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RESUMO 

 
Busetti, KPP. A mulher na transição menopausal: Autopercepção das mudanças 
físicas, emocionais e sociais 
 
Introdução: A transição menopausal é uma fase fisiológica da vida da mulher, entre 
o período reprodutivo e a menopausa. O quadro clínico compreende os sintomas 
vasomotores, geniturinários, distúrbios do sono, depressão. Ela não corresponde 
apenas a um fenômeno fisiológico de esgotamento folicular causado pelo 
hipoestrogenismo progressivo. Mais do que isso, sua percepção será influenciada 
por fatores de ordem política, econômica, comportamental, sociocultural e ambiental. 
O conhecimento prévio sobre o que acontece na transição menopausal e após a 
menopausa, bem como a prática de vida saudável pode reduzir a sintomatologia e 
modular a maneira como a mulher enfrenta esta fase. Objetivo: Buscamos avaliar a 
autopercepção da sintomatologia da transição menopausal e pós-menopausal das 
profissionais de saúde e como esta repercutiu em sua vida, no âmbito físico, 
emocional, relacionamentos interpessoais, comportamento social, laboral e cultural. 
Método: Tratou-se de um estudo transversal quantitativo e qualitativo que avaliou a 
percepção subjetiva desta fase de vida, sua sintomatologia. Os sujeitos da pesquisa 
foram formados por grupo de funcionárias do setor de enfermagem/administrativas 
do Conjunto Hospitalar de Sorocaba na transição menopausal e na pós-menopausa. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP, foi desenvolvido e validado o instrumento 
de pesquisa (Questionário semiestruturado). Neste trabalho, escolheu-se o 
atendimento e acompanhamento ginecológico dos profissionais de enfermagem, 
incluindo-se na pesquisa 24 pacientes que preencheram os critérios estabelecidos. 
Ocorreram entrevistas individuais nas quais as falas foram gravadas e 
posteriormente transcritas. A partir do material obtido por intermédio de 
questionários respondidos optou-se pela estratégia metodológica do Discurso do 
Sujeito Coletivo (DSC) que foi o referencial como instrumento de organização e 
análise das entrevistas e questões qualitativas. Resultados: O perfil das pacientes foi 
compatível com quadro de climatério, as temáticas detectadas nos referidos 
discursos foram distribuídas da seguinte forma: (1) a autopercepção dos sintomas; 
(2) a influência do relacionamento pessoal, familiar, social e profissional; (3) as 
expectativas em relação a Saúde e estratégias de Educação em Saúde. Conclusão: 
Encontramos elevado índice de comorbidades nesta população (95,8%); na esfera 
emocional notou-se o medo do envelhecimento acompanhado do sentimento de 
constrangimento dos sintomas, igualmente houve sentimento de perda da 
feminilidade. A despeito dos participantes desta casuística serem profissionais da 
área da saúde, seus discursos e posicionamentos não diferiram do que os autores 
descrevem para a população geral. 
 
Palavras-chave: Climatério. menopausa. saúde da mulher. educação em saúde. 
 



ABSTRACT 
 
Busetti, KPP. Women in the menopausal transition: self-perception of physical, 
emotional and social changes 
 
Introduction: The menopausal transition is a physiological phase of a woman's life, 
between the reproductive period and the menopause. The clinical picture comprises hot 
flushes, genitourinary symptoms, sleep disorders, depression. It does not correspond 
only to a physiological phenomenon of follicular exhaustion caused by progressive 
hypoestrogenism. Moreover, its perception will be influenced by political, economic, 
behavioral, socio-cultural and environmental factors. Prior knowledge about what 
happens during the menopausal transition and after menopause, as well as the practice 
of healthy living can reduce symptoms and modulate the way women face this phase. 
Objective: We sought to evaluate the self-perception of the symptoms of the 
menopausal and post-menopausal transition of health professionals and how it affects 
their lives, in the physical, emotional, interpersonal relationships, social, work and 
cultural behavior. Method: a cross-sectional quantitative and qualitative study that 
assessed the subjective perception of this stage of life and symptoms. The research 
subjects were a group of employees from the nursing / administrative sector of the 
Conjunto Hospitalar de Sorocaba in the menopausal transition and in the post-
menopause. The research was approved by the Comitê de Ética e Pesquisa da 
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC / SP, the research instrument was 
developed and validated (semi-structured questionnaire). This work included 24 
subjects who met inclusion criteria getting care and gynecological monitoring of nursing 
professionals. Individual interviews were recorded and later transcribed. From the 
material obtained through answered questionnaires, the methodological strategy of the 
Discourse  of the Collective Subject was chosen, which was the reference as an 
instrument for organizing and analyzing the interviews and qualitative questions. 
Results: The profile of the patients was compatible with climacteric conditions, the 
themes detected in the referred speeches were distributed as follows: (1) self-
perception of symptoms;(2) the influence of personal, family, social and professional 
relationships;(3) expectations regarding Health and Health Education strategies. 
Conclusion: We found a high rate of comorbidities in this population (95.8%); in the 
emotional sphere there was a fear of aging accompanied by the feeling of 
embarrassment of the symptoms, there was also a feeling of loss of femininity. Despite 
the participants in this series were health professionals, their speeches and positions 
did not differ from what the authors describe for the general population. 
 
Key words: climacteric. menopause. women’s health. health education 
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 1 INTRODUÇÃO   

 

1.1 Definições e conceitos fundamentais 

 

O climatério, ou transição menopausal, é o período de transição entre o 

funcionamento ovariano pleno, denominado menacne e a cessação das funções 

hormonais dos ovários que é característica da senectude. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) este período acontece normalmente entre 40 e 65 anos, 

sendo fase natural da vida, cuja duração pode ser bastante prolongada, podendo 

ocupar cerca de um terço da vida da mulher. A menopausa é um marco clínico 

dentro deste período, e pode ser definida como a última menstruação da vida da 

mulher. Tendo em vista que a cessação das menstruações não costuma ser 

abrupta, mas sim precedida por períodos de irregularidade na duração e intensidade 

dos sangramentos, o diagnóstico definitivo da menopausa pressupõe o prazo de 

pelo menos 12 meses em amenorreia, ou seja, será um diagnóstico retrospectivo. 

Segundo alguns autores, a transição menopausal compreende o início da 

sintomatologia até a menopausa. Após este período é denominado pós-

menopausa.1,2  

Segundo a Sociedade Brasileira de Climatério – SOBRAC, o climatério pode 

ser dividido em três fases, segundo a ocorrência da menopausa: pré-menopausa; 

perimenopausa e pós-menopausa. Já a Sociedade Americana de Medicina 

Reprodutiva divide o climatério em duas fases, transição menopausal e pós-

menopausa. Sendo cada fase subdividida em dois períodos (precoce e tardia). O 

Grupo de Estudo sobre o Envelhecimento Ovariano da Pensilvânia (Penn-5, 2005) 

propõe uma nova classificação dividindo em seis fases: pré-menopausa; pré-

menopausa tardia; transição precoce; transição tardia; pós-menopausa precoce; 

pós-menopausa tardia. Esta classificação inclui uma categoria nova que é a pré-

menopausa tardia correspondente à transição menopausal precoce da Straw.2 

De qualquer forma hoje é comum a mulher sobreviver muitas décadas após a 

cessação das menstruações. Isso decorre do incremento na expectativa de vida da 

sociedade moderna. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), aquelas mulheres que nascerem no Brasil no presente ano de 2019 terão, 

em média, a expectativa de atingir os oitenta anos.3   
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Este aumento da expectativa de vida, associado ao processo de 

envelhecimento faz com que muitas mulheres vivam muitos anos no período pós-

menopáusico. Em 2025 a estimativa é que teremos cerca de 10% da população 

mundial na pós-menopausa.4,5  

 

1.2 Fisiopatologia da transição menopausal 

 

Na transição menopausal, em qualquer de suas fases, poderão ocorrer alguns 

sintomas, denotando as modificações hormonais intrínsecas e progressivas que 

tomam conta das mulheres. Os sintomas vasomotores, também denominados 

‘fogachos’, os distúrbios do sono, situações emocionais de ansiedade e depressão 

que costumam acontecer durante os primeiros anos do processo. Conforme o déficit 

hormonal de esteroides ovarianos se instala e o perfil lipídico se modifica, ocorrerá 

incremento de risco da ocorrência de doenças crônicas cardiovasculares, da mesma 

forma que se acentua o balanço negativo no metabolismo ósseo, o 

hipoestrogenismo persistente faz surgir sintomas urogenitais e comprometimento 

tegumentar em todo o corpo da mulher. 

Na pré-menopausa e na perimenopausa 80% das mulheres brasileiras 

experimentam fenômenos vasomotores clássicos. Esses eventos correspondem à 

sensação de ondas de calor que se irradiam da porção superior do tórax para o 

pescoço e cabeça, podendo estar associada a sudorese profusa, rubor, calafrios, 

palpitações e taquicardia. A frequência dos fogachos varia desde um episódio por 

semana até mais de 20 episódios por dia, este incomodo compromete muito a 

dinâmica de vida destas mulheres. Contudo, também existem mulheres que 

superam a transição menopausal com ausência deste sintoma, pelo menos cuja 

sintomatologia é tão suave que não chega a incomodar.1,6 

Os fogachos são mais desagradáveis à noite, interferindo na qualidade do 

sono, sendo em parte responsáveis pela piora na insônia; ocorrência de fadiga, 

irritabilidade, nervosismo, oscilação de humor e redução na capacidade de 

concentração no dia seguinte.6 

Na transição menopausal os sintomas ansiosos e depressivos são referidos 

por 65 a 89% das mulheres, sendo associados não apenas a deficiência 

estrogênica, mas também muito relacionados aos fatores de ordem cultural, social e 
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pessoal, sendo que os sentimentos de rejeição e de insegurança também serão 

responsáveis por interferir nos relacionamentos familiares, pode ocorrer ainda 

inadaptação sexual e comprometimento na integração social, o que é acentuado 

pelas mudanças ambientais e ocupacionais.1,6 

O trato geniturinário é grandemente comprometido pelo déficit estrogênico, 

pois acontecerá atrofia das mucosas, redução no aporte vascular e 

comprometimento das estruturas dos aparelhos de suporte e sustentação do soalho 

pélvico. Ademais, a diminuição do estrogênio também está relacionada à redução na 

síntese de colágeno, ocasionando atrofia urogenital; isso pode ser observado pelo 

desenvolvimento da denominada ‘síndrome geniturinária da pós-menopausa’ e pela 

acentuação nas situações de prolapso vaginal, dispareunia, corrimento e prurido 

vulvar.1,6 

Também a pele é muito rica em colágeno, ou seja, considera-se que a 

composição tegumentar é formada por 70 a 80% de colágeno, sendo este o seu 

maior componente. À semelhança do que ocorre na vulva, vagina e trato urinário 

baixo, por conta do hipoestrogenismo há uma perda acelerada de colágeno tornando 

o tegumento atrófico, ressecado e com espessura reduzida, o que pode ser 

observado com a acentuação das rugas cutâneas.7 

Na cartilagem, tecido conjuntivo e muscular poderão ocorrer o aumento de 

sintomas como dores musculares e articulares devido aumento da rigidez tendínea e 

o aumento da densidade fibrilar.8 

Na pós-menopausa precoce, há intensa perda de densidade mineral óssea 

devido ao aumento da atividade dos osteoclastos que causará acentuação da 

reabsorção óssea. Na pós-menopausa tardia a reabsorção óssea é menos intensa, 

mas será cumulativa com aquilo que ocorreu anteriormente.8 

As mamas diminuem de volume, tornam-se flácidas, atróficas e 

liposubstituídas.6 

Também acontece das mudanças hormonais na menopausa estarem 

associadas com aumento da deposição de gordura corporal total, com predomínio 

do aumento da gordura abdominal (visceral e subcutânea) que fará a transição do 

padrão ginecoide para androide.8 
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1.3 Percepção biopsicossocial e cultural das mudanças envolvidas nesta fase 

da vida 

 

Todas as alterações físicas descritas anteriormente serão determinadas 

biologicamente pela interrupção fisiológica da função gonadal, que irá implicar na 

redução progressiva dos níveis estrogênicos, associada ao envelhecimento 

progressivo decorrente do aumento da expectativa de vida. 

Associam-se às mudanças biológicas aspectos psicológicos, sociais e 

culturais. Neste período, é comum as mulheres vivenciarem reformulações nas 

relações consigo mesma e com os outros, e nesta dinâmica costumam estar 

envolvidos medos, angústias e sensações de perda da juventude, da fertilidade e a 

consequente negação da sexualidade.9 

Em algumas comunidades, como demonstra estudo de Costa10,11 em que 

avaliou um grupo de mulheres do interior da Paraíba, o que caracteriza esta fase de 

transição menopausal é o estigma negativo de “deixar de ser mulher”, se 

aproximando ao universo masculino. Depreende-se disto que, no ideário popular, a 

menstruação é uma das coisas que caracteriza a mulher, pois as mulheres passam 

a conviver com ela desde a puberdade e ao longo de sua vida adulta, contribuindo 

para definir o seu papel distintivo de gênero na sociedade. A menarca tem caráter 

positivo, indicando fertilidade e a menopausa teria caráter negativo, significando 

infertilidade e ausência de desejo sexual. Consequentemente, na transição 

menopausal e na pós-menopausa haverá aumento de episódios de depressão e 

ansiedade. Há também alterações cognitivas causando déficits de memória verbal, 

do trabalho e dificuldade de concentração.10 

Como gatilhos para as disfunções sexuais desta fase aparentemente os 

fatores psicossociais podem ter maior relevância em relação aos físicos, 

especialmente na sexualidade. O corpo maduro na sociedade ocidental tende a ser 

menos admirado, não considerando como ideal de beleza as mudanças corpóreas 

existentes em todas as fases da vida. Nesta fase da vida, em que o prazer sexual se 

separa da reprodução, a sexualidade poderia ser entendida não apenas pelo 

encontro de genitais, mas pela busca do prazer a dois, pela entrega na relação, 

tendo outros aspectos igualmente importantes como compreensão, doçura e carinho 

para modular o relacionamento entre os parceiros. A mulher amadurecida pode 
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reconhecer dentro de si a pessoa forte que é, compreender que cumpriu parte da 

sua missão na vida, procurando estar em harmonia com a família, parceiro e 

amigos.12 

Como vimos anteriormente, a transição menopausal não corresponde apenas 

a um fenômeno fisiológico de esgotamento folicular, levando ao hipoestrogenismo 

progressivo, mais do que somente isso, sua percepção será influenciada por fatores 

de ordem política, econômica, comportamental, sociocultural e ambiental. Nas 

sociedades ocidentais, onde a beleza e a juventude são valorizadas, o climatério é 

visto com os sentimentos de desvalia, depressão, perdas e crises. Já nas 

sociedades orientais, onde o envelhecimento traz aos indivíduos uma relevância 

social, e é motivo de respeito e valorização especialmente para o gênero feminino, 

estas mulheres japonesas, chinesas e indianas, quando estão em seus núcleos 

familiares originais, têm poucos sintomas ou, até mesmo experimentam a transição 

menopausal com ausência de sintomas.13 

 

1.4 Escores e maneiras de mensurar a sintomatologia no climatério 

 

O Índice de Kuppermann & Blatt (Anexo A) e o Instrumento de avaliação de 

qualidade de vida no climatério, denominado ‘Women’s Health Questionnaire’ 

(WHQ)/Questionário da Saúde da Mulher (QSM) podem ser utilizados 

respectivamente para avaliação da intensidade dos sintomas e da Qualidade de 

Vida na transição menopausal.1 

A despeito de ter sido elaborado há mais de 50 anos, o Índice Menopausal de 

Kupperman & Blatt é um dos instrumentos mais usados para avaliar objetivamente os 

sintomas que integram o quadro clínico da transição menopausal. Traz consigo a 

possibilidade de se quantificar a sintomatologia no diagnóstico e no seguimento das 

pacientes e permite ao médico e à própria paciente observarem progresso em seu 

tratamento. Nesta proposta os sintomas recebem pontuação segundo a maior ou menor 

associação com o fenômeno da transição menopausal e a somatória dos escores totais 

será classificado como leve (valores até 19), moderado (entre 20 e 35) e intenso (maior 

do que 35).14  

O Questionário da Saúde da Mulher (QSM) é composto por 37 questões, com 

quatro alternativas como resposta. Suas questões englobam sete grupos de sintomas: 

depressão, sintomas somáticos; memória/concentração, sintomas vasomotores; 
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ansiedade/ temores, comportamento sexual; problemas de sono; sintomas menstruais 

e atratividade.15 

 

 1.5 Contexto da atenção integral no SUS da paciente no climatério 

 

O Ministério da Saúde implantou o Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher (PAISM) o qual se insere nos princípios e diretrizes do SUS 

(‘descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, assim como a 

integralidade e a equidade da atenção’), englobando a assistência à mulher em 

todas as fases da vida. Entretanto, observa-se que a atenção primária permanece 

concentrada no período reprodutivo, nem sempre oferecendo ações dirigidas para a 

mulher mais velha. Frequentemente o PAISM é omisso em ações educativas que 

poderiam ser usadas como estratégia aplicada às pacientes climatéricas, estratégia 

que permitiria ampliar o autoconhecimento, restaurando a harmonia pessoal 

fragmentada devido às mudanças fisiológicas deste período da vida.16 

Em decorrência disto, a mulher ao enfrentar a transição menopausal, que, 

como já vimos, é fase que lhe trará possíveis dificuldades físicas e emocionais, 

perde o apoio que as unidades de atenção primária à saúde lhe dedicavam em 

outros momentos igualmente conflituosos, como por exemplo, durante o pré-natal. 

Não é comum a discussão sobre a transição menopausal e o envelhecimento 

nos ambientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e mesmo nas Unidades de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). A falta de atendimento especializado, 

adequado, compreensivo e contínuo causa sofrimento as mulheres climatéricas.9 E 

isto ocorre a despeito do grande número de mulheres nessa faixa de idade e o 

progressivo contingente de mulheres que estarão nesta fase da vida nos próximos 

anos. 

 

 1.6 Importância da Educação como coadjuvante nas práticas de saúde. 

 

A Educação em Saúde é tema muito importante, pois propicia experiência de 

aprendizado e criatividade na construção de conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades, devendo desenvolver a reflexão crítica voltada para o compromisso de 

transformação social.17 
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Especialmente para as mulheres, a Educação em Saúde favorece o 

empoderamento feminino, pois elas, por meio do conhecimento, tornam-se 

conscientes de seu corpo e de seus direitos. Ações de Educação em Saúde 

costumam desenvolver posições mais reflexivas, transitando da consciência ingênua 

para a crítica; saindo da posição de passividade para se tornarem corresponsáveis 

em relação a sua vida e sua saúde. E os profissionais que contribuem para este 

processo tornam-se atuantes na comunidade como efetivos promotores da saúde e 

referências para estas mulheres.18 

 

1.7 Aspectos relevantes sobre o tratamento hormonal da transição 

menopausal. 

 

Tendo em vista que a causa básica do quadro clínico e das mudanças que a 

economia feminina sofre na transição menopausal será o déficit de esteroides de 

origem ovariana, o uso terapêutico destes hormônios propicia correção dos sintomas 

e das consequências mais tardias do hipoestrogenismo prolongado. 

A terapia hormonal estrogênica ou estro-progestativa (TH) traz como 

benefícios a reversão significativa dos sintomas, especialmente fogachos e sintomas 

decorrentes da atrofia urogenital, também contribui significantemente na 

estabilização da reabsorção óssea decorrente do hipoestrogenismo. 

O estudo observacional prospectivo ‘Nurses´s Health Study’ mostrou redução 

do risco cardiovascular e da mortalidade geral em enfermeiras que receberam TH. 

Já o estudo do tipo coorte prospectivo Framingham Heart Study evidenciou aumento 

de 50% do risco cardiovascular em pacientes, com uso de terapia estrogênica 

isolada, em mulheres maiores de 50 anos.19 O estudo Women’s Health Initiative 

(WHI) teve importante impacto no número de usuárias de TH no mundo. Após este 

estudo o “conceito one size fits all”, ou seja, uma dose convencional para todas as 

pacientes foi substituída pelo conceito de “janela de oportunidade”, que engloba 

menor dose em menor tempo, assim como a via de uso e a seleção do tipo de 

estrogênio e progestagênios utilizados, e, sobretudo, a indicação de uso no 

momento oportuno, cerca de 5 anos perimenopausais. 8,20 

O WHI foi um estudo randomizado, duplo cego, sobre a terapia hormonal e 

usou grupo controle com uso de placebo. O estudo foi dividido em dois braços. O 

primeiro utilizou terapia estrogênica (estrogênios equinos conjugados - EEC 0,625 
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MG) diária em pacientes histerectomizadas em comparação com o grupo placebo. 

Outro grupo utilizou terapia estroprogestativa (estrogênios equinos conjugados - 

EEC 0,625 MG + acetato de medroxiprogesterona) em comparação ao placebo.21,22  

Após alguns anos de seguimento, no grupo que recebeu estrogênios isolados 

(por serem histerectomizadas) houve aumento de acidente vascular encefálico de 

modo não significativo em relação ao controle, e não houve aumento no risco de 

câncer de mama invasivo (RR: 0,71; IC 95%:0,52-0,99) em sete anos de 

seguimento. Não foram resultados significativo; ou seja, não apresentaram aumento 

ou redução em relação doenças cardiovasculares; trombose venosa profunda; 

fratura do colo femoral e câncer colorretal.21,22 

No grupo que recebeu terapêutica estro-progestativa houve aumento do risco 

de doenças cardiovasculares (RR: 1,29; IC 95%: 1,02-1,63); acidente vascular 

encefálico (RR: 1,41; IC 95%: 1,07-1,85); câncer de mama (RR: 1,24; IC 95%: 1,01-

1,54) e tromboembolismo venoso (RR: 2,11; IC 95%: 1,58-2,82). Por outro lado, 

apresentaram efeito protetor, ou seja, diminuição de risco em relação ao câncer 

colorretal (RR: 0,63; IC 95%: 0,43-0,92), fratura do colo femoral (RR: 0,66; IC 95%: 

0,45-0,98), e osteoporose.21,22 

Entretanto, a comunidade científica reconhece que o estudo WHI não 

considerou outros fatores de riscos das pacientes que fizeram parte do estudo, como 

sobrepeso, obesidade, hipertensão crônica, tabagismo e, ademais menos de 50% 

das pacientes apresentavam sintomas climatéricos, 70% das pacientes tinham mais 

de 60 anos, apresentando diferentes comorbidades, tais como sobrepeso e 

obesidade em 75%; 45% eram hipertensas, 11% tabagistas.8 

Destes estudos resultaram o conceito de ‘janela de oportunidade’, o qual 

afirma que a TH trará benefícios quando iniciada antes de existirem os efeitos 

decorrentes da prolongada exposição ao ambiente hipoestrogênico, especialmente 

nos ossos e no sistema vascular, isso acontecerá por volta dos 60 anos e em 

mulheres com menos de 10 anos da menopausa.8 

Como observado anteriormente, é fartamente documentado através de 

estudos que o uso de TH apresenta impacto positivo em relação a diminuição da 

sintomatologia de mulheres na transição menopausal e na pós-menopausa; 

entretanto na indicação do tratamento faz-se respeitar critérios de elegibilidade, 

como indicações ao uso, estar no período de janela de oportunidade, não apresentar 
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contraindicação e aceitabilidade da terapêutica pelas pacientes e, especialmente, a 

individualidade da prescrição. 

O uso de tratamento hormonal do climatério, a consequente reversão dos 

sintomas molestos desta fase e a presença de afetos positivos (relações sociais) 

contribuem para o bem-estar psicológico, envelhecimento pessoal positivo e melhora 

na Qualidade de Vida da mulher.23 

A maior parte dos estudos sobre a mulher na transição menopausal focam na 

ação efeitos dos fármacos, nem sempre são considerados os aspectos 

antropológicos que acompanham esta fase. 

O “Nurse’s Study” foi uma pesquisa patrocinada pelo NIH (National Institutes 

of Health) e que seguiu enorme contingente de mulheres enfermeiras (mais de 120 

mil participantes da pesquisa) entre 30 e 55 anos, a partir do ano de 1976, através 

de um questionário enviado pelo correio acerca do uso de terapia hormonal (TH) e 

demais dados de sua história médica (estilo de vida, condições mórbidas 

intercorrentes, seus tratamentos e ambiente em que viviam). A primeira publicação 

dos resultados foi em 1985 e foi atualizado em nova publicação no ano 2000.20 

O projeto “Nurse’s Study” sem dúvida foi um dos marcos no conhecimento do 

tratamento hormonal nos impactos da transição menopausal, contudo não se 

dedicou a investigar variáveis antropológicas destas enfermeiras em relação à 

transição menopausal. Este estudo conseguiu realizar associação significativa entre 

TH e doenças cardiovasculares, cânceres de mamas e endometriais, bem como 

doenças degenerativas.19,20,24 

Da mesma forma, em nosso meio, os profissionais que trabalham em serviços 

de saúde, independente de serem das equipes de médicos, enfermeiros, técnicos de 

laboratório, técnicos de imagem ou administrativos pela própria prática de seus 

exercícios profissionais, costumam ter maior acesso às informações em saúde. 

Assim, interessou-nos estudar como essas mulheres que são privilegiadas 

por possuírem algum conhecimento específico dos fenômenos da transição 

menopausal, por sua própria natureza profissional, enfrentam a fase da transição 

menopausal. 
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 1.8 Pergunta de Pesquisa 

 

Qual a compreensão que as profissionais de enfermagem na transição 

menopausal e na pós-menopausa têm em relação a si mesmas e sobre as 

modificações físicas, emocionais e sociais vivenciadas nesta fase? 

 

1.9 Hipótese 

 

O conhecimento técnico que as profissionais de enfermagem possuem, 

poderá contribuir para ampliar suas compreensões pessoais durante a fase da 

transição menopausal, especialmente quando consideradas as esferas física, 

emocional, sexual e social o que poderá determinar repercussões positivas em sua 

maneira de enfrentar essa situação. 

 

1.10 Justificativa 

 

A pertinência desta pesquisa se justifica plenamente, pois são poucos os 

estudos que contemplam a transição menopausal nas suas dimensões social, 

psicológica, cultural e religiosa e não apenas fisiológica/médica. Especialmente se 

considerarmos o contingente de profissionais de enfermagem. Ademais, será 

oportuno investigar em que intensidade estas dimensões interferem e podem 

prejudicar as pacientes, com vistas a oferecer estratégias em práticas de Educação 

em Saúde que poderão contribuir para restaurar a harmonia pessoal fragmentada. 
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2. OBJETIVOS 

 

2. 1 Objetivo geral 

 

Avaliar o modo como as profissionais de saúde (enfermeiras e 

administrativos) enfrenta a transição menopausal e o período pós-menopausa. 

 

2. 2 Objetivos específicos 

 

Entender como essas mulheres se comportam com relação à autopercepção 

da repercussão da transição menopausal em suas vidas. 

Observar até que ponto o conhecimento prévio das mudanças pode repercutir 

nesta autopercepção. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos desta pesquisa foi oferecido 

atendimento ambulatorial para funcionárias do setor de enfermagem do Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba (CHS). O anúncio deste atendimento discriminava que se 

tratava de um projeto de pesquisa, descrevia como público-alvo as enfermeiras que 

estivessem no período da transição menopausal ou na pós-menopausa e que 

gostariam de participar de atendimento médico em conjunto com atividades 

descritas como dedicadas a ampliar o autoconhecimento sobre o assunto. 

A autora e seu orientador se responsabilizaram pessoalmente pelos 

atendimentos. As pacientes tiveram garantido o direito de continuar em seguimento 

ambulatorial pelo mesmo grupo, caso assim o desejassem, ao término do estudo. 

Este atendimento incluiu consulta ginecológica, avaliação de fatores de risco, 

sintomatologia atual e terapêutica que faz uso. Em seguida as enfermeiras tiveram 

uma ‘entrevista’ sobre aspectos relativos à autopercepção da transição menopausal 

em suas vidas. A possibilidade de se dialogar com profissional ginecologista neste 

momento pode contribuir para ampliar o autoconhecimento sobre esta fase de vida. 

Após a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP (CEP-PUC/SP), houve a consulta aos 

gestores do Ambulatório do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) para permitir a 

abertura de um horário de agendamento de atendimento em ginecologia, cujos 

critérios de entrada eram: ser servidora do CHS, da área de enfermagem, estar no 

período da transição menopausal ou na pós-menopausa, com ou sem uso de 

tratamento hormonal, independente da intensidade de sintomas e que gostariam de 

conversar sobre a experiência de estar nesta fase da vida da mulher. 

A divulgação se fez em conversas com as enfermeiras e técnicas de 

enfermagem do setor da Ginecologia, que estenderam os convites para as suas 

colegas. A agenda permitia até 5 consultas novas e 3 retornos por dia de 

atendimento. 

Essas consultas foram marcadas nas sextas-feiras, pois neste dia já acontece 

o atendimento regular de climatério pela Ginecologia, assim, seria possível a 
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inserção das pacientes após terem sido superados os objetivos da pesquisa, com o 

objetivo de dar continuidade neste seguimento. 

Portanto, consideramos o desenho deste estudo como de pesquisa-ação. 

Segundo Rocha et al. 25 não há muita precisão em quando foi que este método de 

pesquisa recebeu esta denominação e passou a compor o arsenal metodológico 

muito usado nas áreas da saúde. Segundo estes autores, atribui-se ao psicólogo 

social Kurt Lewin a responsabilidade pela criação e divulgação do processo de 

investigação, nos anos de 1940, com a formação dos “T-groups” (grupos de 

treinamento) cujo objetivo era provocar a reflexão nos indivíduos sobre suas próprias 

ações, como meio de desenvolver conhecimento e melhorar sua atuação.  

Habitualmente esta metodologia permite o processamento simultâneo de 

investigação e ação dirigida à solução de problemas. 

 

3. 2 Casuística 

 

Compareceram ao ambulatório 26 pacientes; destas 24 (vinte e quatro) 

profissionais de enfermagem, sujeitos da pesquisa que preenchiam os critérios e 

foram selecionadas. Os critérios de inclusão foram ser mulher e ser funcionária do 

Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), da área de enfermagem ou área 

administrativa correlata e tivesse contato com médicos e pacientes, estar na faixa 

etária da transição menopausal (40 a 70 anos), podendo estar ou não em uso de 

TH. Foram considerados critérios de exclusão não poder participar dos encontros 

pretendidos pelos pesquisadores e não aceitar compartilhar suas questões pessoais 

relativas ao climatério. 

Consideramos como benefícios do projeto a atenção qualificada para as 

servidoras de enfermagem do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), o 

atendimento ginecológico individualizado, a possibilidade de ampliar seu 

autoconhecimento em relação ao período de transição menopausal, oportunidade de 

sanar dúvidas e compartilhar suas experiências sobre esta fase. 
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3.3 Aspectos éticos 

 

O estudo somente foi iniciado após a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP, sob número 

do parecer 2.707.928, CAAE: 80575117.1.0000.5373 (Anexo B), e a autorização do 

Conjunto Hospitalar de Sorocaba ( Anexo C). As funcionárias incluídas no estudo 

foram convidadas a participar e, somente foram incluídas após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 

3.4. Metodologia 

 

3.4.1  Atendimento ginecológico  

 

Após a anamnese e exame físico ginecológico (quando necessário), as 

pacientes responderam um questionário semi-estruturado (Apêndice B) em 

entrevista individual no mesmo dia da primeira consulta realizada no ambulatório de 

ginecologia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Esta entrevista foi gravada 

magneticamente para permitir fidedignidade na transcrição posterior (Apêndice C).  

