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RESUMO 

 

Machado LS. Manual de elaboração de cartilha para orientação de atividades físicas 
para a mulher no climatério. 
 
INTRODUÇÃO: Muito tem se falado sobre a importância do estilo de vida para a boa 
manutenção de diversas dimensões da saúde e de seu impacto na qualidade de 
vida de mulheres no climatério e no processo de envelhecimento. Consideram-se 
variáveis que podem influenciar a qualidade de vida de uma pessoa, tais como 
composição corporal, nível de atividade física habitual, vida social e perfil 
psicológico. No período do climatério a mulher sofre modificações em vários destes 
domínios, o que poderá repercutir em um processo de envelhecimento inadequado. 
A atividade física corresponde a domínio usado para reduzir o impacto de algumas 
modificações desta fase. Assim, esse trabalho é voltado para o desenvolvimento de 
uma cartilha com orientações de práticas de saúde e de atividades físicas para a 
mulher no climatério. OBJETIVO: A proposta da cartilha é permitir a auto orientação 
de mulheres climatéricas, pretendemos que, mesmo as pessoas sem condições de 
frequentar locais onde isso se faz de maneira sistemática (academias de ginástica, 
por exemplo) possam usar adequadamente práticas da atividade física, combatendo 
o sedentarismo e os possíveis impactos no período do climatério. METODOLOGIA: 
A cartilha foi elaborada em folha A4 (210x297mm) com configuração de paisagem, 
com o tamanho da página sendo de meia folha, com textos, tabelas e ilustrações 
explicativas. Em sua formatação gramatical procuramos usar linguagem coloquial, 
facilitando o entendimento e a interlocução com a leitora leiga. Como material 
educativo a cartilha teve o desenvolvimento de seu conteúdo baseado em tópicos 
científicos, classificados em: definição do climatério, de estilo de vida, apresentação 
das necessidades de atividade física para mulher na fase do climatério, cuidados 
adicionais ao se praticar atividade física (hidratação e alimentação). A sequência 
procurou usar práticas pedagógicas e imagens para formatação da cartilha, essa 
etapa contou com o auxílio de profissional designer gráfico. Com a cartilha pronta, 
procedemos um estudo-piloto com grupo de 4 mulheres para leitura crítica e 
sugestões. Acatamos as sugestões e, em nova versão solicitamos a avaliação de 3 
profissionais (1 professor de educação física, 1 médico especializado em medicina 
esportiva e 1 ginecologista). RESULTADOS/CONCLUSÃO: A Cartilha revista por 
leigos e por técnicos ficou com 24 páginas, em apêndice. 
 
Palavras chave: Climatério, Atividade Física, Educação em saúde, cartilha. 





ABSTRACT 

 

Machado LS. Manual for preparation of education booklet physical activities for 
women in climacteric. 

 
INTRODUCTION: So many people have talked about the importance of lifestyle for 
the good maintenance of various dimensions of health and their impact on quality of 
women’s life during menopause and aging process. Some variables can influence a 
person’s life quality, such as body composition, level of physical activity, social and 
psychological profile. In the period of climacteric, women suffer several changes, 
which could pass in an inadequate aging process. Physical activity matches the area 
used to reduce the impact of some changes of this stage. Thus, this work is aimed at 
developing a handbook with health practices guidelines and physical activity for 
women in menopause.  OBJECTIVE: The purpose of the handbook is to allow self-
supervision of women, who has experienced menopause, we want, even those 
people unable to attend places where this can be done in a systematic way (gyms, 
for example) they can use properly practice of physical activity, combating inactivity 
and possible impacts on the climacteric period. METHODOLOGY: The handbook 
was prepared in A4 sheet (210x297mm) with landscape setting, also with the page 
size being half with text, charts and explanatory illustrations. In its grammatical 
formatting, we seek to use colloquial language, facilitating the understanding and 
dialogue for the undeveloped readers. As educational material, the handbook had its 
development based on scientific topics, classified into: definition of menopause, its 
lifestyle, and presentation of physical activity needs for women in climacteric period, 
also an additional care about practicing physical activity (hydration and food). The 
sequence sought to use pedagogical practices and images to format the handbook. 
This step had done by a professional graphic designer with the handbook already 
completed. We also did our first study with a group of 4 women for critical reading 
and suggestions. We have obeyed the suggestions and created a new evaluation 
version guided by 3 professional (1 physical activity teacher, 1 doctor specialized in 
sports medicine and 1 gynecologist). CONCLUSION: The handbook reviewed by 
undeveloped readers and specialist. It has 24 pages, attached. 

 
Key words: Climacteric, Motor Activity, Health Education, booklet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vários autores1–3 citam Sigerist como sendo um dos primeiros a utilizar o 

termo ‘promoção da saúde’, ressaltando de forma indireta a importância da atividade 

física no cotidiano das pessoas, uma vez que ao seu entender, a promoção da 

saúde obrigatoriamente envolveria 4 distintas tarefas da medicina: promoção da 

saúde, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação do indivíduo. 

Já o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa de 

Gaia/Portugal (ISCTE) 4, cita o discurso feito em 1964 por Lyndon Johnson, 

enquanto presidente dos EUA (Estados Unidos da América), quando afirmou que o 

progresso social não poderia ser medido através do balanço dos bancos, mas 

através da qualidade de vida proporcionada as pessoas.  

Todas as pessoas passam por diferentes situações ao longo da vida, essas 

situações são reflexos das circunstâncias de vida dessas pessoas e de suas 

variáveis biológicas. As mulheres quando enfrentam a transição menopausal, 

também denominado de período do climatério, podem sofrer impacto em suas 

dimensões psicológica (com o advento de depressão, ansiedade, estresse e 

irritabilidade), social e funcional, sendo esta última entendida como a maneira pela 

qual o corpo se relaciona com as atividades diárias de vida prática. 

