABOUT MENOPAUSE AND CLIMATERIC 

 

 

Abstract: The climacteric is a physiological phenomenon due the exhaustion of the ovarian follicles, 

culminating with the definitive interruption of menstrual cycles (menopause) and the appearance of 

characteristic symptoms. However, despite suffering from various climacteric signs and symptoms, 

it is notable that women at this stage are unaware of or do not identify most of the hormonal, 

physiological, and emotional changes involved in this process. In view of this, this study aims to 

                                                        
1
Discente do curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará, Campus VIII, Marabá. 

2 Professora Mestre do curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará. 



 
 

Os impactos da tecnologia na  
Educação, saúde e meio ambiente 

26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

2 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

 

know the vision of women, assisted in the public health service of Marabá, about climacteric and 

menopause and their self-care procedures. Participated 30 women, 40 to 65 years old, who 

answered a semi-structured interview. The technique of content analysis was used in the collected 

data. As a result, 26,6% have heard about climacteric and 100% have heard about menopause. 

However, when questioned about their understanding of this, it became apparent that they did not 

know the real meaning of menopause, allowing to guess that they confused it with the climacteric. 

When questioned about what they do to improve climacteric/menopause symptoms, the frequency 

of responses allowed grouped them into three categories: "alimentation," "physical exercise," and 

"pharmacology." It is discussed the need to rethink the care of the climacteric woman and, finally, 

it's believed that the information from this work may serve as a motivation for health professionals 

to direct resources in the area of information for women and for the formation of services to 

climateric assistance directed to Marabá's women reality, in search to listen their perspectives and 

realities.  

 

Keywords: Menopause, Climacteric, Quality of Life and Women's Health. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Como marco biológico, o climatério representa a transição entre a fase reprodutiva e a não 

reprodutiva, ou seja, da menarca a senilidade, com conseqüências sistêmicas e potencialmente 

patológicas, como afirma Lorenzi et al (2005). Esta transição se inicia aos 35 anos e finda aos 65 

anos de idade. No entanto, seu início deve ser considerado a partir dos 40 anos, quando se 

constatam as primeiras alterações endócrinas decorrentes, não só da exaustão dos folículos 

ovarianos, mas também da dissincronização dos sinais neuronais no hipotálamo e sistema nervoso 

central (ALDRIGHI, 2002).  

O hipoestrogenismo é o principal responsável pelo surgimento de modificações físicas e 

psíquicas características do climatério. Os sintomas clássicos do climatério descritos são: 

instabilidade vasomotora, distúrbios menstruais, sintomas psicológicos, atrofia geniturinária e, a 

longo prazo, osteoporose e alterações cardiocirculatórias (FERNANDES et al., 2004). Cerca de 60 

a 80% das mulheres refere algum tipo de sintomatologia durante o climatério (LORENZI, 2005).  

Entretanto, apesar de sofrerem com os vários sinais e sintomas climatéricos, é notável que as 

mulheres nesta fase desconheçam ou não identifiquem a maior parte das alterações hormonais, 

fisiológicas e emocionais envolvidas no processo de decréscimo da produção hormonal e cessação 

de ciclos menstruais. Este desconhecimento pode estar associado a fatores que agravam o estado 

físico e emocional das mulheres, tais como: condições de vida; história reprodutiva; carga de 
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trabalho; hábitos alimentares; tendência a infecções; dificuldade de acesso aos serviços de saúde 

para obtenção de atendimento e informações; além de outros conflitos sócio-econômicos-culturais-

espirituais associados ao período da vida e à individualidade dessas mulheres (VALENÇA, 2010).  

Em face desta necessidade, foi realizado um estudo com mulheres atendidas em um Centro de 

Referência Integrada a Saúde da Mulher, em Marabá – Pará, cujos questionamentos que nortearam 

a investigação foram: as mulheres no climatério têm informações acerca desta fase de suas vidas? 

Elas se preocupam com o autocuidado para prevenir e/ou amenizar sinais e sintomas dessa fase da 

vida?  

Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa foi conhecer a visão de mulheres, atendidas no 

serviço de saúde público de Marabá, sobre climatério e menopausa e os procedimentos de 

autocuidado realizados, com o propósito de estimular práticas educativas em saúde, incentivar o 

autocuidado e promoção à saúde. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa e 

qualitativa, realizado no Centro de Referência Integrada a Saúde da Mulher (CRISMU) existente 

no município de Marabá, no Pará.  

A amostra foi definida através do cálculo de Santos (2014) e a população utilizada foi o número 

de mulheres moradoras de Marabá entre 40 e 65 anos que, segundo IBGE 2010, é de 20.856, o 

nível de confiança e o erro amostral utilizados foi de 5%. Desse modo, foram entrevistadas 30 

mulheres assistidas pelo CRISMU que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. Adotou-

se como critérios de inclusão: estar na fase do climatério/menopausa, encontrar-se na faixa etária 

entre 40 e 65 anos e serem atendidas na instituição supracitada.  

