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Resumo 

O presente estudo objetivou conhecer as consequências à saúde da mulher 

climatérica e a atuação da enfermagem, a fim de contribuir para uma melhor 

assistência e qualidade de vida durante esse período. Optou-se por uma revisão de 

literatura através de documentos levantados em livros e sítios da rede mundial de 

computadores como na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os 

critérios de inclusão dos referenciais foram: disponível em língua portuguesa, na 

íntegra, publicados entre 2012 e 2016. Foram excluídos aqueles artigos que não 

atendiam o objetivo do estudo. O período de busca de materiais foi de Abril até maio 

de 2017. Para tanto foram utilizadas 14 referenciais. Verificou-se que apesar de ser 

um período natural da vida da mulher, muitas encontram dificuldades na vivência da 

fase climatérica, onde sintomas surgem gradativamente, dentre os quais podemos 

citar as ondas de calor, indisposição física, dores articulares e ressecamento vaginal. 

Consequentemente, ocorre também o surgimento de alterações importantes no fator 

emocional, como maior irritabilidade, ansiedade e depressão, tornando mais 

suscetível o aparecimento de enfermidades. Conclui-se que para a atuação da 

enfermagem acontecer de forma eficaz é necessária a adoção de condutas de 

solidariedade, humanização no atendimento e aquisição de fundamentos científicos, 

capacitando o profissional a reconhecer essas necessidades e a prestar uma 

assistência de enfermagem integral, interativa e humanizada, exercendo o papel de 

educador na realização de ações preventivas, determinantes para que essas 

mulheres desfrutem com qualidade de vida necessária a fase do climatério.  

Palavras chave: Saúde da Mulher; Enfermagem; Climatério. 

 

Introdução 

O termo climatério provém do vocábulo grego “klimacter” e utiliza-se para 

referência quanto às mudanças do período reprodutivo da mulher para o período 

não reprodutivo. Refere-se a um processo com sinais e sintomas característicos 

evidenciadores da denominada síndrome climatérica. Este processo é marcado por 

fases distintas: transição menopausal (dos 37 aos 46 anos); perimenopausa (dos 46 

aos 50 anos); pós-menopausa (dos 51 a 65 anos); terceira idade (após os 65 anos 

de idade) (1). 
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O climatério é definido pelo inicio dos sintomas da menopausa começando de 

forma progressiva, frequentemente marcada por variações na menstruação, 

podendo ocorrer o aumento ou diminuição do fluxo menstrual e por fim, a sua 

interrupção. Isto decorre do declínio sistemático da ovulação apresentando 

irregularidade, oscilação dos níveis de estrogênio e elevação de hormônio folículo-

estimulante (FSH), objetivando aumentar a produção de estrogênio (1).  

O tema encontra especial relevância no que diz respeito em relação à saúde 

pública. Segundo estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia Estatísticas (IBGE), 

em 2020 mais de um bilhão de pessoas atingirá a faixa etária acima de 60 anos e 

segundo estudos recentes de 2015, a perspectiva de vida das mulheres brasileiras 

encontra-se atualmente em 79 anos de idade. Neste contexto, o climatério se 

apresenta como um grande desafio, visto que com a adoção de protocolos de 

prevenção dos riscos específicos deste período a saúde e a qualidade de vida das 

mulheres poderá aumentar de forma considerável (1,2,3). 

No Brasil, com a implantação do Programa de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), em 1983, surge a política nacional de totalidade na assistência à 

saúde da mulher, abrangendo ações direcionadas ao atendimento específico das 

necessidades do gênero. Entretanto, no que diz respeito à assistência a mulher no 

climatério, nota-se que os programas e as ações direcionadas para o atendimento a 

essas mulheres ainda se encontram inadequados, não foram integralmente 

implementadas dependendo de iniciativas individuais e da percepção de cada 

profissional, não se configurando ainda uma ação estruturada e planejada dos 

serviços de saúde norteados a assistência integral (1,2,3). 

Justifica-se este estudo pelos inúmeros ganhos na melhoria dos hábitos 

diários, cuidados preventivos e tratamentos medicamentosos ou não, de mulheres 

no climatério, decorrentes de um adequado acompanhamento e orientação dos 

profissionais da enfermagem, trazendo um considerável ganho em sua qualidade de 

vida. 

 O objetivo deste trabalho é conhecer as consequências à saúde da mulher 

climatérica e a atuação da enfermagem, a fim de contribuir para uma melhor 

assistência e qualidade de vida durante esse período.  
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Material e método 

Este estudo tratou-se de uma revisão narrativa da literatura elaborada através 

de documentos levantados em livros e sítios da rede mundial de computadores, 

como na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) sobre as consequências 

do climatério a saúde da mulher e a atuação da enfermagem. A partir da delimitação do 

tema e do objetivo, procedeu-se a busca em fontes secundárias e na rede mundial de 

computadores.  