Assim, desde 1968 a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia 

(FIGO), entende climatério como um período de transformações biológica e 

psicossocial do corpo feminino 5,6, que acontece em mulheres com média etária de 

49 anos.7 Nesse período ocorre o processo natural de envelhecimento, determinado 

pela passagem dos anos, contudo para as mulheres isso fica mais perceptível, pois, 

ela irá da fase de vida em que possui sua capacidade reprodutiva plena, para a fase 

de vida em que não haverá mais sua capacidade reprodutiva.5 Isso decorre do 

esgotamento dos folículos ovarianos, que possuem importantes funções na 

liberação de hormônios (estrógeno) e armazenamento dos gametas femininos 

(ovócitos). O prosseguir da vida após o climatério, por períodos de tempo que 

podem ser longos, sem a função hormonal dos ovários pode ocasionar alterações 

metabólicas que contribuem para acentuar alguns quadros clínicos como o da 

Diabetes Mellitus tipo II e doenças cardiovasculares associadas a dislipidemia.8  

Considerando-se que a boa condição de saúde seja influenciada por diversos 

fatores, alguns estudos se ocuparam em analisar a influência da atividade física nas 
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condições de vida da mulher no climatério, abordando os domínios da capacidade 

funcional, aspectos físicos, sintomas de dor, saúde geral e saúde mental.9 

Guimarães10, em seu estudo analisou atividade física em intensidade moderada com 

variáveis como idade cronológica, idade da menarca, idade da menopausa, estatura, 

índice de massa corpórea (IMC), escolaridade e doenças; neste estudo os autores 

apontaram que existe associação positiva entre os domínios da qualidade de vida e 

a prática da atividade física moderada na forma de caminhada. Da mesma forma, 

Lopes9, analisou atividade física com circunferência da cintura abdominal e 

percentagem de gordura de 68 mulheres com sobrepeso, enquanto Tairova11, em 

seu estudo com 197 mulheres de 50 a 65 anos, trabalhou com as variáveis 

escolaridade, renda familiar, estado marital, filhos, tabagismo e volume máximo de 

oxigênio (capacidade máxima do corpo de um indivíduo em transportar e 

metabolizar oxigênio durante um exercício físico), e ambos os estudos encontraram 

melhores resultados no grupo de mulheres que faziam atividade física, e para as 

mulheres com maior escolaridade, encontraram ainda maior capacidade de trabalhar 

com as novas informações geradas nesse período da vida, diretamente impactando 

em seu  estilo de vida. 

Pitanga at al.8, estudando práticas de atividade física de intensidade 

moderada (definida como aquela que promove gasto energético de 1.601 a 2.283 

kcal/semana), pesquisaram 239 mulheres com média idade de 57,2 anos. Os 

autores afirmam que a atividade física na forma de caminhada, em intensidade 

moderada, seria capaz de prevenir o acúmulo de gordura visceral em mulheres no 

climatério, devendo, portanto, ser indicada para combater e prevenir o excesso de 

gordura visceral. Utilizando as variáveis nível de atividade física praticada 

individualmente por mulheres, bem como seus dados antropométricos e a 

composição corporal, Buonani et al. 12, encontraram como resultado de estudo, que 

mulheres que faziam atividades físicas, pelo menos 3 vezes por semana, em 

intensidade moderada, tinham baixo percentual de gordura no tronco e melhores 

índices de fatores de proteção para glicemia de jejum, esse estudo descreveu seus 

achados com significância estatística. 

Segundo o IBGE13 a expectativa de vida da mulher brasileira era de 78.3 anos 

naquele levantamento, assim sendo, depois que ela entra no climatério ainda terá 

pela frente 1/3 do tempo de sua vida, precisando com isso, aprender a viver 
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positivamente com as alterações advindas do climatério que farão parte da sua vida, 

para que sua qualidade de vida não seja negativamente impactada. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em estudo de que avalia a 

insuficiência da atividade física e seu impacto na saúde 14, aponta que a prevalência 

de sedentários entre as mulheres tem aumentado mais que entre os homens, e que 

20-30% dos adultos tem risco de morte prematuro por conta do sedentarismo. 

Casagrande15 em seu estudo cita o Desenho Nike feito em 2008, no Brasil, 

Índia, Estados Unidos e Grã-Bretanha para medir a tendência do sedentarismo no 

mundo. Esse estudo identificou que somente no Brasil foram gastos quase R$ 28 

bilhões em serviços de saúde com doenças que poderiam ser combatidas com uma 

vida ativa. 

A análise dos dados brasileiros publicados pelo IBGE revelou que 80% da 

população não se exercitava, e analisando-se dados retrospectivos de 2005,  em 

meia década tivemos redução de 5% de praticantes de alguma atividade física. Com 

essa tendência, chegaremos em 2030 com 34,1% menos indivíduos ativos, 

impactando as dimensões físicas, sociais e econômicas do país, numa população 

que ainda está envelhecendo. Nesse contexto somente na cidade de Sorocaba 

tínhamos em 2010 a estimativa de 54.408 mulheres entre 45 e 59 anos, que 

corresponde à fase do climatério.13 

Considerando-se que a mulher no climatério, por estar no processo de 

envelhecimento, há natural redução da massa magra (massa muscular), que por sua 

vez há também diminuição de taxa metabólica basal, em decorrência das mudanças 

hormonais intrínsecas a essa fase; inferimos que tudo isto poderá ser diretamente 

influenciado pelo nível da aptidão física da pessoa, o que se for associado a maus 

hábitos alimentares poderá contribuir para o aumento da gordura corporal16, 

elevando-se o índice de mulheres com sobrepeso nessa fase da vida. 

Como indicador de demanda populacional em Sorocaba, a Tabela1, mostra 

que o índice de mulheres dentro da faixa etária para o climatério era já em 2010 de 

54.408 mil pessoas, justificando portando a relevância de nossa cartilha. 
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Tabela 1 - Número de indivíduos do sexo feminino na faixa etária de 45 a 59 anos 

no Brasil, Estado de São Paulo e no Município de Sorocaba em 2010 

   População Feminina em 
nº absoluto 

    
Brasil    15.820.620 
Estado de São Paulo   788.561 
Sorocaba   54.408 

Fonte: IBGE.13 

 

Entendemos que climatério não seja uma doença7, e sim um processo normal 

no corpo feminino em decorrência do envelhecimento e das peculiaridades da 

função ovariana, contudo nessa situação as mulheres podem ter alguns sintomas 

como fortes ondas de calor (fogachos), transpiração excessiva, tontura, palpitações, 

irritabilidade, modificações menstruais e ainda alterações fisiológicas, morfológicas e 

psíquicas, que poderão propiciar tendência maior risco cardiovascular11, sobrepeso, 

obesidade17 e perda de densidade mineral óssea (osteopenia e osteoporose). 

Ademais o climatério pode influenciar a mulher em seus domínios de interação 

social, e seu modo de viver.  

Entre 2000 e 2050 ocorrerá um rápido crescimento da população idosa 

brasileira, partindo de índice de 5,1% para atingir 14,2% 18, com isso devemos 

experimentar grande aumento de mulheres no climatério, justificando interesse e 

ocupação de profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento, que 

buscam contribuir para o esclarecimento das dúvidas advindas dessas mulheres. 