As pacientes incluídas neste projeto tiveram solicitados exames subsidiários 

indicados a partir das consultas médicas, e voltaram nos retornos para 

acompanhamento clínico/ginecológico, passando a integrar posteriormente o 

atendimento no ambulatório de Climatério do CHS. 

 

3.4.2  Análise qualitativa  

 

A estratégia metodológica utilizada no estudo transversal qualitativo para 

interpretação das falas obtidas no questionário semiestruturado foi o Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC) que representa uma pesquisa de opinião sobre o tema que 

deve ser respondido por uma amostra de população, gerando um número variado de 

diferentes posicionamentos. Estes contribuem para a fala individual e como 

representativa da fala coletiva.26,27 

 

3.4.3 Elaboração e validação do instrumento de pesquisa (Questionário 

semiestruturado)  
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 Com o intuito de correlacionar a condição da mulher na transição 

menopausal e pós-menopausa foi desenvolvido questionário semiestruturado 

(Apêndice D) baseado em questionários semelhantes utilizados na literatura, como 

Questionário da Saúde da Mulher e questionários contidos na tese de Costa10 e 

Pressado.28  

O objetivo de validar o instrumento de pesquisa baseia-se na premissa que na 

pesquisa qualitativa o relevante deve ser a “intensidade do fenômeno”, 

considerando-se a dimensão sociocultural que pode ser caracterizada por crenças, 

valores, comportamentos, opiniões e representações. Estas dimensões não podem 

ser compreendidas na íntegra por instrumentos quantitativos cujas finalidades sejam 

agrupar os resultados, e baseados em escores e pontuações.29,30 

A importância da validação em pesquisa qualitativa reflete em determinar se a 

pesquisa mede verdadeiramente o proposto, verificando a transparência, a 

coerência e a consistência do processo metodológico empregado. A validade por ser 

subdivida em prévia, interna e externa; que consistem respectivamente em 

formulação, desenvolvimento e resultados da pesquisa. A validade assume um 

caráter mais amplo e pormenorizado entretanto menos mensurável do que apenas a 

análise quantitativa.30,31 

Para organização e validação do instrumento de pesquisa foi realizado um 

pré-teste. Para o pré-teste convidamos pacientes que já frequentavam o ambulatório 

de Climatério do CHS para serem entrevistadas utilizando-se o questionário 

semiestruturado elaborado pela autora. Incluímos sete candidatas, que aceitaram 

participar. O questionário original apresentaria 10 questões. Foram selecionadas 7 

dessas perguntas para aplicação no grupo pré-teste, para que a entrevista não 

ficasse muito extensa. A partir das análises das participantes do pré-teste, 

considerando-se sobretudo a compreensão dos conteúdos, foram finalmente 

selecionadas 5 questões, que permaneceram com formatação reorganizada para a 

versão final.  

 

3.4.4 Discurso do Sujeito Coletivo 

 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) utiliza características do imaginário que 

representam universos compartilhados, cuja função é permitir as interações sociais, 

constituída por matéria discursiva, capaz de gerar posicionamentos, afirmações, 
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sentimentos, crenças, pensamentos e encadeamento de ideias. A importância 

destes conceitos imaginários são suas representações sociais, que é justamente a 

estratégia metodológica que o DSC faz uso. O pesquisador se encaminha para 

encontrar respostas não exatamente para o que pensa o sujeito, mas para o que 

esse sujeito, inserido em um determinado contexto social, cultural, emocional e 

temporal poderá vir a pensar sobre o assunto.26 

O presente estudo utilizou a estratégia metodológica do DSC com auxílio do 

software QualiQuantsoft®, para avaliar o significado, a percepção, a representação e 

a identificação de fatores que interferem na qualidade de vida das mulheres na 

transição menopausal. Identificando as expressões chaves, seus agrupamentos que 

compunham as Ideias centrais, e estas formando um discurso-síntese na primeira 

pessoa do singular, representando a fala coletiva por meio da fala individual sobre o 

tema abordado. 

Faz parte da estratégia metodológica do DSC utilizar como elementos 

metodológicos que auxiliam na coleta e análise de dados:32 

A. Expressões Chave (Ech): trechos selecionados do material verbal 

(discurso do depoente), que melhor descrevem seu conteúdo e representam o 

conteúdo ou a substância ou o “recheio” das Ideias centrais. Podem ser 

consideradas como segmentos de discursos que remetem à Ideia Central e a 

corporificam:  

[...] são pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, 
que devem ser sublinhadas, iluminadas, coloridas pelo 
pesquisador, e que revelam a essência do depoimento ou, 
mais precisamente, do conteúdo discursivo dos segmentos em 
que se divide o depoimento (que em geral, correspondem às 
questões de pesquisa). 32 

 
B. Ideias Centrais (Ics): fórmulas sintéticas que descrevem o(s) sentido(s) 

presente (s) no material verbal e também nos conjuntos de respostas de sentido 

semelhante ou complementar. A ideia central é uma descrição do sentido de um 

discurso. Sendo que um discurso pode ter mais de uma ideia central. 32 

 

[...] é um nome ou uma expressão linguística que revela e 
descreve, da maneira mais sintética, precisa e fidedigna 
possível, o sentido de cada um dos discursos analisados e de 
cada conjunto homogêneo de ECH, que vai dar nascimento, 
posteriormente, ao DSC. 32 
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C. Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) propriamente ditos: reunião das 

Expressões Chave presentes no material verbal, que tem Ideias Centrais ou 

ancoragens de sentido semelhante ou complementar. 32 

Uma pesquisa típica que usa o DSC é uma pesquisa de opinião sobre um 

dado tema, dividida em questões abertas a serem respondidas por uma dada 

amostra de população; cada uma destas questões gera um número variado de 

diferentes posicionamentos, ou seja, de distintos DSCs. São redigidos na primeira 

pessoa do singular para marcar expressivamente a presença do pensamento 

coletivo na pessoa de um Sujeito Coletivo de Discurso.32 

Estes DSCs são distintos, tanto do ponto de vista qualitativo, na medida em 

que veiculam opiniões e posicionamentos distintos, como do ponto de vista 

quantitativo, uma vez que cada um deles é resultado da contribuição de um 

determinado número de entrevistas ou depoimentos (ou outros materiais) de 

indivíduos, que, ademais, são portadores de determinados atributos demográficos.32 

Para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), torna-se 

indispensável a inter-relação entre IC e ECH: 32 

 

[...] ambas são indispensáveis para que os Sentidos dos 
discursos possam ser adequadamente obtidos e descritos, 
tendo a primeira função identificadora, particularizadora, 
especificadora, e a segunda (ECH), uma função 
corporificadora, de substantivação, de “recheio” do sentido 
nomeado. 32 

 

Para construir o DSC é necessário que haja distinção entre os DSCS, no caso 

de uma resposta apresentar mais de um DSC, podem ser dois os critérios de 

distinção: diferença/antagonismo e complementaridade. 32 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização da Amostra – análise de resultados 

 

As pacientes tinham entre 45 e 67 anos, a distribuição pelas faixas de idade 

representa bem a fase de transição menopausal tardia, sendo que a maior parte já 

estava um pouco adiante da maior incidência de sintomatologia climatérica, como 

pode ser observado na Tabela 1. 

Igualmente verificamos através da classificação do índice de Kupperman & 

Blatt que todas as pacientes tiveram somatória inferior a 19 (dezenove) que 

representa escore global de sintomatologia leve. Dentro destes poucos sintomas, 

tivemos grande parte cujos sintomas eram efetivamente baixos, somando escores 

globais menores do que 12 (Tabela 3). Quando confrontamos as pacientes que 

faziam uso de tratamento hormonal do climatério (estrogênio e progestágeno), 

constatamos que apenas 2 delas estavam em uso da medicação (Tabela 4). 

Coerentemente com a faixa etária mais avançada, havia maior contingente de 

mulheres (15 pacientes) na pós-menopausa (Tabela 5). E também talvez pelo 

mesmo motivo, havia importante ocorrência de comorbidades clínicas entre as 

pacientes incluídas no estudo, muitas delas com a presença de mais de uma doença 

associada (Tabela 6 e Quadro 1). 

Entre as condições mórbidas associadas tivemos como a mais comum 

hipertensão arterial sistêmica, obesidade, sobrepeso, osteopenia/osteoporose, 

hipotiroidismo e dislipidemia.  

 

Tabela 1  - Distribuição das pacientes segundo a faixa etária 

Faixa etária (anos) 
 

N 

45-50 6 

51-55 7 

56-60 8 

61-65 2 

Mais de 66 1 

TOTAL 24 

                             Fonte: Autor, 2020 
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  Tabela 2 - Distribuição das pacientes segundo atividade laboral 

Profissão N 

Enfermeira 4 
Auxiliar de Enfermagem 15 
Técnica de Enfermagem 2 
Técnica de Laboratório 1 
Oficial Administrativa 2 

TOTAL 24 

Fonte: Autor, 2020 
 

 
Tabela 3 - Distribuição das pacientes segundo a somatória do Índice Menopausal de 

Kupperman & Blatt 

Somatória do IK (pontos) 
 

N 

Até 12 16 
13-23 8 

Mais de 24 0 

TOTAL 24 

Fonte: Autor, 2020 

 
 
 

Tabela 4 - Distribuição das pacientes segundo a somatória do Índice Menopausal de 

Kupperman & Blatt e o uso de tratamento hormonal estroprogestativo 

Somatória do IK (pontos) 
 

N 
com TH 

 
N 

sem TH 

Até 12 0 16 
13-23 2 6 

Mais de 24 0 0 

TOTAL 2 22 

Fonte: Autor, 2020 

 

Tabela 5 - Distribuição das pacientes segundo o status menopausal. 

Status menopausal 
 

N 

Pré-menopausa 1 

perimenopausa 8 

Pós-menopausa 15 

TOTAL 24 

Fonte: Autor, 2020 
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Tabela 6 - Ocorrência de comorbidades entre as pacientes do estudo. 

Comorbidades 
 

N 

Nenhuma 1 

1 situação clínica 5 

2 situações clínicas 5 

Mais 3 situações  13 

TOTAL 24 

Fonte: Autor, 2020 
 

Quadro  1 - Tipos de intercorrências clínica (comorbidades) entre as pacientes do 

estudo. 

Comorbidades 
 

N 

Nenhuma 1 

Hip. Art. Sistêmica 13 

Osteopenia 11 

Osteoporose 1 

Obesidade 8 

Sobrepeso 7 

Hipotiroidismo 5 

Dislipidemia 4 

Diabetes Mellitus 2 

Antec. TVP 2 

Asma 2 

Osteoartrose 2 

Gastrite/ DRGE 2 

Coronariopatia 1 

Antec. AVC 1 

Miomatose 1 

Outros (Espondilite Anquilosante, Lupus Eritematoso 
Sistêmico, Esteatose Hepática, Endometriose, 

Fibromialgia, Síndrome do Túnel do Carpo) 

7 

TOTAL 68 

Fonte: Autor, 2020 
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Gráfico 1. Comorbidades presente no grupo de estudo 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Ao avaliar os dados da amostra observa-se elevada presença de 

comorbidades. Inicialmente esperaria que profissionais da saúde por terem acesso 

mais fácil às informações e como atuantes em políticas de saúde públicas para 

promoção e prevenção da Saúde, apresentariam melhores resultados como 

diminuição das comorbidades e intercorrências clínicas. Entretanto ocorreu o oposto, 

com praticamente todas elas com uma ou mais comorbidades. Mais de 50% da 

amostra apresentam mais de 3 intercorrências clínicas, apenas uma integrante do 

grupo não apresentou comorbidade. 

O Nurse’ Study ao analisar um grupo de enfermeira demostrou os fatores que 

podem estar associados a esses dados pode ser estilo de vida inadequado com 

aumento de tabagismo, falta de atividade física, privação do sono muitas vezes 

devido atividade laboral, baixa exposição solar e dieta inadequada.24 

A obesidade apresenta associação com risco maior de diabetes, doenças 

cardiovasculares, câncer de mama em mulheres pré-menopausa, câncer de 

endométrio, câncer de pâncreas, linfoma não-Hodgkin, psoríase, esclerose múltipla, 

nefrolitíase e catarata. 

Igualmente podemos inferir que as pacientes envolvidas no estudo, todas 

Servidoras Públicas da Secretaria Estadual de Saúde, tenham alguma limitação para 
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efetivamente executar práticas de vida saudável, porque com a remuneração 

relativamente reduzida, é comum a dupla jornada de trabalho. 

 

4.2 Resultados Quantitativos 

 

Os resultados correspondem percentagem de respostas às Ideias Centrais, 

compiladas após a aplicação das cinco questões norteadoras do Questionário Semi-

estruturado. Como é possível uma mesma participante responder mais de uma ideia 

central, o N final foi superior ao número de participantes (24 participantes). 

 

Questão 1 - Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a 

sua percepção (como você se sentiu)? 

 

Tabela 7 - Ideias Centrais compiladas a partir da Questão 1 – “Ao constatar que 

você estava na menopausa, qual foi a sua percepção (como você se sentiu)?” 

IDÉIAS CENTRAIS N % 

A - Não sentia nada 3 12.50 

B - Calor 20 83,33 

C - Insônia 6 25 

D - Sentir-se velha 4 16,66 

E - Sentir-se deprimida/melancólica 12 50 

F - Sentir-se irritada, nervosa, ansiosa 11 45,83 

G - Sentir-se constrangida 2 8,33 

Fonte: autor, 2020  

 

Nota-se presença importante de sintomas vasomotores (fogachos) 20 das 24 

entrevistadas referem estes sintomas. A prevalência de sintomas depressivos 

encontra-se presente em 50 % dos casos, associação com alterações de humor 

45% e o medo envelhecer 16% dos casos. 

Ou seja, pode-se perceber que a maior parte das pacientes relacionou essa 

questão aos sintomas clínicos da síndrome do climatério, cujo expoente maior é 

justamente o fogacho. Contudo um contingente respeitável também apontou 

sintomas sugestivos de incômodos psicossomáticos decorrentes da aproximação da 

menopausa. 
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Questão 2 - Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, 

amigos e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

  

Tabela 8 - Ideias Centrais compiladas a partir da Questão 2 sobre a percepção das 

mudanças pessoais, emocionais, conjugais e socias nas pacientes na transição 

menopausal e pós menopausa. 

IDEIAS CENTRAIS N % 

A - Não houve mudança 8 33,33 

B - Mudou no relacionamento do casal 7 29,16 

C - Fiquei mais isolada 10 41,66 

D - Fiquei mais irritadiça 9 37,5 

Fonte: autor, 2020 

 

Questão 3 - Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da 

menopausa? Como são essas lembranças? 

  
Tabela 9 - Ideias Centrais que surgiram a partir da Questão 3, sobre a lembrança de 

sua respectiva mãe no período da transição menopausal 

IDEIAS CENTRAIS N % 

A - Não sentia nada 9 37,5 

B - Sentia Calor 9 37,5 

Fonte: autor, 2020  

 

Das pacientes entrevistadas, 37,5% recordam ausência de sintomas 

maternos ou comportamento da progenitora reservado; 37,5% lembram de sintomas 

vasomotores.  

No grupo de pesquisa 6 pacientes (25%) relatam que a mãe faleceu antes de 

apresentar sintomatologia, tais como sintomas vasomotores e/ou irregularidade 

menstrual.  
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Questão 4 - Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por 

causa destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Tabela 10 - Ideias Centrais referentes a Questão 4, em que se questiona a 

necessidade de procurar atendimento de saúde para a transição menopausal. 

IDÉIAS CENTRAIS N % 

A - Não porque não sentiu nada 3 12,5 

B - Sim relacionado à relação sexual 3 12,5 

C -Sim porque tem que fazer tratamento 21 87,5 

Fonte: autor, 2020  

 

Questão 5 – Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) 

ajudar a vivenciar/entender esta fase?  

 

Tabela 11 - Ideias Centrais referentes a Questão 5, onde se procura entender quais 

conceitos esses profissionais de saúde têm sobre o próprio papel na transição 

menopausal. 

IDÉIAS CENTRAIS N % 

A - Aprender, esclarecer alguma coisa que possa ser 

feita para melhorar a qualidade de vida 

10 41,66 

B - Acompanhamento, tratamento 15 62,5 

C - Não sei não tenho problema 2 8,33 

D - Perspectivas para o futuro 12 50 

Fonte: autor, 2020  

 

4.3 Resultados Qualitativos 

 

Os resultados qualitativos foram divididos em três temáticas: A autopercepção 

dos sintomas (Temática I), A influência do relacionamento pessoal, familiar, social e 

profissional (Temática II) e as expectativas em relação à saúde e estratégias de 

educação em saúde (Temática III). A Temática I surgiu a partir da Questão 1 (“Ao 

constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi sua percepção (como 

você se sentiu)?”), a Temática II a partir das questões 2 (Houve alguma mudança 

nas suas relações com seus familiares, amigos e demais pessoas do seu convívio 
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após o final do seu ciclo menstrual (menopausa) (transição menopausal)?) e 3 (Você 

se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como são essas 

lembranças?) e a Temática III, a partir das questões 4 (Você sentiu necessidade de 

procurar um serviço de saúde (por causa destes sintomas) para compreender as 

mudanças ocorrida nesta fase?) e 5 (Como você acha que podemos (os 

profissionais de saúde) ajudar a vivenciar/entender esta fase?).  

Com a aplicação da estratégia metodológica do DSC compilamos as IC e 

ECH, que apresentamos a seguir, segundo as Temáticas I, II e III, divididas em suas 

respectivas Categorias. A discussão sobre esses resultados foi incorporada na 

sequência. 

 

4.3.1 Temática I - A autopercepção dos sintomas 

 

Com relação a esta temática, após a aplicação da estratégia metodológica do 

Discurso do Sujeito Coletivo, apuramos 7 categorias (Quadro 2). 

 
Quadro  2 - Autopercepção dos sintomas 

 
CATEGORIAS 

1) Assintomática 

2) Sintomas vasomotores 

3) Insônia 

4) Velhice 

5) Depressão / melancolia 

6) Irritabilidade / Nervosismo / Ansiedade 

7) Constrangimento 

Fonte: autor, 2020. 



43 

 

 

CATEGORIA 1: 

Assintomática 

 

DSC1 

Não sentia nada 

 
Não tive sintomas nenhum, passei sei lá, bem, sem nada.  

Não tive nada nada, nada, nada. 

Todo mundo fala né que tem isto aquilo eu não observei nada. Eu já sempre 

sou emotiva assim, mas isso já é da minha natureza então não sei se deu alguma 

alteração. Eu percebi assim não, é coisa meu mesmo, que eu já é de mim mesmo. 

Nada diferente. 

  
Neste discurso não houve uma sintomatologia intensa, apresentando 

receptividade as alterações vivenciadas no climatério. Essa adequação e 

enfrentamento pode ser devido a aceitação de tratar-se de uma fase da vida 

esperada e fisiológico. 

Vidal et al. 16 reafirmam que este período não representa uma doença e 

muitas mulheres não apresentam queixas e necessidade de tratamento. 

De Lorenzi et al.36 reforçam a influência de fatores culturais na intensidade 

dos sintomas climatéricos. Em sociedades orientais, tais como Japão, casta Rajput 

da Índia, Etiópia, Bali; a menopausa é vista de forma positiva, valorizando a mulher, 

sua sabedoria e experiência.10,33,34 

Freitas et al. 9 esclarecem sobre a necessidade de um estilo de vida saudável 

e um equilíbrio emocional, caracterizando por sentir bem consigo mesma (“self”) e 

com a vida, sabendo enfrentar as dificuldades e balancear as frustrações e as 

realizações; as perdas e ganhos. 

Logo, diversos fatores estarão associados ao aparecimento e intensidade dos 

sintomas, sendo a resiliência e atitude positiva em relação aos sintomas fatores 

importantes de enfrentamento. 
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CATEGORIA 2: 

Sintomas vasomotores (Calorão e Calor breve) 

 

DSC 2 

Calorão 

 

Ah, qualquer hora começa a esquentar o corpo do peito pra cima assim, 

começa a esquentar, esquentar, esquentar e suar frio. Entra de baixo do chuveiro, 

não adianta, sai e parece que quer voltar de novo. Aquele calorão pode dar a 

qualquer hora, a qualquer momento. Durante o dia tinha, mas a noite era muito pior. 

Eu acordava várias vezes a noite. Quando começava esse calor, eu acordava, tirava 

a coberta, abria a janela, ligava o ventilador e ficava com o corpo todo suado. Mas 

era um suor diferente, um suor assim, que parecia uma lama, no corpo todo. Eu 

estranhei muito isso, eu falei, nossa, que será isso? Nunca tive isso né? Isso é 

temporário. Fica eu acho, uns dias, uns 6 dias por ai, depois para, depois de algum 

tempo volta. 

DSC 2' 

Calor breve 

 

Começava a suar muito! Eu tinha de beber água gelada, tomar as coisas 

gelada, quase me enfiava na geladeira. E isso aconteceu em dias frios, de frio! De 

eu ficar embaixo da coberta; e de repente passava aquele calorão e vinha o frio, 

porque estava frio, né. Mas aconteceu acho que uma três vezes, que eu me lembre. 

 

As dificuldades enfrentadas pelo calorão são abordadas nesse discurso, 

semelhantes às inúmeras queixas relatadas por mulheres nas mais diversas 

pesquisas, sendo o sintoma mais emblemático da transição menopausal. 

Neste discurso, encontra-se a perplexidade da mulher diante de tais 

alterações fisiológicas, bem como a dificuldade de saber enfrentar tais mudanças e 

ainda a surpresa de ocorrer as “ondas de calores” mesmo no inverno. 

Os sintomas vasomotores são caracterizados pelas “ondas de calor” ou 

“fogachos” que devido a sua frequência interferem na qualidade de vida. 

Classicamente, este sintoma é descrito como sensação de calor repentina, 

centralizada no tórax superior e rosto que rapidamente se generaliza para o restante 
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do corpo. A duração do calor é rápida de 2 a 4 minutos, associado a transpiração 

intensa, podendo ocasionalmente estar acompanhado de taquicardia, calafrios e 

tremores.21,35 

Estes sintomas ocorrem devido instabilidade do centro termorregulador, 

podendo está envolvido na resposta: sensores térmicos aferentes, área de 

processamento dessas informações no Sistema Nervoso Central e os sinais 

eferentes para vascularização periférica. Para manutenção da homeostase térmica 

ocorre grande perda de calor, com vasodilatação cutânea associado a sudorese, 

após apresenta-se tremores e calafrios como mecanismo compensatório. Acredita-

se que os sintomas vasomotores na transição menopausal seja causado pela 

instabilidade dos níveis estrogênicos repercutindo no estreitamento da zona 

termoneutra. A percepção mínima de aumento da temperatura corporal desencadeia 

a dissipação de calor com fogachos e sudorese.21,35 

A realização de atividade física regular diminui a intensidade dos sintomas 

climatéricos devido a estimulação de endorfinas hipotalâmicas que atua na 

termorregulação diminuindo os sintomas vasomotores e provocando a sensação de 

bem-estar.36 

As atitudes, crenças e fatores culturais relacionado a menopausa influenciam 

no aparecimento e intensidade dos sintomas. Nas sociedades ocidentais, a 

percepção dos sintomas encontra-se associado de conotação negativa, 

caracterizado pelo período de perdas: da juventude, da feminilidade e da beleza. 

Logo, devido esta percepção negativa, a transição menopausal e pós menopausa 

costuma está associado com maior sintomatologia e pior qualidade de vida em 

comparação com as sociedades ocidentais.13,36–38 

 

CATEGORIA 3: 

Sintomas: Insônia 

DSC 3 

Insônia 

 

A insônia, que é insuportável, você não dorme, eu não dormia por dias 

mesmo, sabe  aquele sono irregular. Você dormia uma hora, acordava; ou tinha dia 

que você não dormia, passava, você via o dia passar e não dormia. 
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Diante da perda do sono natural a constatação da insônia, sintoma presente 

no índice de Kupperman & Blatt, sendo diagnosticado frequentemente em mulheres 

na transição menopausal e pós-menopausa. 

As alterações emocionais após a menopausa têm associação com a 

severidade dos sintomas vasomotores que interferem na qualidade do sono, 

causando irritabilidade e dificuldades no convívio social. As dificuldades com o sono 

podem piorar e intensificar nos anos seguintes a menopausa.39 

Nesse discurso, a sujeito afirma que esse distúrbio é insuportável, devido ao 

ciclo irregular do sono, a sensação de que não se dormiu bem e de que “perdeu o 

dia”. 

A percepção acerca da qualidade do sono pode ser distorcida pela maior 

prevalência de sintomas somáticos e emocionais.39  

 

CATEGORIA  4 

Velhice 

 

DSC 4 

Sentir-se velha 

 

Frustada. Velha. Frustada. Porque você na minha concepção né você quando 

vai parando de menstruar vem muitos sintomas, muitos de problema de saúde. Aí 

associa com a idade você se olha no espelho; você já vê um monte de problema na 

sua pele e seu cabelo; na sua aparência; então assim derruba muito autoestima! 

Quando a mulher envelhece aí vem as doenças. Eu acho que foi nessa que eu 

comecei ficar mais atenta. Ai, estou envelhecendo muito, tá caindo cabelo, tô com 

calor, tô com coceira. Não sei se foi psicológico ou não, mas aí que vem todas coisa. 

Quando começou a chegar os 50, isso vai parar, vou começar a envelhecer. Aí foi 

até os 55,  pronto. 

Então eu falei, agora acabou minha vida já (Risos). Porque você imagina que 

vai vir todas as doenças. Sempre ouvi os médicos falarem assim, é aí que vai vir as 

doenças. Aí  eu comecei me cair a ficha entendeu? Acabou minha vida já. E vou 

envelhecer, morrer já, vai vir as doenças, logo vai vir o câncer, tou morta já (Risos). 

Foi isso, uma mentalidade tão infantil, né? Mas, eu ficava pensando nisso. 
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A crença que ao final do ciclo menstrual associado a morbidade e mortalidade 

é antiga. Uma vez que este período pode ser associado a experiências negativas da 

meia idade como: mudanças de trabalho e aposentadoria levando a insegurança 

financeira; início de doenças; declínio físico, cognitivo podendo causar incapacidade; 

perdas ou necessidade de ser tornar cuidador de parentes, amigos e cônjuges; 

independência e separação dos filhos.21 

Para De Lorenzi37 existe dificuldade para mulher aceitar o próprio 

envelhecimento reforçado nas culturas ocidentais que valorizam a beleza física e a 

juventude enquanto o climatério é visto como período de desvalia tristeza e 

depressão, o que interfere em seu estado emocional.  

Segundo Helman40 para qualquer pessoa, o se sentir doente poderá gerar 

sentimentos de angústia, desprazer, ou seja, a perda do status da pessoa saudável. 

Reforça ainda De Lorenzi37 que a ideia que a mudança nos papeis sociais, em 

seu corpo, na vivência da sexualidade direcionam a mulher à incerteza acerca da 

qualidade de vida na velhice. 

Costa10  considera que a menopausa é vista pelo medo de envelhecer, com a 

preocupação excessiva com a autoimagem, preconceito social, instabilidade 

conjugal, a “síndrome do ninho vazio”, além das questões de aposentadorias, 

subsistência entres outras que pode estar influenciando positiva ou negativamente 

sobremaneira a experiência das mulheres.  

É fundamental a percepção dessa categoria que implica na tentativa da 

mulher em organizar os sintomas decorrentes do ato de “Não Menstruar” 

(menopausa), associando a sua aparência e ao receio das doenças que poderão 

surgir, como o câncer, associado ao medo da antecipação da morte.    Para a 

mulher, a fase conclusiva da menstruação, atrelada ao seu nível sociocultural 

favorecerá o surgimento de inúmeras perguntas a respeito de seu futuro.  

 

CATEGORIA 5: 

Depressão/Melancolia 

 

DSC 5 

Sentir-se deprimida/melancólica 

 

É assim , coisa que eu nunca tive na vida, depressão comecei a ter. 
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Então do emocional a coisa que mais abalou foi a parte assim no dia a dia 

que você sempre é alegre; sempre comunicativo e de repente você se vê para baixo; 

não quer sair da cama; não quer tomar banho; não quer comer; quer que o mundo 

se acabe; chora a toa. 

A melancolia também me veio; me surpreendeu porque eu nunca tinha   

passado por uma transição dessa né; porque as vezes eu chego no serviço 

descanso e no outro dia já acordo melancólica, entende? As pessoas me chamam 

para sair do leito familiar e eu vou muitas vezes por obrigação e não ser indelicada; 

mas a vontade é ficar em casa. 

Essa categoria retrata a autopercepção feminina abalada devido as 

mudanças que lhe ocorrerão do ponto de vista físico, mental e emocional. A 

ideia de “nunca mais menstruar” (estar na menopausa) representada neste discurso 

contém o pensamento de não entendimento do período vivenciado associado ao 

receio do desconhecido e com o medo das mudanças enfrentadas, resultando nos 

sentimentos de melancolia e mecanismos de autodefesa tais como: prolongamento 

do período de horas na cama, inapetência ou resistência a higiene corporal. 

Segundo Halbe41 a síndrome do climatério compreende o conjunto de 

sintomas e sinais que aparecem no climatério, prejudicando o bem-estar da mulher. 

A melancolia e a depressão são sintomas que podem prejudicar a qualidade de vida 

da mulher da pós-menopausa.  

Este discurso é reafirmado por Hunter apud Santos: “a mulher se afasta e se 

retrai, quando é o momento de ampliar o campo das relações. A rejeição e a 

insegurança podem estimular mudanças ambientais e ocupacionais”.1 

A maior tendência à depressão segundo De Lorenzi et al.39 tem sido atribuída 

ao medo de envelhecer e à preocupação da proximidade da morte, sentimentos 

agravados pela sensação de inutilidade ou carência afetiva. 

Segundo, Silva et al.42 a transição para senilidade é vista com negação, 

estresse, preocupações, insônia e diminuição da libido. A depressão pode estar 

associada com relacionamento com os filhos e conjugal, bem como eventos 

marcantes da vida. 

Das pacientes entrevistadas 50% apresentaram sintomas depressivos. Estes 

podem estar correlacionados com as flutuações hormonais da perimenopausa e pós 

menopausa principalmente com as concentrações plasmática de FSH (Hormônio 

Folículo Estimulante), estrogênio e testosterona.34  
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CATEGORIA 6: 

Irrritabilidade/Nervosismo/Ansiedade 

 

DSC 6 

Sentir-se irritada, nervosa, ansiosa. 

 
Realmente eu tava com meu humor um pouco alterado sabe?Estava mais nervosa, 

angustiada. 

Foi um período assim complicado, porque são experiências novas, que a gente tá 

vivendo, né? Que, muda muito a sua rotina, mexe muito com sua cabeça, né? Você se sente 

até como dizer assim é, mudando mesmo de mundo né? Que é uma coisa totalmente diferente. 

Então eu me sentia assim, nervosa porque eu não sabia como lidar muito ainda com 

essa situação. Que eu devia tomar, que eu devia fazer. Porque de repente eu comecei a ter 

essas ondas de calor, que me impactava no momento, né?  E, fora a mudança de humor 

também, todo esse fator, né? De ficar nervosa, de você ter uma baixa libido, mudanças 

mesmo na minha vida, na minha rotina, porque até então nunca tinha visto ninguém com esse 

sintoma, nunca tinha reparado, quando falavam em calor eu achava meio fictício. 