Os descritores em Ciências da Saúde utilizados foram: Saúde da mulher; 

Enfermagem; Climatério.  

Os critérios de inclusão dos referenciais do texto foram: textos disponíveis em 

língua portuguesa, na íntegra, publicados entre 2012 e 2016. Foram excluídos 

aqueles artigos que não atendiam o objetivo do estudo. O período de busca de 

materiais foi de maio até junho de 2017. Foram selecionadas 14 referências para a 

elaboração do estudo. 

 

Revisão de Literatura 

Alguns dos sintomas comuns no climatério decorrem diretamente da variação 

hormonal, enquanto outros estão associados aos hábitos diários da mulher. As 

relações interpessoais, projetos de vida e expectativas colaboram ativamente para a 

origem e a intensidade dos sintomas, que se revelam a curto, médio e longo prazo, 

por exemplo: a indisposição física e emocional e as ondas de calor (fogachos), que 

podem acontecer em dias seguidos ou em períodos alternados, determinados por 

um aumento da temperatura corporal, sensação súbita de calor na pele, 

principalmente no tronco, pescoço e face e em diversos momentos no dia a dia da 

mulher (4). 

 A fase climatérica ocasiona a mulher muitos incômodos físicos, com reflexos 

psicossociais, como o ressecamento vaginal, aumento de peso e ansiedade; 

aumentando consideravelmente seu desconforto habitual e irritabilidade. 

Manifestam-se também outros sintomas, como a insônia, dores articulares, 

nervosismo, depressão, atrofia dos epitélios mucosos e colágenos, variações 

cardiovasculares e endócrinas. Neste período as mulheres são mais suscetíveis ao 
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uso de medicamentos e ao surgimento de enfermidades, necessitando assim de 

orientação do profissional de enfermagem (4). 

Para o diagnóstico do climatério e adequada assistência é de extrema 

importância escutar a mulher e considerar a variedade de manifestações dos sinais 

e sintomas relacionados com a baixa produção de estrogênio. Deve-se também 

aproveitar a oportunidade para identificar patologias que surgem com maior 

frequência com o chegar da idade como, por exemplo, Hipertensão Arterial e 

Diabete Mellitus, encaminhando para o tratamento adequado quando necessário, 

promovendo então um atendimento eficaz (5). 

Caberá ao ginecologista o diagnóstico, o tratamento, observação das 

patologias, transtornos ou questões ginecológicas. É imprescindível que tenha uma 

olhar mais absoluto da mulher, em sua totalidade, complexidade e vulnerabilidades 

pessoais e sociais características nessa fase da vida. Se não houver alterações 

sintomáticas, o atendimento ginecológico da mulher no climatério deve acontecer 

anualmente com exames preventivos e recomendações de promoção da saúde, 

assim como acompanhamento do desenvolvimento no período (5). 

A queda do nível hormonal pode ser claramente constatada durante o exame 

especular, através da verificação da rugosidade da mucosa e lubrificação do colo do 

útero e vagina. Sendo constatada a necessidade poderá ser prescrito pelo médico o 

uso de estrogênio, oral ou tópico, podendo também ser utilizado habitualmente, na 

forma preventiva, para melhoria do trofismo da mucosa, redução do desconforto 

urogenital, relação sexual e propensão a infecções. O diagnostico de baixa função 

do estrogênio ou falência ovariana é dado através da dosagem do FSH, quando o 

resultado for maior do que 40 mUI/ml (5). 

Quanto ao uso de terapia hormonal (TH), atualmente é reconhecido que o uso 

de estrógenos está associado a um aumento na ocorrência de isquemias 

cardiovasculares, neoplasia ginecológica e tromboembolismo venoso. Dessa 

maneira, os benefícios da TH podem ser inadequadas diante do aumento do risco 

das patologias citadas, motivo pelo qual muitas mulheres interrompem a TH ou 

relutam em iniciá-las. A atual recomendação para o tratamento das ondas de calor 

com a TH consiste em usar a menor dose possível pelo intervalo de tempo mais 

curto (6,1). 
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A TH não está indicada para as mulheres com histórico de câncer de mama, 

trombose vascular, função hepática comprometida, câncer uterino e sangramento 

vaginal anormal não diagnosticado. Como o risco de fenômenos tromboembólicos se 

mostra aumentado com a TH, mulheres que fazem seu uso devem ser ensinadas e 

orientadas a relatar imediatamente sobre os sinais e sintomas destas patologias. 

Devem também serem alertadas para rubor em membros inferiores, dor torácica e 

falta de ar. Além disso, precisam ser informadas sobre a importância do 

acompanhamento regular, incluindo exame físico e mamografia anual. A biopsia está 

indicada para qualquer sangramento irregular (1). 