Maron et al 19, realizaram em 2011 uma pesquisa de metanálise, com a produção 

científica até então disponível, para conhecer os trabalhos na área de saúde acerca 

da assistência as mulheres no climatério. Essa pesquisa apontou falta de estudos e 

pobreza de material educativo nessa área, porém mostrou a importância de ações 

multidisciplinares para promover ações educativas nessa população de forma 

integrada entre às diferentes áreas de conhecimentos, contribuindo para quebrar os 

paradigmas que cercam esse período da vida da mulher. 
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1.1 Estilo de Vida, Hábitos Saudáveis e Climatério  

 

Seguindo tendências de valorização de temas relacionados a hábitos 

saudáveis para promoção da qualidade de vida, surgiram eventos que 

representaram marcos desta evolução, entre eles citamos o Informe Lalonde 20, de 

1974, e a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 1986 

no Canadá, dando origem a um documento denominado ‘Carta de Ottawa’ 20, estes 

documentos tiveram como característica a afirmação de que o processo educativo 

deve capacitar a comunidade, tornando-a capaz de atuar em fatores que melhorem 

sua qualidade de vida, a partir do cenário de sua  vida real. Assim a proposta da 

cartilha decorreu destas premissas, ou seja, trazer informações para a mulher no 

climatério, permitindo que ela, como protagonista da situação, tenha informações 

para adotar ou reforçar um estilo de vida saudável, o que vai ao encontro da 

Declaração de Santa Fé de Bogotá de 1992 elaborado na Conferência internacional 

sobre Promoção da Saúde nas Regiões das Américas21, que estabeleceu como uma 

de suas estratégias para a América Latina o estímulo constante da cultura da saúde, 

modificando valores, crenças, atitudes e relações. Também nessa linha, a cartilha 

propõe a gradual inclusão de novas atitudes na rotina de vida da pessoa, mais 

especificamente da mulher climatérica. 

O fato do tema ‘estilo de vida’ abordar vários e dinâmicos fatores, faz com que 

seu entendimento seja de difícil compreensão, porém, para pleno entendimento da 

propositura da cartilha, é necessário a conceituação do tema. Encontramos duas 

definições interessantes para ‘estilo de vida’, o preconizado por Gonçalves22 

“Hábitos aprendidos e adotados pela vida toda, relacionados com a realidade 

familiar, ambiental e social.”.  

Da mesma forma, outro conceito do tema estilo de vida foi enunciado por 

Nahas23: “Conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os valores e as 

oportunidades nas vidas das pessoas.”  

Assim,  no trabalho optamos pela definição de Nahas23 por considerá-la mais 

simples e que propicia a aplicação de instrumentos para qualificá-la. 

O objetivo do estudo foi elaborar uma cartilha educativa de atividades físicas 

para a mulher no climatério, como forma de intervenção educativa, contendo 

orientações das práticas de atividade física para mulheres nessa fase de vida, 

destacando os benefícios, com sugestões de atividades, orientação de controle da 
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intensidade e como introduzir atividade física na vida da pessoa, de maneira que 

possa ser realizada na rotina de vida da pessoa, contribuindo para aquisição e 

reforço de um estilo de vida ativo, pois  60% da população mundial não satisfaz a 

necessidade diária mínima de atividade física, e 80% dos brasileiros não se exercita 

regularmente15  para manutenção de um estilo de vida ativo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Elaborar Cartilha Educativa de Atividades Físicas para a Mulher no Climatério 

   

2.2 Objetivo especifico 

 

 Construir cartilha sobre atividade física e climatério elaborada de modo 

pedagogicamente direcionado para mulheres adultas. 

 Submeter a cartilha à avaliação de mulheres na faixa etária do climatério. 

 Submeter a cartilha à avaliação de profissionais com formação técnica nos temas 

envolvidos na construção da cartilha. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

O referencial metodológico adotado nesse trabalho foi sobre a perspectiva da 

metodologia  utilizada no processo de construção do manual para elaboração de  

cartilha educativa de atividades físicas para a mulher no climatério. Ringsted, 

Hodges e Scherpbier24, falam dos desafios do pesquisador  para conseguir 

transformar suas ideias num projeto de contexto educativo para seu público alvo, 

assim  diante dos desafios propuseram quatro  tipos de estudos metodológicos que 

são: estudos exploratórios, experimentais, observacionais e translacionais, o qual 

discorreremos um pouco por ser o modelo desse trabalho.  

O termo translacional surgiu do domínio biomédico, por haver transferência de 

conhecimento das ciências básicas para outros estudos, implementando com isso 

novos conhecimentos práticos, como o próprio exemplo da cartilha.  

Esse trabalho propõe implementar e implantar conhecimentos e achados 

provindos do mundo real, embasados na pesquisa bibliográfica efetuada junto às 

bibliotecas de referência, constituindo de base conceitual para os descritores da 

cartilha: atividade física, climatério e estilo de vida integrada a educação para 

adultos. 

Tendo ainda em sua formatação estratégias educativas que facilite a 

interação da cartilha com a mulher leitora, contribuindo para aquisição de 

conhecimentos de quem a leia, e ainda contendo avaliação do resultado esperado, 

no caso da cartilha.  
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

Após concepção dos conteúdos teóricos e fechamento do projeto para 

formatação da cartilha (Apêndice A), realizou-se levantamento on-line em bibliotecas 

de referência (BVS, Google Acadêmico e Bireme), e em sites oficiais de 

representação de classe profissional(Conselho Federal de Educação Física, 

Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo, Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, e  Sociedade Brasileira de Cardiologia) , para identificar a existência 

de cartilha educativa de atividades físicas para a mulher no climatério, tendo como 

público alvo mulheres no climatério, de 45 a 60 anos, e frequentadoras do sistema 

público de saúde. Usamos como descritores: atividade física, climatério e estilo de 

vida de forma integradas com educação para adultos ou termos semelhantes. 

Também procuramos verificar se as cartilhas existentes teriam como público alvo 

mulheres no climatério congregando na mesma cartilha os descritores citados. 

No contexto de ter como público-alvo da cartilha mulher no climatério, 

portanto, mulheres adultas, que já possuem uma longa história de vida, com boas e 

traumatizantes experiências ao longo do período de sua vida, nos perguntamos 

como fazer para que a cartilha fosse capaz de informar e contribuir com a educação 

dessa mulher a ponto de impactar seu estilo de vida. 

Considerando que além da fundamentação teórica que poderia proporcionar 

informações relativas às suas condições de saúde específicas da transição 

menopausal, incluímos  alguns instrumentos  que proporcionasse interação do estilo 

de vida das mulheres com a cartilha. 