Os dados foram coletados por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado com questões 

abertas e fechadas acerca de como as mulheres apreendiam esta fase e a descrição de medidas de 

autocuidado implementadas pelas respondentes. Na abordagem quantitativa foram incluídas as 

respostas das questões fechadas e os registros dos dados foram tabulados no programa Excel 2003 

a fim de se obter os percentuais.  
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Na abordagem qualitativa, se empregou a técnica de análise de conteúdo, como apresenta 

Minayo (2004), na modalidade de análise temática. A análise foi realizada em 3 momentos: pré-

analise (leitura flutuante dos dados transcritos das gravações); exploração do material (seleção das 

falas dos sujeitos a partir das categorias ou núcleos temáticos) e tratamento dos resultados 

(interpretação).  

O estudo obedeceu à Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta 

a pesquisa envolvendo seres humanos sendo submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa de Seres Humanos da Universidade do Estado do Pará- Centro de Ciências Biológicas e 

da Saúde - Campus II e aprovado através do parecer número: 2.747.536.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo revelou que a palavra climatério era desconhecida para a maioria das mulheres, pois 

apenas 26,7% das respostas foram positivas para este questionamento. No entanto, foi constatado 

que a maior parte delas, ou seja, 70% das entrevistadas que responderam ter conhecimento acerca 

do climatério, apresentavam uma visão incoerente ou superficial acerca do tema. Como é 

constatado nos depoimentos que se seguem:  

“Já ouvi falar mas não sei dizer”  

“Não lembro, minha filha comentou”  

“Um calor que começa do pescoço pra cabeça”  

Nelson (2008) afirma que o período denominado de climatério compreende um declínio 

gradual da função hormonal ovariana que ocorre fisiologicamente na mulher, sendo este período 

seguido da instalação da menopausa e o encerramento da fase reprodutiva da mesma. Entendimento 

semelhante a este, explicando este período da vida feminina como alterações hormonais, foi 

encontrado na seguinte fala: “É um período entre o reprodutivo e não reprodutivo”.  

As mulheres quando completam os 40 anos começam a perceber algumas mudanças 

fisiológicas no seu organismo, surgem alguns transtornos no seu dia a dia que são características 

do climatério, causando desconforto e incômodo. Alguns dos sinais e sintomas do climatério são 

os fogachos, a sudorese, irritabilidade, cefaleia, atrofia genital e insônia, segundo Pascoal e Borges 

(2013). Corroborando com este estudo, destaca-se a seguinte resposta após ser questionada sobre 
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o tema: “Irritação, quentura no corpo, só falta deixar a gente louca, dificuldade de dormir, aumento 

da frequência cardíaca”.  

As falas revelaram a necessidade de ser repensado o atendimento à mulher climatérica, de 

forma a valorizar a escuta de seus questionamentos, dificuldades e experiências, a fim de prepara-

las para vencer o desconhecimento, a fragilidade, o medo e vivenciar o climatério sem mistérios, 

capazes de superar seus problemas de forma mais harmoniosa e consciente.  

Em relação ao conhecimento acerca de menopausa, 100% das entrevistadas revelaram já ter 

ouvido falar sobre o assunto. No entanto, quando questionadas sobre seu entendimento acerca 

disto, ficou perceptível que não conheciam o real significado da menopausa, permitindo aferir que 

o confundiam com o climatério, como demonstra as falas a seguir:  

“Muito calor, suor”  

“Sintomas de calor”  

“Esse calor insuportável”  

Após a análise das respostas acerca do significado de menopausa, estas puderam ser agrupadas 

nas seguintes categorias: “ondas de calor”, “sintomas psicológicos” e “moléstias”, tendo por base 

as falas das entrevistadas, seguindo a sugestão de Mendes (2007, p46) que propõe que “o nome e 

a definição devem sempre ser criados com base nos conteúdos verbalizados e com certo 

refinamento gramatical de forma”.  

De acordo Trench e Santos (2005) essa condição fisiológica pode gerar distúrbios em forma de 

manifestações genitais (redução de libido), extragenitais (atrofia e distrofia da vulva, dor, secura e 

sangramento vaginal) e psíquicas (fogachos, suor, cefaleia, cansaço, fraqueza, irritabilidade, 

alteração do humor e depressão) que inferem diretamente na qualidade de vida da mulher. Foi 

possível identificar a correlação entre o autor supracitado e achados deste estudo em tais 

depoimentos:  

“Parada da menstruação, diminuição dos hormônios, calor, estresse e nervosismo”.  

“Já passei por ela, entendo que não é bom... falta de paciência, aquele calorzão e mal-estar 

ruim”.  
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“Calor, agonia e tontura”.  

