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1. RESUMO 

Introdução. O climatério corresponde a um período na vida da mulher marcado por 

alterações importantes, devendo merecer atenção por parte dos profissionais de 

saúde. Este período compreende um conjunto de sinais e sintomas que podem ser 

prejudiciais à qualidade de vida. Objetivo. Analisar a qualidade de vida da mulher no 

período climatérico bem como a importância da fisioterapia para essa síndrome. 

Metodologia e Desenvolvimento. Participaram da pesquisa 20 mulheres 

frequentadoras de uma clínica de Fisioterapia localizada na zona oeste do município 

de São Paulo. Para avaliação dos sintomas e qualidade de vida foram utilizados os 

respectivos questionários: SF36, índice de Kupperman e Women’s Health 

Questionnaire. Resultados Preliminares. Baseado nos resultados observou-se que 

ausência, e ou, diminuição de atividade física somada a alterações hormonais 

podem interferir no período climatérico e desencadear piora na qualidade de vida. 

2. INTRODUÇÃO  

Segundo a Sociedade Brasileira de Climatério (2015), o climatério é uma 

endocrinopatia caracterizada por alterações funcionais, morfológicas e hormonais 

em que a maioria dos sintomas provém da diminuição dos níveis de estrogênio 

circulantes, além de outros conflitos biopsicossociais associados ao período da vida 

e à individualidade de cada mulher. Em 1993, o Ministério da Saúde incluiu no 

Programa de Assistência Integral à saúde da Mulher (PAISM), orientações 

específicas à assistência ao climatério. Atividades educativas devem oferecer às 

mulheres o maior nível de entendimento sobre as modificações biológicas inerentes 

ao período, bem como propiciar adequada vigilância epidemiológica às situações de 

risco associadas. A principal atitude do profissional de saúde frente a uma mulher 

climatérica, deve ser preventiva, mediante a promoção do esclarecimento e do 

autoconhecimento, assim, a fisioterapia pode contribuir na promoção de educação 

em saúde, avaliar condições físicas e psicológicas, e realizar atividades em grupo.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade de vida da mulher e sua 

percepção no climatério, bem como a importância da fisioterapia para este período.  

4. METODOLOGIA 



Estudo prospectivo quantitativo, onde foram inclusas mulheres que apresentam 

sintomas referentes ao climatério dentro da faixa etária estipulada (entre 45 e 55 

anos). As participantes foram submetidas à aplicação de três questionários para 

investigação da qualidade de vida. Os critérios de exclusão da pesquisa foram: não 

realização do tratamento de reposição hormonal.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Todos os participantes do estudo foram informados sobre os objetivos da pesquisa e 

avaliações realizadas. Todos assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

instituição sede do estudo (CAAE - 90337018.7.0000.0084). Foi assegurado aos 

participantes o sigilo das informações pessoais. Foram utilizados como materiais de 

pesquisa uma ficha de avaliação contendo informações sociodemográficas e o 

questionário de qualidade de vida – SF36 (versão brasileira). O questionário de 

qualidade de vida SF-36 avaliou oito domínios de saúde em que cada domínio 

correspondeu a um valor que variou de zero a cem, em que zero correspondeu ao 

pior estado de saúde, e cem, ao melhor. Os dados coletados foram analisados e 

relacionados com as sintomatologias apresentadas no índice de Kupperman. O 

terceiro questionário aplicado foi o Questionário da Saúde da Mulher (Women’s 

Health Questionnaire - WHQ), que avaliou com maior clareza os sintomas 

menopausais.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No presente estudo 20 mulheres foram entrevistadas com idade média de 50,3 

anos. Nenhuma das entrevistadas recusou-se a responder o questionário ou 

interrompeu a participação, não sendo identificados problemas relacionados à 

aplicação dos instrumentos de avaliação. Em relação ao índice de massa corporal, 

foi constatado que 25% das participantes apresentou resultado superior a 30, 

indicando obesidade grau I. Os outros 20% corresponderam ao estado nutricional de 

sobrepeso, quando os valores são maiores ou iguais a 25.  A maioria das 

entrevistadas (55%) apresentou IMC entre 18,5 e 24,9; o que é considerado normal 

para um indivíduo saudável. No que se refere à rotina de vida diária e prática 0,5% 

das mulheres relataram ser muito ativas, 25% ativas, 35% pouco ativas e as outras 

35% sedentárias. Os resultados mostraram que ausência, e ou, diminuição de 

atividade física somada a alterações hormonais podem interferir no período 



climatérico e desencadear piora na qualidade de vida (Tabela 1). De acordo com o 

índice de Kupperman, 25% das pacientes apresentaram sintomatologia leve, 65% 

moderada e 10% intensa. As pacientes que apresentaram Kupperman leve tiveram 

índice de qualidade de vida entre 55 e 84, com média de 67,8 e mediana de 66. O 

grupo com Kupperman moderado teve índice entre 69 e 102, com média de 83,8 e 

mediana de 83. O grupo com sintomatologia intensa teve índice entre 106 e 116, 

com média de 111 e mediana de 111 (Tabela 2). 

Questionário Domínio Mínimo Máximo Média ± DP 

SF36 Capacidade funcional 0 100 74,5 ±  1,23 

 
Aspectos físicos 0 100 71,25 ± 4,07 

 
Dor 0 100 70,05 ± 2,48 

 
Estado geral de saúde 5 100 59,15 ±2,13 

 
Vitalidade 0 100 57,75 ± 1,63 

 
Aspectos sociais 13 100 76,25 ± 2,53 

 
Aspectos emocionais  0 100 69,95 ± 3,40 

  Saúde mental 8 100 69 ± 1,68 

  Total 0 100 68,4 ± 2,39  

Tabela 1. Escores de qualidade de vida de mulheres no período climatério (n=20) de acordo 

com o instrumento SF-36 (Short Form-36 Healthy Survey) 

                       Questionário de saúde da mulher (WHQ)   

Kupperman Média  Mediana 
  

     Leve (≤ 19) 67,8 66 
  

     Moderado (20 - 35) 83,8 83 
  

     Intenso (> 35) 111 111 
            

Tabela 2. Média e mediana do resultado WHQ para cada grupo selecionado pelo Índice de 

Kupperman. 
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