Nahas et al. 25 desenvolveram um instrumento denominado ‘Pentáculo de 

Nahas’, que é usado para avaliar o estilo de vida de uma pessoa, ou de um grupo de 

pessoas (considerando os escores médios para um determinado grupo), 

constituindo-se em um instrumento já validado 26, que avalia o estilo de vida pelas 

cinco (5) dimensões que o compõe (figura 1), a saber: 

Nutrição: o Pentáculo procura identificar se a pessoa faz regimes 

alimentares, que colocam em risco a integridade física da pessoa, e se há 

disposição da pessoa em promover alteração no estilo alimentar, na perspectiva de 

que os benefícios virão em médio prazo.  



32 
 

Estresse: entendendo que vários são os fatores que contribuem para esse fator, a 

OMS considera o stress como uma questão epidemiológica global 25. Estudos 

apontam duas formas de estresse, o ‘eustress’ como situação positiva e estimulante, 

e o ‘distress’ como negativo e desgastante. O grande problema recai justamente na 

capacidade de o indivíduo em conseguir perceber que está recebendo um estímulo 

negativo (distress), e ser capaz de promover uma ação positiva (eustress) para se 

manter equilibrado. 

Relacionamentos: corresponde a capacidade de relacionar-se com qualidade com 

outras pessoas, e isso independentemente de sua condição física, social e 

financeira. Estudos têm apontado que mesmo diante de situações adversas, se o 

indivíduo consegue ter um relacionamento saudável com os de seu meio, isso tem 

contribuído para melhorar sua percepção de bem-estar.  

Comportamento preventivo: definidos como os hábitos de vida capazes de 

preservar ou não a integridade do indivíduo em condições habituais, tais como, uso 

do cinto de segurança, uso de protetor solar, uso de preservativo, observação de 

princípios ergonômicos, uso de equipamentos de segurança no trabalho, não fumar, 

ingestão moderada de bebidas alcoólicas, não usar drogas, e outras situações 

capazes de prevenir possíveis situações de risco. 

Atividade física: o avanço tecnológico tem trazido inúmeras vantagens e conforto 

ao ser humano, porém o mesmo avanço tem favorecido para o aumento do 

sedentarismo, contribuindo principalmente com aumento da obesidade e de doenças 

cardiovasculares, assim, é importante o estímulo e orientação para a prática da 

atividade física, mesmo que agregada nas ADVP (Atividades Diárias da Vida 

Prática), pois o sedentarismo está associado como um fator de risco primário a 

saúde  27–29. 
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Figure 1 - Pentáculo de Nahas, demonstrando a interrelação dos fatores associados 

ao estilo de vida (exemplificado pelas cores já assinaladas) 

 

 
Para o preenchimento da figura do Pentáculo, que se encontra com os 

espaços vazios e incolores, deve ser fornecido cinco lápis de diferentes cores: lápis 

amarelo, vermelho, lilás, verde e azul. Estes serão utilizados para preencher cada 

dimensão avaliada pelo Pentáculo, o que permitirá ao indivíduo perceber qual das 

dimensões ele está com maior ou menor aproveitamento. Durante a leitura do 

trabalho original de Nahas et al. 25 e do estudo de validação26 do Pentáculo, não 

encontrei  correlação entre as cores e as dimensões avaliadas, sendo  cada cor de  

livre escolha da pessoa, para o preenchimento de cada dimensão,  pois afirma 

Nahas25 que o importante é dar o aspecto colorido ao Pentáculo, exemplo figura 1, 

para facilitar a visualização do resultado e  impactar a pessoa avaliada. 
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Ainda na aplicação do Pentáculo de Nahas deve-se seguir os respectivos 

procedimentos: 

Primeira etapa: é fornecida a pessoa um lápis preto ou caneta e o questionário de 

avaliação do perfil do estilo de vida (anexo A) contendo perguntas das 5 dimensões. 

Segunda etapa: a pessoa deve ler o questionário, e responder os itens conforme 

orientação a seguir (tabela2): 

 

Tabela 2 - Escala de pontuação das questões, associados aos fatores e dimensões 

do estilo de vida do Anexo A 

Fonte: Nahas et al.25 

 

Observando que, as respostas vão de zero a três, ou seja, quanto mais perto de 0 

(zero), significa ausência total da característica no estilo de vida, ou seja negativo. 

Essa situação indica que a pessoas precisa ser orientada para mudar seu 

comportamento naquele item. Quanto mais perto de três (3), tem significado positivo 

do comportamento avaliado, nessa situação, deve-se reforçar a importância da 

pessoa em manter o padrão de vida no item avaliado. 

 

Terceira etapa: forneça os lápis coloridos para a pessoa.   

 

Quarta etapa: considerando as respostas, procure colorir a figura do Pentáculo 

construindo uma comunicação visual do seu estilo de vida, conforme orientação a 

seguir: 

 Deixe em branco se você marcou 0 para o item 

 Preencha do centro até o primeiro círculo se você marcou 1 

 Preencha do centro até o segundo círculo se você marcou 2 

 Preencha do centro até o terceiro círculo se você marcou 3 

Pontuação Preenchimento 

0 Absolutamente não faz parte de seu estilo de vida 

1  As vezes corresponde ao seu comportamento 

2 Quase sempre verdadeiro no seu comportamento 

3  
A afirmação é sempre verdadeira no seu dia a dia, faz parte de 

seu estilo de vida 
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Quinta etapa: conforme suas respostas, visualize seu Pentáculo e análise as áreas 

que precisam ser trabalhadas, entendendo que, quanto menos triângulos 

preenchidos em uma determinada área avaliada, maior será a necessidade de 

intervenção para mudança de comportamento. 

 

Sexta etapa: resultado, a partir da dimensão atividade física, observar que há do 

centro para fora os números 1, 2 e 3, e para efeito de contagem todos os pequenos 

triângulos nas mesmas posições possuem o mesmo peso. 

Até 15 pontos - negativo 

16 a 30 pontos – intermediário (pode melhorar) 

31 a 45 pontos – positivo 

 

O mais importante, é constatar qual ou quais itens merecem mais atenção, 

para poder orientar em como fazer pequenas mudanças em seu estilo e vida, de tal 

modo, que possa lhe trazer benefícios.   

Um ponto forte do Pentáculo é seu autopreenchimento e a utilização das 

cores,  contribuindo para que a pessoa que está respondendo tenha melhor 

entendimento da avaliação. A inserção do Pentáculo de Nahas na cartilha, é 

norteador de dimensões envolvidas na vida de mulheres no climatério, propiciando 

sua própria análise com possibilidade de prescrição  individualizada de orientações 

terapêuticas e de orientações para mudanças em suas práticas de vida.  