A maioria das mulheres, ao iniciar a fase de climatério, demonstram 

incompreensão quanto às transformações naturais de seu corpo neste período, 

expondo seu ponto de vista de diversos modos. Porém algumas idéias são 

recorrentes quando associam o assunto climatério ao sistema de saúde, como a 

necessidade de funções médicas e assistência especializada, indicando assim que 

estas mulheres mesmo desprovidas de conhecimento técnico quanto ao que ocorre 

com seu corpo, necessitam do diálogo, elemento essencial na relação entre paciente 

e profissional da saúde (7).  

Desse modo é indispensável à elaboração de práticas assistenciais que 

priorizem a singularidade, o conhecimento individual e o levantamento do histórico 

de vida da paciente, fundamentado em suas experiências próprias, no convívio com 

os outros e com o seu meio social, compreendendo valores, costumes, crenças e 

cultura (7). 

Dentre as intervenções da enfermagem direcionadas exclusivamente às 

mulheres no período do climatério destacam-se as ações voltadas à sexualidade, 

intervindo diretamente na sua autoconfiança, formação e reconhecimento de sua 

identidade enquanto mulher. Faz-se necessário, assim, que a atuação da 

enfermagem, através de ações educativas e interativas, viabilize informações sobre 

essa fase, em relação aos possíveis obstáculos e em especial conscientizando a 

mulher acerca das mudanças naturais na questão sexual, como diminuição do 

desejo, baixa autoestima e a dispareunia, através do acolhimento e assistência 

integral à mulher, aumentando a afinidade entre a ela e o profissional de saúde, 

fortalecendo a criação de um vínculo de confiança entre ambas as partes (8). 
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Nesse sentido, os profissionais de enfermagem ao lidar com mulheres 

climatéricas, devem considerar a necessidade de se promover uma assistência 

holística e humanizada. Ressalta-se também que a sexualidade é uma das bases da 

qualidade de vida da mulher e condição indispensável para o convívio social e 

constituição de vínculos. Assim sendo, é necessário fortalecê-las, promovendo a 

autoafirmação da mulher, para que passe por esta fase da melhor forma possível 

(8). 

 Muitas mulheres apresentam ainda frustração em relação a sua sexualidade e 

atividades sexuais em razão dos padrões impostos pela sociedade e da influência 

cultural de seu meio social, restringindo sua função à satisfação do seu parceiro e à 

reprodução. Portanto, é de extrema importância uma abordagem atenciosa, uma 

vivência profissional agradável, livre de repreensão e violência. A ocorrência de tais 

situações, na quais a mulher se encontra em um contexto social de opressão é 

frequente, demonstrando a necessidade de ações concretas visando à facilidade ao 

acesso e aumento no atendimento (9). 

 A equipe de saúde, especialmente o enfermeiro, tem assim papel primordial 

no emprego de mecanismos que promovam qualidade de vida no climatério, 

orientando também quanto a questões relacionadas a tabus e preconceitos. Para tal, 

faz-se necessária a utilização de estratégias de abordagem que proporcionem um 

ambiente adequado ao debate de assuntos referentes à sexualidade, estimulando 

reflexões sobre os estereótipos de masculinidade e feminilidade que dificultem a 

vivência da sexualidade (9). 

Outro aspecto do climatério é a intensa relação deste período com a forma do 

envelhecer feminino, influenciando a forma de pensar e agir da mulher, sua 

autoestima e autocuidado. Nesta etapa da vida é normal ter sentimentos de 

ansiedade, medo, desanimo e insegurança, sendo uma etapa de mudanças, 

sentimentos negativos estimulados pelo imaginário social, associando o período com 

a improdutividade, envelhecimento e a iminência da morte (10). 

Entender o climatério simplesmente como um período anterior ao final da vida 

é um preconceito comum, gerando profundo descontentamento com esta etapa da 

vida, tornando árduo o reconhecimento do período como condição natural da 

vivência da mulher. Assim sendo, o envelhecer com saúde engloba o 

reconhecimento desta fase de modificação biológica como parte integrante e natural 
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das vivências ao longo da vida e de seu equilíbrio. Os pensamentos de insegurança 

e medo são compreensíveis, sendo imprescindível orientar a mulher para que esta 

possa encarar este período como natural, não deixando dúvidas acerca do 

climatério, diminuindo assim a ansiedade da mulher (10). 

 Dentre os aspectos observados, destacam-se as mudanças do papel da mulher 

no mercado de trabalho nas últimas décadas, refletindo em sua atribuição como 

provedora no núcleo familiar. Nestas condições, torna-se imprescindível para a 

saúde mental da mulher a compreensão e aceitação das limitações e 

transformações naturais do período (11).  