 

 Neste discurso, o sujeito declara que o período foi complicado devido as 

novas experiências que ocasionaram alterações em sua rotina o que gerou muito 

nervosismo e irritabilidade. 

 Diante da percepção de mudanças físicas, Santos opina que tais alterações 

influenciam na qualidade de vida e levam a mulher climatérica à insegurança, 

ressaltando também que tais problemas psíquicos irão interferir na adaptação 

sexual, no relacionamento familiar, na integração social.1 

 No estudo nota-se prevalência de sintomas depressivos e ansiedade, das 24 

entrevistadas que compõem o estudo 11 relatam sintomas.  

Polisseni et al.34 relata que o climatério é o momento de risco para 

desenvolvimento de Síndrome Depressiva e Síndrome Ansiosa principalmente em 

mulheres com fatores de risco, tais como antecedentes depressivos, antecedentes 

de Síndrome de Tensão Pré Menstrual e elevado índice de massa corpórea (como 

presentes no estudo 17 pacientes com IMC elevado).  

Já os sintomas ansiosos são influenciados pelo déficit de estrogênio o que 

leva à redução de neurotransmissores na fenda sináptica. A reposição estrogênica 
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melhora os sintomas ansiosos depressivos independente dos sintomas 

vasomotores.34 

 

CATEGORIA 7: 

Constrangimento 

 

DSC 7 

Sentir-se constrangida 

Porque é, chegava a ser meio constrangedor né? Então, nos primeiros dias, você tinha 

vontade de tirar a roupa, de tão calor que tava, visível e incomodo. Constrangiam, 

dependendo do lugar que você estava né? Por causa disso, ficava constrangida no meio das 

pessoas. 

 

Nesse discurso, as pacientes, referenciam a situação constrangedora que é a 

evidência da excessiva sudorese mediante a percepção do calor insuportável. 

Esse trecho caracteriza a inibição da mulher ainda nos tempos atuais por não 

se sentir à vontade com os olhares alheios voltados a sua individualidade; frente os 

fogachos e a transpiração em demasia. 

De Lorenzi et al. 39 comentam que desde o período de Aristóteles (384-322 

a.C) a condição da mulher menopausada não era comentada em público, por ser 

motivo de constrangimento. O transpirar muito consta como um sinalizador que 

que está sendo iniciado a paralização de seu ciclo ovulatório; o que por motivos 

culturais no ocidente representa a finalização da soberania da mulher atribuída a 

uma vida saudável. 

 

4.3.2 Temática II - A influência do relacionamento pessoal, familiar, social e 

profissional 

 

Com relação a esta temática, após a aplicação da estratégia metodológica do 

Discurso do Sujeito Coletivo, apuramos 4 categorias correspondente a questão 2 

(Quadro 3) e 2 categorias em relação a questão 3 (Quadro 4). 
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4.3.2.1 - Influência de fatores psicossociais na sintomatologia 

 
  

Quadro  3 - Influência de fatores psicossociais na sintomatologia 

Categorias 

1) Não 

2) Mudou no relacionamento do casal 

3) Isolamento 

4) Irritação 

Fonte: Autor, 2020. 
 

CATEGORIA 1: 

Não 

 

DSC1 

Não houve mudança 

 

Você quer dizer que eles notaram alguma coisa em mim ou eu não tendo paciência 

alguma coisa assim? Não, passei de boa. Não teve nenhuma mudança em relação a eles e 

nem eu com eles e nem eles comigo. 

Eu acho que foi mais comigo mesmo. Eu mesma que percebia tudo; eles não falavam 

quase nada sobre este assunto. 

Ou não prestaram atenção, não sei. Ninguém falou nada. De vez  enquando eles até 

fala, mãe a senhora tá ficando gagá. Mais isso daí é da idade, eles falam mesmo né ? Uma 

coisa que eu falo lá, eles ficam, a senhora tá ficando gagá. Mas tô mesmo (Risos). 

 

 

Esse discurso não revela alteração psicológica da parte do sujeito. Demonstra 

a qualidade do relacionamento com familiares e amigos, a ausência de queixas 

exacerbadas, bem como a aceitação e reconhecimento do período climatérico. Não 

há negação das alterações vivenciadas e sim atenção e consciência das 

transformações fisiológicas.  

Nessa fala, o sujeito se reconhece na transição menopausal, afirma que não 

ocorreu mudança de comportamento de amigos e familiares, mas convém ressaltar 

Valença chama a atenção às mulheres que possuem acesso à informação em 
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saúde. Para essa autora, as respectivas mulheres mencionadas são capazes de 

entender os ciclos de vida, portanto e nesse sentido não qualifica as mudanças 

ocorridas no climatério, como sinônimo de velhice, improdutividade e fim da 

sexualidade.43 

 Apesar do público alvo da pesquisa serem profissionais que atuam na Saúde, 

no ambulatório do CHS e terem acesso a informações, apenas 33,33% (8 sujeitos) 

se identificaram com ausência de sintomas e aceitabilidade do período como uma 

fase natural a ser vivenciada. 

A autoimagem do indivíduo é construída a partir do olhar do outro e da 

sociedade. Segundo Silva44 a percepção do declínio físico é um aspecto importante 

das vivências intrapsíquicas nesta fase especialmente relacionada ao estilo de vida 

e sua individualidade. Há estereótipos que determinam o comportamento feminino, 

que busca de igualdade social, profissional e independência financeira. A 

autoimagem depende da posição que a mulher ocupa no mundo, junto ao 

companheiro e filhos bem como à sociedade. 

 O que se observa nesse discurso é que o sujeito não é tratado com menos 

valia. A maneira como fala o sujeito referente a frase: “Está ficando gagá”, 

representa a constatação de seu envelhecimento que deve ser visto como um fator 

positivo. Portanto entendemos que essa fase para o sujeito é aceitável, dissocia-se 

de sentimentos negativos ou crise atrelada aos resquícios de antigas crenças de que 

as mulheres apenas são valiosas segundo sua capacidade de gerar filhos. 

 

CATEGORIA 2: 

Mudou no relacionamento do casal 

 

DSC 2 

Mudou no relacionamento do casal 

(perda da libido) 

 
 

Talvez com meu marido mesmo, que eu comecei a evitar ter relacionamento  por falta 

de libido mesmo, e da dor que eu estava sentindo. 

Com meus familiares, pai, mãe, filho não. Foi só o meu esposo, assim, coitado, eu só 

não tenho aquela vontade de transar que eu tinha né? Então assim, ele reclama né? Ele 

reclama. Eu me esforço, mas dizer que eu sou aquela mesma pessoa, aquela mesma menina 
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que ele conheceu, tudo e tal, isso é diferente. Isso realmente. Então se isso é hormonal ou 

não, né? 

Do sexo sim. Isso é efetivo. Não tenho mais, é uma coisa que dá pra viver sem. 

Eu já virei pra ele e falei. Olha eu acho que isso é veiera. Já virei pra ele, aí desculpa 

viu, acho que isso é veiera. Vamo passear mais, vamo né? Tem hora que ele se irrita,  tem 

hora que ele entende, tem hora que ele se irrita, né? Como todo homem né? Nessa 

situação.Eu acho né, não sei. 

 

Costa ao entrevistar um grupo de mulheres idosas, destaca que para muitas, 

a menopausa sinalizou não apenas a impossibilidade de reprodução como a ideia da 

sexualidade que não faria mais sentido.1 

As mudanças percebidas pelas mulheres durante o climatério são alterações 

causadas pela sintomatologia e que poderão ocasionar dificuldades na vivência da 

sexualidade. 

O sujeito desse discurso declara que começa a evitar o relacionamento com o 

marido devido a fata de libido e dispareunia (dor na relação sexual). A atitude “fria’ e 

“indiferente” que a mulher passa a ter com o marido, sugere a ausência da 

conscientização da fase do climatério e segundo Favarato e Aldrighi os medos e 

inseguranças que ela enfrenta em relação ao seu corpo e a capacidade de 

seduzir.43,45 

Pinotti46 entende a sexualidade como envolvimento do delineamento social 

dos papeis do homem e da mulher enquanto Valença43 assegura que o climatério 

representa o mito da perda do desejo sexual. Sob tal perspectiva, Silva47 asseveram 

que a principal atitude do profissional de saúde consiste no preparo da mulher para 

o enfrentamento e superação das modificações e transtornos que possam ocorrer. 

Para Valença43 a perda do desejo sexual é relacionada ao envelhecimento e 

na incapacidade de transcender as modificações fisiológica para outra esfera 

psíquica e social. Para a autora a sociedade, reforçada pelos meios de comunicação 

valorizam a jovialidade como sinônimo de beleza e tenta retardar o envelhecimento 

com “fórmulas mágicas rejuvenescedoras”. Tudo isso cria ambiente tão “assustador” 

quanto “doloroso” para mulher, que tenta evitar a chegada da fase “indesejável” que 

a levará a “decadência” e ao envelhecimento. Nesse caso, há prejuízo a 

autopercepção, podendo afetar a autoestima de forma negativas, levando estas 
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mulheres se considerarem menos atraentes e desejáveis, tornando-as inseguras 

com dano ao seu convívio familiar, conjugal e social. 

Kahhale48 assegura que no climatério, a ausência da menstruação pode 

significar incapacidade para a paixão, sexo e o amor ou libertação dos métodos de 

anticoncepção, liberdade para vivenciar prazeres e novas possibilidades de amar e 

ser amada. Nessa questão, o sujeito declara ser possível viver sem sexo e sugere 

ao cônjuge, que deveriam passear mais. Portanto esse depoimento vai de encontro 

a fala de Kahhale: “Cabe à mulher e ao homem constituírem seus caminhos, lidar 

com as manifestações corporais e sociais que se colocam neste momento de suas 

vidas”. 

Segundo Leite et al.49, o convívio conjugal poderá ser afetado nessa fase de 

vida porque o parceiro torna-se impotente em relação a situação vivenciada por sua 

mulher. Para as autoras, boa parte das mulheres vivem ainda hoje, em silêncio, o 

que justifica o comportamento do sujeito em relação ao marido, partindo do 

pressuposto de que existem conflitos no período do climatério. Leite considera que o 

envolvimento do parceiro em ações de saúde centradas na vivência do climatério, 

poderá ser de grande contribuição desde que o mesmo auxilie sua companheira a 

vivenciar essa fase de modo tranquilo. 

Para Del Nero12 a sexualidade nesta fase, o prazer sexual se separa da 

concepção, ela pode ser entendida não apenas pelo encontro de genitais, mas pela 

busca do prazer a dois, pela entrega na relação, tendo outros aspectos igualmente 

importantes como compreensão, doçura e carinho para modular o relacionamento 

entre os parceiros. 

A mulher madura busca na sexualidade algo mais amplo e completo que a 

satisfaz. Ela busca também no cônjuge: a amizade, a cumplicidade e o 

companheirismo. Ela buscar o amor! O afeto. Alguém para compartilhar a vida, os 

sonhos, as doenças que poderão surgir, as tristezas, o envelhecimento, a despedida 

e a morte. 

Esta mulher no climatério tem maior consciência de sua subjetividade, de 

seus objetivos. Ela não está mais correndo ou apressada e sim mais madura e 

segura; tendo autonomia das fases já vivenciadas, enfrentadas e aquelas que 

poderão surgir. 

A mulher amadurecida pode utilizar esta fase para enriquecimento pessoal, 

por reconhecer dentro de si a pessoa forte que é, compreender que cumpriu parte 
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da sua missão na vida, procurando estar em harmonia com a família, parceiro e 

amigos.12 

 

CATEGORIA 3: 

Isolamento 

 

DSC 3 

Fiquei mais isolada 

 

É, eu fiquei mais isolada. Coisas que eu gostava de sair, fazer já não faço 

mais. Eu sinto que quando eu entrei na menopausa, eu cabei ficando mais isolada. 

Eles ficaram mais preocupados. Minha irmã chegou, ela falou assim: Silvia você tá 

entrando em depressão. Eu falei: não estou entrando em depressão, porque eu 

estou bem. Ela falou, você tá, porque você não era assim. Realmente, e nesses 

pontos eu percebi que fiquei mais isolada. Tô sem vontade de sair mesmo assim. E 

assim, realmente, eu não tenho vontade. Essas coisas que eu gostava antes, 

balada, essas coisas, sair à noite né? Não tenho vontade, fiquei mais isolada, isso 

eu percebi, na minha personalidade. 

A família não entendia. Porque não entende disso. Eles não entendiam 

porque que eu não queria passear, porque que eu queria ficar sozinha, porque que 

eu queria ficar em casa, porque que eu dormia tanto. Porque, antes eu era mais 

ativa, daí eu já não tinha mais vontade de nada. Eles não conseguiam entender. Era 

muito difícil 

 

O climatério, como fenômeno biopsicossocial, é um período que representa 

uma experiência em que todos os fenômenos involutivo do organismo, são 

considerados como fisiológicos e por isso, normais.1  

Podemos associar esse discurso, intitulado “fiquei mais isolada’, com a 

afirmação de Hunter et al. 50 a enfatizar que a insegurança determinada pelo 

problema físico carreta problemas psíquicos e pode interferir no relacionamento 

familiar, adaptação sexual e integração social. Conforme relato do autor, a mulher se 

afasta do ambiente e se retrai quando é o momento de ampliar o campo das 

relações ou seja, a rejeição e a insegurança por ela manifestadas, podem estimular 

mudanças ambientais e ocupacionais. 



56 

 

Kahhale e Esper48 evidenciam os aspectos psicossociais como a síndrome do 

ninho vazio (independência dos filhos), a depressão e a baixa qualidade de vida. As 

autoras ressaltam que as mudanças efêmeras e transitórias causam sensação de 

desamparo. Os quais refletem em percepções de isolamento social e invisibilidade.  

A fala desse discurso que afirma ter ficado mais isolada, sem vontade de sair 

ou se divertir implica, segundo Kahhale e Esper48, em sentimento de insegurança 

relacionado as percepções da fragilidade das relações afetivas e do laço social. E 

também nas alterações hormonais, instabilidade de humor, ansiedade ou falta de 

perspectivas e objetivos para a vida. No estudo 50% (12 entrevistadas) referiram 

sintomas depressivos e 41,66% (10 entrevistadas) relataram isolamento. 

Segundo Silva et al.42 e Landerdahl51 o climatério é negligenciado e ignorado 

por uma parcela importante da sociedade, representada como parentes próximos e 

amigos, a qual fica restrita a uma fase triste que remete ao envelhecimento, a 

indiferença, o abandono e isolamento. O autor evidencia que com o fim da fertilidade 

e com o crescimento dos filhos e estes tornando-se independentes da mãe, a mulher 

sente desvalorizada, depreciada e inútil.  

Kahhale baseada na expressão desenvolvida por Esper, “Mulheres em 

desenvolvimento”, fala da plasticidade emocional adquirida por muitas mulheres, ou 

seja, se refere a um grupo de mulheres com o mesmo perfil; abertas para o novo, 

para as mudanças contemporâneas ou para novas experiências. Para as autoras 

essa plasticidade emocional, as ajuda a fazer o enfrentamento e encarar a novidade 

transitória como um desafio as quais promoverão aprendizado e crescimento 

pessoal.48 

 

CATEGORIA 4 

Irritação 

 

DSC 4 

Fiquei mais irritadiça 

 

Então, acho que sim. Acho não, com certeza sim né? Eu percebi maior 

irritabilidade com os meus filhos, até mesmo com o meu marido, falta de paciência 

né? Uma certa ansiedade assim. E isso foi um período assim meio triste, que até 
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que eu entendi que tava errado, alguma coisa estava errada. Mas realmente, tive 

mais conflitos familiares, do que com pessoas de fora. Pessoas de fora, já resolvia 

questão do meu jeito.  Meu marido sim, é os filhos não entenderam (Risos) muito 

bem particularmente meu filho, que é adolescente mais irritadiço. Mas meu marido 

sim. Meu marido percebeu, falou: o que estava acontecendo, porque que eu tava tão 

irritada. Isso também faz você pensar, não é verdade, não estou agindo 

normalmente né? Como de costume. Meu filho ele falava, reclamava, mais era 

natural (Risos) entendeu? Então não sei se ele reclamava disso mesmo ou já a 

natureza do adolescente reclamar mesmo (Risos). 

Quando eu estou irritada para não ter problemas no trabalho  eu saio de perto 

das pessoas e largo as pessoas falando. 

Meu esposo, de vez em quando eu fico meio insuportável, não quero ver meu 

marido pela frente. Tanto que eu durmo num quarto e ele dorme no outro. 

 

A discussão que se segue tem como base a irritabilidade do sujeito em 

relação aos filhos e marido, que segundo sua declaração foi um período conflitante 

com as pessoas de fora e familiares. O sujeito nesse discurso declarou que os 

atritos atingiam o filho adolescente e o próprio marido que tomou a iniciativa de lhe 

indagar o que estava acontecendo. 

Nesse caso, o entendimento da depoente ao perceber que não estava agindo 

normal vai ao encontro da fala de De Lorenzi et al.39: 

 

As reações emocionais no climatério parecem ser particularmente 
influenciadas pelas atitudes em relação à menopausa, sendo menos 
intensas entre as mulheres que associam a menopausa à maior maturidade 
e autoconfiança. Todavia, para mulheres que conseguem redimensionar 
novas perspectivas existenciais, o climatério é acompanhado de sintomas 
mais intensos, maior irritabilidade, ansiedade, depressão e até dificuldades 
sexuais.   

 

O climatério para muitas mulheres é visto como doença, uma espécie de 

castração porque após a menopausa não haverá mais o ciclo reprodutivo e atrelado 

ao “nunca mais engravidarei” se encontra a ilegítima noção de que a sexualidade 

não mais existirá. Para De Lorenzi et al. 39  a labilidade emocional após a 

menopausa relaciona-se a severidade das ondas de calor, que interferem no sono, 

causando irritabilidade e dificuldades no convívio social. Para Leite et al.49 

concomitante a isso, aspectos sociais e culturais relacionados mais diretamente ao 
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envelhecimento implicam no climatério e contribuem para dar a esse momento 

existencial nuances de distúrbio, com repercussões na saúde física, mental, 

emocional e nas inter-relações da mulher. Para a autora, em decorrência desses 

aspectos socioculturais, o convívio conjugal pode ser prejudicado nessa fase da 

vida. No discurso observa-se problemas conjugais expressada na declaração de 

considerar insuportável a convivência com o marido e decidirem dormir em quartos 

separados. 

Nesse caso, Leite reafirma a fala de Baldissera e Bueno52 e explica que 

assim, o parceiro muitas vezes torna-se impotente em relação à situação vivenciada 

por sua mulher e, por conta de questões também subjetivas, o diálogo entre o casal 

é escasso ou até inexistente, o que contribui para um distanciamento entre os 

parceiros, podendo tornar a mulher insegura e solitária.49 

 

4.3.2.2 - Influência do comportamento materno na sintomatologia 

 

  
Quadro  4 - Influência do comportamento materno na sintomatologia 

Categorias 

1) Não 

2) Calor 

Fonte: Autor, 2020 

 

 

CATEGORIA 1: 

Não 

 

DSC1 

Não sentiu nada 

 
Não, minha mãe era bem mais. É, eu fui o raspo do tacho dela, então quer 

dizer, ela sempre foi conservadora. 

Menstruação, sobre menstruação mesmo, se tinha, ela sempre escondeu 

alguma coisa, ela era bem conservadora na parte dela. Ela nunca comentava nada 

com a gente. Foi minha irmã que veio e explicou pra mim. Então se minha mãe 

sentia esses sintomas, ela não comentava nada. 
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Se ela teve calorão foi coisa muito discreta porque ela nunca reclamou de 

nada. E ela mesmo fala que ela nem percebeu que simplesmente teve um mês que 

não veio a menstruação, aí ela ficou preocupada porque na época ela acho que 

estava grávida, mas aí foi no médico ele falou que não; que estava tudo bem, que 

era a menopausa e acabou. Ela que foi assim, ela não sentiu nada, não teve nada 

simplesmente parou de menstruar. Ela não teve mal estar, calorão e nada. Só 

lembro que minha mãe parou de menstruar e que ela falava assim: nossa, minhas 

amigas têm mal estar, calor e eu não senti nada. 

 

A informação que mais evidencia nessa questão é o discurso do sujeito ao 

relatar que as lembranças de sua mãe na fase da menopausa são normais. 

Segundo seu depoimento a mãe por ser conservadora nunca comentou seus 

sintomas, foi muito discreta no sentido de por exemplo não reclamar de “calorão”.  

Para Cunha Netto53 o período relacionado ao climatério está rodeado de 

mitos, preconceitos, tabus e estereótipos. E estes mitos são reforçados nas 

sociedades ocidentais, o qual estabelece padrões distintos entre o comportamento 

masculino e feminino. Sendo o feminino atrelado a uma educação repressora em 

relação a sexualidade enquanto o masculino é apresentado uma relação de 

incentivo e permissividade. Neste sentido a vida sexual é vista como finalidade de 

“gerar filhos” e menopausa reflete a sexualidade como não fazendo mais sentido. 

Logo no envelhecimento feminina ela se tornar “assexuada” o que é socialmente 

aceito. 

Ainda dentro da identidade da mulher, entendemos nesse discurso, que a 

mãe da depoente, apresentou valores, crenças e percepções pertinentes à sua 

época, perpetuada pela sociedade, cuja menopausa e climatério significaram perda 

da sexualidade e fim da vida reprodutiva. Esse processo social, do não sentir “nada” 

poderá ser entendido como uma defesa pessoal para não ser estereotipada como 

uma mulher no final da vida evolutiva.  

Além dessas características singulares vale a pena apontar Esper citada por 

Kahhale, em “Mulheres em desenvolvimento”, que se refere a um grupo de mulheres 

que se mostram abertas para o novo, mudanças contemporâneas e novas 

experiências.48,54 

As lembranças dos aspectos emocionais materno e de parentes próximos 

associadas aos conceitos sociais e culturais poderão influenciar na intensidade dos 
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sintomas, na estratégia de enfrentamento das alterações fisiológicas bem como nas 

expectativas em relação a essa fase.  

Kahhale e Esper48 evidenciam a fala de Helman55 no sentido de relacionar os 

aspectos emocionais da mulher no climatério acrescentando ao conceito de 

corporeidade, a articulação teórica dos conceitos de identidade e metamorfose: 

“Cada indivíduo encarna as relações sociais, configurando uma identidade pessoal, 

uma história de vida. Um projeto de vida. Uma vida-que-nem-sempre-é-vivida, no 

emaranhado das relações sociais”., 

Para a análise empírica do fenômeno identidade, Kahhale e Esper48 referrem-

se a Ciampa56 que propõe a forma personagem para a análise da vida cotidiana. 

Nesse sentido, Ciampa56 relata que os indivíduos assumem “máscaras”, papéis que 

muitas vezes se sobrepõe a sua real identidade. Portanto, Ciampa56 afirma que as 

expressões e construções desenvolvidas pelas mulheres precisam ser pensadas, 

analisadas enquanto metamorfose, como corpo simbólico ativo e consciente. Mas 

que na opinião do autor podem vir a se constituir como máscaras, personagens que 

a mulher construiu e não conseguiu romper; ser dona de casa, ser mãe, esposa, 

ressaltando que as alterações corporais não conseguem ser significadas, como 

corporeidade metamorfoseada. Mas se constituem na vida substantivada.54 

Em relação ao depoimento da mãe do sujeito, “de não sentir nada”, 

“simplesmente parou de menstruar”  e do próprio sujeito que declarou  que se a mãe 

sentiu tais sintomas, nunca reclamou, justifica a fala de Ciampa no tocante que ela 

era conservadora  e portanto o estereótipo de dona de casa, mãe, mascarou as 

alterações corporais, “bloqueando” as suas significações, não expressando suas 

queixas e sentimentos em relação ao período vivenciado. 48,56 

Por outro lado, existe um certo saldo positivo referente a mãe do sujeito, ou 

seja, podemos entender que a mesma, não se sentiu afetada com o início da 

velhice, perda do viço e beleza e afirmar que ela também se adequou aos sinais e 

sintomas, não permitindo prejuízo em seu bem-estar como mulher.  

Também, vale a pena acrescentar, que mãe do sujeito desenvolveu atitudes 

positivas frente à vida, ressignificando a importância de sua família em contradição a 

vivência de suas amigas que reclamavam de mal-estar e calor. 

Isso talvez porque se auto reconhecesse nessa fase como mulher de meia 

idade, sujeitas as mudanças fisiológicas, disposta a se adequar as futuras condições 

da pós-menopausa e climatério. 
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CATEGORIA 2: 

Calor 

 

DSC 2 

Sentia calor 

 
Sim. Minha lembrança é dela ter calor a vida inteira, engordar bastante. 

Apenas isso só. Emocional não. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim muito 

calma, muito tranquila, muito bom coração, então não vi mudança disso nela. 

Ela tinha muito calor, que eu falava que tava com calor. Ela falava assim, aí 

eu estou com quase 80 e eu tenho até hoje. Eu falava me Deus do céu (Risos), eu 

vou ter também. 

 

Nesse discurso, o sujeito explica que segundo relato da mãe não ocorreu 

nenhuma manifestação relacionada a nível de perturbação emocional. A resposta a 

essa questão define que a mãe da depoente não realizou consultas médica em 

unidades de saúde ou médico particular e de certa maneira resignou os sintomas o 

que pode ter influenciado de forma negativa a sua qualidade de vida. Como 

manifestação neurogênica, a mãe experimentou ondas de calor ou fogachos, que o 

principal sintomas representativo da transição menopausal, que se estende até o 

presente momento, em seus oitenta anos de vida. 

Costa10 e Costa e Gualda11 referem o discurso do sagrado para compreender 

os sintomas da transição menopausal e pós menopausa.  A autora refere que as 

mulheres aceitam as mudanças corporais, sem questionamento, resignando-se aos 

desejos de Deus e utilizam da Fé para explicar os diversos momentos vividos. Neste 

discurso mostra-se de certa forma a conformação da materna diante dos sintomas 

apresentados. 

No discurso, evidencia o receio das entrevistadas de continuarem a 

manifestar os sintomas vasomotores por toda a vida. Bem como a importância da 

promoção e prevenção da Saúde, por meio de acompanhamento médico e 

multidisciplinar neste período.  Com isso além do alívio dos sintomas vasomotores, é 

possível verificar fatores risco modificáveis, tais como tabagismo, obesidade e 

sedentarismo. Atuando nas modificações do risco cardiovascular, risco de 
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desenvolvimento de fratura osteoporótica e risco de desenvolvimento de a doenças 

crônicas. 

 

4.3.3 Temática III - As expectativas em relação a Saúde e estratégias de Educação 

em Saúde 

 

Com relação a esta temática, após a aplicação da estratégia metodológica do 

Discurso do Sujeito Coletivo, apuramos 3 categorias correspondente a questão 4 

(Quadro 5) e 4 categorias em relação a questão 5 (Quadro 6). 

 

4.3.3.1 - Motivações para procura de um Serviço de Saúde 

 

  
Quadro  5 - Motivações para procura de um Serviço de Saúde 

Categorias 

1) Não 

2) Sim, relacionado à relação sexual 

3) Sim: necessidade de tratamento 

Fonte: Autor, 2020 
 

 

CATEGORIA 1 

Não 

 

DSC 1 

Não porque não sentiu nada 

 
Eu não sei, porque eu não tenho problema nenhum né? Nem com a falta da 

menstruação. Num tenho sintoma nenhum. 

Num tenho dor em lugar nenhum. Não tenho mesmo. Nem cólica eu nunca 

tive, nunca tive cólica, quando eu era mais nova né? Eu não tenho nem TPM. A 

minhas meninas tem uma TPM. Como eu nunca tive, então eu não entendo delas 

terem né? Mas eu nunca tive TPM. Ficar nervosa, essas coisas. Fui muito saudável 

graças a Deus. 

Que nem por exemplo, com 57 anos parou a minha menstruação né? Eu fui 

me tocar que eu tinha parado minha menstruação, já fazia uns 3 meses que não 
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tava vindo. Daí que eu me toquei, peguei e falei assim, nossa acho que entrei na 

menopausa. Daí fiquei esperando, que todo mundo fala, que uns tem hemorragia, 

tem um monte de coisa. Mais em mim não deu nada. Não fiz acompanhamento 

médico. Não precisei de remédio, não precisei de nada. 

É pertinente ressaltar o depoimento desse discurso que otimiza sempre ter 

estado de boa saúde e, portanto, não ocorrer a necessidade de buscar de auxílio de 

um serviço de saúde. Isso ocorre devido à baixa sintomatologia vivenciada das 

depoentes que compõem este discurso. 

Nesse discurso observa-se o cuidado do sujeito em afirmar que não vivenciou 

cólica, TPM, e que apenas entendeu que se encontrava na transição menopausal e 

que após três meses não apresentava mais ciclos menstruais. Nesta perspectiva as 

entrevistadas que representam esta categoria tentam afastar da conotação negativa 

em relação ao climatério como se este fosse uma doença. Elas compreendem que 

seja um período fisiológico e natural e se distanciam dos sentimentos de fragilidade 

e ansiedade que possam ser gerados quando as alterações biológicas são 

associadas ao processo de doença.  

Apesar desde discurso representar apenas 12,5% da amostra, e ser uma 

contradição entre a atividade laboral das entrevistadas e sua visão sobre sua própria 

saúde. Observa-se que devido à ausência dos sintomas clássicos da transição 

menopausal, a entrevistada não acredita na necessidade de procurar um serviço de 

Saúde para medidas preventivas e da promoção à Saúde.  

 Esperaria que devido as entrevistadas serem profissionais que atuam na 

Saúde, com conhecimentos técnicos das complicações e comorbidade ao longo 

prazo, tais como aumento do risco cardiovascular e de fraturas osteoporóticas, 

podendo ter associação com o hipoestrogenismo, procurassem um atendimento 

especializado de forma mais precoce.  

 Entretanto este resultado vai ao encontro da literatura como no estudo Nurse 

Study, que acompanhou enfermeiras e verificou o aumento de comorbidades, está 

sendo justificada pelo estilo de vida inadequado levando a sobrepeso, obesidade, 

tabagismo, privação do sono muitas vezes desencadeada pela a atividade laboral.24 

 Vale a pena ressaltar que em sua fala, ela declara ter vivenciado a transição 

menopausal e pós menopausa de uma maneira positiva, o que segundo Kahhale e 

Esper representa mulheres que apresentam capital psíquico potente e estruturado.48  
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 Enfatiza-se, portanto a fala de Kahhale e Esper, que pode ser aplicado ao 

sujeito dessa questão, com relação aos fatores que auxiliam as mulheres a vivenciar 

o climatério tais como atitudes positivas frente à vida, importância da família, 

enquanto fonte e apoio e investimentos em qualidade de vida.48,54 

 

CATEGORIA 2: 

Sim relacionado à relação sexual 

 

DSC 2 

 Sim por causa do calor na hora da relação sexual 

 

Ah sim, como eu te falei; o que eu achei mais estranho era que na época que 

eu estava com namorado e acontecia isso, começou acontecer quando eu estava na 

relação assim e acontecer estas coisas; mas o que está acontecendo comigo? 