Procuramos consultar a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

para saber se havia definições de normas técnicas pré-estabelecidas pela ABNT 

para elaboração de cartilhas. Como não encontramos nenhuma referência de 

trabalho cientifico no site da instituição relativa à produção de ‘cartilhas’, optamos 

por produzir um material que permitisse atingir os nossos objetivos com liberdade de 

diagramação. 

Concluída essa etapa houve reunião técnica com o designer para definir 

questões para a formatação da cartilha tais como as imagens ilustrativas, tamanho, 

forma, material a ser usado, tipos de letras, etc. As imagens foram selecionadas em 

um banco de dados chamado  ´´depositphotos``a que é pago, e o designer possui 

licença para uso das imagens ali contidas. Exceção as fotos das duas mulheres das 

                                                            
a pt.depositphotos.com – programa pago – que dá direito de acesso e livre uso das imagens de todo acervo, aos 
assinantes do banco de dados 
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páginas 16 e 17 da cartilha, que foram fotos tiradas especificamente para uso na 

cartilha, sendo que cada uma das mulheres voluntárias para tirar as fotos assinaram 

o Termo de Cessão de Direito de Uso de Imagem e Diretos Patrimoniais, conforme 

Apêndice B, elaborado pela Advogada Dra. Isaura Helena Mello de Matos, e no 

momento da tomada das fotos, houve a colaboração para ajustes posturais da Profa. 

Andrea Marques de Oliveira e Silva, especialista em Educação Postural/FMU e em 

Atividade Física para Grupos Especiais (Obesos, Diabéticos e Cardiopatas) /Gama 

Filho. 

Com relação ao número de páginas, inicialmente não havia a definição de 

quantas seriam as páginas que comporiam a cartilha, somente pré-estabelecido que 

ela teria a quantidade suficiente de páginas para que todos os temas estabelecidos 

pudessem estar contidos, porém dando atenção para que ela não ficasse muito 

extensa e  com uma leitura cansativa para a pessoa, o que após ajustes  definiu-se 

em 24 páginas pedagogicamente  distribuídas entre textos, figuras humanas, figuras 

do pentagrama, da pirâmide alimentar, tabelas, fotos e planilhas de treinamentos. 

As cores da cartilha foram dispostas em composições diferentes em cada 

página seguindo tendência da arte gráfica atual, conforme orientação do designer 

que contribuiu em sua criação. 

Com o designer informei qual seria a sequência pedagógica dos assuntos, e a 

disposição dos textos e das imagens que comporiam a cartilha na distribuição dos 

assuntos que assim ficaram: 

 Capa com o tema; 

 Contracapa: apresentação; 

 Índice: com distribuição dos assuntos conforme as páginas da cartilha; 

 Pagina 4: o que é climatério, como acontece o climatério e órgãos envolvidos;  

 Página 5: esclarecendo que climatério não é doença, e seus sintomas; 

 Página 6: expectativa de vida pós climatério e importância de um estilo de vida 

saudável; 

 Página 7: apresentação do Pentáculo de Nahas como instrumento de avaliação 

do bem-estar; 

 Páginas 8 e 9: diálogo e orientação alimentar; 

 Página 10: atividade física e seus benefícios para a mulher na menopausa; 

 Página 11: princípios para a boa prática de atividade física; 
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 Página 12: sugestões de melhores atividades físicas para a mulher na 

menopausa; 

 Páginas 13 e 14: orientações para controlar a intensidade da atividade física; 

 Página 15: orientação e sugestões de alongamentos para serem feitos no início 

da atividade física; 

 Páginas 16 e 17: sugestões de exercícios de fortalecimento para coxa, ombros, 

trapézios, posteriores das pernas, peitoral, braços, glúteos e uma  planilha de 

orientação para 12 semanas com números de séries e repetições; 

 Página 18: orientação de como manter a caminhada em uma intensidade segura 

para o sistema cardiovascular e uma planilha de orientação para 12 semanas; 

 Página 19: dicas para praticar atividades físicas; 

 Páginas 20 e 21: PAR-Q 1 (teste de prontidão para a prática da atividade física); 

 Páginas 22 e 23: avaliação do perfil do estilo de vida e seu preenchimento; 

 Página 24: importantes dicas para o cuidado da saúde. 

 

E com a finalização de um “boneco” da cartilha, foi possível a apresentação 

desta para a apreciação de um grupo de senhoras com o perfil de pacientes a ser 

atingido pela cartilha (mulheres no climatério). 

Por último consideramos que seria fundamental a análise técnica da forma e 

do conteúdo da cartilha por profissionais especializados nos temas em questão. 

Dessa forma convidamos o Dr. Millen Pucci, médico especializado em medicina 

esportiva, Prof. Dr. José Fabián Uriarte Castro, professor de educação física da 

UFSC e Prof. Dr. Ulisses Del Nero, doutor em ginecologia. 
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5 RESULTADOS 

 

A busca por outros exemplos de cartilhas com os mesmos objetivos da nossa, 

revelou-se infrutífera, pois encontramos muitas cartilhas abordando os temas 

climatério, atividade física e qualidade de vida, contudo a única que continha todos 

os descritores foi aquela produzida pela Associação de Obstetrícia e Ginecologia do 

Estado de São Paulo (SOGESP), ainda assim essa cartilha somente é oferecida em 

ambiente virtual, e o tema atividade física fica incluído entre muitos outros temas 

relativos ao climatério. 

Convidamos quatro mulheres na faixa etária do climatério, que não faziam 

atividades físicas, para apreciação e devidas observações sobre o que elas não 

teriam entendido na cartilha, para que ela pudesse ser melhorada. Essas mulheres 

que fizeram a apreciação da cartilha são mães e avós que levam suas filhas ou 

netas todos os sábados no Centro Esportivo Padre André Pierone – Jd. Simus, 

localizado na Rua Doutor Américo de Figueiredo, nº 1200 – Jardim Simus, em 

Sorocaba/SP, das 14:00 ás 15:30 horas, para fazerem aulas de ballet no projeto 

desenvolvido em parceria entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a SABS - Jd 