 O climatério se apresenta como uma fase delicada para a saúde da mulher 

trabalhadora, com o conflito de ansiedades e desejos, discriminação e preconceitos, 

de gênero e racial, por exemplo, com impacto na integridade mental, necessitando 

especial atenção do profissional de enfermagem, no sentido de instigar na mulher 

uma mudança, desvinculando o climatério de idéias negativas e vinculando às ideias 

de maior tempo livre e vivência de novas experiências, com redução das 

responsabilidades (11).  

 A principal característica psicológica referente ao climatério é o sentimento de 

solidão. A mulher nesta fase enfrenta momentos de depressão em razão da 

inexistência ou dificuldade no diálogo, não sendo as suas vivências transmitidas e 

partilhadas no contexto familiar ou laboral. O profissional de enfermagem deve 

conduzir a reflexão para o controle da mulher sobre a própria vida, demonstrando 

que o climatério é um período normal da vida e que não se justificam os temores, 

sendo superados pela informação e por orientações corretas, que auxiliem no 

afastamento da insegurança (11). 

 No contexto familiar o cuidado e o apoio são fatores imprescindíveis para a 

saúde da mulher no período do climatério. Um dos grandes motivos de desconforto 

é a ausência do companheiro no período, incapaz de ouvir e compreender, faltando 

ao mesmo o conhecimento a respeito do assunto, contribuindo para que se torne 

inapto a representar o seu papel de apoio e suporte da mulher nessa fase da vida 

(12,13).  

 Os companheiros devem receber a orientação necessária para que possam 

prestar a solidariedade, tolerância e compreensão essenciais neste período, sendo 
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neles que a mulher procura o apoio para viver esse período de mudanças. O 

profissional da enfermagem deve aplicar a escuta, receber com aceitação as 

queixas e incentivar os homens e mulheres a compreender essa fase da vida 

(12,13). 

Durante o climatério o acompanhamento da mulher é realizado por 

profissionais de saúde de variadas áreas, que acolhem e cuidam com eficácia e 

atenção para a melhoria da saúde da mulher neste período. A assistência da 

enfermagem se mostra especialmente relevante e as ocasiões para que os 

profissionais reconheçam mais o cotidiano destas mulheres acontece, por exemplo, 

no decorrer da anamnese, onde a escuta deve ser sempre considerada. Também 

durante o exame clínico, que engloba aferição da pressão arterial, altura, peso, 

circunferência abdominal e exames solicitados (14). 

Na enfermagem a educação é uma forma de assistir que ultrapassa os 

princípios básicos do cuidado, aperfeiçoando a eficiência dos cuidados prestados, 

intercedendo de maneira positiva nas relações interpessoais nas quais o 

aprendizado é mutuo.  O enfermeiro enquanto educador se apresenta como grande 

incentivo para as mulheres no climatério, para que possam viver as transformações 

fisiológicas do período de maneira mais saudável e incorporar ao seu dia a dia as 

transformações naturais, com menos intensidade e sem os aspectos psicológicos 

negativos (14). 

 Dentre as orientações e promoções de hábitos saudáveis a serem indicados 

a mulher no período do climatério podemos citar informações sobre combate ao 

tabagismo, etilismo, alimentação saudável, atividade física, prevenção de doenças e 

controle regular da saúde. A educação em saúde se configura como uma estratégia 

essencial do cuidado, competindo ao enfermeiro desenvolver o seu papel de 

educador a todos os envolvidos no convívio social da mulher, comunidade ou 

familiares, possibilitando que o climatério possa ser vivido com menores dificuldades 

e sem tabus (14). 

 

Conclusão 

A revisão da produção científica acerca do cuidado de enfermagem para 

mulheres em climatério nos permite concluir o papel essencial da enfermagem na 
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atuação junto às mulheres climatéricas, desenvolvendo iniciativas práticas que 

direcionem ao conhecimento, favoreçam a tranquilidade e o seu desenvolvimento 

individual e social; utilizando técnicas e meios de enfrentamento positivos, a fim de 

vencer as transformações e os conflitos naturais desta fase.  

Promover a saúde da mulher abrange não apenas seus aspectos fisiológicos 

como também seus aspectos psicológicos e sociais, auxiliando as famílias através 

de atividades educativas que direcionem ao equilíbrio emocional, segurança e 

participação social. A prática assistencial deve ser preferencialmente multidisciplinar, 

buscando ações de prevenção e atenção à mulher no climatério, atendendo assim 

as suas necessidades. 

 Portanto, é necessário que a atuação da enfermagem seja voltada à 

educação, com a valorização e compreensão das experiências de vida da mulher, 

garantindo a interação, relação afetiva e mudanças de atitudes pertinentes à 

realidade, sempre com perspectiva a uma vida saudável, ativa, proveitosa, e 

consequentemente com um aumento da qualidade de vida e do seu bem estar. 
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