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RESUMO  

As mulheres são a maioria na população do Brasil e as principais usuárias do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Historicamente, a assistência à saúde feminina foi 

limitada a demandas da gravidez e parto. A atual Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher reforça a importância do olhar para as mulheres na fase 

do climatério/menopausa. O objetivo deste trabalho foi descrever a experiência de 

um grupo de promoção à saúde de mulheres, realizado por graduandos em 

Enfermagem, em uma unidade básica de saúde do município no interior do estado 

de São Paulo. Tratou-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 

proveniente do trabalho realizado com grupo de mulheres na fase do 

climatério/menopausa. A metodologia utilizada para o grupo foi: rodada e 

apresentação das participantes; práticas de alongamento corporal; exercícios de 

fortalecimento principalmente em membros inferiores (coxa), glúteos, musculatura do 

assoalho pélvico e abdômen; técnicas de relaxamento ou de automassagem; roda 

de conversa para elaboração das práticas realizadas e encerramento. O grupo se 

configurou com aproximadamente sete mulheres, entre 40 a 70 anos. Por ser uma 

atividade coletiva, o compartilhamento e troca das informações, bem como das 

experiências, vivências e sofrimento oportunizaram as mulheres a incorporação de 

aprendizados que influenciam em mudanças de comportamento e tem efeitos 

positivos na autoestima. Entendemos que esse grupo se apresenta como uma 

estratégia potencial para a enfermagem e demais profissionais de saúde, por seu 

olhar interdisciplinar, com a apropriação de novos conceitos e abordagem integral 

das usuárias.   
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INTRODUÇÃO 

As mulheres são a maioria na população do Brasil e as principais usuárias do 

SUS. Historicamente, a assistência à saúde feminina foi limitada a demandas da 

gravidez e parto. A atual Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

reforça a importância do olhar para as mulheres na fase do climatério/menopausa. 

(BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de assistência à Saúde. Saúde da família: 

uma estratégia para reorientação do modelo assistencial. Brasília: Ministério da 

Saúde; 1997.)  

Algumas questões no âmbito psicossocial, como a autoimagem, o papel e relações 

sociais, e os projetos de vida influenciam diretamente na saúde física e mental das 

mulheres nessa fase. Além dessas questões, existe em nossa sociedade uma 

discriminação contra as pessoas por sua idade cronológica; nas mulheres, esse fato 

acontece não só em relação a mudanças físicas, mas também pela supervalorização 

da maternidade. Entretanto, a menopausa significa apenas o fim do período da 

fecundidade, e não do período produtivo ou da sexualidade (Brasil. Ministério da 

Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de  Ações Programáticas 

Estratégicas. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2008.192 p. – (Série A. 

Normas e Manuais Técnicos) (Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – 

Caderno, n.9). 

          O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde como uma fase 

biológica da vida e não um processo patológico, que compreende a transição entre o 

período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher. A menopausa é um 

marco dessa fase, correspondendo ao último ciclo menstrual, somente reconhecida 

depois de passados 12 meses da sua ocorrência e acontece geralmente em torno 

dos 48 aos 50 anos de idade (BRASIL 2008). 

A população feminina brasileira totaliza mais de 98 milhões de mulheres. 

Nesse universo, cerca de 30 milhões têm entre  35 e 65 anos, o que significa que 

32% das mulheres no Brasil estão na faixa etária em que  ocorre o climatério MS 

2008). 

Os profissionais de saúde que atendem a clientela feminina devem cuidar 

para que haja a maior efetividade possível. Os serviços de saúde precisam adotar 
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estratégias que evitem a ocorrência de oportunidades perdidas de atenção às 

mulheres no climatério. Isto é, evitar ocasiões em que as mulheres entram em 

contato com os serviços e não recebem orientações ou ações de promoção, 

prevenção e ou recuperação, de acordo com o perfil epidemiológico deste grupo 

populacional. Devem estar preparado para trabalhar questões relacionadas à 

promoção da saúde nos distintos ciclos de vida, em especial o de mulheres que 

rotineiramente é visto com maior frequência no período fértil. Considerando a 

necessidade de superação do modelo de cuidado vigente, em especial buscando 

redirecionar os caminhos para uma assistência integral à saúde da mulher, e a 

reorganização do cuidado a partir da atenção básica à saúde. 

Recomenda-se abordagem humanizada destas mulheres, com o mínimo de 

intervenção e uso de tecnologias duras possível, já que o reconhecimento do 

climatério é essencialmente clínico e a maior parte das manifestações pode e deve 

ser manejada com hábitos de vida saudáveis, medidas comportamentais e 

autocuidado. O envelhecer é um processo biológico, não patológico, exigindo dos 

profissionais da saúde o cuidado pautado em princípios éticos aliados a 

competências relacionais, aconselhamento, orientações e educação para a saúde e 

a qualidade de vida (BRASIL 2016). 