Simus (Sociedade de Amigos de Bairros do Jardim Simus), como algumas delas 

permaneciam no local pelo período de tempo de cerca de 1:30 hora esperando o 

término da atividade nós aproveitamos o momento e convidamos essas senhoras a 

nos ajudar. Portando uma cópia ´´boneco`` da cartilha, me aproximava até essas 

senhoras que lá estavam, me apresentava e me identificava, em seguida, informava 

sobre a cartilha, explicando que ela ainda estava em formatação, sendo seu 

conteúdo voltado a informar o que ocorre no corpo feminino no período do 

climatério, orientando-as para a prática da atividade física e hábitos saudáveis e 

como essas atitudes podem ajudar o corpo feminino nesse período de vida da 

mulher. Assim sendo, meu objetivo com elas, era saber se haveria ali algumas 

mulheres que poderiam voluntariamente ler a cartilha, e de seu próprio olhar analisa-

la, e após preencher a ficha de sugestões para cartilha, precisando para isso, 

somente ter entre 45 e 60 anos, saber ler, escrever e aceitar participar. No entanto 

elas alegavam que a leitura tiraria a atenção delas das crianças, pois estavam ali 

para cuidá-las, e que até que gostariam de ajudar fazendo a leitura, mas que não 

ficariam a vontade em ter que escrever ao final. Na tentativa de conseguir mais 
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voluntárias foram feitas outras 3 visitas em dias diferentes nesse mesmo local e 

horário. Ainda assim, o número de mulheres dispostas a ser voluntárias foi de 4, 

sendo que 2 delas tinham formação escolar básica, 1 tinha formação superior 

incompleta e 1 com formação superior completa. A média etária foi de 54,5 anos, 

tendo a mais nova 45 anos e a mais velha 60 anos. Na análise global feita pelas 

mulheres, obtivemos as seguintes sugestões:  

Voluntária A: Elogiou a cartilha, que tudo estava muito bom, e afirmou que nada 

teria a sugerir para melhorar a cartilha; 

Voluntária B: Sugeriu aumentar o tamanho das letras e diminuir conteúdo em cada 

uma das páginas; 

Voluntária C: Elogiou a iniciativa, e que tudo estava muito bom, e nada teria a 

sugerir para melhorar a cartilha; 

Voluntária D: Sugeriu aumentar o tamanho das letras. 

 

Após essa avaliação, houve nova reunião técnica com o designer para 

viabilizar as alterações sugeridas pelas leitoras, e após aprovação do orientador 

chegou-se a formatação final da cartilha, ficando a distribuição dos assuntos na 

seguinte ordem: capa, apresentação, índice, explicação do que é o climatério e seu  

quadro clínico, a apresentação do Pentáculo de Nahas, hábitos saudáveis e 

explicação sobre a pirâmide alimentar, orientações específicas sobre a atividade 

física nessa fase de vida, quais as melhores atividades físicas para a mulher na 

menopausa, como calcular a zona alvo de treinamento, como medir a frequência 

cardíaca, dicas e sugestões práticas para fazer atividade física, sugestões de 

exercícios, programa para prática de caminhada,  ficha para preenchimento do teste 

PAR-Q ( Questionário de Prontidão para Atividade Física), referência bibliográfica e, 

finalmente, um passo-a-passo para início da prática de atividade física. 

Por último recebemos as análises dos profissionais técnicos com parecer 

sobre a cartilha. O Prof. de educação física considerou que a cartilha precisava 

alterar o tema da página 23, que contém o Pentáculo em branco para ser preenchido 

pela leitora, incluir nome dos autores do Pentáculo e diminuir informações do passo 

a passo, no entanto  a linguagem é acessível e clara para o público leigo e que, 

qualquer pessoa que à leia deverá entender seu conteúdo, que sucintamente 

contém importantes informações que para ele, somente a questão que fala sobre  o 

controle da intensidade do exercício caberia uma reflexão sobre outra forma de 
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abordagem do tema, que ainda ficasse mais simples, embora  a tabela, o desenho,  

e toda cartilha esteja muito clara, e já em condição de ser distribuída; Por outro lado 

o médico especializado em medicina esportiva afirmou que as informações contidas 

na cartilha são de ótima qualidade, que os tópicos também foram abordados de 

forma clara,  e seu formato de pergunta e resposta no texto é um ponto forte e com 

acessibilidade as pessoas leigas, e por último o professor de ginecologia afirmou 

que as tabelas de tempo de exercícios e números de repetições são importantes, 

mas poluem o visual da cartilha e desestimulam a leitura, pois possuem detalhes 

que o leigo não costuma da importância. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Quando pretendemos atuar na educação de adultos, constatamos que essa 

também não é uma tarefa simples. Pinto 30, educador, filósofo e pesquisador em 

educação cita em sua obra intitulada ‘SETE LIÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS’ que a educação é uma tarefa social e que nada está isenta dela. É uma 

situação onde todos se educam em toda a vida, e o simples fato de pertencer a uma 

sociedade implica em sempre estar em processo de se educar, por conta das 

exigências que as tarefas (desafios) sociais exigem do indivíduo por toda sua vida. E 

ainda, por conta das pessoas ao longo de sua vida, sofrer mudanças em seus 

significados, passar pelo desenvolvimento corporal e psicológico, a educação é um 

processo permanente na vida da pessoa por conta do social, pois a capacidade do 

ser humano em responder estímulos o faz criar novos hábitos, o que segundo o 

autor é inerente ao ser humano. O mesmo autor também afirma que, quando o 

material educativo utiliza um método que explora a linguagem simples das pessoas, 

suas relações sociais, crenças e valores, isso contribui para a pessoa pensar sobre 

si, descobrindo suas causas de atraso em áreas de sua vida. A pessoa assim 

adquirirá maior consciência sobre essas áreas. Ressaltando que o fato de serem 

pessoas adultas dotadas de uma consciência já formada, cujos hábitos de vida que 

podem ser contrariados para serem modificados, deve-se despertar a consciência 

da necessidade desta mudança, que será seguida de uma reflexão sobre o assunto 

para obtenção dos benefícios inerentes às mudanças 

O desenvolvimento desse trabalho foi a construção de uma manual para 

elaboração de cartilha educativa de atividades físicas para a mulher no climatério, 

utilizando-se da linguagem coloquial para favorecer a interação entre a leitora e a 

cartilha, abordando o período em que a mulher entra no climatério e seu impacto na 

dimensão emocional e corporal. 

Vários fatores poderão intervir na interpretação do material na hora da leitura, 

pois cada mulher tem seu mundo, sua verdade que podem intervir na interlocução 

cartilha com a leitora. Por isso mesmo optou-se por uma linguagem acessível e pela 

não inserção de termos técnicos sem a necessária explanação de seu significado, 

dessa forma o material da cartilha poderá ser oferecido a mulheres com diferentes 

níveis de escolaridade. 
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Considera-se que a informação seja muito importante para a mulher no 

climatério, pois permitirá que ela inicie uma busca de maiores conhecimentos desse 

novo período de sua vida com profissionais da saúde sobre práticas de vida 

saudável, e com práticas de atividade física combater o sedentarismo e os 

potenciais agravos a saúde, como obesidade, controle do diabetes mellitus, redução 

no risco de desenvolver hipertensão arterial, redução no risco de desenvolver câncer 

de cólon e redução no risco de morte prematura.31 

Buscamos aprimorar o instrumento ‘cartilha’ com a leitura crítica e sugestões 

de mulheres que seriam o alvo da cartilha e de profissionais técnicos com 

conhecimento do conteúdo versus os objetivos pretendidos pela cartilha. Pela 

análise das respostas favoráveis, concluímos que esta etapa foi fundamental para 

aprimorar o instrumento e referendar seu uso. 