Comecei a achar estranho, porque que não continuava, não. Parava tudo. Dizia 

pode parar! Estou passando mal! Parecia que estava pegando fogo por dentro assim 

e que jogaram álcool porque queimava e eu sentia ruim mesmo! E demorava um 

tempo para passar aqueles sintomas, eu tinha de tomar muita coisa gelada, ligar 

ventilador em cima e demorava um pouco; eu ficava em torno de meia hora; 

quarenta minutos em torno do ventilador, tomando as coisa muito gelada para 

passar. Ai que eu procurei, porque aconteceu uma vez, tudo bem; a segunda fiquei 

meio assim, na terceira, Dr ...(risos). Não seio que está acontecendo comigo. Ele 

pediu exames, né. Daí ele falou nos resultados dos exames que ele viu que eu 

estava iniciando a menopausa, que eu estava entrando na menopausa, que o 

resultado era da menopausa! Ah, não sei eu tenho que aprender alguma coisa aqui, 

porque cada dia que passa fica pior, eu tenho de aprender alguma coisa pra 

controlar pelo menos este calor. Quer dizer alguma coisa que não seja a base de 

hormônio, né; pra me ajudar. Só que eu não conseguir tomar o chá de amora não 

(riso); já vou avisando! O chá de amora que a turma toma por aí, tentei e não deu 

certo não. 

 

A mulher na transição menopausal percebe as ondas de calor (os fogachos) 

como anormais. Estes sintomas podem estar associadas com sudoreses, calafrios, 

palpitações   e episódios de taquicardia conforme a citação de Santos.1 
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Nesse Discurso, o sujeito declara achar estranho que o calor se torne mais 

intenso durante seu relacionamento sexual, havendo necessidade da procura de 

ventilador e bebidas geladas para acalmarem o mal-estar, causado pelos fogachos.     

Para De Lorenzi et al. 57 aproximadamente 50% a 70% das mulheres referem 

sintomas sintomáticos e dificuldades emocionais nos anos que seguem a 

menopausa com destaque para ondas de calor, dependendo da intensidade e 

frequência por interferir no sono e nas atividades cotidianas, seriam causa de 

irritabilidade e até depressão. 

Para Vieira et al. 58 as principais manifestações que levam as mulheres a 

procurar um Serviço de Saúde são as ondas de calor, sendo que durante o 

climatério elas ficam mais vulneráveis à disfunção sexual feminina. A atrofia 

geniturinária pode levar desconforto sexual, gerando diminuição da satisfação 

sexual. Também vale ressaltar que o uso de testosterona pode aumentar a libido e a 

resposta sexual, sendo mais efetivo quando a relação marital é satisfatória.43 

 
CATEGORIA 3 

Sim: necessidade de tratamento 

 

DSC 3 

Sim porque tem que fazer tratamento 

 

Sim. Sim, é importante porque assim  a gente tem muito medo de entrar com 

hormônio. Porque com a história de que falam que é cancerígeno, então a gente cria uma 

resistência pra entrar com hormônio. E precisa né? Porque queira ou não, chega a mexer 

com a parte óssea, afeta tudo né?A parte do hormônio afeta tudo essa parte de osteoporose, 

osteopenia. Então tudo isso mexe com a gente, entendeu? Por isso a gente tem que fazer o 

tratamento, não tem como. Não dá pra fugir. Tem que fazer os exames, pra ver como que tá a 

parte hormonal, ou se vai ter que tá repondo né ? Principalmente a parte hormonal, porque 

isso prejudica muito a gente né ? Com certeza é necessário o tratamento do climatério. 

Tratar de mulheres no climatério significa para o médico, dar e criar 

oportunidades a paciente de verbalizar seus receios e inseguranças. De Lorenzi 

chama a atenção ao pouco auxílio prestado ao climatério até o início do século 

passado justificando tal atitude pelo fato de haver nessa época menor expectativa da 

vida feminina. Para o autor, nessa época as mulheres não viviam o suficiente para 
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atingir o climatério e apenas a partir da segunda metade do século XX, em virtude 

dos progressivos avanços tecnológicos no campo da saúde, foi que desencadeou 

um interesse crescente pelas questões relacionadas ao envelhecimento 

humano.13,39 

De Lorenzi et al. 39 em sua pesquisa também trabalharam com um grupo de 

mulheres na pós-menopausa de um serviço universitário, cujo objetivo foi o de 

identificar quais os fatores associados à qualidade  de vida e como desenvolver 

propostas assistenciais com vistas a promover um envelhecimento feminino mais 

sadio. 

Nesse discurso, a paciente declara a importância do tratamento a respeito do 

climatério, ressaltando a resistência de inúmeras mulheres em relação a utilização 

de hormônios por causa do receio de se tornarem cancerígenas ou de serem 

afetadas em doenças que envolvam ossos ou articulações. Por intermédio dessa 

fala, podemos concluir que o sujeito está consciente que o não tratamento poderá 

causar impacto negativo na saúde feminina, chamando a atenção para a advertência 

de Freitas, De Lorenzi e Polisseni no que diz respeito a fogachos e aumento de risco 

para doença cardiovascular que poderão advir da redução significativa na produção 

de hormônios sexuais femininos pelos ovários.33,34,38,57 

Em 2016, Colditz et al. 24, realizou uma revisão narrativa em relação ao 

impacto dos estudos: Nurses’ Health Study (NHS), NHS II e NHS 3 de 1076 a 2016. 

Estes estudos influenciaram e determinaram políticas e práticas de saúde pública 

tanto local como globalmente com a finalidade de melhorar a saúde da mulher. As 

pacientes foram acompanhadas por 40 anos e com isso foi possível avaliar a 

associação de neoplasias e doenças crônicas com o estilo de vida inadequado, 

como tabagismo, falta de atividade física regular, obesidade, fatores alimentares, 

fatores ambientais e privação de sono em trabalhos em turnos. 

 Vale ressaltar as considerações de De Lorenzi et al. 57 no que refere aos 

motivos que a terapia hormonal possa ser vista por um determinado segmento da 

população de forma pejorativas, com certa desconfianças e indagações, entre eles 

são: uso irrestritos da terapia hormonal nas décadas passadas devido excessiva 

pressão da indústria farmacêuticas, exploração inadequada e excessiva do 

climatério pelos meios de comunicação e interpretação equivocada do estudo WHI. 
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4.3.3.2- Expectativas em relação ao serviço de saúde 

 

Quadro  6 - Expectativas em relação ao Serviço de Saúde 

Fonte: autor, 2020 

 

CATEGORIA 1 

Oportunidade de aprender e orientar/ajudar outras pessoas 

DSC 1 

Aprender, esclarecer alguma coisa que possa ser feita para melhorar a 

qualidade de vida 

 

 Ah, eu acho que ajudando a gente entender como é que é a menopausa, o que que 

precisa fazer, como que é. Essas coisas. Eu tenho que aprender alguma coisa aqui, porque 

cada dia que passa fica pior, eu tenho de aprender alguma coisa pra controlar pelo menos 

este calor. 

Como me ajudar? me orientando conforme continuar vindo aqui falando o que estou 

sentido e vocês me falarem alguma coisa que eu posso fazer. Quer dizer alguma coisa que 

não seja a base de hormônio, né; pra me ajudar. 

Eu quero aprender tudo o que eu tiver direito, tudo o que vocês puderem passar, 

porque, é as vezes é algum momento que a gente nem imagina, pode ser que a gente se 

enquadre, dentro daquilo. Eu acho que a palestra, com alguma coisa assim, pra gente 

entender, como pode ajudar. Quanto mais a gente aprender, melhor. 

Assim tem que entender o tempo de calorão. Se vou ter qual a mudança realmente 

real, porque todo mundo que entra na menopausa, tem uma mudança física eu acho, como 

emocional. Eu acho que muda algumas coisas na vida da gente, quais eu não sei direito, mas 

assim, tem algumas dúvidas que a gente tem sim. Tanto na vida sexual, porque né, a libido da 

gente cai muito. Se isso vai continuar? Se tem alguma coisa pra se fazer? Se não tem? Essa 

mudança de humor que a gente tem, se vai melhorar isso? Se vai continuar? A gente tem 

essas dúvidas, eu acho. 

Categorias 

 

1) Oportunidade de aprender e orientar/ajudar outras pessoas 

2) Acompanhamento (consultas periódicas) 

3) Não sei, não tenho problema 

4) Perspectivas para o futuro 
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Então eu creio eu que deve ter alguma coisa, pra fazer que resolva essa situação. Daí  

a gente busca um especialista da área do poder, informar a gente, o que que pode fazer o que 

deixar de fazer? Entendeu? Pra poder ser melhor pra gente. Pra melhorar a qualidade de 

vida. 

 

Nesse discurso, o sujeito apresenta inúmeras indagações em relação a 

menopausa. Há limitações no sentido de não se encontrar preparada para as 

alterações fisiológicas, emocionais e sexuais da transição menopausal e pós 

menopausa. Entende que essas alterações comprometem sua qualidade de vida. 

Refere ainda a necessidade de controlar os sintomas vasomotores (calores) bem 

como o receio da utilização da terapia hormonal para alívio dos sintomas.  

 A terapia hormonal é o principal tratamento para os sintomas vasomotores. 

Tendo como opções alternativas o uso de fitoestrogênio e antidepressivos. O medo 

da utilização de terapia hormonal é proveniente dos resultados do estudo WHI de 

2002, que foi amplamente divulgado pelos meios de comunicações, sobre possível 

associação com doenças cardiovasculares e risco de câncer de mama. Entretanto, 

como já mencionado anteriormente, 70% das pacientes que fizeram parte do estudo 

tinham mais de 60 anos, eram oligossintomáticas e possuíam várias comorbidades. 

Conforme a fala do discurso, o sujeito declara a necessidade de ser auxiliada 

por um serviço específico que disponibilize orientação da parte de profissionais 

especializados. 

De Lorenzi et al.39 em um estudo transversal com mulheres na pós-

menopausa com idade entre 45 e 60 anos, relata a importância de utilizar um serviço 

especializado de atenção ao climatério, o qual envolve uma assistência 

multiprofissional, atividades de educação em saúde e promoção ao autocuidado.  

Freitas et al.33 chama atenção para a atuação da intervenção educacional 

com mulheres climatéricas que em sua óptica constitui uma importante ferramenta 

de promoção de qualidade de vida.  

Conforme depoimento do sujeito em questão, a importância dos profissionais 

de saúde nessa fase, se caracteriza em fazer com que a mulher aprenda alguma 

coisa no sentido, de por exemplo, saber controlar a onda de calor. Como medidas 

comportamentais deve identificar e evitar fatores que desencadeiam os fogachos 

(calores) como o uso de bebidas ou comidas quentes ou apimentadas, cafeína, 

álcool, cigarro, secador de cabelo e o estresse. Além disso, apresentar hábitos de 
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vida saudável, como controle do peso, consumo de verduras, frutas, grãos integrais, 

peixes e carnes magras. Também dormir em ambiente adequadamente ventilado, 

podendo utilizar bolsa térmica gelada debaixo do travesseiro.8 

Portanto o sujeito se refere sobre a aquisição de informações e 

posteriormente compartilhar tais conhecimentos com a comunidade. Esta prática é 

uma ferramenta de Educação em Saúde, que para Freitas pode ser definida como 

uma combinação de experiências de aprendizagem planejadas para ajudar 

indivíduos na melhoria de sua saúde, aumentando conhecimentos e influenciando 

suas atitudes. Assim como De Lorenzi sugere que a resposta para as questões que 

afligem a mulher climatérica é fundamental para o desenvolvimento de propostas 

assistenciais com vistas a promover um envelhecimento feminino mais sadio e com 

maior qualidade de vida.33,39 

A saúde pode ser compreendida como uma dimensão da qualidade de vida, 

envolvendo a coexistência de forma equilibrada das dimensões físicas, emocionais, 

intelectuais, sociais e espirituais. Ela estar relacionada com a percepção individual 

ou coletiva de sua condição, em determinado momento e em determinado contexto, 

sendo influenciada por crenças e valores culturais, adquirindo caráter único 

dependendo da história de vida de cada pessoa, do seu sentido de felicidade, do 

valor e significado que atribui e da sua forma específica de estar no mundo.28 

Retornando a Freitas et al.33 e Flores59, os autores em questão opinam que 

no caso das mulheres climatéricas, deve-se considerar suas percepções, crenças e 

vivências, para então, educá-las sobre as mudanças e consequências atreladas ao 

climatério. 

 

CATEGORIA 2 

Acompanhamento (consultas periódicas) 

 

DSC  2 

Acompanhamento, tratamento. 

É preciso estar fazendo os exames para ver se tem alguma coisa errada e 

acompanhar. Pra ver como que tá a parte hormonal, ou se vai ter que tá repondo né ? 

Principalmente a parte hormonal, porque isso prejudica muito a gente né ? 

Com certeza é necessário o tratamento do climatério. Nós precisamos. Eu falei assim, 
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precisa ser mais pesquisado esse lado da mulher. 

Eu acho que agora tá na hora de eu acordar um pouquinho porque existe uma série de 

prevenções e tratamentos hormonais que podem estar sendo necessários e eu estou 

negligenciando por não procurar o serviço. 

Então é preciso estar fazendo acompanhamento, vendo os exames; sei lá; mais ou 

menos isso, é o que espero. Conseguir um tratamento que resolva da melhor forma possível 

essa parte da transição e para depois eu não ficar com sequelas, de falta de hormônio, de 

falta de tratamento e entre outros problemas. 

 

O sujeito dessa questão declara concordar com a necessidade de serem 

realizados exames principalmente no que tange a parte hormonal, que poderá ser 

prejudicial se não houver o acompanhamento clínico adequado. No que diz respeito 

a terapia hormonal Pinto Neto e Baccaro60, citam o estudo randomizado HERS 

conduzido nos Estados Unidos, incluindo 2763 mulheres após a menopausa com 

idade média de 67 anos, portadoras de doença arterial coronariana que receberam 

de TH estrogênio equino conjugado 0,625 mg + acetato de medroxiprogesterona 2,5 

mg ou placebo. Nessa pesquisa, os efeitos da terapia hormonal sobre a qualidade 

de vida dependeram da presença ou não de sintomas vasomotores, sendo que, as 

mulheres que apresentavam fogachos e utilizaram reposição hormonal, 

apresentaram melhoras no domínio mental e menos sintomas depressivos, quando 

comparadas àquelas que receberam placebo. 

Entretanto, para os referidos autores, a alteração da qualidade de vida está 

diretamente relacionada à presença ou não de sintomas de hipoestrogenismo como 

fogachos e síndrome geniturinária, além de outras doenças associadas.60 

Portanto as palavras da depoente: “conseguir um tratamento que resolva da 

melhor forma possível essa parte da transição e para depois eu não ficar com 

sequelas” são comuns em mulheres ocidentais com melhor escolaridade, que 

buscam auxílio em literatura ou profissionais da saúde, visando uma melhor 

qualidade de vida. 

O que leva a mulher a procurar aconselhamento médico? A resposta é 

complexa no que tange a confiança da paciente em seu médico, para o 

aconselhamento adequado, mesmo antes de tudo, deve-se levar em conta, segundo 

Presado: “que a mulher é protagonista de sua própria vida e é a ela que cabe a 

opção de decidir como escolher vivenciar esta etapa da vida”.28 
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As reações emocionais no climatério parecem ser particularmente 

influenciadas pelas atitudes em relação à menopausa sendo menos intensas entre 

as mulheres que associam a menopausa à maior maturidade e autoconfiança.39 

Os sintomas climatéricos parecem ser menos intensos entre as mulheres com 

maior nível educacional e que se exercitam regularmente. A maior escolaridade não 

apenas facilita o acesso à informação sobre o climatério, como reduz a ansiedade 

comum nessa fase.39,61 

Como o público alvo da pesquisa foi de profissionais da saúde, os quais 

possuíam conhecimentos técnicos e escolaridade mais alta esperaria a menor 

prevalência e a maior aceitabilidade dos sintomas. Assim como a visão da transição 

menopausal como um período fisiológico feminino e por consequência uma 

sintomatologia mais branda e suave, ou seja, uma maior adequação e aceitação da 

intransigência da vida e dos períodos vividos. 

Entretanto na análise quantitativa, 83% apresentaram queixas de sintomas 

vasomotores, 50% apresentaram sintomas depressivos e 45,83% apresentaram 

alteração de humor e irritabilidade. Além disso houve alta prevalência de 

comorbidades (95%). 

Segundo o conceito da representação social: “designa uma forma específica 

de conhecimento, o saber e o sensor comum, é uma forma de pensamento social 

orientada para a comunicação, compreensão e domínio do ambiente social e 

material em que a pessoa vive”.28,62 

Entretanto os discursos e posicionamentos gerados deste nicho específico de 

profissionais da área da saúde não parecem divergir das queixas prevalentes da 

população geral que vivenciam a transição menopausal e pós menopausa. Talvez 

devido aos conhecimentos teóricos sobre um tema serem diferentes das 

experiências vividas.  

No Nurse’s study também houve a prevalência de sintomas e comorbidades 

nas 120 mil enfermeiras participantes da pesquisa. Talvez esta relação pode estar 

correlacionada ao estilo de vida inadequado com aumento de tabagismo, falta de 

atividade física, privação do sono muitas vezes devido atividade laboral, baixa 

exposição solar e dieta inadequada.19,24 
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CATEGORIA 3 

Não sei, não tenho problema 

 

DSC 3 

Não sei não tenho problema 

 
Eu não sei, porque eu não tenho problema nenhum né? Nem com a falta da 

menstruação. Num tenho sintoma nenhum. Num tenho dor em lugar nenhum. Não tenho 

mesmo. 

Então eu tenho uma idade; mas a minha cabeça não tem essa idade que eu tenho 

entendeu? Parece que eu não estou com quase 60 anos eu não estou na menopausa; porque 

eu eu gosto de namorar; eu gosto de fazer sexo; eu não perdi vontade nenhuma né. Então 

para mim como se eu tivesse lá meus 30 e 40 anos de idade lá, eu não tô vendo a idade. Meu 

corpo não está sentido a diferença, claro que a gente envelhece, lógico corpo diferença, mas 

eu assim, por isso eu falo que sou diferente! Tem mulheres, amigas minhas, que falam: “ah eu 

não gosto de sexo; eu não quero né, eu perdi a vontade, perdi a libido e tal” mas eu não, pelo 

contrário eu acho que o libido aumentou. 

 
O sujeito desse discurso declara encarar o ciclo como normal, portanto não 

apresentar preocupação com sintomas ou envelhecimento, mas o mesmo vigor para 

namorar e vivenciar a sexualidade. Presado em seu levantamento utiliza a 

consideração de Colomer que defende que as alterações fisiológicas vão ser 

vivenciadas pela mulher de acordo com os seus padrões culturais e que se deve ter 

em atenção as alterações psicológicas e sociais implícitas à vivência dessa fase.28,63 

A fala do sujeito reforça a opinião de Vidal ao enfatizar que atualmente, um 

dos maiores desejos das mulheres é viver a fase do climatério sem preconceitos e 

opressão, desmistificando ideias preconcebidas imposta pela cultura brasileira que 

apresenta uma mulher climatérica sem perspectivas outras que vão além da fase 

reprodutiva. No que concerne o olhar do sujeito sobre o respectivo tema, quando 

declara não apresentar problemas também é reforçado pelas autoras quando 

elucidam que “este período não representa uma doença e sim uma fase da vida da 

mulher, em que a maioria delas passa por este momento sem queixas ou 

necessidade de medicamentos”.16 
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Para Moreira, segundo Presado as mulheres que atribuem importância à 

aparência física, consideram que neste processo existe perda de atração física e 

sexual e têm maior dificuldade em lidar com a menopausa.28,64 

Para Valença reforça que a mulher no climatério para que desenvolva a 

sexualidade de forma saudável e prazerosa deve respeitar sua subjetividade em 

busca de seus desejos, pensamentos, emoções e valores.43 

 
CATEGORIA 4 

Perspectivas para o futuro 

 

DSC 4 

Perspectivas para o futuro 

 
Que tipo de vida que eu tenho que ter de agora em diante após menopausa. O que é 

interessante pra mim fazer, pra conservar uma boa saúde. E também pra que eu possa 

amanhã ou depois orientar as pessoas que estão ao meu redor. Os amigos do trabalho, 

parentes, familiares. Porque eu gostaria que as pessoas não passassem pelo o que eu passei, 

por falta de informação. 

Eu queria, como eu disse, eu queria envelhecer com qualidade. Eu queria envelhecer 

com qualidade, envelhecer não tem problema. Envelhecer não tem problema pra mim, 

não sou encanada com isso não, de jeito nenhum. Eu acho que a maturidade, 

envelhecer é uma maturidade é muito gostoso. 

 

Neste discurso, o envelhecimento é visto com naturalidade e é esperado. Esta 

leveza em conversar sobre o processo de envelhecer é vista como sinal de 

maturidade, aceitação e resignação dessa fase. A preocupação estar relacionada 

acerca do futuro de como serão os anos vindouros.  

Esta preocupação remete ao conto da mitologia grega de Síbila de Cumas, 

que sabendo ser amada por Apolo solicitar viver tantos anos como os grãos de areia 

da praia que segurava em sua mão. Então ele lhe concede nove vidas de 110 anos, 

totalizando 990 anos. Entretanto apesar de ter seu desejo atendido em relação a sua 

longevidade, ela esqueceu de solicitar a juventude eterna. E desta forma, foi vivendo 

e envelhecendo tendo como único desejo à morte. 

No discurso como na estória evidencia a necessidade de envelhecer com 
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qualidade de vida. Segundo Celich as condições imprescindíveis para o 

envelhecimento com qualidade de vida são: saúde física e mental, harmonia familiar, 

liberdade de gerenciar a própria vida, espiritualidade e necessidade de políticas 

governamentais voltada a atenção e integração do idoso à sociedade, por meio da 

participação nas perspectivas da cidadania, transporte, lazer e educação.65 

Para que ocorra o envelhecimento saudável é necessário realizar mudança 

do estilo de vida de fatores modificáveis, tais como sedentarismo, baixa ingestão de 

alimentos rico em cálcio, leguminosas, carnes magras e peixes rico em ômega 3, 

aumentar a exposição solar (melhorando os níveis de vitamina D) entre outras. 

Segundo estudo realizado por Montilla et al. 66 em um estudo com 154 

mulheres climatéricas da cidade de São Paulo, demonstra que 75% da amostra 

apresentavam baixa ingestão de nutrientes, como cálcio o que favorece ao aumento 

da incidência de osteoporose, além de apresentarem com sobrepeso ou obesidade 

e deficiência de outras vitaminas e ferro. Estes dados também vão ao favor dos 

dados apresentados neste estudo, aonde 62,5% da amostra apresenta alteração 

ponderal, sendo 8 obesidades e 7 com sobrepeso. 

A entrevistada afirma que não pretende apenas se beneficiar, mas estender o 

conhecimento a amigos e familiares, para que estes não sofram por falta de 

informação adequada.  

É comum a mulher nessa fase da vida, buscar a ajuda de uma colega de 

confiança ou amiga porque existe maior facilidade para se falar e se aconselhar de 

problemas ligado à saúde, principalmente se tiverem o mesmo estilo de vida, padrão 

de trabalho e equivalente fator sócio econômico. 

Esta pesquisa por utilizar um instrumento de pesquisa de perguntas 

semiestruturada, possibilita a entrevistada a expressar suas dúvidas, receios, medos 

e preocupações, dessa forma ocorre a conscientização de temas que as afligem 

assim como a possibilidade de enfrentamento e busca de solução. 

A utilização desse instrumento de pesquisa confere o caráter intervencionista 

da pesquisa, caracterizado por pesquisa-ação. Neste caso, intervencionista, em 

contraposição aos métodos consagrados para avaliação da qualidade de vida como 

WHQ (que utiliza de trinta e sete questões com quatros alternativas de respostas). 

Esse método por utilizar um questionário fechado, de caráter quantitativo para 

atribuição de uma pontuação e escore, não permite para entrevistada tenha 
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conscientização, autonomia e pró atividade quanto a sua saúde e às mudanças 

fisiológicas desta fase da vida. 

A pesquisa-ação, segundo Kemmis e Mc Taggart67: 

 

[...] é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva 
empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar 
a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, 
como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde 
essas práticas acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas 
quando ela é colaborativa [...]. 

 

A participação na entrevista estimula as participantes a articular os seus 

saberes, expondo suas dúvidas e receios vivenciados em seu mundo interior, 

permitindo-lhes serem sujeitos ativos no campo de ação da Educação em Saúde. 

Conforme a mulher reconhece suas necessidades ela torna-se autora social, 

muda-se a forma de pensar e se posicionar, diminuindo a distância física e 

emocional, em uma atitude mais proativa em relação a sua condição, garantindo sua 

autonomia em saúde.17 

O estudo pode proporcionar uma educação emancipatória, segundo a 

concepção de Paulo Freire, capaz de apontar caminhos, possibilitando ao sujeito de 

pesquisa avaliar a sua inserção no mundo, por meio de uma educação crítica, 

reflexiva e dialógica. Neste processo, o sujeito de pesquisa encontra 

“ressignificação”, ou seja, produz novos sentidos, desmistificando velhas 

concepções e compreensões em relação suas crenças. Com isso pode superar as 

atitudes que lhes foram passadas ao longo das gerações, baseada em ideais 

socioculturais desconectados, os quais vinculam a mulher na transição menopausal 

a um período cujo estereótipo é o de perdas, sentimentos de desvalia, e 

costumeiramente está associado a finitude da sua existência.  

De Lorenzi et al.57 elucidam a importância da Educação em Saúde como 

forma de esclarecer dúvidas acerca da menopausa e do climatério, como fator de 

modificações de crenças e posicionamento negativo em relação ao envelhecimento 

feminino e também como promotor do autocuidado. Assim como a necessidade dos 

profissionais da saúde compreenderem os anseios e expectativas em relação as 

queixas referidas. 

Como estratégias de Educação em Saúde, vale ressaltar a importância de 

abordagem das sintomatologias do climatério, assim como medo e incertezas, de 
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forma multidisciplinar e interdisciplinar. Necessita-se além das consultas e 

tratamento medicamentoso quando indicado de uma abordagem em grupo, aonde a 

mulher tenha espaço para autopromoção da saúde, desde atividade físicas, 

assistência nutricional, psicológica, filosófica e antropológica. 

Reuniões em grupo possibilita assimilação de novos conceitos, superar 

crenças culturais e sociais limitantes, respeitando a sua autonomia, individualidade e 

sua trajetória de vida, apresenta a possibilidade de intercâmbio de saberes e com 

isso a assimilação e desenvolvimento de novos conhecimentos sobre si mesmo, seu 

papel do mundo e suas perspectivas. 

Um compromisso com as pacientes que participaram nesta pesquisa será 

oferecer a possibilidade de continuarem o acompanhamento no ambulatório de 

Climatério do CHS e a apresentação dos resultados, que provavelmente se fará em 

reunião coletiva. Para isso pretendemos utilizar a ‘Técnica de Varal’, descrita pelo 

Prof. Lefèvre*, onde serão apresentados trechos dos Discursos do Sujeito Coletivo 

obtidos a partir de seus depoimentos na entrevista. Dessa forma, essas mulheres 

ausentam-se de suas perspectivas estáticas, reconhecendo sua voz e sua 

autonomia em parte nos discursos. Assim como compartilhando e vivenciando outras 

histórias semelhante à sua própria que se encontram mesmo tempo tão perto e tão 

distante de seu cotidiano. 

                                                 
* comunicação pessoal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O período de transição menopausal e a fase pós-menopausa leva a sintomas 

que podem causar comprometimento e interferências de diversas dimensões da 

vida, sejam estas físicas, sociais, cognitivas, psicológicas e culturais. Nossa cultura 

ocidental, da mesma forma que outras culturas que relacionam a menopausa com 

alguma conotação negativa e com a perda da feminilidade, tende a apresentar 

sintomatologia mais exuberantes, frequentemente associados aos transtornos de 

ansiedade, depressão e alteração da autoimagem. 

Neste contexto, em nossa casuística evidenciamos que a percepção 

individual e coletiva agregada a crenças e valores pode afetar o sentido e o 

significado de felicidade e bem-estar.  

Como público-alvo da pesquisa foi composto de profissionais acostumados a 

conviver doenças e doentes, servidoras da Saúde de um hospital terciário, 

esperávamos que as funcionárias, a maior parte da classe da enfermagem, tivessem 

uma compreensão mais ampla das transformações físicas, sociais, emocionais, 

psicológica, sexual e social vivenciada no período de transição menopausal, o que 

poderia levar a menor prevalência de sintomatologia. Também acreditávamos que 

profissionais da saúde, habituadas a realizar promoção e prevenção da saúde, 

cultivassem um estilo de vida mais saudável e apresentassem uma menor incidência 

de comorbidades. 

Entretanto, não foi este o resultado encontrado. Das 24 pacientes que 

compuseram a pesquisa, 23 apresentavam comorbidades. Houve alta prevalência 

de condições mórbidas, como hipertensão arterial (13 pacientes), sobrepeso (7), 

obesidade (8) e osteopenia (11). 

Para análise quantitativa e qualitativa das entrevistas foi utilizado a estratégia 

de pesquisa o Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados obtidos foram divididos 

em três temáticas: a autopercepção dos sintomas; a influência do relacionamento 

pessoal, familiar, social e profissional; e as expectativas em relação a Saúde e 

estratégias de Educação em Saúde. 

As percepções subjetivas relacionadas ao período de transição menopausal 

encontradas pela estratégia metodológica do discurso do sujeito coletivo foram os 

sintomas vasomotores associados a insônia, sintomas depressivos, nervosismo, 

ansiedade e irritabilidade. Na esfera emocional nota-se o medo do envelhecimento 
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acompanhado do sentimento de constrangimento dos sintomas vivenciados. Ambas 

as situações não diferiram daquilo relatado pela literatura. Ou seja, a especificidade 

de ser profissional da saúde não modificou a experiência de vivenciar o climatério. 

Os sentimentos negativos em relação esta fase fisiológica feminina 

correlaciona como o medo de envelhecer, “perda” da beleza física e juventude, 

sensação de inutilidade ou carências afetivas, incertezas em relação ao futuro na 

sua própria saúde ao envelhecer, profissional, conjugal, econômico e social. 

Em relação as influências externas temos como destaques a interferência no 

relacionamento conjugal e a influência das lembranças da sintomatologia materna 

na transição menopausal na forma de enfrentamento dos próprios sintomas. Assim 

como vale ressaltar a insegurança, os medos e as angústias vivenciadas nesta fase 

que podem levar às mudanças comportamentais e sociais causando isolamento. O 

envolvimento, a compreensão e o carinho do parceiro poderão contribuir para 

vivenciar as mudanças e adaptações desta fase de forma mais tranquilas e com 

sintomas mais amenos. Aliado ao envolvimento do parceiro temos como medida de 

alívio os sentimentos positivos frentes as modificações vivenciadas pelas mulheres 

no climatério. 

Podemos destacar o sentimento de maturidade, de missão cumprida, de 

maior consciência e compreensão da sua força interior. Quando esta fase é utilizada 

para enriquecimento pessoal haverá maior harmonia com o conjugal, familiar e com 

os amigos. 

Em relação as expectativas em relação à saúde, destaca-se o medo em 

relação as mudanças, as doenças associadas ao envelhecimento, a sexualidade ao 

uso de terapia hormonal e ao futuro. 

Os motivos da busca de um serviço especializado referem a necessidade de 

orientações, tratamentos específicos e busca de auxílio para envelhecer com saúde, 

dignidade e qualidade de vida. Também ocorre o desejo das entrevistadas 

(profissionais da saúde) de utilizar o conhecimento construído e “ressignificações” 

para beneficiar outras pessoas de seu convívio a enfrentar as modificações 

fisiológicas, as mudanças comportamentais, emocionais, sociais associada a esta 

fase. 