A promoção da saúde, como uma das estratégias de produção de saúde, ou 

seja, como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e 

tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribui na construção 

de ações que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde. No SUS, a 

estratégia de promoção da saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar os 

aspectos que determinam o processo saúde-adoecimento em nosso País – como, 

por exemplo: violência, desemprego, subemprego, falta de saneamento básico, 

habitação inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à educação, fome, 

urbanização desordenada, qualidade do ar e da água ameaçada e deteriorada; e 

potencializam formas mais amplas de intervir em saúde.( Ministério da Saúde: 

Política Nacional de Promoção a Saúde, 3ª edição Brasília- DF 2010. Página 10.) 
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OBJETIVO 

Desenvolver ações de promoção da saúde com mulheres no período do 

climatério/menopausa.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se da descrição dos resultados de uma experiência, a partir de um 

grupo que se apresenta como estratégia de cuidado de uma Unidade de Saúde da 

Família (USF) de um município do interior do estado de São Paulo, inserida na 

Interclínicas do Centro Universitário de Jaguariúna. 

Os dados foram levantados em média de 7 mulheres em período de 

menopausa com idades que variavam de 40 a 70 anos. Este quantitativo foi 

levantado pelo número de mulheres participantes do grupo em três anos 

consecutivos. 

A partir das queixas realizadas pelas mulheres e interesse em realizar os exercícios 

propostos ao grupo para fortalecimento do assoalho pélvico iniciamos uma 

sequência de exercícios com nosso auxilio para melhoria de dores e outros 

problemas relacionados com seus hábitos de vida. A maioria dos exercícios 

sequenciais foi inspirada pelo método de Kegel (Caldas,CP. Terapia comportamental 

para incontinência urinária da mulher idosa: uma ação do enfermeiro. Texto 

Contexto Enferm, Florianópolis, 2010 Out-Dez; 19(4): 783-8.) que consistem em 

contrair e relaxar a uretra com a ajuda da contração dos músculos levantadores do 

ânus, mantendo a contração por cinco segundos com intervalos de 10 segundos, 

abordamos também outros exercícios com o mesmo objetivo, incluindo 

fortalecimento dos membros inferiores e alongamentos que são realizados no início 

e no final de cada encontro para melhor prepara-las para os exercícios e ainda para 

trazer maior comodidade com as dores e flexibilidade.  

Ainda também realizamos nossas discussões sobre temas de sexualidade 

nessa faixa etária especifica que participam dos encontros realizados frente a 

cuidados pessoais visando a promoção a saúde e melhorias de qualidade de vida. 
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RESULTADOS 

 

Relato de Experiência 

O grupo teve seu início no ano de 2015 sempre no mês de Março dos 

seguintes anos até no presente de 2017. Neste ano retornamos no mês de março e 

contou com a presença de cinco mulheres. No primeiro encontro, realizado na 

UBS/Interclínicas ás terças-feiras sob tutoria de uma docente. 

Ao primeiro encontro houve uma breve explicação do trabalho que seria 

realizado e nossos objetivos frente ao grupo. Entre os 3 anos de realização do grupo 

o número de participantes variou de 5 a 10 pacientes com faixa etária variava de 40 

anos a 70. 

Ao total no mês de março tivemos 3 encontros que contamos com três 

principais momentos: realizamos aferição de pressão arterial, após realizamos uma 

sequência de alongamentos e em seguida exercícios para fortalecimento do 

assoalho pélvico que é nosso principal objetivo, realizamos auto massagem para 

relaxamento e finalizamos com uma roda de conversa onde durante os meses 

questões referentes a menopausa, artrite, osteoporose, varizes e problemas 

relacionados a coluna.  

Nessas discussões podemos perceber que de 10 pacientes 9 possuía alguma 

dessas queixas e muitas dúvidas referentes ao assunto, as discussões nos 

proporcionaram troca de experiências e mais conhecimento e esclarecimentos de 

dúvidas. 

No mês de abril contamos com quatro encontros, e também tivemos três 

principais momentos, realizamos aferição de pressão arterial, após realizamos uma 

sequência de alongamentos e em seguida exercícios para fortalecimento do 

assoalho pélvico, foram sete participantes. Neste mês abordamos dinâmicas de 

grupo para interação entre elas e formação de vínculo, buscando nas dinâmicas 

trazer momentos agradáveis e de descontração. 