A revisão na literatura também mostrou que a atividade física para a mulher 

no climatério, deverá ser feita em intensidade variáveis de 40 a 75% do VO2máx 

(volume máximo do oxigênio) ou de 55 a 85% da FCmáx (frequência cardíaca 

máxima), para obtenção dos melhores resultados, sendo essa considerada via de 

regra a maior intensidade da atividade física nessa fase de vida 10,12,32,33, assim 

consegue-se impactar positivamente as condições de vida da mulher no climatério 
12,32, influenciando sua capacidade de executar as tarefas habituais do dia a dia e 

ampliando sua autonomia. 

Para Zamai e Bankoff3 a atividade física é entendida como qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos que resultem num aumento de gasto 

das reservas energéticas, incluindo atividades físicas esportivas e de lazer, voltada a 

melhorar a capacidade funcional da pessoa.  

Vários estudos apontam os benefícios da atividade física para mulheres mais 

velhas, e a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva (SBMEE)33, orienta que 

todas as pessoas com mais de 35 anos, devam realizar uma avaliação médica antes 

de iniciar qualquer prática esportiva. Pois o organismo antes de se beneficiar da 

atividade física primeiro passa por um período de estresse, e não raramente levando 

algumas pessoas ao “overtraining” (excesso de treinamento), e suas consequências, 

tais como: insônia, perda de apetite, irritabilidade, cansaço fora do habitual, falta de 

ar, sensação de tontura, dor de cabeça, e diminuição da adesão ao programa de 

atividade física, o que seria indesejável. 
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Para Tubino 34, a intensidade da atividade física no momento de execução do 

exercício está intimamente ligada ao fenômeno do estresse, que para ele por conta 

do desconforto causado, é um dos fatores que contribui para baixa adesão de 

pessoas a esta prática. Pois durante a atividade física há quebra no estado de 

equilíbrio do organismo, estado de homeostase, acontecendo em seguida a 

supercompensação, sendo que é nessa fase que acontece a adaptação do 

organismo à atividade física. Portanto, o estímulo causado pela atividade física não 

pode ter intensidade insuficiente para não acarretar adaptação no organismo e 

também não deve ser em intensidade alta demais para não causar danos ao 

organismo, nesse contexto a cartilha contém informações que orientará a leitora 

quanto a intensidade do exercício, combatendo os conhecidos riscos associados ao 

sedentarismo35 por seu efeito deletério, entre eles diminuição da capacidade 

ventilatória, menor capacidade de captação de oxigênio pelo organismo, aumento da 

composição lipídica plasmática, prejuízo na hemodinâmica sanguínea e facilidade 

para o sobrepeso, entre outros. 

Considerando-se que a mulher no climatério está em processo natural de 

envelhecimento de seu corpo, sendo necessária a aplicação gradual da atividade 

física respeitando os períodos de adaptação do organismo que devem ser de duas a 

três semanas na mesma carga de trabalho para depois fazer alteração de carga, e a 

cada dois ou três ciclos de duas semanas36 intercalar com uma semana de atividade 

com menor intensidade, dando oportunidade para que a Síndrome Geral da 

Adaptação (SGA)37, gradualmente promova na mulher com climatério os benefícios 

biológicos da prática regular da atividade física. Esses benefícios já estão bem 

estabelecidos e são15: 

 Aumento da massa magra e redução na massa de gordura; 

 Aumento na força muscular, que é imprescindível para evitar a perda 

proporcionada pelo sedentarismo, e auxilia na realização das atividades diárias; 

 Melhora na capacidade das veias e do coração no bombeamento sanguíneo, 

como consequência do fortalecimento do músculo cardíaco e dilatação das veias;  

 Melhora no equilíbrio, o que irá contribuir para prevenção de quedas, uma vez 

que há aumento na incidência de queda para pessoas mais velhas; 
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 Melhora a disposição física e a vontade de viver. Corroborando com Neves 32, 

que em seu estudo verificou-se que a atividade física promove a redução da 

ansiedade, depressão, e do estresse. 

 

Em relação às dimensões funcionais que compõe a aptidão física 

relacionadas a saúde38; função cardiorrespiratória e funções musculoesquelético 

(força, resistência muscular e flexibilidade) os mesmos poderão continuar 

aumentando até os 25 a 40 anos de idadeb, desde que exista a regularidade nas 

práticas de atividade física e tipos de atividades adequadas. Contudo, a partir dos 50 

anos o declínio pode ser acelerado.39 E a percepção dessa perda de força por parte 

da pessoa que está em processo de envelhecimento, pode contribuir para que haja 

menor interesse de sua parte em participar de programas de atividade física, 

favorecendo o ganho de massa de gordura corporal. 

Bankoff e Zamai3, citam que a OMS, o CDC e o ACSM recomendam 30 

minutos por dia de atividade física contínua, como caminhada, ciclismo ou jogging 

ou fracionada em blocos de 15 minutos ao dia, ao menos 5 dias da semana, para 

impactar positivamente no sistema cardiovascular, prevenindo aparecimento de 

placas nas artérias que irrigam o músculo cardíaco, e provocando a diminuição da 

frequência cardíaca no estado de repouso e na resposta fisiológica nas atividades  

habituais da vida diária. 

Para Matsudo40 as indicações para a prática de atividades para a população 

que está em processo de envelhecimento, devem seguir as descrições abaixo 

descritas: 

Exercícios aeróbios: para a promoção e manutenção da saúde o idoso deve 

realizar atividades aeróbicas de intensidade moderada pelo menos 30 minutos 

diárias em 5 dias da semana; 

Fortalecimento muscular: exercícios com peso realizados em 1 uma série de 10 a 

15 repetições envolvendo um número de 8 a 10 diferentes exercícios que trabalhem 

grandes grupos musculares, 2 ou 3 vezes por semana; 

Flexibilidade: exercícios com duração de pelo menos 10 minutos, envolvendo 

grandes grupos musculares e tendões, por 10 a 30 segundos, procurando trabalhar 

                                                            
b  Dado apresentado verbalmente em aula de especialização de Bioquímica da Preparação 
Física/Instituto de Cultura Física de Moscou/1996 pelo Prof. Ph.D. Ivanovich Volkov, como resultado 
encontrado pelo instituto em pesquisas de força muscular. 
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o máximo de articulações em 3 a 4 repetições de cada movimento estático, todos os 

dias de atividade aeróbica e de fortalecimento; 

Equilíbrio: esses exercícios devem ser repetidos 3 vezes por semana. 