Talvez os conhecimentos teóricos sobre um tema que envolve diretamente as 

profissionais de saúde tenham diferentes expressões, dependendo das experiências 

vividas. E a própria vida atua como componente regulatório, fazendo antever que os 
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aspectos culturais e sociais possam ser arraigados de forma mais profunda na 

percepção de si mesmo e do mundo, não podendo ser atribuído uma atividade 

profissional como cerne de como um determinado indivíduo irá responder no âmbito 

pessoal, familiar, conjugal frente a uma situação vivenciada. 

Por fim, acreditamos que quando discutimos o climatério com este grupo 

seleto de mulheres, haja necessidade de utilizar estratégias de Educação em Saúde 

para realizar abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, respeitando as crenças, 

limitações, autonomia e trajetória de vida. 

Apesar do público alvo ser composto de profissionais da área da Saúde, os 

discursos e posicionamentos gerados deste nicho específicos, não pareceram 

divergir da sintomatologia, dúvidas e anseios da população geral, como seria 

esperado, por justamente possuírem maior escolaridade e conhecimentos técnicos. 
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

(cópia do pesquisador) 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa que correlaciona 

menopausa com a qualidade de vida. 

Título da Pesquisa: A mulher na transição menopausal: auto percepção das 
mudanças físicas, emocionais e sociais e o impacto na Qualidade de Vida 
Pesquisadora: Karen Priscila Pereira Busetti 

CRM: 170318 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto 
Local de Estudo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) 

Neste estudo pretendemos entender como as mulheres que estão no período da 

menopausa compreendem esta fase de vida. Para tanto necessitaremos de que 

você dedique alguns momentos em que estaremos juntos para conversar sobre o 

assunto. Serão alguns encontros em que você será entrevistada, a nossa conversa 

será gravada para que os pesquisadores possam posteriormente efetuar as 

observações que pretendem durante a pesquisa, mas não será divulgado seu nome, 

nem será enviada a gravação para outras pessoas que não fazem parte da 

pesquisa. Em outros momentos teremos reuniões em grupo onde teremos uma 

coordenadora médica ginecologista (Dra. Karen Busetti ou Dr. Luiz Sampaio) que 

irão conduzir as conversas, igualmente nesses encontros em grupo faremos 

gravações magnéticas do que conversamos. 

Serão, portanto 2 encontros de cerca de 30 minutos cada um, sempre agendados de 

acordo com a possibilidade de todos. 

Será respeitada a confidencialidade de sua participação, mantendo sigilo das 

informações coletadas e garantimos seu total anonimato. Garantimos que o 

conteúdo será utilizado exclusivamente para o cumprimento do propósito da 

pesquisa. Não há riscos envolvidos na sua participação deste projeto, exceto aquele 

decorrente do desconforto de permanecer alguns instantes no grupo conversando 

sobre problemas que possam afligi-la. 

Não haverá nenhum custo para sua participação, da mesma forma que sua 

participação não será remunerada. 

Você poderá desistir em qualquer fase da pesquisa sem prejuízo a assistência. 
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Quando os resultados dos estudos forem publicados, o seu nome não será 

evidenciado. 

Qualquer dúvida a respeito do questionário e a entrevista que envolva a pesquisa 

você pode entrar em contato com a pesquisadora Dra. Karen no celular (11 96179-

1111); (11-994795672) , ou pelo email: karen_ppb@hotmail.com ou com o Prof. Dr. 

Luiz Sampaio (15-32322374), também pelo email lfsampaio@pucsp.br. 

Esclarecimento de dúvidas que envolvam a aprovação desta pesquisa poderão ser 

informadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e 

da Saúde da PUCSP com Sra. Debora, telefone 15-32129896, no horário comercial, 

ou pessoalmente no endereço Rua Joubert Wey, 290 – sala 506, Vergueiro – 

Sorocaba/SP, ou pelo email cepfcms@pucsp.br 

 
____________________________________________ 

Entrevistada 
Nome: 
Telefone: 
Ramal: 
Data: 
 

 
Pesquisador responsável 

 
(cópia do sujeito da pesquisa) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa que correlaciona 

menopausa com a qualidade de vida. 

Título da Pesquisa: A mulher na transição menopausal: auto percepção das 
mudanças físicas, emocionais e sociais e o impacto na Qualidade de Vida 
Pesquisadora: Karen Priscila Pereira Busetti 

CRM: 170318 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto 
Local de Estudo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) 

Neste estudo pretendemos entender como as mulheres que estão no período da 

menopausa compreendem esta fase de vida. Para tanto necessitaremos de que 

você dedique alguns momentos em que estaremos juntos para conversar sobre o 

assunto. Serão alguns encontros em que você será entrevistada, a nossa conversa 

será gravada para que os pesquisadores possam posteriormente efetuar as 

observações que pretendem durante a pesquisa, mas não será divulgado seu nome, 

mailto:karen_ppb@hotmail.com
mailto:lfsampaio@pucsp.br
mailto:cepfcms@pucsp.br
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nem será enviada a gravação para outras pessoas que não fazem parte da 

pesquisa. Em outros momentos teremos reuniões em grupo onde teremos uma 

coordenadora médica ginecologista (Dra. Karen Busetti ou Dr. Luiz Sampaio) que 

irão conduzir as conversas, igualmente nesses encontros em grupo faremos 

gravações magnéticas do que conversamos. 

Serão, portanto 2 encontros de cerca de 30 minutos cada um, sempre agendados de 

acordo com a possibilidade de todos. 

Será respeitada a confidencialidade de sua participação, mantendo sigilo das 

informações coletadas e garantimos seu total anonimato. Garantimos que o 

conteúdo será utilizado exclusivamente para o cumprimento do propósito da 

pesquisa. Não há riscos envolvidos na sua participação deste projeto, exceto aquele 

decorrente do desconforto de permanecer alguns instantes no grupo conversando 

sobre problemas que possam afligi-la. 

Não haverá nenhum custo para sua participação, da mesma forma que sua 

participação não será remunerada. 

Você poderá desistir em qualquer fase da pesquisa sem prejuízo a assistência. 

Quando os resultados dos estudos forem publicados, o seu nome não será 

evidenciado. 

Qualquer dúvida a respeito do questionário e a entrevista que envolva a pesquisa 

você pode entrar em contato com a pesquisadora Dra. Karen no celular (11 96179-

1111); (11-994795672), ou pelo email: karen_ppb@hotmail.com ou com o Prof. Dr. 

Luiz Sampaio (15-32322374), também pelo email lfsampaio@pucsp.br. 

Esclarecimento de dúvidas que envolvam a aprovação desta pesquisa poderão ser 

informadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e 

da Saúde da PUCSP com Sra. Debora, telefone 15-32129896, no horário comercial, 

ou pessoalmente no endereço Rua Joubert Wey, 290 – sala 506, Vergueiro – 

Sorocaba/SP, ou pelo email cepfcms@pucsp.br 

 

____________________________________________ 
Entrevistada 

Nome: 
Telefone: 
Ramal:  
Data: 

__________________________________________ 
Pesquisador responsável 

mailto:karen_ppb@hotmail.com
mailto:lfsampaio@pucsp.br
mailto:cepfcms@pucsp.br
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO FINAL APÓS PRÉ-TESTE 

 

Questionário motivador para entrevistas individuais com os sujeitos da pesquisa 

 
1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 
 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos e 
demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 
(menopausa) (transição menopausal)? 
 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como são 
essas lembranças? 

 
4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa destes 

sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 
 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a vivenciar/ 

entender esta fase? 
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APÊNDICE:C- TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DE ENTREVISTAS 

 

Entrevistada  1 –  Auxiliar de Enfermagem, 46 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Ah, muito calor, principalmente quando eu ia ter relação; eu comecei achar 

estranho por isso eu procurei o Dr. Luis Sampaio pra saber, né! Que algumas 

vezes na hora que eu estava tendo relação me dava um calorão horrível, eu 

falava para tudo! (risos) Não dá! Começava a suar muito! Eu tinha de beber 

água gelada, tomar as coisas gelada, quase me enfiava na geladeira. E isso 

aconteceu em dias frios, de frio! De eu ficar embaixo da coberta; e de repente 

passava aquele calorão e vinha o frio, porque estava frio, né. Mas aconteceu 

acho que uma três vezes, que eu me lembre. 

(Sintomas emocionais?) Ah, isso eu não sei dizer. Agitada eu sou! Normal. 

Não durmo direito, estas “coisarada”. Mas não sei dizer assim, que foi 

depois.... normalmente eu sou assim, então...O que está assim, até agora e é 

muito ruim é o calor; chegar até dá mal estar mesmo... muito mal estar. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Da menopausa? Nossa sofreu bastante! Só que ela podia fazer  reposição 

hormonal, né. Ela teve de fazer! Ela sentia muito calor também. Ás vezes, a 

gente estava com frio e ela com aquele calorão. Ela ficou um tempo assim, 
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depois passou. Mas ela sofreu bastante! Sofreu! E ela fez por um tempo a 

terapia hormonal. Pra ela foi difícil! 

 

Acho que sintomas é bem igual a ela (mãe) mesmo...  eu  fiquei até um pouco 

pior... porque sinto mais calor do que ela sentia eu acho ... e bem desconforto 

nesta parte... só que é assim a mesmo tempo que você liga o ventilador, toma 

coisa gelado assim,  daqui a pouco já passa, nossa dá aquele frio, aquele 

arrepio no corpo, é muito ruim... E eu já não posso fazer terapia hormonal 

porque tive trombose...então não tenho critério...é...não pode! 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

Como a senhora espera que podemos ajudar a vivenciar este processo? 

 

Ah sim, quando eu vi....como eu te falei; o que eu achei mais estranho era 

que na época que  eu estava com namorado...e acontecia isso, começou 

acontecer quando eu estava na relação assim e  acontecer estas coisas; mas 

o que está acontecendo comigo? Comecei a achar estranho, porque que não 

continuava, não. Parava tudo. Dizia pode parar! Estou passando mal! Parecia 

que estava pegando fogo por dentro assim e que jogaram álcool porque 

queimava e eu sentia ruim mesmo! e demorava um tempo para passar 

aqueles sintomas, eu tinha de tomar muita coisa gelada, ligar ventilador em 

cima e demorava um pouco; eu ficava em torno de meia hora; quarenta 

minutos em torno do ventilador, tomando as coisa muito gelada para passar. 

Ai que eu procurei, porque aconteceu uma vez, tudo bem; a segunda fiquei 

meio assim, na terceira, Dr Luiz Sampaio Socorro (risos). Não sei o que está 

acontecendo comigo. Ele pediu exames, né. Daí ele falou nos resultados dos 

exames que ele viu que eu estava iniciando a menopausa, que eu estava 

entrando na menopausa, que o resultado era da menopausa! 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 
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Ah, não sei eu tenho que aprender alguma coisa aqui, porque cada dia que 

passa fica pior, eu tenho de aprender alguma coisa pra controlar pelo menos 

este calor. Quer dizer alguma coisa que não seja a base de hormônio, né; pra 

me ajudar. Só que eu não conseguir tomar o chá de amora não (riso); já vou 

avisando! O chá de amora que a turma toma por aí, tentei e não deu certo 

não. 

 
Entrevistada  2 – auxiliar de enfermagem, 53 anos. 
 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Há cinco anos atrás no mês de março, agora vai fazer 6 meses este ano.... É, 

eu fiz a retirada do útero né ! Então é, foi que eu tinha o excesso de 

sangramento muito muito muito, então eu optei por retirar do que diminuir o 

fluxo. Né ? Mas vai fazer dois anos pra cá que eu comecei a sentir aquele 

calorão, aquela coisa horrível... 

Ah, qualquer hora começa a esquentar o corpo do.... do peito pra cima assim, 

começa a esquentar esquentar esquentar, e suar frio, entra de baixo do 

chuveiro, não adianta, sai e parece que quer voltar de novo. Aquele calorão 

pode dar a qualquer hora, a qualquer momento. Isso é temporário. Fica eu 

acho, uns dias, uns 6 dias por ai, depois para, depois de algum tempo volta, 

mas ele.... Esse....Essa....Esse meio.... Pra voltar, eu nunca marquei quanto 

tempo, eu só sinto quando eu tô abanando a roupa de tanto calor. 

Ah, eu já vive na....Ah direto né ? A vida da gente é corrido, então é.... É 

trabalho, é filha, é casa, é marido, é serviço extra fora; Então quer dizer o 

emocional sempre tá assim, mais eu nunca também, parei pra mim pensar 

nisso. Não dá nem tempo. 

 Não é só o calorão mesmo, é ficar com o papel na mão se abanando e sua, e 

querer ficar de baixo do chuveiro, mas sai de baixo do chuveiro e coloca a 

roupa.... E parece que é, começa a sentir aquele odor forte de falta de banho, 

mesmo você acabando de sair dele.... Principalmente nas axilas. 
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Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não,  não tem nada haver.... Eu acho que não tem nada haver, é uma coisa 

assim que quando vem o calor, eu acredito que seja independente do.... Do 

tempo assim, é periódico isso; vem do nada e vai embora do nada, mas eu 

sofro muito com o calor, eu pego um papel ou um pano, fico muitas vezes até 

lencinho úmido, fico passando porque parece que dá sudorese.... É 

principalmente debaixo das axilas também, eu fico me limpando, pra ver se 

refresca um pouco mais com qualquer ventinho ou alguma coisa. Mas a 

respeito de emocional assim com família eu nunca parei pra pensar sobre 

isso não. 

Não. O meu esposo que falava assim... Eu falei.... Eu só falava pra ele assim, 

nossa eu tô com um calorão; e ele falou assim, uma hora passa (Risos). Só 

isso. É ele é bem compreensivo, ele sabe. 

 

2) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças?  

 

Não, minha mãe era bem mais.... É, eu fui o raspo do tacho dela, então quer 

dizer, ela sempre foi conservadora. Menstruação, sobre menstruação mesmo, 

essas coisas, eu fiquei sabendo na escola com amigos. Ela nunca.... Ela 

sempre, se tinha, ela sempre escondeu alguma coisa, ela era bem 

conservadora na parte dela. Ela nunca comentava nada, com a gente; Ah 

porque você acha que mocinha e que isso e aquilo. Foi minha irmã que veio e 

explicou pra mim. Então se minha mãe sentia esses sintomas, ela não 

comentava nada. 

Não, não, é a única coisa que eu me lembro, é que ela tem o problema 

cardíaco só, mais assim né. Na época também eu não sabia; Vai fazer.... 23 

anos que ela morreu né ! Então quer dizer, que eu conheci o meu... Ela 

sempre foi, na dela assim, bem conservadora, ela não se abria em casa. 
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3) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

      Eu ? Então, eu.... Eu fiz a estreia aqui com o Dr. Jonas, então eu passo... é, 

todo ano eu passo aqui, pra conversar com ele, mas a respeito disso, do calorão 

e essas coisas não ! Como eu.... quando eu fiquei sabendo que o Dr. Luiz ia 

fazer, eu peguei e falei assim, eu quero, eu quero saber mais sobre isso, eu 

quero aprender mais sobre isso, porque seu eu estudei, foi na época do.... que 

eu fiz o curso.... Quer dizer, a gente trabalha no dia a dia, vai passando 

desapercebido e acaba esquecendo. 

 

4) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Ah, eu quero aprender tudo que um.... O que eu tiver direito, tudo o que vocês 

puderem passar, porque, é as vezes é algum momento que a gente nem 

imagina, pode ser que a gente se enquadre, dentro daquilo né ? Do que vocês 

vêm a orientar, a gente explicar sobre as.... Sobre a.... Eu acho que a palestra, 

com alguma coisa assim, pra gente entender, pra gente poder melhorar a 

qualidade de vida. Eu pretendo, melhorar a minha qualidade de vida. 

 
Entrevistada 3 – auxiliar de laboratório/recepcionista, 48 anos. 
 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Eu ainda não entrei na menopausa. Tô fazendo tratamento para 

endometriose, tô tomando anticoncepcional, de uso contínuo, já faz 7 anos. 

Então eu não estou menstruando. Não. 

Calor, muito calor, e eu não sou ca.... Uma pessoa muito calorenta. Minha 

pressão arterial também subiu, minha pressão era super baixa, agora tá de 

treze por oito, tô tomando até Losartana? Losartana. 

Minhas axilas sempre tá úmida, nunca.... mesmo no inverno, no frio mesmo, 

sempre axilas, suor, no pescoço, peso na nuca; Não sei se tem alguma coisa 
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haver. Inchaço nas pernas, bastante.  

 Ah sim, to sempre chorando, qualquer coisa eu choro (Risos). Não sei se tem 

alguma coisa haver. Bem eu tenho asma né, então não se tem alguma coisa 

associada também a.... a alergia de chorar também quando espirra, quando 

tosse, não sei. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Ah, eu me afastei mais. Não saio mais. Fico mais em casa, porque eu 

engordei de mais; Engordei 28 quilos. Então eu me afastei da sociedade pode 

se dizer assim. Não namoro, fico só eu e meus cachorro em casa (Risos). 

Não saio. É isso que eu senti; que antes eu saia, ia muito no cinema, balada, 

agora não vou mais. Fico mais em casa. 

Ah, algumas pessoas notaram isso, até perguntaram porque que eu num.... 

num.... num atendo mais telefone. Né ? De não sair. Eu falei que não tenho 

vontade mais de sair, fico mais em casa mesmo. Prefiro ficar na minha casa. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

Como foi a.... a etapa da menopausa da minha mãe ?  

Ah, ela engordou bastante; Fez.... Teve que fazer até cirurgia no quadril pra 

isso. Ah se afastar mui.... Não.... Não, ela continua com as amizades. Agora 

que ela fez a cirurgia da.... do quadril, da prótese.... Já não menstrua mais, 

ela sai mais. Mas ela também sentiu muito calor (Risos). Muito calor, ela vivia 

pelada dentro da casa (Risos).  

De.... De comportamento, assim  de.... de humor, continua a mesma coisa. 

Sempre foi alegre, minha mãe sempre foi alegre, divertida. Minha mãe saia 

muito também. Sempre foi de balada, agora não vai mais, por Causa do 

quadril mesmo, que não dá pra dançar (Risos). Mais. 

Não assim de.... de humor não.  

Ah de sintomas é mais o calorão mesmo, que ela reclamava de mais do calor. 
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4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Ah, eu me interessei agora que a menina comentou que uma das pacientes 

não vinha, até perguntei se podia encaixar no lugar, ela falou que sim; Então 

vamos conversar né ? Vamos conversar pra ver o que que acontece (Risos). 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Bem. Tem alguma medicação? Se quando eu parar de tomar o.... O 

anticoncepcional o que vai acontecer? Será que vou voltar a emagrecer? Que 

eu acho que tudo isso.... Eu estufei (Risos). 

 

Entrevistada 4 – Enfermeira, 50 anos. 
 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Olha, eu comecei, quando eu comecei te insônia.... Insônia e os calorões, que 

eu já tava tendo o.... Na parte do pescoço. Irritabilidade, irregularidade de 

menstruação. É.... Ai. Até passei em consulta, com o Dr. Luiz Sampaio na 

época. Tava no climatério. Estava tomando Climene, continuei tomando 

Climene, acho que por 2 anos.... 2 anos mais ou menos. E ai parou de vez, a 

menstruação. E eu tinha convênio na época, passava com ele no consultório. 

Ai....Fiquei sem convênio, parei de fazer o tratamento. Mas hoje eu to 

tomando, Amora. Aquela, capsula natural, e Isoflavona. Então melhorou um 

pouco mais os.... Os calorões. Mais o que eu.... O que eu vejo pela, essa 

parte da menopausa, assim, pele. É, o calorão. A insônia, que é insuportável, 

você não dorme, eu não dormia por.... Por dias mesmo. Fica.... Sabe aquele 

sono irregular. Você dormia uma.... 1 hora. Acordava, ou tinha dia que você 

não dormia, passava, você via o dia passar e não dormia. Tá ? Hum. Que 

mais ? E a.... E hoje que eu não.... Não tô menstruando mais há 1 ano. Mais 

ou menos 1 ano, que parou de menstruar. 
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Então. A insônia ainda continua.... Mais bem melhor. Eu não sei se o.... Esse 

natu.... Ah, até tinha que tá.... Trazer, é os.... As formulas pro Dr. Luiz 

Sampaio pra dar uma olhada. Então tô tomando.... Essa amora e o Isoflavona 

faz uns 3 três meses. Deu uma melhorada. O duro que não dá, como eu falei 

pra ele, não dá pra saber, se o calor, caso, do tempo.... Que o clima que tá 

aqui. Tá insuportável. Eu acho que pra qualquer um. Tá ? Mais eu tava fora 

do país, agora em Dezembro, e é frio. Então num senti essas ondas de 

calores. Mais de vez enquanto eu tenho umas vertigem. Uns formigamento no 

pé. Tá ? É.... Que mais ? Irritabilidade. Eu não sei se.... Se se tem.... Como 

eu disse pra ele, se associa, quando eu acho que é época de amen.... De 

menstruar. E menstrua mais. Parece que cê fica mais irritada nesse período. 

E eu tinha. Eu tinha muito chegado em doce. Ai eu tenho uma necessidade 

grande de comer doce. Então, não sei se isso ainda continua, essa parte que 

a gente ainda sente aquela sensação, na época que menstruava tudo. Então. 

Mais alguma coisa assim.... Unha. A unha tava quebrando. Tava passando 

com a dermato aqui também no ambulatório. Ela rachava no meio. Tá ? Então 

ela.... Ela, e.... Foi pedido hormônio, essas coisas todas. Vitamina E, tava 

baixa. Tá? Hoje eu sinto mais dores, no corpo. Faço atividade física. Já faz 

uns 3 anos que to fazendo atividade física, desde que ele falou, que era bom 

entrar em atividade física, entrei. Peso, não consegue perder com facilidade 

nenhuma. Abdome, aumentou muito. Tá? Como.... Como eu falo, continuo 

comendo do mesmo jeito que eu comia, diminui um pouquinho mais, mais 

sempre comi muito bem. Tá? Mais o peso, alterou muito. 

Seca. Pele seca. Tá? Seca, é.... Também a parte de vagina também seca. 

Libido, perde totalmente, você não tem vontade nenhuma. Então, tudo isso 

muda, todo o seu organismo. E eu não sei se associa, porque eu vejo, não sei 

se a nossa profissão, por está na enfermagem, é.... Quadril, muita dor quadril, 

Que é.... eu vejo por outros funcionários e hoje por mim. Eu tenho sentido 

muita dor no quadril, parte óssea. Não sei se isso, alterou alguma coisa. 

Tenho sentido pele. É sabe essas rugosidade. Como vai ficando mais seca. 

Tanto é que eu passo no dermato aqui também, então vai surgindo umas 

verruguinhas, coisa que eu não tinha. Então, alterou muita coisa. 

Sim. Tem aquela fase que ou você tá chorando, por qualquer coisa até se.... 

Você tá assistindo um desenho, que tem uma emoção, você já chora. Eu já 
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era, normal, o meu emocional assim, já era abalado, mais ficou mais aflorado, 

mais ainda. Então ou fica, muito emotiva, ou qualquer coisa você já sente 

que.... Que mexe com você ou a irritabilidade. Que ai é pior ainda, é muito 

pior. Eu já sou agitada por natureza, então esse é o meu normal, só que ai 

quando você fica irritada, fica pior ainda. Fala alto, sabe ? Altera demais. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não, em relação a isso não. Eu acho que assim, a.... é.... Com familiares não, 

mas eu acho que da base de marido.... Marido e mulher, eu acho que muda 

bastante. Eles percebem que a gente muda o jeito, a.... Como eu falei, a falta 

do libido, prejudica muito um relacionamento, um casamento, né ? Acho que 

principalmente.... Sei lá. Quem entra muito cedo na menopausa, acho que 

prejudica muito, tá ? Ainda mais o meu marido, que ele é mais novo, ele é 

nove anos mais novo que eu. Então isso prejudica em relação ao casal. 

Agora familiares não. 

No meu caso, o que eu falo pra você, na parte de libidos. Se eu puder fugir, tô 

fugindo. Tai como eu falei, você fica seca, você não tem vontade, você não 

tem.... Mas se estimula, você tem prazer? Tem, tem prazer. Mais, se deixar 

você não faz mais já por anos e anos, que isso não te faz falta. 

(Esposo) Reclama, reclama, reclama sim, por causa disso, ele já pediu até 

pra tá procurando, médico, pra poder ver se, tem alguma coisa que melhore 

isso, né ? Então. Tô esperando pra ver se melhora alguma coisa, porque o 

Dr. Luiz Sampaio falou que tem alguns produtos. Até na época, também já 

cheguei a usar mais, num me de.... Não senti nada de diferente. Tá? Então 

por isso que eu falo, teria que tá tra.... Na pesquisa, eu acho que também, 

procurar pra nós mulheres esse lado também, essa parte da falta de libido, 

que é a grande maioria de mulheres casadas reclamam disso, a falta do 

libido. 
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Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Coitada, ela nem chegou a entrar. Porque ela morreu com 39 anos. 39  anos, 

então ela num chegou a entrar na menopausa. Perdi minha mãe muito cedo, 

ela teve aneurisma cerebral. Não, não chegou a entrar. 

(Tias) Tias, irmã dela. Essa coisa do calorão, tudo o que a gente reclama, 

sabe ? É a mesma.... Assim, parece que.... A grande maioria das mulheres 

que a gente conversa uma com outra nessa fase, é as mesmas queixas. A 

grande maioria. 

Pele... É, humor.... É.... A irritabilidade.... O choro, o libido. Todas essas 

coisas é a.... É o que mais todas as mulheres reclamam. 

Também, também. Minha tia, derretia em vida. Parecia que era cabelo.... Era 

trocar roupa, porque molhava inteira. Tá. E ela fazia reposição hormonal 

também. 

 

3) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Sim. Sim, é importante porque assim. Nós, é principalmente da área da 

saúde, eu acho que a gente tem muito medo de entrar com hormônio. Porque 

com a história de que falam que é cancerígeno, então a gente cria uma 

resistência pra entrar com hormônio. E.... Precisa né? Porque queira ou não, 

chega a mexer com a parte óssea, afeta tudo né? A parte do hormônio afeta 

tudo essa parte de osteoporose, Osteopenia. Então tudo isso mexe com a 

gente, entendeu? Por isso a gente tem que fazer o tratamento, não tem como. 

Não dá pra fugir. A não ser aquelas pessoas que já tem é.... Alguma 

tendência da família por causa do câncer né? 

 

4) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Ah, passar no.... Fazendo os exames, pra ver como que tá a parte hormonal, 

ou se vai ter que tá repondo né? Principalmente a parte hormonal, porque 
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isso prejudica muito a gente né? Com certeza é necessário o tratamento do 

climatério. Nós precisamos. Precisamos é.... Eu falei assim, precisa ser mais 

pesquisado esse lado da mulher. 

 
Entrevistada  5 – Enfermeira, 60 anos. 
 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

No começo assusta um pouquinho, porque você percebe que está ficando 

mais idosa. Mas depois como não tive muito sintomas intensos, acabou 

passando e a gente percebe que a vida continua normal. Aí eu aceitei bem. 

Eu comecei a sentir um pouco de calor, aquele mal estar, parecia que o calor 

vinha de repente; nem estava tanto calor. Mas foi pouco, não demorou muito; 

depois acabou passando, sozinho, não fiz nenhum tratamento. 

Sintomas emocionais, bem discreto, uma sensação de depressão por causa 

de você está sentindo que você está envelhecendo, porque a mulher nesta 

fase é uma coisa que caracteriza muito. Você envelheceu! Então você fica um 

pouco de depressão, mas depois quando você vê que a vida continua; você 

continua uma pessoa normal, saudável; aí coisas vão passando e você fica 

normal. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não, eu acho que não; foi tudo normal; não caracterizou nada que mudasse a 

relação com familiar. Acho que em alguma fase, no início da menopausa; 

quando você sentia aquele calor e dá aquele mal estar; você fica meio 

impaciente. Então você perde um pouquinho a paciência com as pessoas e 

fica mais irritada; depois quando começou passar, voltou normal e aí ficou 

tudo bem. 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 
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Olha minha mãe passou pela menopausa se ela teve calorão foi coisa muito 

discreta porque ela nunca reclamou de nada. E ela mesmo fala que ela nem 

percebeu que simplesmente teve um mês que não veio a menstruação, aí ela 

ficou preocupada porque na época ela acho que estava grávida, mas aí foi no 

médico ele falou que não; que estava tudo bem, que era a menopausa e 

acabou. Ela que foi assim, ela não sentiu nada, não teve nada simplesmente 

parou de menstruar. Ela não teve mal estar, calorão e nada. Só lembro que 

minha mãe parou de menstruar e que ela falava assim: nossa, minhas amigas 

têm mal estar, calor e eu não senti nada. 

Não lembro muito de alguma característica porque não teve nada marcante 

nesta fase, porque ela passou bem tranquila por essa fase. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

Como você acha que podemos ajudar a senhora nesta fase? 

 

Olha, eu vou ao ginecologista, às vezes fico quase dois anos sem ir, mas não 

procurei a ginecologista nessa fase porque eu estava fazendo 

acompanhamento antes de entrar na menopausa; estava fazendo 

acompanhamento porque tinha miomas. E eu  sangrava muito, então eu 

ficava com anemia, ficava fraca, cansada e aí fazer tratamento para não 

menstruar. Só que mesmo, eu sentia escape (sangramento), às vezes eu 

tinha hemorragia mesmo; e ela estava meio sem controle; então o médico 

falou que a opção era tirar o útero porque senão eu ia ficar nessa fase. Toma 

remédio para menstruar tem anemia, tomar remédio para anemia, aí ficava 

nesta fase: um ciclo vicioso. Aí ele falou: vamos fazer histere (histerectomia) . 

Aí eu fiz histerectomia; ela falou que se podia tirar tudo? Aí eu prefiri que não 

que tirasse só o útero  que não tirasse os ovários e as trombas. Aí ele tirou só 

o útero e quando passou cinco anos mais ou menos que eu tive sintomas de 

menopausa. Eu não tenho mais menstruação porque ele tirou o útero! Eu 

pensei que nem ia ter mais sintomas ou que ia ter logo; mas passou uns 5 

anos ainda quando eu comecei a ter um pouco de sintomas de menopausa, 

mas depois passou normal. E como eu sou da área  da Saúde eu não me 

preocupei com isso; não procurei um médico para isso! Entendeu? 



105 

 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

Eu acho que agora tá na hora de eu acordar um pouquinho porque existe uma 

série de prevenções e tratamentos hormonais que podem estar sendo 

necessários e eu estou negligenciando por não procurar o serviço. Por que 

você acha que só porque você é da Área da Saúde você sabe os sintomas 

que você vai ter; você sabe que aquilo não é uma coisa de outro mundo, 

então você aceita que dói menos né.  Ah não  eu sei que vou ter calorão e é 

menopausa, ponto! Mas você não se preocupa; ah eu seu fizesse uma 

reposição... e depois o problema ósseo:  reabsorção. Eu já devia ter pensado 

nisso mas a gente vai cuidando dos outros e acaba cuidando da gente né. 