Devido ao fato do climatério ser caracterizado por mudanças biológicas, psíquicas e sociais, 

algumas entendem menopausa como moléstia e sintomas psicológicos exacerbados. É possível 

percebê-los nos seguintes discursos: 

“Período de muito estresse, tô morrendo de medo”.  

“Coisa muito ruim, terrível”.  

“Só problema, e sintomas ruins”.  

Devido ao pouco conhecimento e informações acerca do climatério e menopausa, torna-se 

difícil diferenciar um do outro, assim como também procurar atendimento quando necessário. O 

pouco conhecimento acerca do assunto influencia diretamente na vida das mulheres nessa fase, 

principalmente na qualidade de vida. Dessa forma, é de suma importância um atendimento por 

parte dos profissionais, direcionado as mulheres climatéricas, assim como também apoio e 

educação continuada, para que as mesmas possam viver de forma mais saudável e adaptar-se a essa 

fase que estão vivenciando.  

A mulher com conhecimento certamente terá mais condições de lançar mão de estratégias que 

lhe encaminhem para um viver mais saudável. De modo igual, também haviam mulheres que 

descreveram esse período de forma coerente, tal constatação foi feita através dos seguintes 

discursos:  

“É a última menstruação da mulher”.  

“Quando você, a partir dos 40, para de menstruar. Eu parei com 52”.  

“Quando a mulher para a menstruação”.  

Neste estudo, as mulheres também foram questionadas acerca do que fazem para melhorar os 

sintomas do climatério/menopausa. Desta forma, verificou-se que 50% das mesmas usam algum 

artificio para tentar amenizar as afecções. Após a análise das respostas e frequência das mesmas 

foi possível agrupá-las em 3 categorias: “alimentação”, “exercício físico” e “farmacologia”.  

Segundo Clapauch et al. (2002) o uso de fitoestrógenos apresenta vantagens para a menopausa 

e quando encontrados em várias plantas comestíveis podem ter efeitos estrogênicos e 



 
 

Os impactos da tecnologia na  
Educação, saúde e meio ambiente 

26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

7 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

 

antiestrogênicos. Além de fitoestrógenos, as sociedades científicas internacionais entraram em 

consenso de que a TH deve ser iniciada para alívio dos sintomas desagradáveis relacionados à 

redução dos esteroides sexuais, como as alterações menstruais, fogachos/sudorese e aqueles 

consequentes à atrofia urogenital, segundo Brasil (2008). No estudo em questão, 20% das mulheres 

revelaram fazer uso de medicações para alívio dos sintomas, como é possível comprovar com as 

seguintes falas:  

“Sim, tomo chá de amora”  

“Tento não comer coisa gordurosa e massa, tento fazer dieta, tomo remédio natural”.  

“A ‘Dra’ passou remédio e amenizava o calor. Tomo banho, vou pro chuveiro e ligo o 

ventilador”.  

Em se tratando de exercícios físicos e alívio dos sintomas da menopausa, Van Poppel (2008) 

refere que alguns autores propõem que a atividade física possua um efeito similar à terapia de 

reposição hormonal na melhora dos sintomas vasomotores na medida em que aumenta os níveis 

séricos de ß-19 endorfinas, com consequente estabilização do centro termorregulador, reduzindo 

assim os sintomas. Nesta pesquisa, 20% das entrevistadas citaram a prática de exercício como 

alívio de sintomas do climatério/menopausa, destas destaca-se o seguinte discurso: “Melhorei a 

alimentação, pratico exercícios, sou ciente que tenho que melhorar nesse aspecto. Faço meditação. 

Leio bastante outras leituras que não seja voltada para a profissão”.  

O cuidado com a alimentação foi citado por apenas 13,3% das mulheres, estes dados estão de 

acordo com o estudo de França (2003) que revela os resultados de uma pesquisa conduzida pela 

Sociedade Norte Americana de Menopausa, o qual mostrou que mais de 75% das mulheres de 50 

a 65 anos fizeram mudanças favoráveis ao seu estilo de vida, principalmente nos aspectos 

relacionados à alimentação, sendo, portanto, um período crucial para empregar a alimentação como 

ferramenta para a promoção de saúde. 

4. CONCLUSÕES 

 

As considerações apontam a necessidade da compreensão do climatério em uma dimensão 

ampliada e enquanto estado natural do ciclo vital feminino, demostrando a urgência na 

reorganização do serviço de saúde para a atenção dessas mulheres, no sentido de implementação 
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de estratégias diferenciadas, que as atendam não somente nas expressões agudas de uma 

sintomatologia.  

Carece-se também de um maior compromisso da qualidade da assistência, incluindo a 

sensibilidade e competência para realização das ações de educação em saúde. Em suma, acredita-

se que as informações oriundas desse trabalho poderão servir como motivação aos profissionais de 

saúde para dirigir recursos na área de informação às mulheres e de formação de serviços para a 

assistência ao climatério direcionado para a realidade da mulher marabaense, na busca de atender 

as suas perspectivas e realidades. 
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