 

Já Daneres e Voser 41, realizaram em 2013 um estudo de revisão bibliográfica 

sobre a prática da atividade física regular e sua importância na qualidade de vida na 

população que está no processo de envelhecimento, e o resultado comprovou o 

importante papel do exercício físico para uma vida saudável das pessoas que estão 

envelhecendo, mostrando os respectivos benefícios da atividade física: 

 Preservação da autonomia física; 

 Melhora as condições musculares (força e resistência) e articulares (mobilidade); 

 Melhora a flexibilidade; 

 Previne e melhora as condições cardiorrespiratórias e a circulação periférica; 

 Previne a obesidade; 

 Previne a osteoporose; 

 Melhora a postura, a coordenação motora e o equilíbrio; 

 Desenvolve a autoconfiança, a autoimagem e a socialização (quando os 

exercícios são feitos em grupo). 

 

Portanto, considerando o levantamento bibliográfico feito para embasamento 

da cartilha, encontramos vários estudos que relacionavam a importância do combate 

ao sedentarismo, e os benefícios da atividade física na qualidade de vida e na 

condição de saúde das mulheres no período do climatério, o que corrobora com a 

proposta da cartilha. A revisão bibliográfica também propiciou importante reflexão 

sobre a premissa educativa da cartilha. Pinto30, como citado anteriormente, em sua 

obra afirma que educação é uma tarefa social, e um processo continuo em toda vida 

da pessoa por conta de exigências (desafios) sociais, e que as pessoas tem 

mudança de significados e de valores ao longo de suas vidas, sendo necessário que 

o método utilizado respeite essas vidas e suas características, proporcionando 

reflexão e viabilizando a possibilita de haver mudança em seu estilo de vida, o que é 

inerente somente ao ser humano. 
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Não sabemos se efetivamente a cartilha será capaz de influenciar a mulher 

leitora que está na fase do climatério a mudanças de comportamento que redundem 

em ganhos para sua saúde física, emocional e social.  

Em 1996 nomeado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de 

Sorocaba, como membro de uma equipe multidisciplinar ocupei minha vida 

profissional em trabalhos de atividades físicas voltados a mulheres mais velhas com 

a implantação e implementação do projeto Reflorescer de Atenção ao Idoso, voltado 

a pessoas com mais de 50 anos, em seguida fui membro do Conselho Municipal do 

Idoso de Sorocaba, participei do grupo que idealizou e implantou o projeto 

Caminhada em todos as UBS de Sorocaba e grupos de ginasticas para senhoras, 

sendo que por 15 anos estive a frente especificamente desse tema, e hoje coordeno 

23 grupos de ginastica para senhoras nos centros esportivos e locais cedidos em 

parceria para a prefeitura de Sorocaba.  

Portanto, todos esses projetos e anos me dão base para afirmar que a cartilha 

tem muitas possibilidades de aceitação, pois os questionamentos das senhoras 

durante as atividades são constantes, e em muito voltado aos temas abordados na 

mesma.  

Porém esse estudo que agora encerramos abre espaço para novos projetos 

que busquem aperfeiçoar o instrumento cartilha e avaliem sua eficácia.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados dos levantamentos bibliográficos nas bibliotecas de referência 

apontaram escassez de materiais educativos que agrupassem climatério, estilo de 

vida e atividade física, a despeito do conhecimento estabelecido dos vários efeitos 

positivos do exercício físico voltado a promoção da saúde especialmente nesta fase 

da vida da mulher. 

Embora segundo recentes estudos, esteja aumentando o índice de mulher 

brasileira sedentária, há consenso de que o combate ao sedentarismo seja 

fundamental para boa manutenção da saúde, e necessário que a mulher deve dar 

atenção ao seu estilo de vida prevenindo futuros agravos a saúde, impactando 

positivamente suas dimensões psicológicas, sociais e funcionais. 

Estudos demonstraram benefícios da atividade física para a mulher no 

climatério sobre fatores tais como: qualidade de vida, redução de percentual de 

gordura, prevenção de acumulo de gordura corporal e melhores índices de fatores 

de proteção para glicemia de jejum. 

A proposta de uma cartilha abordando o tema atividade física, composta por 

diferentes cores, figuras, desenhos e questionário proporcionando interação entre a 

leitora, e sua formatação poderá ampliar a adesão das mulheres às suas 

orientações. 

Os indivíduos convidados a avaliar a cartilha (leigos e com formação técnica) 

em diferentes estágios de sua formatação,  embora tenham emitido sugestões que 

foram observadas, consideraram o instrumento relevante e bem realizado. 

A estruturação de forma pedagógica direcionada para adultos deverá 

proporcionar reflexão da mulher, que também poderá utilizar o instrumento como 

referência educativa para iniciar novas práticas voltadas ao estilo de vida ativo, 

beneficiando-se dos efeitos benéficos advindos da prática da atividade física.  

Quanto a subvenção financeira para impressão, a cartilha será apresentada 

ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde de Sorocaba/Puc - PET-

Saúde que é regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 

2010, inspirado no Programa de Educação Tutorial - PET, do Ministério da 

Educação, que tem como base o fortalecimento da atenção básica e vigilância da 

saúde com ações intersetoriais. Na perspectiva de a apreciação ser positivo, a 

cartilha será gratuitamente distribuída no sistema público de saúde de Sorocaba, 
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através dos serviços que atendem mulheres no climatério, tornando-a acessível as 

usuárias do sistema público de saúde.   
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Apêndice B -  TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E 

DIREITOS PATRIMONIAIS 

 

Eu, ____________________________________________, nacionalidade _____________, 

estado civil ___________________, profissão ________________, inscrito no CPF sob o nº 

_____________________ e RG sob o nº ___________________, autorizo o uso da minha 

imagem para fins de divulgação e ou publicidade do trabalho acadêmico 

_________________________________________________________________________, 

bem assim a cessão de todo e qualquer direito autoral patrimonial resultante de eventuais 

produtos decorrentes da contratação, nos termos do art. 111 da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

 

Sorocaba, _____/_____________ de 2015. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

RG e Assinatura 
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ANEXO -  QUESTIONÁRIO DO PENTÁCULO DE NAHAS PARA AVALIAÇÃO DO 

ESTILO DE VIDA 

Fonte:  Revista Brasileira de Atividade Física. Volume 5. Número 2, 2000 