Então agora eu achei sensacional quando me falaram desse projeto e que daí 

o Dr. Luís ia dar um acompanhamento. E assim muitas vezes eu tive vontade 

de procurar fazer um acompanhamento; mas eu já tenho convênio do hospital 

que é o IAMSPE. Você tem uma super dificuldade de conseguir marcar com 

algum médico; aqui em Sorocaba são pouquíssimos os médicos que atendem 

pelo IAMSPE e que vão te dar uma atenção. Então você acaba falando assim 

nossa eu vou ficar na maior batalha para marcar o médico. Quando você 

chega no médico; ele quer te atender em cinco minutos não dá tempo de você 

falar; de você explicar e ele te dá uma atenção realmente. Então eu tinha 

essa vontade mas não tive oportunidade, agora quando falava do projeto eu 

fiquei encantada.  Eu acho que vai ser muito bom tanto para mim como para 

os colegas que vão passar por isso porque a gente vai poder falar! A gente 

vai poder ser ouvida! A gente vai poder escutar! Isso vai ser muito bom 

porque vai ter um atendimento! A gente vai ter o acompanhamento!  A gente 

vai poder saber como que a gente está! E no dia-a-dia é difícil para a gente 

saber isso! Então achei muito legal 
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Entrevistada 6 – Auxiliar de enfermagem, 61 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Então, o meu assim, praticamente não tive problemas antes de entrar na 

menopausa. Eu menstruava de cada 28 dias, sempre fui de cada 28 dias. Se 

falhasse, podia ter a certeza que era gravidez. Isso.... Quando eu estava com 

57 anos, não veio mais. Só isso, não veio. Não veio até hoje. 

Só calor. A única coisa foi um calor. Calor que nossa. Que já melhorou 

bastante né? 

Ah, era um calor de dentro pra fora, você deitava, sente aquele calor enorme, 

cê tem.... Podia tá frio do jeito que fosse. Você jogava cobertor, coisa.... Daqui 

a pouco, dava aquele frio, aquele frio, aquele frio, você puxava o cobertor de 

novo. Isso foi acho que mais de um ano. Agora não, agora é só o calor memo 

que tá né? Se tá muito calor. 

Não, não, não. Eu engordei muito, mais eu acho que não foi por isso, foi por 

causa do AVC. Porque, antes deu ter o AVC eu pesava setenta quilo. Depois 

eu tive o AVC, acho que os remédio, tô com 89. 

Não, não mudou nada. Não, não. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não. 

Não. Não, não mesmo. Ou não prestaram atenção ou não sei. Ninguém falou 

nada. De vez enquanto eles até fala, mãe a senhora tá ficando gagá. Mais 

isso dai é da idade, eles falam mesmo né ? Uma coisa que eu falo lá, eles 

ficam, a senhora tá ficando gagá. Mas tô mesmo (Risos). 
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Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como são 

essas lembranças? 

 

Num lembro. Num lembro, porque eu não morava aqui, eu.... Eu era casada, 

morava em Apiaí. Eu vim pra cá, quando eu fiquei viúva. 

Não, eu só me lembro que ela, tirou o útero né! Que eu não sei o que foi que 

aconteceu, que ela tirou o útero. Deu vim até.... Fui visitar ela no hospital, 

tudo. Só me lembro disso. Mas eu num. 

Não. Eu casei com 17 ano né! Então eu acho que, essas coisas a gente 

num.... O povo antigamente, eles escondiam muito essas coisas né? Nossa 

ninguém falava nessas coisas. 

 

3) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Não. 

 

4) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Eu não sei, porque eu não tenho problema nenhum né? Nem com a falta da 

menstruação. Num tenho sintoma nenhum. Num tenho dor em lugar nenhum. 

Não tenho mesmo. Nem cólica eu nunca tive, nunca tive cólica, quando eu 

era mais nova né? Eu não tenho nem TPM. A minhas meninas tem uma 

TPM.... Como eu nunca tive, então eu não entendo delas terem né? Mas eu 

nunca tive TPM, nunca perdia..... Ficar nervosa, essas coisas. Fui muito 

saudável graças a Deus.  

Não. Eu nem.... Nem.... Que nem por exemplo, com 57 anos parou a minha 

menstruação né? Eu fui lem.... Me tocar que eu tinha parado minha 

menstruação, já fazia uns 3 meses que não tava vindo. Dai que eu me toquei, 

peguei e falei assim, nossa acho que entrei na menopausa. Dai fiquei 

esperando, que todo mundo fala, que uns tem hemorragia, tem um monte de 

coisa. Mai em mim não deu nada. Não fiz acompanhamento médico. Não 

precisei de remédio, não precisei de nada. Só o calor mesmo. 
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Agora melhorou calor. Agora é.... É o calor mesmo, né?. Só se na hora que 

entrar o frio, a gente vê se é o calor mesmo ou é eu que tô na menopausa. 

Porque agora tá muito calor mesmo. Ta cozinhando a gente. 

 

Entrevistada 7 – Auxiliar de enfermagem, 58 anos. 
 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Não tive sintomas nenhum...  para mim passei sei lá...bem... sem nada. Não 

tive nada nada nada nada. Todo mundo fala né que tem isto aquilo eu não 

observei nada.  

Eu já sempre sou emotiva assim, mas isso já é da minha natureza então não 

sei se deu alguma alteração. Eu percebi assim não, é coisa meu mesmo, que 

eu já é de mim mesmo né. Nada diferente. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não; não você quer dizer que eles notaram alguma coisa em mim ou eu não 

tendo paciência alguma coisa assim? Não passei de boa. Não teve nenhuma 

mudança em relação a eles e nem eu com eles e nem eles comigo. Nada 

sempre assim, eu sou assim. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Então eu convivi muito muito pouco tempo com a minha mãe;  então mesmo 

na minha infância eu me criei mais com meus avós dentro de casa ...então 

não tivesse muito contato com a minha mãe agora com  82 anos que ela está 

morando comigo né então eu não sei como minha mãe passou essa fase, 

porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito...como vou explicar... minha 

mãe sempre foi uma pessoa muito dura, muito energética que é muito brava 
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então sempre pensando assim agora eu na fase que ela passou eu não 

estava em casa com ela. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Como eu não tive sintoma né eu nem... como vou explicar já procurei o 

serviço sim; mas por ter entrado numa depressão minha, mas por problemas, 

entendeu? Foi coisas que aconteceu comigo, problemas emocionais mas não 

que tenha sido,  eu acho que tenha sido da menopausa não;  acho que foi 

problema do dia-a-dia, daí eu tive de procurar ajuda, entendeu? Mas não por 

esse motivo assim. Talvez eu tenha ficado assim qualquer coisa, assim, me 

atinge, qualquer palavra sabe assim já me magoa mais facilmente talvez é. 

Talvez seja isso, a parte emocional minha. Talvez tenha sim, tido algumas 

diferenças sim; mas  já era eu acho que ficou um pouco mais; é só nesse 

sentido mesmo. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Então eu tenho uma idade; mas a minha cabeça não tem essa idade que eu 

tenho entendeu? Parece que eu não estou com quase 60 anos eu não estou 

na menopausa; porque eu eu gosto de namorar; eu  gosto de fazer sexo; eu 

não perdi vontade nenhuma né. Então para mim como se eu tivesse lá meus 

30 e 40 anos de idade lá, eu não tô vendo a idade. Meu corpo não está 

sentido a diferença, claro que a gente envelhece, lógico corpo diferença,  mas 

eu assim, por isso eu  falo que sou diferente! Tem mulheres, amigas minhas, 

que falam: “ah eu não gosto de sexo;  eu não quero né, eu perdi a vontade, 

perdi o libido e tal” mas eu não, pelo contrário eu acho que o libido aumentou. 
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Entrevistada 8 – Auxiliar de enfermagem, 59 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Bom, foi difícil constatar né? É.... Porque eu não sabia o que que eu tava 

me.... Comecei a me sentir, umas coisas muito diferentes, muitos maus 

estares, eu não sabia o que que era. Ah, levei tempo para constatar 

realmente o que tava se passando, porque.... Até então, quando consultei um 

profissional da área, depois de vária tentativas é que eu consegui saber que 

eu estava na pré menopausa. 

Primeira coisa que eu consegui sem.... Comecei a sentir, foi uns calores, uns 

calores muito forte, durante a noite principalmente. Durante o dia tinha, mas a 

noite era muito pior. Eu acordava várias vezes a noite. Quando começava 

esse calor, eu acordava, tirava a coberta, abria a janela, ligava ventilador, e.... 

E eu ficava com o corpo todo suado. Mas era um suor diferente, um suor 

assim, que parecia uma lama, no corpo todo. Eu estranhei muito isso, eu falei, 

nossa, que será isso? Nunca tive isso né? E por conta disso, por conta de 

dormir mal, eu fui, é.... Tendo, problemas no dia a dia, na minha vida toda.... 

Eu fiquei muito mal pra trabalhar, não tinha concentração, eu tinha muito sono 

durante o dia. Ai, eu comecei também a ter um apetite voraz, comecei a 

comer muito, e eu já tinha um certo problema de estômago, ai isso piorou, 

né? Eu tinha tido gastrite, isso a muitos anos atrás, né? E daí eu comecei a 

ficar com problemas de estômago, e engordei cerca de 10 quilos. Sabe? 

Adquiri assim já a obesidade, porque como eu tenho uma altura, né? Eu sou 

bem baixinha, 1 metro e 55. 10 quilos acima do peso pra mim era bastante. E 

a minha qualidade de vida, ficou muito ruim, muito ruim.  

Depois dessa fase. Aí eu andei tomando, algumas coisas tipo, ah.... Um.... 

Mandei prepara na farmácia, é.... Uma.... Amora, né? Um composto lá de 

Amora. Isso aí me ajudou bastante. Me ajudou, diminuiu esses calorões tudo. 

Mas dai vieram as dores. Nossa as dores, foram terríveis. Fiquei 8 meses 

afastada do trabalho. Mesmo assim tomava muito anti-inflamatório, 

analgésicos.... Era um paliativo, porque, parei de tomar voltavam as dores, e 

essas dores causava muita depressão, porque não tinha qualidade de vida, 
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não tinha prazer em nada. Se tinha uma festa na família, eu tava ali mal. Se 

eu tinha um passeio, eu não aproveitava, não tinha prazer. E isso fez com 

que eu ficasse bastante depressiva. É.... Tinha assim, uns ataques de choro, 

de tristeza, já não.... Aí eu me afastei muito de tudo, de família, já não queria 

mais participar de festa, de passeios, de nada. Comecei a ficar muito reclusa. 

Só em casa, só queria deitar, só queria dormir. Não dava conta do trabalho 

doméstico. Então foi uma fase assim muito ruim na minha vida, muito ruim. 

Creio ser uma das piores. Porque?  Ah.... E outra, ah.... Eu não conseguia me 

acei.... Acertar com os profissionais dessa área. Partia até pra algumas 

terapias alternativas, como a.... Medicina ortomolecular, não me dei bem! Eu 

tenho um organismo difícil, que ele não aceita.... Eu tenho muita dificuldade 

em tomar qualquer tipo de remédio, todos os tipos de remédio. Foi receitado 

pra mim a Tibolona, eu só consegui tomar uns 28 dias com muito custo, 

porque eu também me sentia muito mal. Além dos males que eu já tava 

sofrendo, agregou mais um, por conta do efeito do hormônio no corpo. Aí 

parei de tomar. Foi recomendado tomar 3 vezes. 3 meses aliás. Tomei só 28 

dias. Ai doutora, o que foi assim, que me ajudou bastante, foi que eu consul.... 

Tive uma consulta com um cardiologista no nutrólogo. E foi passado pra mim 

alguns, minerais pra mim repor, quando eu citei, quando eu falei com o 

doutor. Silício. Colágenos, o colágeno pra pele, cabelo e unha. O colágeno 

pra.... Porque até então, eu tive muitos problemas na mão, nas unhas. Eu tive 

uma espécie de micose na unha, que chegou a.... Essa unha aqui chegou, a 

cair 3 vezes, e essa aqui mais 2 vezes, o dedo ficou até meio deformadinho, 

por conta disso. Então nesses.... Foram agregando problemas e mais 

problemas e mais problemas de saúde. E realmente o que me ajudou 

bastante foi, esses suplementos que tomei. O cloreto de magnésio também. 

Aí foi cessando as dores, foi cessando, e hoje o que restou, ainda foi, um 

pouco do calor, né? Que durante o dia as vezes dá uma vez ou outra, à noite, 

já não é tão frequente que nem era. Porque no começo era de cada meia 

hora, né? Eu começava dormir, vinha o calor, eu acordava com mal estar. E... 

a gente já vive numa cidade muito quente né? Ah.... Que Sorocaba é muito 

quente. Mais hoje, eu posso me dizer que desses 100% de mal-estares e 

problemas que eu tive durante a menopausa, restaram ai hoje uns.... 15%, 

por ai. Que é esse calorão, um pouco, não sei se também tem haver com a 
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menopausa ou já é por causa da idade, as vezes um pouco de dificuldade na 

concentração. 

As dores era no corpo todo. Nos braços, nas pernas, coluna, todas as 

articulações. Muita dor no nervo ciático, as vezes com dificuldade até pra se 

locomover, muita dor no nervo ciático. Eu sempre tive essa dorzinha, desde 

os 22 anos, mas ela ampliou muito a ponto deu, deitar e não conseguir 

levantar. Né? Então as dores foi, olha..... Muito difícil, muito difícil de superar. 

Muito difícil. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Ah família não entendia. Porque não entende disso. Eles não entendiam 

porque que eu não queria passear, porque que eu queria ficar sozinha, 

porque que eu queria ficar em casa, porque que eu dormia tanto. Porque, 

antes eu era mais ativa, daí eu já não tinha mais vontade de nada. Eles não 

conseguiam entender. Era muito difícil. Até.... Eu fiquei viúva, mas antes disso 

até o marido também, ele tinha dificuldade de entender. Ele procurava me 

ajudar.... Caseiras. Mas é, ele não conseguia entender, por que de repente de 

uns anos eu fui mudando. Né? Ai eu comecei a me interar do assunto, 

através da internet. Né? O que é menopausa? Por que que temos 

menopausa? Oque acontece? Ai quando eu comecei a conhecer, o que era a 

meno.... E eu não fiz prevenção, eu não fiz prevenção, antes tomando algo, 

ou sei lá um hormônio com antecedência, naturais. Eu não fiz nenhuma 

prevenção. Porque eu desconhecia o fato, eu não sabia que eu ia ficar assim. 

Então, por isso que eu acho que fiquei muito mal. Se tivesse feito uma 

pequena.... Porque eu acho muito interessante é se.... Hoje eu oriento minhas 

sobrinhas, oriento todas as pessoas da minha família, as mulheres e dou um 

apoio, inclusive pras amigas daqui. Pra que quando elas chegarem nessas 

fases, elas saber o que que tá acontecendo e fazer a prevenção. Porque eu 

não tive nenhuma, nenhuma assim, uma instrução com antecedência. E isso 

foi o que.... Foi muito ruim. Porque se eu soubesse o que estava me 

acontecendo, eu teria ido mais cedo procurar ajuda profissional. Eu teria me 
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comportado de outra forma. Eu acho que o.... Uma coisa muito interessante 

hoje pra nós mulheres, é que a gente saiba, tenha uma prevenção sobre isso. 

Porque cada mulher vai ter um sintoma diferente, um conjunto de sintomas 

diferente né? Mais a maioria tem algumas coisas iguais né? Porque nessa 

época inclusive, eu conheci pessoas da família, que eu só fui entender agora, 

que houve até separações do casal, por conta de que a mulher mudou muito, 

e o marido não aceitou, achou que, ah ela não gosta mais de mim, porque ela 

só quer.... Ela só quer ficar em casa. Ela num tem ânimo pra mais nada. E é 

uma fase bastante complicada nessa parte né? Até a parte emocio.... Afeta 

muito a parte emocional da gente né? E eu fiquei muito afetada na parte 

emocional, porque se olhasse feio pra mim ou desse qualquer reposta eu já 

abria a boca pra chorar. Eu chorava muito né? (Risos) Nessa época. Eu 

chorava muito nessa época, muito mesmo.  

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Não. Não porque minha mãe faleceu muito nova, eu tinha 14 anos quando 

minha mãe faleceu, ela faleceu com 33 anos. Então, num acompanhei. 

Porque se eu tivesse acompanhado, quem sabe talvez eu tivesse 

acompanhado minha mãe nessa fase, quando chegasse a minha, eu já ia tá 

sabendo um pouco como que era né? 

Não, não, não acompanhei. Não cheguei a reparar. Se a pessoa até tivesse, 

eu num sabia. Por isso nem dei conta de que.... Talvez até alguma tia tivesse 

nessa fase. Mas a gente não sabia. Nunca se procurou esclarecimento sobre 

o que era a menopausa. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Senti. É muito importante. É muito importante, que nem, eu já passei, agora já 

sou menopauseada né? A pior fase já passou, e.... Mais eu continuo.... Hoje 

eu sou mais esclarecida, eu escuto programa sobre isso tudo. Tem um 

programa, tv, aí a doutora vai falar sobre menopausa, aí eu já vou lá escutar. 
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Tem alguma coisa no rádio, aí eu escuto, é.... Tem um profissional da área, 

vai dar uma palestra, eu vou lá assistir. Hoje eu procuro me esclarecer, e 

saber o que pode acontecer comigo.  

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Que tipo de vida que eu tenho que ter de agora em diante após menopausa. 

O que é interessante pra mim fazer, pra conservar uma boa saúde, é.... E 

também pra que eu possa amanhã ou depois orientar as pessoas que estão 

ao meu redor. Os amigos do trabalho, parentes, familiares. Porque eu 

gostaria que as pessoas não passassem pelo o que eu passei, por falta de 

informação. Falta de informação. 

 

Entrevistada  9 – Técnica de enfermagem, 50 anos. 
 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Então, é assim, pelos exames que eu faço, eu tô, já na metade né? Só que 

como eu tenho DIU mirena, então não dá pra saber direito. 

Ah, teve calor assim, mais pouco não foi muito. Depois para, depois volta um 

pouquinho de novo, mais não é muito, e.... É o que eu senti foi isso. 

Ah, que vinha aqui no pescoço, esquentava tudo aqui, depois sai, depois 

voltava de novo. Mais não foi muito forte não, igual as pessoas têm. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

A sim é, como eu trabalho em dois, trabalho aqui, no outro também. Única 

coisa que eu percebo, que eu gosto muito de ficar quietinha no canto sozinha. 

Gosto muito de. 

Eu acho que.... Nessa parte mudou. Mas aí que já vem, porque você trabalha 
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em dois também né? Daí já.... Antes, mas é assim, quando eu tinha uns 30 

até 45 por aí era. Agora, depois começou a mudar. 

Assim, num.... Quero ficar mais quietinha, sozinha. Não gosto muito de festa, 

multidão assim. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Não lembro, porque ela.... Na época.... Não falava nada né? 

Então, da minha mãe cê fala? É assim, ela teve a minha irmã, ela  tava com 

40 anos, depois disso eu vi que ela começou a ficar doente.  Ter pressão alta, 

taquicardia, essas coisas. Isso eu lembro, mas outras coisas não. 

Não ela tinha sim, pressão alta, ela tinha. Na verdade, ela tem problema no 

pulmão.... Fibrose e, era isso. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Eu senti, porque eu tenho muita dúvida em questão de reposição de 

hormônio, porque a gente não sabe.... Não entende essas coisas né? Então, 

senti sim. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Ah, eu acho que ajudando a gente entender como é que é a menopausa, o 

que que precisa fazer, como que é. Essas coisas. 

 

Entrevistada  10 - Auxiliar de enfermagem, 67 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 
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No climatério, foi muito assim é.... Hemorragia, muito. Quando vinha a 

menstruação, era 2 vezes ao mês e hemorragia. Quase. E depois foi ficando 

cada vez mais assim é.... Daí foi ficando, é.... Pelotes de sangue, sabe? Não 

era sangue.... Sangue puro assim, era em pelote, empelotado. Depois que eu, 

entrei na menopausa, depois disso. 

Ah, muito calorão, calor de mais, quase.... Tinha que andar com um ventilador 

perto.... Tanto calor. E assim é, um mal estar, do modo geral assim, sentia 

muito também. Muita canseira assim no corpo. 

Sim, a gente fica bastante, irritabilidade bastante. Não tem paciência com 

mais nada, se irrita com qualquer coisa, sempre é.... Logo que entrei no 

climatério, já foi assim. E depois foi assim, piorando cada vez mais. 

É assim, a....  Muita ansiedade, muita irritabilidade, foi piorando cada vez 

mais. E gente sempre passa em doutor, ele dá um remedinho pra acalmar, 

mais não deixa de aparecer o sintoma. Ansiedade, muito, também. Pra mim 

foi assim. 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não. Entre familiar não. Não achei. 

Ah sim, em relação a isso sim. Sempre falando, dizendo pra mim que eu 

tinha.... Nossa, você ficou muito irritada, muito, estressada. Queque isso? 

Sabe? Então daí quando eu ia na consulta também, já passava isso. Aí eu 

tomava alguma coisa pra aliviar. Mas, entre família sim, teve comentários. 

Muito. Muito, bastante (irritada), e até agora (Risos). Bastante. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Não. Não tenho lembrança. Não tenho lembrança não. Mesmo porque a 

gente era bem de roça assim, trabalhava em roça. E lá as mães não fala 

nada, não ensina nada pra gente. A gente aprende sozinho. E essas coisas 

menos ainda, que a gente prestava atenção. Não lembro, de alguma coisa 

assim. 
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Não. É assim, atenção assim que eu acho, que é assim mais, é assim 

discussões entre casal. Entre o casal. Mas deve ser.... Quem sabe por causa 

disso mesmo né? Isso eu lembro, agora outras coisas não. 

Não, não lembro dela falar isso (calores). Porque a gente sempre foi da roça. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Sim. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Ah como pode ajudar é.... A orientações. A gente.... Quanta orientação a 

gente tem, quanto mais melhor. E quanto mais a gente aprender, melhor a 

gente tem pra gente, e passa para as pessoas também. Então acho bastante 

importante. Muito.  

Entrevistada  11– Enfermeira, 54 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Muito calor. Eu sentia muito calor. Percebi que também ficava mais irritada, e 

teve um episódio assim com o tempo, que eu fiquei muito chorosa, chorava 

assim, por qualquer coisa. A gente tava comentando com amiga, que ela 

falou assim. Ah por causa da menopausa. Eu fui, fiz os exames hormonal, 

deu.... Desnível de hormônio. Daí falaram assim. Menopausa mesmo, você tá 

entrando. Mas eu tenho escape ainda até agora. 

Emocionais? Então, meu humor muda muito facilmente, eu percebi isso. Que 

ele.... Tem hora que eu fico irritada com coisas simples da vida. Acaba 

ficando irritada de mais, mas passa também. E também fico emotiva de mais, 

ele fica assim oscilando, acho que eu fico muito oscilando. Muito instável 

emocionalmente eu fiquei. Não tem um controle assim, agora eu tenho um 
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pouquinho melhor, mas assim, no começo eu fiquei muito, muito, instável. 

Chorosa. Tem hora que ficava mais irritada. É ansiosa. Assim uma ansiedade 

que vinha do nada, que eu não sabia. E chorava mesmo por qualquer coisa. 

Por qualquer coisa que assim. Propaganda de margarina eu olhava, eu 

despencava, chorava, não sei o porque, mais aquilo mexia comigo assim, 

como se fosse alguma coisa muito emocionante. Mas eu chorava, chorava. 

Agora eu tô ficando mais.... Mas no começo eu chorava muito. E é assim, eu 

ficava irritada por coisinha assim mínima. Passava, mas dava impressão que 

eu estava na TPM constante. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Eu em relação a eles? ou eles em relação a mim? 

Eu acho que mais eu em relação a eles. É, porque eu fiquei mais isolada. 

Coisas que eu gostava de sair, faze. Eu já não faço mais. Eu sinto que 

quando eu entrei na menopausa, eu cabei ficando mais isolada também. Eles 

ficaram mais preocupado, porque eu sempre fui de assim, mais assim, eu 

acho que fiquei mais isolada. 

Minha irmã chegou. Ela falou assim. Silvia você tá entrando em depressão. 

Eu falei. Não estou entrando em depressão, porque eu estou bem. Ela falou, 

você tá, porque você não era assim. Mas é....  Realmente, e nesses pontos 

eu percebi que fiquei mais isolada. 

Não né. Tô sem vontade de sair mesmo assim. Fiquei mais sonolenta né? 

Cansada.... Não sei, explicar em termos assim. Mas assim é uma canseira, 

tem hora que dá.... Que vem do nada. Eu durmo mais. E assim, realmente, eu 

não tenho vontade de.... Essas coisas que eu gostava antes, balada, essas 

coisas, sair a noite né? Não tenho vontade,  fiquei mais isolada, isso eu 

percebi, no meu.... Na minha personalidade. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 
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Lembro, assim. Ela.... Minha mãe, ela sempre falou que nunca teve cólica na 

vida, ela não sabia. Como ela entrou na menopausa, ela teve muito 

sangramento. Ela sangrou, ela teve hemorragia. Ela fez curetagem, 3 

curetagem. Daí que ela sentiu cólica. Falou assim, nossa isso é dor de cólica? 

Como você sofre. Mas foi isso, ela tinha calor só da.... Do pescoço pra cima. 

Ela ficava vermelha, e falava. Ai que calor. Mas assim, no corpo ela não 

sentia calor. Ela sempre falava que o calor era aqui em cima só. Então, dai 

ela fez curetagem melhorou. Os calores também melhoraram com o tempo. 

Mas ela não fez reposição, não fez nada, ela só fez isso. 

Da época da mãe? Não. A mãe realmente só.... Teve muito sangramento. 

Isso eu lembro. Mas mudança de humor ela não teve. Mas esse calorão, ela 

se queixava muito. E ela teve uma menopausa, assim já, bem avançada. Ela 

já tava lá com seu quase 50 pra 60 anos. Bem tardia assim. Tinha amiga 

dela, que ela falava assim.... Ah, ela já entrou, e ela não tinha entrado ainda. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

A gente sempre tem vontade de procurar alguém que conheça, porque assim. 

Por mais que a gente saiba alguma coisa, é, você fica questionando.... 

Quanto tempo vai durar? Será que vou ter o resto da vida? Então é, sempre é 

uma necessidade de você procurar alguém que saiba dar essa orientação pra 

gente. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Realmente esclarecendo assim... tempo de calorão. Se vou ter qual.... Qual 

mudança realmente real, porque.... Todo mundo que entra na menopausa, 

tem uma mudança física eu acho, como emocional, eu acho que muda 

algumas coisas na vida da gente. Quais eu não sei direito, mas assim, tem 

algumas dúvidas que a gente tem sim. Tanto na vida sexual, porque né? O 

libido da gente cai muito. Se isso vai continuar? Se tem alguma coisa pra se 

fazer? Se não tem? Essa mudança de humor que a gente tem, se vai 
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melhorar isso? Se vai continuar? A gente tem essas dúvidas, eu acho. 

(Risos). 

 

Entrevistada  12 - Auxiliar de enfermagem, 55 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

A princípio eu não dei tanta importância, uma porque eu não tinha sintomas, 

né. Eu só dei mesmo a importância e percebi que estava tendo alguns 

sintomas; a partir disso eu comecei a me preocupar;  porque os fogachos já 

estavam acentuado né.  Insônia. Seguido de insônia e a sudorese.  Isso me 

preocupo muito  a ponto de estar eu sendo encaminhada para um 

ginecologista: Dr Mauá; aqui de Sorocaba; uma vez que estava me 

prejudicando muito.  

A melancolia também me veio; me surpreendeu porque eu nunca tinha 

passado por uma transição dessa né; não cólica né; e isso também me 

preocupo muito e ainda me preocupa; porque as vezes eu chego no serviço 

descanso e no outro dia já acordo melancólica, entende? As pessoas me 

chamam para sair; do leito familiar e eu vou muitas vezes por obrigação e não 

ser indelicada; mas a vontade é ficar em casa. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Eu percebi que devido estes fatores que eu te falei agora pouco né; devido a 

melancolia que se instala sintomas do climatério. Às vezes você acaba 

falando né com  seu familiar; parece que incomoda é porque eles não dão 

muito credibilidade e isso também me incomoda. Eles não dão muita ênfase, 

importância eles acham que é psicológico, coisa da cabeça. E quando não é. 

É um processo hormonal que a gente está passando né.  
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3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Eu lembro da minha mãe ela teve um; na verdade minha mãe ela não se 

tratava né. Quando falo não se tratava...  é porque não é igual não a maioria 

das mulheres hoje né; que vai uma vez por ano no ginecologista. A minha 

mãe vamos dizer assim; ela não teve essa chance, esse conhecimento e 

esse domínio. Toda vez por ano. A minha mãe ela faleceu muito jovem, eu 

acho que é jovem com 55 anos. E ela morreu com câncer de medula; então a 

lembrança é assim...quando ela entrou na menopausa 55 anos... já... tava 

com complicações no qual ela nem conhecia. Não tinha conhecimento e 

quando teve ela morreu em 7 dias. Ela faleceu por plaquetopenia então foi 

muito rápido né... o processo. Internação e já veio o óbito. 

As minhas primas estão passando por essa transição da minha mais ou 

menos faixa etária.  Eu tenho uma prima de primeiro grau que ela tem esses 

sintomas e os delas são que eu converso com ela embora lá more em Minas, 

né.  Ela fala que é bem desagradável, o dela é bem mais acentuado, fora a 

obesidade ela adquiriu 25 quilos a mais. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Então eu leio muito né, então eu acho que você isso me completa ne; eu 

converso com as médicas que eu trabalho né as cardiologista embora elas 

não são ginecologista mas são mulheres também; então isso vai ampliando a 

linha de raciocínio né; não procurei o posto de saúde mas cheguei a procurar 

um profissional entendeu ginecologia como estou fazenda agora. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Eu acho que pode ajudar mais com uma orientação né de imediato; e dá uma 

olhada nos exames periódicos é o que faltar complementar né; que eu faço 

no caso; e não sei ou não há necessidade; às vezes só uma conversa né. 
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Entrevistada  13 – Auxiliar de enfermagem, 60 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua percepção 

(como você se sentiu)? 

  

Olha já faz muito tempo; já faz mais de 6 anos. O que foi mais forte mesmo foi o 

calor que eu senti; mas depressão não só o calor que mais mexeu comigo. O 

calor era muito forte; dava muito; esquentava o pescoço; o couro cabeludo e 

na axila não. Não transpirava; mas o pescoço e o rosto sim. 

  

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos e 

demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

Não teve não eu perdi minha mãe né; em 2010 que perdi minha mãe. Eles 

comentavam muito do meu calor; minha sogra mesmo que eu tinha de me 

cuidar; que eu transpirava demais o rosto; que chegava até ficar cianótica de tanto 

que eu transpirava. 

Eu sou bem controlada, bem calma não teve alteração nenhuma; irritada de jeito 

nenhum. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como são 

essas lembranças? 

 

Não tenho lembrança nenhuma. Na menopausa foi aos poucos que foi parando para 

mim e vinha muito; então não mudou nada. 

Da minha mãe lembro; ela sempre queixava; ele sempre teve sangramento né e ela 

tinha uma infecção urinária muito que ela vivia reclamando.  Principalmente de frutas 

que ela não podia chupar; gostava muito de abacaxi, laranja e sempre queixava 

que tinha muito problema no canal da urina. A queixa dela era só essa de infecção 

urinária. Ela não se queixou de calor. Ela fez a reposição certinho; ela se tratava; eu 

vinha ao ginecologista com ela. 

A queixa sempre era o calor, tenho uma prima né ...e sempre a queixa era o calor; 

era terrível né. Então já estava preparada de saber que a menopausa vinha e vinha 

com o calor. Depois eu passei com o ginecologista, doutor  calor. 
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 4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

  

Procurei, fui sim; mas eu demorei um pouco; faz uns 5 anos que fui neste médico, 

doutor Eriberto que me orientou fazer controle.  

Eu penso como não tive depressão, somente é o calor, porque eu tento me controlar 

né. Se eu passasse esse calorzão seria ótimo. Porque é desagradável da gente 

transpirando muito. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Eu sei lá, penso como não tive depressão e nada, somente é o calor, porque eu 

tento me controlar né. Se eu passasse esse calorzão seria ótimo. Porque é 

desagradável ficar transpirando muito. É só isso. 