No mês de maio tivemos também quatro encontros com sete participantes, 

tivemos três principais momentos, realizamos aferição de pressão arterial, após 

realizamos uma sequência de alongamentos e em seguida exercícios para 

fortalecimento do assoalho pélvico. Neste mês procuramos incluir novos exercícios. 

A realização de novos exercícios todas as semanas possibilitou a criação de um 
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vínculo maior para manter o público de sete participantes no grupo. Neste último 

momento trouxemos dinâmicas e esclarecimentos de dúvidas, técnicas de 

relaxamento e auto massagem deixamos aberto para que elas falassem de assuntos 

que tinham dúvida e que gostariam de falar no momento. 

 

 

O feedback dos encontros sempre foram muitos elogiosos, melhoras 

significativas físicas e psicológicas. Por meio da participação na atividade, as 

mulheres apresentaram maior disposição para o autocuidado, principalmente com a 

discussão sobre questões anatômicas até então desconhecidas. Por ser uma 

atividade coletiva, o compartilhamento e troca das informações, bem como das 

experiências, vivências e sofrimento oportunizaram as mulheres a incorporação de 

aprendizados que influenciam em mudanças de comportamento e tem efeitos 

positivos na autoestima.  

Algumas delas relatam diretamente aos profissionais de Enfermagem a 

melhoria da qualidade de vida em conjunto de atividades já praticas por elas. 

Relatam não só melhorias físicas, mas principalmente psicológicas e sociais, já que 

ali tiveram oportunidade de trocar informações como já citado e criação de um novo 

círculo de amizade entre elas e um bem-estar mental fantástico por expressarem 

que o grupo vai além do que é proposto, significam para elas uma maneira de 

terapia, ali encontram um dos seus preferidos momentos de lazer, descontração e 

relaxamento. 

40 a 46 
29% 

53 
14% 

55 a  67 
43% 

70 
14% 

Faixa etária 

40 a 46 53 55 a  67 70
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No Brasil temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS (PNPIC), para normatizar sua utilização no Sistema Único 

de Saúde, ampliando assim as possibilidades para garantia da integralidade na 

atenção à saúde. Visa também atender à necessidade de conhecer, apoiar, 

incorporar e implementar experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede 

pública de muitos estados e municípios do país. Tais sistemas e recursos envolvem 

abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de recuperação da 

saúde por meio de tecnologias eficazes, com ênfase na escuta acolhedora, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio 

ambiente e suas relações sociais. Há uma ampliação da visão  do processo saúde-

doença, valorizando o autocuidado (BRASIL 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste relato de experiência foram coerentes com a relevância 

que a literatura dá ao problema, pois há maior probabilidade das mulheres 

desenvolverem incontinência urinária à medida que envelhecem, e passam pelo 

período de climatério e não são assistidas.  

Entretanto, o grupo revela grande necessidade da promoção a saúde seja 

assistida, principalmente no caso de nossas participantes que passavam por 

períodos de climatério e menopausa e encontravam-se em fragilidade física e 

psicológica.  

Alongament
os 

28% 

Exercicios de 
fortalecimen

to do 
assoalho 
pelvico e 
membros 
inferiores 

27% 

Auto 
massagem 

18% 

Roda de 
conversa 

27% 

RESULTADOS OBTIDOS  
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A experiência com o grupo ressaltou também que o benefício dos exercícios 

vão além da melhora dos parâmetros físicos, pois receber atenção e auxilio e ser 

orientado por um profissional a respeito de como lidar com o seus problemas de 

uma visão holística vai além de uma estratégia de promoção da saúde. O 

autocuidado é a prática de atividades iniciadas e executadas pelos indivíduos em 

seu próprio benefício para manutenção da vida, da saúde e do bem estar. Deste 

modo contribuímos de maneira significante com o processo de busca para identificar 

as suas dificuldades em realizar atividades que visem o seu bem estar físico e 

mental. 

Entendemos que esse grupo se apresenta como uma estratégia potencial 

para a enfermagem e demais profissionais de saúde, por seu olhar interdisciplinar, 

com a apropriação de novos conceitos e abordagem integral das usuárias. Permitiu 

a abordagem do cuidado em vários níveis (promoção da saúde, prevenção de 

doenças, diagnóstico e reabilitação). Além disso, com a realização de exercícios, as 

mulheres se sentiram motivadas a participar da atividade e este foi um disparador 

para a discussão de questões emocionais e relacionadas à sexualidade.  

Finalmente, destacamos que tal intervenção segue paralelamente aos atuais 

dispositivos de atenção à saúde da mulher, com atividades direcionadas a mulheres 

fora do ciclo reprodutivo e gravídico-puerperal, muitas vezes esquecidas pelos 

serviços, possibilitando um espaço qualificado para usuárias que estão no climatério 

ou menopausa. 
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