 

Entrevistada  14 – Auxiliar de enfermagem, 57 anos. 

  

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua percepção 

(como você se sentiu)? 

  

Ah, eu fiquei bem agitada, bem assim; e ainda a mais pelos calores que dava; a 

gente fica bem desesperadinha. De repente a gente estava na boa assim,  daí vinha 

aquele calor; algumas vezes ao dia vinha isso; a gente percebia que ia chegando 

aquele calor. Fiquei bem irritadinha, nervosinha; agitada; ansiosa. 

  

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos e 

demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

  

Eu acho que não foi mais comigo mesmo. Eu mesma que percebia tudo; eles não 

falavam quase nada sobre este assunto. Eu percebi ansiedade.  
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3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como são 

essas lembranças? 

  

Não porque minha minha mãe me teve com 44 anos; quando nasci benzer, conheci 

minha mãe já vovó; então eu cresci...porque antigamente quem tinha 44 anos era 

vovó mesmo né. E agora não. Ela não comentava dessas coisas; era muito 

reservada.  

  

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa destes 

sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

  

Não porque já trabalhava aqui né então a gente já tinha uma noção o que pode mais 

ou menos.  

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

Não sei falar como me ajudar; só se for me orientando conforme continuar vindo 

aqui falando o que estou sentido e vocês me falarem alguma coisa que eu posso 

fazer.  

 
Entrevistada  15 - Auxiliar de enfermagem, 57 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua percepção 

(como você se sentiu)? 

  

Ah curiosa mas não senti nada, nada assim a mais; só curiosidade mesmo: 

como que ia ser, o que ia acontecer porque todo mundo falava vai dar um calor 

de suar. Eu via as minhas colegas assim né. Mas comigo foi totalmente 

diferente morro de frio. (risos) 

Não tive sintomas de calorão; aquela coisa não... acho que mais irritava; mais 

sonolenta do que já sou...e  as dores assim muscular; óssea... não sei 

reumatismo assim...queda de cabelo aumentou...só. 
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2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos e 

demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

  

Não... não mudei tanto assim, mais sono mais sono serviço e mais irritada em 

casa, no serviço não; mas em casa sim né porque em casa tudo depende de 

mim... então fica mais irritada; fico ainda! 

Falaram assim entrando na menopausa; tem de fazer exames; tem de se 

cuidar; mas eu não liguei pra isso não né não se cuide né... estou esperando vir 

aquele calorão que não veio! (risos) 

  

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como são 

essas lembranças? 

  

Não, não lembro. Minha mãe... eu sou filha única dela; então quando nasci minha 

mãe estava com 40 anos já; mas depois disso; ela era do sítio né; ela é do sítio está 

viva ainda né ... ela falou assim: agora encerrou já não tem mais essas coisas... ela 

não menciona essas coisas para mim... não, não conversava destes assuntos não; 

ela falava regra; a regra parou agora  

A minha mãe sempre foi assim...como se fala...não também não senti assim 

diferença nela; estes calorão não 

Outras mulheres; calorão; quase morria de calorão...uma pica de suor; disse que era 

da menopausa; então fiquei esperando isso também, porque todo mundo morria de 

calor, só eu com frio; eu sinto calor quando está calor realmente, mas dá uma 

mudada no tempo; para mim já tá geando; já estou com frio.  

  

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa destes 

sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

  

Não; hoje  que... me falaram você não quer passar? tem uma reunião; dai me 

interessei realmente; mas não sou sossegada. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 
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Acho que pode ajudar...realmente com conhecimento...como afeta a falta de cálcio; 

a parte óssea...então é interessante assim...porque eu que sou sossegada de 

mais...mas já deveria ter procurado sim. 

  

Entrevistada  16- Auxiliar de enfermagem, 50 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Ah.... A turma já.... Falavam, do sintoma.... que tinha, então quando eu 

comecei a sentir o calor, eu falei assim, bom acho que já estou começando a 

entrar na menopausa. Até quando comecei a sentir o calor, num teve 

nenhuma alteração na menstruação, aí depois passado uns dias que foi.... 

Uns meses, que foi, deu alteração a turma já me falava. Ih este calor já é da 

Menopausa. Eu falava assim, tá bom né (Risos) então vou fazer o que, eu 

achava que iria ser mais da frente ainda, mais já aconteceu. 

Ah, do nada, de repen.... De repente cê tá assim, aí bate aquele calor, que cê 

sente sei lá um, calor mesmo, diferente do calor normal, entendeu? Parece 

que aquece o seu corpo, e você não aguenta.... Você tem que ter algum.... 

Um ar, um ar, pra poder aliviar aquele calorzão assim. O corpo.... O meu, eu 

sinto como se tivesse meglegiando assim, suor pelo corpo todinho e quente, 

que aí o corpo fica tudo grudento, como se tivesse grudado nela. Depois 

quando acaba aquilo, acabou o calor, passou aquela sensação do corpo tá 

molhado, aí o corpo fica normal de novo, e sempre assim, toda vez que vem é 

nesse jeito que dá o calor, entendeu? Se tiver embrulhado, você tem que 

desembrulhar.... Ai então se eu tô num lugar que está bem abafado, eu tenho 

que correr pra um lugar que tenha mais ar, entendeu? Por ter vento.... Se eu 

tô na minha casa, eu vou pra frente do ventilador. Ventilador ligado o tempo 

inteiro na minha casa, até porque já tá calor no normal né? Mais é.... No 

serviço, aqui que fica no ar condicionado, mesmo com o ar condicionado você 

sente o calor, não tem jeito e o ar não resolve nada, sempre começa abanar. 

Agora o que eu faço, quando vou tomar água direto da minha garrafinha, eu 

jogo até um pouquinho.... Eu tô tomando água, fingindo, deixando a água cair 

em mim só pra poder refrescar. 
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Não, só isso só, que deu em mim.... Ah, eu acho que quando a gente fica 

mais tempo sem menstruar o libido sexual acho que diminuiu um pouquinho 

também né? Acho que isso aí já faz parte.... Já ouço de outras pessoas a 

tempos também, mais é.... Não muito, porque eu acho que, até então nunca 

fiquei mais do que 2 meses e meio sem menstruar. Agora que tá dando, tá 

indo.... Foi 2 meses né? Foi em dezembro, nós estamos agora no final.... Tá 

com 2 meses agora que desceu, então ainda tá normal. Agora vou ver 

quando continuar pra frente, entendeu? Que eu não sei, que prolongar mais 

tempo.... E essa parte aí eu num, até agora eu não tenho como responder, 

vou responder depois. 

Não, do emocional pra mim não, eu continuo tudo na mesma... indo. Até 

agora não teve, não senti nada ainda. 

Não, porque.... A irritabilidade eu sempre tive, quando eu tava pré 

menstruada, entendeu? Do restante eu tenho sempre.... As vezes eu já era ali 

meio irritada (Risos) continuo ainda nisso daí. Mais, até agora não teve 

alteração em nada disso daí.  

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Ah, eu acho que não, até porque tipo assim, ta vindo umas mudanças não só 

nessa parte, até na parte minha também do trabalho. Eu trabalhei a vida 

inteira da uma a 19, então eu tinha aquela correria, e talvez antes eu era até 

mais irritada, e por causa de ter mais o compromisso meu.... Pensava que 

tinha que levantar cedo, que eu tinha que ajudar o meu marido, porque eu 

trabalho com ele em casa também, aí eu tinha que fazer almoço, eu tinha que 

vim trabalhar, tinha que tá 13 horas. Eu sempre uma pessoa responsável. 

Então não importava o que os outros falassem, os outros cheguem 

atrasado.... Então eu sou daquele tipo que quer ser correta, entendeu? Então 

eu sempre.... Mais irritada, porque eu falava, eu tenho que bater dedo, porque 

eu passo, eu passo o dedo, eu bato cartão, é diferente de quem não bate 

cartão, de você chegar 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos, entendeu? Eu 

tinha.... Eu acho que antes eu era mais irritada por causa disso daí.... Não era 
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irritação das coisas, era correria, a ansiedade que eu tinha. Por isso que.... 

Antes eu já tomava até mais a medicação que eu falei pra você, o Valeriana. 

Que as vezes eu tava muito agitada assim, muita correria com a minha casa e 

que eu pensava que tinha que tá aqui no hospital também. Como esse ano, 

que mudou tudo.... Que aí eu passei pra fazer 12 horas. Então eu levanto 

cedo em casa, o dia que eu tenho que vir, eu não tenho que correr com nada, 

a ansiedade de ter que fazer isso e isso pra poder vir trabalhar. Então levanto 

cedo, arrumo e saio tranquilo. Aí, a correria é daqui né? Do serviço daqui. 

Mais isso daí também pra mim, eu.... É o normal. Aí o dia que eu tô em casa, 

eu não tenho preocupação de ter que acordar cedo, que eu tenho que fazer.... 

Tudo o que eu tenho aqui, passa de meio dia eu tenho que tá com tudo 

pronto pra mim trabalhar. Então, por isso que nem.... Já me acalmei mais do 

remédio. Eu sempre falo pro meu marido, o ano que vem vai mudar, vai 

mudar. Mas a mudança não era pra isso, a mudança é porque? Tinha tudo, a 

correria, tinha a minha filha, entendeu? Que também que tava estudando. Aí 

eu falei assim, o ano que vem vai mudar porque? Acabava faculdade, o 

compromisso era um a menos, entendeu? É eu trabalhar com ele. Então é 

tudo em torno, somos nóis lá tudo e eu fora. Ai as vezes, por eu falar nesse.... 

Hoje, eu não vou mexer com os vidros agora, eu vou ajudar você nos vidros 

só no período da tarde. Aí ele fala, nossa, bem que cê falou que ia mudar. 

Não, eu falei que ia mudar.... Até porque muda, não era essa parte que eu ia 

mudar, mais mudaram comigo, eu falo pra ele. Porque mudaram o meu ritmo 

no meu trabalho, então houve outro tipo de mudança, deu não ter mais 

aquela correria de manhã, pra eu sair, é isso que eu falo pra ele também. Ele 

acha que é uma mudança de ver eu falar que, eu não vou trabalhar nos vidros 

com ele hoje, entendeu? Nosso serviço, por causa disso. Mais, fora isso.... 

Num, até então não achei que mudou nada, entendeu? Com relação a mim a 

esse período meu, entendeu? De transição.... Transmissão de tá entrando na 

menopausa. Mais é.... A mudança é trabalho, tem nada haver. 

Não. 

Não, até agora.... Até agora não afetou nada. Não ser daqui pra frente, 

quando se caso, esse no mês de dezembro ter sido a última menstruação, 

não vier mais.... Aí, lógico que o organismo vai mudar mais ainda, entendeu? 

Porque acho que o período é curto ainda, de tempo que.... Até porque, 
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anterior a dezembro, eu já fiquei mais de que 2 meses também, 2 meses 

quase 3 sem menstruar. Então, por enquanto tá tudo correndo do jeito que 

era, entendeu? Antes sim, quando cê tem.... Tem aquela irritabilidade da pré 

menstrua.... Menstruava, aí eu tinha aquilo lá, ai ele já sabia, na hora que eu 

ia falava. E é um ditado que todo mundo diz né? Pra menstruar o pessoal fica 

irritada, com isso e aquilo, mas quando sair, até agora graças a Deus, eu não 

tive nada não. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Minha mãe não teve menopausa, minha mãe morreu muito nova. Minha mãe 

tinha.... Ia fazer 39 anos, quando minha mãe faleceu. E ela faleceu por causa 

da.... Foi consequência também do parto, que a minha irmã ficou peque.... 

Novinha entendeu? Com 5 meses. 

Não lembro de ninguém, as pessoas só falam. Ainda quem me falava (Risos) 

quem já me falou mais desse calorzão foi as colegas aqui de trabalho, porque 

eu.... É aonde que eu mais convivo com pessoas foi aqui, entendeu? Tipo 

assim de família, eu sempre sai de casa ce.... Eu saia de casa cedo, eu 

sempre trabalhei, e eu depois.... Eu casei, eu vim pra cá, pra Sorocaba, aqui 

só tem eu da minha família, não mais ninguém, tem o pessoal do meu marido 

só. Eu não tenho, tenho umas irmãs em São Paulo, Brasília, meu pai que 

mora em Minas, entendeu? E outros parentes em outros.... Umas par de 

estado, tem parente. Mais.... Eu sou do tipo de pessoa, que eu não gosto de 

conversa muito essas coisas com as pessoas, entendeu? Eu fico.... Eu sou 

mais reservada nessas coisas. Então agora.... Agora que eu já tô mais aberta 

um pouco que eu falava.... Que eu falo, nossa o calor da menopausa. Então 

agora eu.... Eu não sei nem como, que eu não me abria assim, eu acho que 

mais o convívio com as pessoas que acaba trazendo você a isso, entendeu? 

Mais, eu nunca fui de falar nada, eu sempre fui elevada a tudo com as 

pessoas de fala tudo dessas parte. Eu nunca nem conversei de menstruação, 

nunca.... Eu não era nem de falar com a pessoa que eu tava menstruada, eu 

tinha vergonha disso, entendeu? Então, eu sempre fui mais fechada a isso 

daí. Hoje, igual eu falei, que eu to mais aberta. Ai a Yuri, que é a enfermeira 
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daqui que ela ficava com a gente lá embaixo, que ela vinha.... Ela já ia.... 

(Risos) Eu falei Yuri, me daqui que agora eu que tô precisando (Risos). Ela 

fica dando risada de mim. Ela falou assim, já? Eu, já. Ela, mas eu porquê.... O 

útero cedo, com 49. Aí eu falei assim, mais fia eu tô com 50. Ela, 50 a mais. 

Eu falei assim, ué, não sei.... E a colega, a outra colega do centro cirúrgico, 

que ela tinha.... Ela teve pré.... Como é que fala? Menopausa, porque ela diz 

que desde os 30 anos, que eu conheci ela, ela disse que já tinha.... Já tava 

nos calores. Ela falava.... Mas nossa, qual idade sua? Que ela é mais nova 

que eu um ano. Ah, mais é que eu já tô na pré.... Menopausa precoce. Só que 

ela já tem bastante tempo que ela entrou na menopausa.... Mais até então ela 

nunca falou nada, eu não sei se ela tem algum problema, entendeu? Tanto 

que você falou de pessoas.... A Yuri falou, que se tivesse mais pessoas, que 

quisesse entrar no programa, ainda falei assim, ah eu vou ver, pensei nela. 

Só que, ela tá de férias, ela vai voltar agora, e eu vou sair de férias. Então eu 

acho que não vou conseguir falar com ela agora, então vai ficar só pro final do 

mês que vem. Aí eu vou até perguntar pra ela se ela não quer fazer, que ela 

quer entrar. Mas eu não sei, né? Porque como ela acha.... Eu não sei se ela 

sente alguma coisa, se ela acha que tá necessitada disso, entendeu? Porque 

ela falou, que é.... Se eu conhecer mais pessoas, pra eu poder trazer também 

pra cá, pra poder fazer parte também, entendeu? 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Ah sim, porque eu vejo sempre as pessoas falando, né? Porque você tem que 

procurar por causa dá.... Porque você num pode.... Eu acho que você não 

tem que ficar a vida inteira com isso, você.... Existe um tratamento, entendeu? 

O pessoal sempre fala que o calorzão nunca acaba, eu acho que têm sim 

algum tratamento.... Nem pra diminuir um pouco. Então, eu sempre ouvir 

também falar na televisão entrevistas com as pessoas, que com a certa idade 

cê tem que procurar um médico pra isso, ou praquilo, pra você se tratar, 

entendeu? Tipo geriatra por causa da idade, tem outros que é.... Aí, como eu 

sempre passei no médico.... Eu sempre passo no médico, uma série de coisa, 

como na entrevista eu já falei que.... Do que eu tenho, entendeu? Mais, eu me 
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senti e tanto que eu já tava.... Eu vou passar no médico e vou perguntar pra 

esse daqui o queque eu tenho que fazer, pra isso.... Pro calorzão. Ai, só 

que.... Só que isso aconteceu tudo junto, foi a hora que a colega falou pra 

mim, que tava abrindo esse programa aqui, que o médico tava abrindo aqui 

só pros funcionários aqui, entendeu? Aí eu falei que queria também, porque 

eu gosto muito de me cuidar, entendeu? E eu não gosto de deixar nada pra 

última hora. Eu ia (Risos), a turma dá até risada de mim, porque eu falo que 

eu posso morrer com isso, mais não morrer disso (Risos). 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a  

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Ah, creio eu que deve ter alguma coisa, pra.... Que resolva essa situação. 

Então, a gente busca um especialista da área do poder, informar a gente, o 

queque pode faze? Tem que deixar de faze? Entendeu? Pra poder ser melhor 

pra gente. E quando a pessoa.... Eu procuro uma pessoa, quando ele vai me 

falar que aquilo é bom e aquilo é ruim, eu procuro fazer. Porque tem gente 

que sabe que é ruim, mas eu vou continuar fazendo aquela coisa ruim, 

entendeu? Às vezes, deixa até de fazer as coisas boas. Porque as vezes tem 

coisa que.... O que é bom pra gente é o que é ruim de ser feito, entendeu? 

Mais, eu sou daquele tipo que procura fazer, quando fala, essa é pro seu bem 

e isso é pro seu mal, então eu vou atrás das coisas boas. Depois.... Aí eu 

acho, que deve ter alguma coisa que resolva isso, entendeu? Não vou dizer 

que resolveu 100%, que eu também não sei, né? Porque eu tô começando 

agora. Quem sabe responder mais, é quem já tem bastante tempo com isso 

daí.  

Entrevistada  17 – Auxiliar de enfermagem, 54 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Olha, eu me senti muito mal. Tinha muito calorão, muito mal estar, que durou 

mais ou menos 5 anos. 

O calorão vinha de baixo pra cima, e parava do pescoço pra cabeça  pra cima 

assim, e parecia que tava me sufocando. 
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Ah, eu tinha, assim uma taquicardia, né? Que de vez enquanto ainda tô 

tendo.  

Não, eu tive problemas emocionais, mas não devido a menopausa. Devido a 

separação, né? Que eu era casada tudo. Casada não, eu era junta, né? É.... 

A gente se separou, e eu me senti muito mal. Mas não foi devido a.... (Risos). 

Então, eu acho que não foi devido a menopausa, foi devido a separação. 

Eu me senti muito irritada. Muito irritada. Chorosa não, mas muito irritada.  

Daí vieram as dores. Dor daqui, dor dali. E é sempre procurando, médicos 

né? Pra saber o que que tá acontecendo comigo. E é tanto, que eu não tava 

conseguindo dormir a noite. Aí eu passei no médico Reumato, ele pediu fator 

do reumatoide e falou que eu não tinha nada, e passou ciclobenzaprina pra 

mim conseguir relaxar e dormir, que as dores não me deixavam dormir. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Olha quando eu entrei na menopausa, que eu não sabia que eu estava, eu 

tinha muito hemorragia, eu fiquei assim quase 2 anos com hemorragia direto, 

e vários médicos, ninguém solucionava o problema. E aí meu marido na 

época se afastou de mim, foi nessa época que.... Se afastou de mim e eu 

notei né? Mas aí quando a gente separou, já tinha parado já, a menstruação. 

Ele falava pra mim que. A gente se separou né? Assim, ele falava assim que, 

não queria chegar perto de mim, que tinha medo de fazer mal pra mim, tinha 

medo de.... Que eu tivesse problemas maiores. Ai a gente foi se afastando, se 

afastando, se perdeu um do outro. Agora, quanto ao  restante da família não. 

Não, eles não.... Nunca ninguém reclamou do meu comportamento, 

 nunca ninguém.... Falou assim que eu estava mudada, que eu estava 

irritada, assim... Mesmo irritada, eu sempre procurei tratar bem, todas as 

pessoas, tanto os de casa como os do serviço assim, tratar com respeito né? 

Então assim, nunca tive nenhuma reclamação não. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 
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Quando minha mãe faleceu, ela ainda tava menstruando. Ela faleceu com 51 

anos. Mas antes dela falecer, ela tinha muita hemorragia, igual eu tinha. Tinha 

muita hemorragia, muito mesmo. Ai quando tava perto dela falecer, que a 

gente não sabia que ela ia falecer, mas ai foi descoberto que ela tinha mioma, 

que o mioma era muito grande. Mas aí quando ela faleceu, ainda não tinha 

parado pra ela as regras. 

Ela reclamava de calor, e ela era mais clara que eu, ela ficava toda 

 vermelha, assim sabe? Ficava bem.... Bem avermelhada. 

Ah lembro sim, lembro sim. Que ela reclamava, ela se abanava, e ela falava 

que era horrível. Falou assim, Ah ninguém merece passar por esse calorão. 

Mas ela ainda estava menstruando. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Olha como eu trabalho aqui né? Aí eu perguntava pros médicos, consulta de 

corredor né? (Risos). Mas assim, fazer tratamento assim, ir atrás, procurar a 

fundo não. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Ai, eu acho que assim é uma fase de transformação né? Tudo, que vier de 

um profissional, acho que é esclarecedor pra gente né? Pra gente acertar, o 

que está acontecendo com a gente. Tanto problemas de dores, quanto 

problema do calorão, irritabilidade, insônia. Eu acho muito importante. 

Ah não, eu acho que a gente tem que aceitar tudo. Foi jovem, foi criança, foi 

jovem, foi adulto.... Jovem adulto, agora vem a fase né?  Terceira fase 

(Risos). Tem que aceitar né? Tem que se preparar né?  Pra.... Pra 

aceitar né? Eu.... Eu tô de boa aceito bem. 
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Entrevistada  18 – Enfermeira, 45 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Ah, na verdade assim, eu procurei mais a consulta, não exatamente por conta 

de estar achando que eu tô com algum sintoma exatamente. Procurei por 

conta assim, de estar numa idade que eu acho que eu poderia estar entrando 

com algum sintoma né? Então, eu tenho.... Eu tenho minha mãe né? Que 

entrou mais cedo que a minha idade, estava tentando fazer os cálculos aqui 

né? Com a idade da minha mãe, e eu sei que ela tinha.... Ela era um pouco 

mais nova do que.... Tô com 45 né? Ela tinha.... Ela tinha aproximadamente a 

idade que eu estou agora ou um pouquinho menos. Mas era mais ou menos 

essa idade que eu tô agora vamos colocar né? Então, eu lembro que ela.... 

Ela pelo menos coloca, não se não se percebeu. Ela coloca, que ela não teve 

sintoma nenhum. Então, eu me preocupo.... Me preocupo muito em não ter 

sintoma nenhum e ter problemas. Minha mãe.... Ela tem muitos problemas, 

de.... Da artrose, da artrite. E eu sinto né? Isso, eu sinto muito as.... Eu sinto 

dores nos joelhos, eu sinto.... Principalmente nos meus joelhos né? Na minha 

coluna, na parte lombar, principalmente nos meus joelhos, eu sinto dor né? 

Meu joelho crepita, e então eu tenho.... Eu tenho essa preocupação de.... Do 

meu envelhecer né? Então eu queria tá procurando, tentar não evoluir da 

forma como ela, é.... Ou tentar pelo menos me prevenir. Não dá pra prevenir 

de não ter a doença, mas pelo menos tentar me envelhecer com melhor 

qualidade do que minha mãe envelheceu né? Que minha mãe, envelheceu, 

uma qualidade de vida relativamente ruim né? Ela tem prótese nos joelhos 

né? Então eu queria muito que isso fosse.... Que minha vida fosse 

relativamente melhor. Por isso que eu tô procurando cedo. Minha mãe na 

época não foi orientada a procurar ajuda. Ela achou que não tinha sintoma, 

não tinha que se cuidar. 

Não, eu assim, como eu uso o DIU, desde agosto né? Mais ou menos, que eu 

pus o DIU. Eu menstruava, tive aqueles escapes depois que eu pus o DIU. 

Mas eu sinto ainda, a época que eu vou menstruar, ou deveria menstruar, né? 

Só que eu sinto assim que mesmo antes deu por o DIU, antes eu tinha um 
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ciclo de.... De antes.... Muito tempo antes eu tinha um ciclo de mais ou menos 

30 dias, depois ficou tipo 29, 28 dias, mas ficou um grande período vindo, 

vindo, vindo, vindo, vindo, vindo, tá. Ai, o que eu tava sentindo. E dai, indo de 

uma forma muito mais rápida, que o meu ciclo tava indo, é.... 20, 25 dias. 

Depois foi, foi, foi, 23 dias. Meu ciclo tava progressivamente diminuindo, e 

isso eu tava vendo, isso sim, não sei se isso é sintoma, mas tipo, eu tava 

percebendo que progressivamente, meu ciclo tava diminuindo é.... 

Progressivamente ele tava diminuindo de tempo, assim.... Eu tava 

percebendo, né? Dai agora que eu percebo que quanto teoricamente é a 

época deu menstruar, só que aí acaba não descendo. Minhas pernas ficam 

pesadas e assim, eu fico com humor horroroso. Mais, meu humor já ia pro 

baú sabe? Já era um humor horroroso. Só que no pré-menstrual, na época da 

menstru.... No pré-menstrual. Eu não sei se eu piorei ou se eu me percebo 

melhor agora, depois nessa fase mais madura da minha vida. Se eu me 

percebo melhor. Eu menstruo a muitos anos da minha vida, então não sei se 

quando a gente é mais nova, a gente não se percebe, ou se eu piorei. Então 

eu não consigo avaliar isso daí. Não consigo. 

Eu não sei, eu tenho um mal humor danado no pré-menstrual. Isso eu posso 

garantir. 

  

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Ah, não, eu.... É como eu disse pra você, eu num tenho na.... Com meus 

familiares, pai, mãe, filho.... Foi só o meu esposo, assim, coitado, eu só não 

tenho aquela vontade de transar que eu tinha né? Então assim, ele reclama 

né? Ele reclama. Eu me esforço, mas dizer que eu sou aquela mesma 

pessoa, aquela mesma menina que ele conheceu, tudo e tal, isso é diferente. 

Isso realmente.... Então se isso é hormonal ou não, né? 

Do sexo sim. Eu tenho, tenho... Isso é efetivo. Não tenho mais, é uma coisa 

que da pra viver sem. 

Ah, eu já virei pra ele e falei. Olha eu acho que isso é veiera. Já virei pra ele, 

aí desculpa viu, acho que isso é veiera. Vamo, passear mais, vamo né? Ah, 
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ele.... Tem hora que ele se irrita, tem hora que ele se irrita, tem hora que ele 

entende, tem hora que ele se irrita, né? Como todo homem né? Nessa 

situação.... Eu acho né, não sei. Só fui casada com um. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças?       

 

A única coisa que eu tenho de lembrança é isso, que ela conta, porque eu era 

muito criança, muito criança. Né? Naquela época, 10 anos, eu era criança. E 

ela entrou na menopausa quando eu tinha 10 anos. A única frase assim, que 

eu tenho muito, muito pra mim é que ela assim, ela fala, você menstruou e eu 

entrei na menopausa, passei pra você, é. Então assim, isso ficou muito claro 

pra mim. E ela fala até hoje, eu não soube o que é nada, não soube o que é 

sintoma. Não soube o que é calorão. Pra eles sintoma é calorão. E pessoa de 

idade, não conversa sobre outras coisas. Minha mãe, vai fazer 80 anos. 

Pessoas de idade, geralmente, com algumas exceções, são extremamente 

reservada, minha mãe é uma pessoa muito reservada. E a única coisa que 

ela comenta é que ela não teve calorão, né? Então é esse tipo de coisa. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

É eu, sentia necessidade de.... De tentar me.... Não só entender, mais me 

cuidar. É por isso que eu vim, por isso que me esforcei pra vir. Pra entender, 

oque tá acontecendo, principalmente pra entender se isso que tá 

acontecendo comigo inclusive essa falta de vontade de ter relação, é 

emocional ou hormonal, entendeu? E.... Porque de repente, se não for 

hormonal, eu procuro outro tipo de ajuda, e.... Porque assim, eu tenho tentado 

me ajudar em todos os sentidos e tal, mais.... A gente precisa tentar se 

ajudar, pra tentar entender e pra tentar me cuidar, fisicamente também, nas 

outras coisas que eu falei na primeira pergunta. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 
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Eu queria.... Como eu disse, eu queria envelhecer com qualidade. Eu queria 

envelhecer com qualidade, envelhecer não tem problema. Envelhecer não 

tem problema pra mim, não sou encanada com isso não, de jeito nenhum. Eu 

acho.... Eu acho que a maturida.... Envelhecer é uma maturidade é.... É muito 

gostoso. Eu tenho meus pais idosos, é.... Tem algumas coisas assim que 

deve, às vezes, pirar lógico né? Quando você vê.... Se vê, com algumas 

coisas, que você se vê limitado, tudo. Mais quando você se previne, quando 

você se coloca de uma forma.... O máximo possível, né? Eu queria muito, 

todos os anos, tentar envelhecer com qualidade. E que eu consiga 

humanamente, o que tiver ao meu alcance, envelhecer com qualidade. Dentro 

do possível. 

 

Entrevistada  19 – Oficial administrativa (Funcionária Pública), 54 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Eu fiquei pouco irritada, porque até então achava que.... Nunca tinha visto 

ninguém com esse sintoma, nunca tinha reparado, quando falavam em calor 

eu achava meio fictício.... Então fiquei meio irritada, fiquei até meio 

assustada, né? Que é uma sensação bem ruim esse calorão que sobe, né? 

Essa, mudança de uma hora pra outra, essa mudança do seu corpo. Então 

fiquei um pouco irritada no começo. 

Porque é, chegava a ser meio constrangedor né? Então, nos primeiros dias, 

você tinha vontade de tirar a roupa, de tão calor que tava. Era visível e 

incomodo. Constrangiam, dependendo do lugar que você estava né? Por 

causa disso, fica constrangida no meio das pessoas. 

Não eu.... depois eu comecei a ligar esses sintomas, entendi que estava 

acontecendo em relação a idade, porque também eu comecei a perder é.... 

Sono, acordar muitas vezes durante a noite, né? Ficar irritada por causa de 

nada as vezes, irritabilidade desnecessária né? Então esses foram os 

sintomas, realmente um estresse, uma irritação. E, isso, mais isso mesmo. 

Ah, a gente fica mais emotiva né? Tudo potencializa.... E, mais.... É, entende 

que é a relação dessa fase, não é o meu temperamento normal. Mas eu fiquei 
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mais sensível, chorona, mais romântica as vezes, meio até um pouco 

depressiva, em alguns momentos, mais, hoje eu já estou melhor, estou 

entendendo que é o processo, então, não é uma característica minha. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

Então, acho que sim. Acho não, com certeza sim né? Eu percebi maior 

irritabilidade com os meus filhos, até mesmo com o meu marido, falta de 

paciência né? Uma certa ansiedade assim. E isso foi um período assim meio 

triste, que até que eu entendi que tava errado, alguma coisa estava errada. 

Mas realmente, tive mais conflitos familiares, do que com pessoas de fora. 

Pessoas de fora, já resolvia questão do meu jeito. E.... mais foi esse período 

só, agora tô mais tranquila. Menos ansiosa, já estou melhor, já to me sentindo 

melhor. 

Meu marido sim, é os filhos não entenderam (Risos) muito bem mais, é.... 

Particularmente meu filho, que é o.... Pouco menor, então adolescente....mais 

irritadiço. Mas meu marido sim. Meu marido percebeu, falou, que estava 

acontecendo, porque que eu tava tão irritada tal e.... Isso também faz você 

pensar, não é verdade, não estou agindo normalmente né? Como de 

costume. Mais meu marido mesmo. Meu filho ele falava, reclamava, mais era 

natural (Risos) entendeu? Então não sei se ele reclamava disso mesmo ou já 

a natureza do adolescente reclamar mesmo (Risos). 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Então, eu.... É por isso que eu não entendia, porque, eu não lembro da minha 

mãe ter tido nenhum é.... Momento assim de calor, que eu tivesse feito 

ligação, entendeu? Então por isso que eu achava que isso não existia, 

achei..... Falei, só eu.... Só você sentindo mesmo pra acreditar existia, mas 

até então eu achava que não existia esses sintomas, que eles eram mais 

psicológicos do que físicos. 
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Não, não, criação mais antiga né? Não se falava muito sobre isso. 

Não, não tenho lembrança de nada dela, relacionado a isso não. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Então, como eu já traba.... Atuo, trabalho nessa área, trabalho com 

psicanalistas, psicólogos, então ficou mais fácil pra mim entender né? Esse 

período. Essa transição foi meio rápida, não fiquei muito tempo sofrendo com 

isso. Então, eu já estava na área, mas eu acho importante, que as mulheres 

procurem ajuda assim, principalmente psicológico, né? Pra entender essa 

fase. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Olha eu acho que.... Acho que as conversas são importantes, por que? 

Quando você percebe, aí você conversa com alguma amiga, uma pessoa que 

está na mesma situação, então você vê que não é o seu caso isolado. Então 

acho que assim, as conversas são importantes, algumas ações, de quando 

você se sente assim, né? Para, respira, né? Sai um pouco, vai dar uma volta. 

Eu acho que, mais as conversas são importantes, porque fisiologicamente, 

não sei se tem coisa pra fazer né? Mas ah uma caminhada, uma atividade 

física as vezes, já faz diferença já, você desvia o foco (Risos) daquela 

sensação estranha que você tem. 

 

Entrevistada  20 – Técnica de enfermagem, 60 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Eu me senti, extremamente angustiada, porque começou com um calor 

insuportável, mas não o corpo todo, que subia pela minha.... Pelo meu tronco, 
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pescoço e minha cabeça, tornava o cabelo molhado até. Então isso até me 

assustou, porque foi uma coisa assim, de choque, né? Foi quando eu percebi 

que realmente eu estava no climatério. 

Eu comecei a sentir, em relação sexual, né? E, eu tinha.... Realmente eu tava 

com meu humor um pouco alterado sabe? Estava mais nervosa, angustiada. 

Então, é.... Foi um período assim complicado, porque é.... São experiências 

novas, que a gente tá vivendo, né? Que, muda muito a sua rotina, mexe muito 

com sua cabeça, né? Você se sente até, é.... Como dizer assim.... É, 

mudando mesmo de mundo né? Que é uma coisa totalmente diferente. Então 

eu me sentia assim, nervosa, porque eu não sabia como lidar muito ainda 

com essa situação. Que eu devia tomar, que eu devia fazer. Porque de 

repente eu comecei a ter essas ondas de calor, que me impactava no 

momento, né? E, fora a mudança de humor também, todo esse fator, né? De 

ficar nervosa, de você ter uma baixa libido, é.... Mudanças mesmo na minha 

vida, na minha rotina. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Talvez com o meu marido mesmo, que eu comecei até a evitar ter 

relacionamento por falta de libido mesmo, e da dor que eu estava sentindo. 

Não, não. Ele? Não, o meu parceiro não, ficou.... Ele é bem tranquilo assim 

(Risos) me apoia até, bastante nessa parte.  

Não, eu acho que a gente se sente um pouco.... A, começa a se afastar um 

pouquinho, você começa a se fechar um pouco, né? Em casa assim, com as 

coisas, ou ter um pouco menos de paciência com as coisas, e até com o meu 

marido mesmo, tenho um pouco de falta de paciência digamos assim né? 

Intolerância as vezes com as coisas. Porque você fica com o seu organismo 

estranho, né? E você tem que aprender a lidar com ele agora. É isso. 

É estranho, porque você começa.... Cê está bem, de repente você começa a 

transpirar e tem aquele calor insuportável, né? Que sobe, que te molha o 

cabelo, onde você tiver acontece isso, então é até constrangedor, que as 

vezes você está no ambiente, que cê começa a transpirar daquela forma, né? 
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E fora isso as mudanças de humor também, né? Que você fica, também por 

isso, talvez. Mais é.... E mudança da sua vida sexual também, que era de 

uma forma, e de repente você já não tem.... Você não vê muito prazer 

naquilo, né? 

Não. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa imponderada, e você 

acaba falando mais alto as vezes e.... É, sabe? Perdendo a paciência por 

bobagem, por coisas que davam pra relevar. Mais foi um período que depois 

passou, graças a Deus (Risos). 

Então, a parte sexual, eu acho que perdi bastante interesse. Eu sempre tive 

uma vida sexual, que não foi, é assim de quantidade, que eu acho que eu 

tenho 60 anos né? Então a gente sempre tem quando se é jovem, é logico 

que você tem uma forma de agir na meia idade, e agora na minha idade. 

Então, mas eu sempre tive uma relação prazerosa com ele, né? E se agora, 

não é mais assim, aquela frequência, mais sempre foi prazerosa, e passou a 

não ser. Porque eu passei a ter dor, dor mesmo, me incomodado, como se na 

vagina tivesse seca, né? E aquilo rapasse, aquilo até chegou é.... A doer 

muito, né? Sente um incomodo muito grande. Então isso afeta bastante. E 

até.... Eu não sei se a falta de libido, é falta de ter relação sexual, ou a falta de 

libido é porque você sabe que vai doer e você não quer, sabe? Por isso. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Sim. Minha lembrança é dela ter calor a vida inteira, engordar bastante. 

Apenas isso só. 

Não, emocional não. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim muito calma, 

muito tranquila, muito bom coração, então não vi mudança disso nela. 

É que ela tinha muito calor, que eu falava que tava com calor. Ela falava 

assim, aí eu estou com quase 80 e eu tenho até hoje. Eu falava me Deus do 

céu (Risos). Eu vou ter também, né? Mas é isso mesmo, mais assim de resto 

não. Ela foi sempre tranquila. 

Não. Ah, a gente conversou assim, né? Do calor, essas coisas. Mas minha 

mãe não tinha muita vivência, né? Naquela época, né? Assim, de conversar, 

de explicar as coisas. Ela é uma pessoa bem simples né? 
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4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Sim claro, sim claro. Foi quando eu te falei que a médica me passou a 

Tibolona, que pra mim foi um santo remédio. Diminuiu meus calores, minha 

libido voltou. Minha vagina ficou normal, parecia como sempre foi, quando 

tinha secura nenhuma. Foi o que me ajudou muito nessa fase. Muito mesmo. 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Nessa fase? É conviver, agora com os meus sintomas mesmo, né? Talvez 

assim, é.... Não só da menopausa, é assim, controlar um pouco esse calor, 

né? Que eu ainda sinto, não é absurdamente alto quanto era naquela época 

né? Diminuiu bastante, mas isso atrapalha muito meu sono. A minha secura 

vaginal também atrapalha um pouco, mas ela diminuiu, não é tão absurdo, 

quanto antes eu sentia no começo, né? Parece que secou de uma vez, não. 

Hoje em dia eu sinto dor na relação ainda, mais não é uma dor, que me, é.... 

Que eu não queira manter, é diferente daquela época, né? É menor, mas 

mesmo, eu tenho secura vaginal, eu tento é.... Melhorar com.... Com pomada 

externa mesmo, né? Com lubrificante, alguma coisa. O calor.... Como você 

estava me falando de osteoporose, de tratamento de vitamina, essas coisas. 

Que também vai me ajudar a viver melhor, né? Se eu tiver bem com essa 

parte. 

 

Entrevistada  21 – Auxiliar de enfermagem (Funcionária Pública), 61 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Olha.... Lá na menopausa eu me senti bem, né? Por causa, de acordo com a 

idade e com a profissão que eu tenho, então a gente já vai se.... Se 

adequando, né? Mas assim, eu achei.... Meio desagradável. Porque a gente 

está se sentindo que tá entrando na idade da velhice. Porque você tá 

entrando numa coisa assim, que você.... Nova pra gente né? Então enfrentar 
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esses calorões, essas coisas aí, bem desagradável.  

Ah, eu como eu sempre fui muito expansiva, então eu levo na brincadeira, 

mas tem hora que entra uma depressão na gente, a gente fica meio triste. 

Entra uma tristeza as vezes, não sei se é de acordo com os hormônios, a 

gente fica meio deprimida sim. Porque a gente não sabe como agir, 

principalmente com esses calorão, essas coisa né? Fica envergonhada as 

vezes, você tá num lugar frio todo mundo de brusão e você tá lá sem nada.... 

Falando assim, nossa, né? Então tem esse lado da gente que vai deixando a 

gente meia chateada.  

É mais isso memo. Mais na parte de tristeza, as vezes a gente fica meio 

envergonhada com essa parte que a gente tá, passando por essa transição 

já, né? Numa fase bem complicada pra mulher.  

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não, eu acho que não teve muito, porque eu procurava não demonstrar 

muito. Eu procurava, eu sou meia tímida nessa parte sexual, eu acho uma 

parte mais pessoal. Então eu, não me manifesto muito não, só entro na 

brincadeira quando tiram sarro mesmo. Mais no mais, eu sou bem reservada.  

É o calorão, isso incomodava todo mundo. Que ah, eu queria está com um 

calorão que nem você. Eu falei, não, não queira não, porque esse calorão é 

muito ruim. Então.... Leva na brincadeira né? Tá com muito calor, essas 

coisas aí afeta bem o ambiente da gente, com todo mundo.  

Ah percebe, eu consigo demonstrar quando eu tô muito chateada. E todo 

mundo percebe. Já vi, hoje ela não tá bem. Falava, hoje eu não tô bem, 

melhor nem mexer.  

Ah, mudei bastante, mudei pra melhor. A gente fica mais pensativa, a gente 

toma mais cuidado com as coisas, a gente fica um pouco medrosa em 

relação as pessoas. Eu acho que mexeu muito com essa parte, das pessoas, 

a gente fica mais.... Como é que vai fala assim, mais insegura, nos ambientes 

de serviço de conversa, toma cuidado com o que fala. Tem tudo isso, pelo 

menos pra mim foi assim. É, está sendo assim, cada dia uma experiência 
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nova, você vai.... Porque eu sou de falar muito, eu gosto.... Eu, se eu vê as 

coisas, eu não consigo ficar quieta, eu já vou falar, as vezes eu peco por 

demais, nessa parte. Eu fiquei muito assim, depois com essa parte da 

menopausa, eu fiquei mais assim, é.... Mais agressiva na voz, as vezes eu 

fico mais agressiva na voz e eu cabo não percebendo.  

As vezes fala, as vezes falam.... Hoje tá bem afiada. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

A minha mãe não chegou ter menopausa. A minha mãe faleceu, quando eu 

tinha 12 anos. Ela tinha 38. Ela era bem jovem memo, mãe de 7, 8 filho. 

Então ficou uma coisa assim, eu assumi a família nessa época. Todos irmãos, 

eu que cuidei de toda família. Então eu fui.... Emancipei muito rápido. 

Ah, vi minha madrinha, mais não tinha comentário, porque era muito velha, 

né? Então não comentavam essas coisas antigamente, nessa época da 

minha juventude, eu não ouvia falar não. Evitavam né? De comentários. 

Não. Eu era muito curiosa, eu era xereta. Então também, não teve muita 

coisa assim, eu sempre procurei ler muito, né? Então, não.... Não deu muita 

influência pra mim. Eu sabia que existia tudo isso da menopausa.... da 

idade.... Já fui muito curiosa nisso, porque eu procurava lê, eu já nasci 

emancipada. Então num via, eu só ouvia o que escondiam né? Na minha 

época escondiam tudo. Eu me transformei sozinha, né? Ficar sem mãe com 

12 ano, você se torna mulher mais cedo. Entendeu? Então fico meio assim. 

Mac o hoje, depois com uns anos eu já fui aprendendo mais, e ensinando 

também os outros, a situação da mulher. Aí depois com a idade, eu fiquei 

meio bocuda (Risos). É assim, e depois 5 anos trabalhei com pré parto, aí 

fiquei mai bocuda ainda (Risos). Então, eu não tive muita assim influência 

nessa parte, procurei eu mesma cuidar sozinha, sem muita interferência. E, 

em relação a ver outras mulheres, aí que eu mais ainda falava, eu ensinava 

na família. E até hoje é assim. Sempre converso, sobre essas partes íntima 

de mulher, pá faze exame, pá fazer cuidados, né? Então é isso. 
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4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Já, muitas vezes, conversar com um médico, só que as vezes os médicos já 

não têm muito paciência, né? De explicar, maior parte, dessa parte, transição 

da mulher. A pressa, correria do dia a dia, né? Não explicam muito. Às vezes, 

eles são obrigado.... As mulheres hoje em dia, são obrigadas mais, tá 

procurando família mesmo, pra conversar, pra esclarecer melhor, que as 

vezes não entende os termos né? E já falam mais o portuguesão mais certo, 

mais falado, aí entende melhor, do que as vezes os termos técnicos, né? 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Nessa fase, da mulher da menopausa ou pré menopausa?  

Ajudar eu? Eu? Eu... é nessa parte mesmo de conversar, de exame, de fazer 

acompanhamento mesmo. De conversa e clarecimento mesmo. Essa parte 

mesmo, acho que é muito importante isso, de esclarecer dúvidas que as 

vezes surge, que a gente fica meio assim, não quer muito fala.... Dependendo 

lugar já não comenta, né? Eu acho que mais nisso mesmo, nessas tipo de 

terapia, de conversa mesmo, diálogos, pra entender melhor. 

 

Entrevistada  22 – Auxiliar de enfermagem, 58 anos. 

 
 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Mui.... Assim, na verdade eu me senti depressiva. Porque começou.... 

Quando acabar a menstruação.... Ai que mulher envelhece e aí vem as 

doenças. Ai.... Eu acho que foi nessa que eu comecei ficar mais atenta. Ai, 

estou envelhecendo muito, tá caindo cabelo, tô com calor, tô com coceira. Aí 

eu comecei.... Não sei se foi psicológico ou não, mais, aí que vem todas 

coisa. Senti triste, senti.... Poxa vida, eu na verdade, eu nunca imaginava que 
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eu queria que parasse, eu sempre queria.... Ai, isso incomoda. Ai não vejo a 

hora.... Porque tá descendo. Ai quando começou a chegar os 50.... Isso vai 

parar.... Aí eu vou ficar.... Vou começar a envelhecer, aí foi até os 55, ai 

pronto. Aí eu falei, agora acabou minha vida já (Risos). Porque você imagina 

que vai vir todas as doenças. Sempre ouvir os médicos falarem assim, é aí 

que vai vir as doenças. Aí vai vir essas doenças, eu comecei me cair a ficha 

entendeu? Comecei me fixar.... Trabalhar com os médicos, comecei a pegar 

aquilo pra mim.... Acabou minha vida já. E vou envelhecer, morrer já, vai vir 

as doenças, logo vai vir o câncer, vou.... Tô morta já (Risos). Foi isso, uma 

mentalidade tão infantil, né? Mas, eu ficava pensando nisso. E realmente eu 

fiquei doente, entendeu? Não sei se foi psicológico, acho que foi psicológico. 

Aí, físico, físico é sinal. É eu não dormia de jeito nenhum, a noite inteira. 

Dormia pouquinho, levantava irritada, cansada de novo. De novo eu não 

consigo dormir, eu não consigo dormir. A cabeça a mil por hora e não me 

concentrava até.... Assim, eu concentrava muito menos, agora eu tô um 

pouco mais concentrada, mais antes era pior. Pegava coisa, sem saber como 

voltava.... Que eu estou fazendo.... Tô fazendo. Depois é, o pessoal.... 

Importante pra mim, eu sei que era importante. Que eu estou fazendo, a não 

sei. Você viu? Não, não vi. Tava assim já (Risos). Isso, mas passou já. 

E olha, depois disso, libido nenhum, nenhum, nenhum, nenhum. Foi 

diminuindo, diminuindo, diminuindo. E agora tá estaca zero, agora você, não 

sente nada.... Nada, nada, nada. Não sei se é bom, ou se é ruim. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não, esses sintomas, fez com que eu quisesse.... Eu mudasse meu rumo de 

vida. Assim, eu tinha planos de me aposentar e pra outro país, agora não. 

Esse, depois que menstruei, acho que fiquei mais centrada, eu só quero ir pra 

roça. Eu tô arrumando minha chácara agora.... E mãe é longe, eu falei quero 

ficar longe mesmo. Mãe mais a senhora vai ficar sozinha? Vou ficar sozinha 

mesmo. A senhora não tem medo? Não tem medo. Não? Não, não tenho. Eu 

quero ficar, quanto mais.... A minha chácara é bem lá no mato mesmo.... É lá 
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que eu quero ficar. É lá que sinto bem. Lá eu não sei se isso fez eu me 

isolar.... Mas eu me sinto bem no isolamento, me sinto superbem, segura. 

Não gosto mais de cidade, não gosto mais de tumulto. Antes eu adorava 

vitrine.... Gostava de ir pro shopping.... Não gosto de ir pro shopping mais, 

não gosto mais de vitrine. Se eu vou comprar alguma coisa, primeira loja que 

eu fui, serviu? É esse. Ah mais é feio, mas tá bom, é esse mesmo. Ah.... ah tá 

bom, esse negócio tá bom. O meu por exemplo, o meu pé tá entortando, 

sabe? Tá com artrite reumática. Mãe.... Não vou operar, ninguém vai gostar 

mais de mim.... Porque eu vou operar, o pé vai ficar torto e quem vai gostar? 

Alguém vai gostar mais de mim, porque meu pé tá.... Desentortou? Num vai. 

Entendeu? Ah mai.... Não tá bom. Quem tem que gostar de mim, já gosta que 

é meus filhos, se não gostar também. Eu não vou operar, porque.... Por causa 

de boniteza, pra mim eu acho que nada.... Não vale apena. Vale apena, 

assim eu cuidar da minha terrinha. Eu acho que mudou isso e tô gostando da 

minha mudança. 

É, eles falam assim é.... É isso que cê quer? Eu falo é, é isso que eu quero. 

Por que você não sai? Eu não gosto mais de sair.... Vou sair pra que? Roupa 

eu não compro.... Eu nunca comprei roupa na verdade, pessoal que me dá, 

assim meus filhos compram. Depois da menstruação, é tá bom isso aqui. Ó 

mãe, tá bom. Hoje foi minha filha que deu uma blusa. Mãe um presente pra 

você.... Tá bom. Mas eu tenho.... Acho que acabou minha vaidade. Na 

verdade, na menstruação, eu acho.... depois que acabou, nossa. Tanto fez, 

tanto faz..... o barco ir pra frente e pra traz. Eu não tenho.... Na verdade, eu 

me arrumo só pra vim trabalhar. Porque em casa.... Quando eu vou pra 

chácara então. Viro, aquela pessoa assim, mó roceirona meu. É isso que eu 

gosto. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Menopausa dela?  

A minha mãe, ela sempre foi vaidosa. Minha mãe sempre ficava brigando, 

ruma essa roupa, passa roupa, ruma o botão, tá encardida, que isso, que 
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aquilo, arruma isso. Eu nunca liguei. Minha mãe, muito vaidosa, sempre foi 

vaidosa. 

Eu nunca vi minha mãe reclamar de nada. Sempre é.... Sempre ouvia assim, 

dela pessoalmente não, eu sempre vi ela cobrando a gente, entendeu? Não 

fica assim, vocês são novas. Mais, ela.... Minha mãe era vaidosa, ela era 

crente, ela era meio fortinha cinturada.... Ela teve cintura. Falava assim, é 

muito feio essas pessoas.... Esse corpão largado. Usava calça de botão, 

sabe? Cinturada, peitos levantados, entendeu?  E vai.... Então, eu vejo minha 

mãe como exemplo, que é tipo assim, chegava assim, o minha filha que cara 

desanimada é essa, que tristeza é essa. Mas é muito, nunca percebi minha 

mãe assim. 

Não, eu nunca vi minha mãe falar que tá com calor, eu não.... Ou eu nunca 

percebi entendeu? Minha mãe nunca foi de tomar remédio, minha mãe nunca 

tomou hipe.... Remédio.... Hipertensão. Nunca tomou remédio pra nada, pra 

nada nem pro coração, nada. Quando deu problema no coração, morreu.... 75 

anos, nunca tomou remedinho pra nada. Só se for alguma coisa, dor de 

cabeça, mais nada. 

Ah, não lembro. De vez em quando ouvia um pessoal dizer assim, ah sinto 

calorzão, sinto calorzão. Ai quando entrei nos 50 anos, aí eu falei assim, ah 

ainda bem que eu não vou entrar nessa fase. Porque não é todo mundo que 

entra né? Eu falei assim.... Eu pensava comigo, graças a Deus que eu pulei 

essa fase, eu tô com 50, tô menstruando. Eu tenho 51, 52, não estou sentindo 

calor. 53, 54 anos começou os calores e mesmo assim vinha. 55 parou, aí 

que danou tudo. Esse calor insuportável irritação, uma irritação danada, mas 

aí passou. Passou não, o calorsão ainda continua (Risos). 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Não. Assim, só pelo calorzão, que eu sinto calor entendeu? Mas a parte 

emocional, eu me acostumei com essa parte de.... Eu acho que eu tô perfeita 

assim, de sentir isolada. O pessoal, ah.... Credo Laure, você gosta de ficar 

isolada? Eu falei, mas eu sinto bem, não tô sentindo.... Falei, não tô isolada, 

me sinto bem. Assim, agora o calorzão eu gostaria muito que passasse 
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porque, parece que liga na tomada, parece que é pontual, entendeu? Deu 

uma hora assim, você acorda, parece que liga na tomada, você acorda vai 

sentindo sufocando, dá até rai.... A cama da gente parece que tá.... Tá ruim 

demais, entendeu? Aí você parece que vai amenizando, amenizando, 

amenizando. Ai cê dorme. Ai cê já acorda assim pela.... Calor demais. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Ai, então dá um remédio pra me melhorar esse calor, porque eu acredito, se 

eu não tiver esse calor, eu vou ser mais calma, eu vou descansar melhor, 

entendeu? Eu vou me concentrar e levantar bem. Porque eu levanto muito 

mal-humorada, parece que, parece de novo aí meu pai do céu, de no.... O 

dia, entendeu? Levanto assim, infelizmente, eu não era assim. Então acho, 

acho que mexeu mais com o meu emocional, não menstruar. Eu gostaria 

de.... De melhorar nisso. 

 

Entrevistada  23 – Oficial administrativa, 52 anos.  

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Emocionalmente, ou não? Sintomas começava com muito calor, uma certa 

ansiedade, né. E a menstruação começou a vir um mês sim, mês não; às 

vezes ficava 2 meses sem vim, né. Daí que eu resolvi procurar o Doutor Luiz 

Sampaio, até antes eu tinha procurado ele para fazer programa de TPM, 

agora estou fazendo a menopausa. (risos)  

Foi mais o calor que me incomodou e a pressão alta ela oscilava muito. Ah, 

acho que um pouco de depressão, as vezes você fica mais triste, estou 

ficando vermelha (risos). As vezes chorava fácil, né. Agora que eu sou um 

pouco, né. Não sei se é pelo fato de eu está sozinha, né. Mas agora tenho 

uma pessoa e deu uma melhorada até na pressão, não sei se isso tem a ver 

alguma coisa, né:  de eu estar com alguém; está feliz agora, né. Mas a 

menstruação continua assim desregulada agora que deu uma acalmada. 
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Antes era depressão; vontade de ficar em casa, mas mesmo assim eu não 

ficava eu saía. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

Não, não mudou assim do convívio das pessoas não. Não, não teve, não 

senti nada;  nem de mim para eles e nem deles para mim. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Lembro. Ela sentia muito calor, ela era muito irritável e sentia muito calor.  Só 

que ela sentia muito calor na cabeça. Era o dia inteiro, ela tinha de colocar a 

cabeça na água fria e abrir a torneira e molhar na água gelada; mas depois 

passou. Que eu lembro mais era esta fase dela. 

 

4) Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa 

destes sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Eu senti, por conta disso também conta disso também  e da pressão né, para 

controlar a pressão porque eu sei que nessa fase da vida da gente é mais 

fácil ter infarto, estas coisas, né? Daí procurei mais pra controlar isso. 

 

5) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

Eu acho que pode ajudar com medicação ou com acompanhamento, fazendo 

os exames  para ver se tem alguma coisa errada e acompanhar, acho que é 

isso. 
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Entrevistada  24 – Auxiliar de Enfermagem, 52 anos. 

 

1) Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 

percepção (como você se sentiu)? 

 

Frustada. Velha. Frustada. Porque você na minha concepção né você quando 

vai parando de menstruar vem muitos sintomas, muitos de problema de 

saúde. Aí associa com a idade você se olha no espelho; você já vê um monte 

de problema na sua pele e seu cabelo; na sua aparência; então assim 

derruba muito autoestima! Ah, sintomas físicos como foi assustador! Fui parar 

no pronto-socorro várias vezes, com hipertensão, com problemas de 

náuseas, dor de cabeça,  enxaqueca; sangramento.  

É assim , coisa que eu nunca tive na vida, depressão comecei a ter. Então do 

emocional a coisa que mais abalou foi a parte assim no dia a dia que você 

sempre é alegre; sempre comunicativo e de repente você se vê para baixo; 

não quer sair da cama; não quer tomar banho; não quer comer; quer que o 

mundo se acabe; chora a toa; de repente muita irritação. Irritação assim com 

agressividade mesmo; muito estranho uma coisa difícil controlar. A parte 

sexual também ficou bem fragilizada, perdi desejo completamente, então 

também mais essa diferença. 

 

2) Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos 

e demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual 

(menopausa) (transição menopausal)? 

 

É eu era divorciada, aí me casei recente, convívio com família não tenho 

porque minha família já acabou, só tenho a minha filha e o meu neto. Assim, 

a gente quase não se vê também. O meu convívio é mais eu e o meu esposo 

mesmo e os colegas de trabalho.  

Eu me acho diferente em relação as pessoas, como eu me sentia antes; as 

pessoas não têm notado nada não! Ah eu fiquei mais reservada; eu falo 

menos; sou mais assim quieta; não brigo por eu era quase briguenta (risos). 

Então assim é difícil o dia que eu estou irritada; mas quando estou irritada 

para não ter problemas trabalho eu saio de perto das pessoas e largo as 
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pessoas falando. Minha filha raramente eu vejo. O meu esposo, de vez em 

quando eu fico meio insuportável, não quero ver meu marido na frente. Tão 

quanto que eu durmo em um quarto e ele dorme no outro.  Porque ele quer 

assistir TV até tarde, me incomoda, não posso dormir. E eu tenho muito calor 

fica de tira e põe a coberta. Ele acha ruim porque puxa a coberta então nós 

decidimos um dorme no quarto e o outro no outro.  

Ele só fica preocupado porque estou tendo muita crise de hipertensão né; fica 

sobe e desce; então tô fazendo os exames para voltar no médico para ver o 

que vai fazer com relação a parte hormonal e mais a hipertensão agora; para 

adequar a medicação para ver se melhora isso e estaciona né. 

 

3) Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como 

são essas lembranças? 

 

Então é minha mãe adotiva. Eu lembro do período da menopausa dela; quando ela 

menstruava; ela menstruou quase até 60. Mas eu não sei se tem influência isso.  

Ah, a lembrança era que ela tinha dor, de gritar, de ficar de cama; era um dia 

perdido pra ela. Ela gritava muito, chorava muito, tinha cólicas terríveis. Era um 

único dia do mês, que ela tinha isso; no dia seguinte já parava de menstruar; não 

tinha mais nada.  A única coisa que  me recordo assim é isso. Calor foi depois dela 

parar de menstruar; aí tinha os calorão; teve o calor até um 4 a 5 anos antes de ela 

morrer. Ela morreu com 80 anos. Até mais ou menos uns  75; 77 por aí; ela ainda 

teve calorão. Ela teve osteoporose; quebrou o fêmur; quebrou o braço; quebrava a 

mão. Vivia ser quebrando. Ela era fumante; ela teve enfisema pulmonar; parou de 

fumar; mas aí já tinha ficado com todas as sequelas: ICC; DPOC; hipertensão; 

várias coisas. Teve um AVC muito sério quase morreu. Então a partir dos 13 anos 

comecei a cuidar da minha mãe. Minha mãe foi meu primeiro paciente! (risos) 

quando; coitada, com 65 anos  ela teve um AVC. Ela ficou seis meses em coma na 

Santa Casa; aí depois a recuperação foi bem câmera lenta; ela não reconhecia; não 

sabia que era ela; não sabia quem era ninguém; não sabia aonde estava. Ela 

chorava muito; ela ficou com uma uma hemiparesia; então tive que ensinar comer 

com a outra mão; eu que levava para dar banho; que cuidava das escadas que ela 

tinha. Era tudo eu que fazia! 
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Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde (por causa destes 

sintomas) para compreender as mudanças ocorrida nesta fase? 

 

Não necessariamente para compreender melhor; mas pra tratar né. Eu quero 

me vê livre destas coisas. É incapacitante; tem dias que você se sente inútil. 

Tem dias que você não presta para nada; você não consegue conversar com 

ninguém e você fica mal você não quer fazer comida; não quer cuidar de 

casa. Então assim fica bem difícil; então eu procurei o serviço mais pra tratar 

mesmo; para evitar os problemas né. Eu sei que se você não se tratar 

dependendo, você vai só aumentando a lista de problemas de saúde. E 

problema grave que aparece nessa época. 

 

4) Como você acha que podemos (os profissionais de saúde) ajudar a 

vivenciar/ entender esta fase? 

 

É...fazendo acompanhamento, vendo os exames; fazendo algum tratamento, 

sei lá; mais ou menos isso, é o que espero. Conseguir um tratamento que 

resolva da melhor forma possível essa parte da transição e para depois eu 

não ficar com sequelas, de falta de hormônio, de falta de tratamento e entre 

outros problemas. 
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APÊNDICE:D  QUESTIONÁRIO MOTIVADOR PARA ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

COM OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

1. Como você definiria as mudanças que ocorreram em sua vida, a partir do final 
do ciclo menstrual? 

 
2. Houve alguma mudança nas suas relações com seus familiares, amigos e 
demais pessoas do seu convívio após o final do seu ciclo menstrual ocasionadas 
pela menopausa? 
 
3. Ao constatar que você se encontrava na menopausa, qual foi a sua 
percepção (como você se sentiu)? 
 
4. Em qual aspecto seu cônjuge influenciou/influencia a vivência da 
menopausa?  
 
5. Você se lembra de sua mãe nessa mesma época da menopausa? Como são 
essas lembranças? 
 
6. Você chegou a observar quando mais jovem, mulheres na menopausa? 
 
7. As suas expectativas em relação a menopausa se confirmaram? 
 
8. Você sentiu necessidade de procurar um serviço de saúde para compreender 
as mudanças ocorrida nesta fase? 
 
9. Como os profissionais de saúde podem lhe ajudar a vivenciar esta fase? 
 
10. O que você acha a respeito da mulher na menopausa? 
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ANEXO A: ÍNDICE DE KUPPERMANN & BLATT 

 

 
Fonte: Santos, 2007.1 
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ANEXO B: PARECER CEP 
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ANEXO C: AUTORIZAÇÃO CHS 

 

 
 

 


