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1. Introdução 
   
 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 define que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, de 
relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, o SUS.¹ 

Na democracia, a prioridade à saúde, é centrada no sentido de promoção da 
justiça social, no respeito às pessoas, na compreensão da saúde na perspectiva dos 
direitos, e na saúde como possibilidade de exercício de cidadania. Isto evidencia que 
existem da mesma maneira, implicações filosóficas, políticas e sócio-educacionais 
que entremeiam os programas de saúde pública, revelam o sentido ético da saúde e 
o estabelecimento de critérios públicos transparentes com a participação de 
pacientes e funcionários compondo os Conselhos Gestores de Saúde.  

O Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab) é 
uma iniciativa de aperfeiçoamento de médicos na Atenção Básica e provimento de 
profissionais nas regiões mais carentes, como no interior dos estados e nas 
periferias dos grandes centros. Os profissionais passam por um curso de 
especialização em saúde da família para melhorar a qualidade do atendimento na 
Atenção Básica, onde mais de 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos. 

Através do PROVAB, presto serviço médico na cidade de Bauru - S.P., um 
município no interior do estado de São Paulo, no Brasil; sendo a cidade mais 
populosa do centro-oeste paulista, fundada em 01 de agosto de 1896, com área de 
702 km², com população de 344.039, sendo 177.347 habitantes mulheres e 166.692 
habitantes homens (Censo 2010 - IBGE); atuando na Unidade Básica de Saúde 
Beija Flor, com a proposta do município de implantar  o Programa de Saúde da 
Família no território designado para meu exercício  profissional.4  

Foi notável um grande número de mulheres que passaram a solicitar 
atendimento ginecológico evidenciando uma parcela de senhoras no climatério que 
ficavam mais à vontade ao ser atendidas por uma profissional médica, lotando 
agendas rapidamente e estas há muito tempo sem avaliação ginecológica, segundo 
informações colhidas. 

O Climatério e a menopausa não são sinônimos. Climatério é uma fase de 
limites imprecisos na vida feminina; compreende a transição do período reprodutivo 
para o não reprodutivo. Menopausa, ao contrário, tem data para começar: a da 
última menstruação da vida e o diagnóstico é retrospectivo. 

Conforme os autores pesquisados, de cada quatro mulheres, pelo menos três 
experimentam sintomas desagradáveis no climatério. As ondas de calor resultantes 
de sintomas vasomotores são os mais típicos; estão presentes em 60% a 75% das 
mulheres. Surgem inesperadamente como crises de calor sufocante no tórax, 
pescoço e face, muitas vezes acompanhadas de rubor no rosto, sudorese (que pode 
ser profusa), palpitações e ansiedade. As crises geralmente duram de um a cinco 
minutos e podem repetir-se diversas vezes por dia.³ 
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 A queda dos níveis dos hormônios sexuais altera a consistência do 
revestimento da vagina, da uretra e das fibras do tecido conjuntivo que conferem 
sustentação à mucosa dessas regiões. Podem surgir incontinência urinária, ardência 
à micção, facilidade para adquirir infecções urinárias e corrimentos ginecológicos. 
Os músculos que formam o assoalho responsável pela sustentação dos órgãos 
genitais e bexiga urinária enfraquecem e podem surgir prolapsos (útero e bexiga 
caídos e parede do reto). Os pêlos pubianos ficam mais ralos, os grandes lábios 
mais finos, a mucosa vaginal perde elasticidade e flexibilidade podendo sangrar e 
doer à penetração. Diminuição da resposta à estimulação clitoriana, secura vaginal e 
redução da libido são queixas freqüentes. A fisiologia do orgasmo, no entanto, não é 
alterada.¹¹ 
 A falta de estrogênio resseca e torna a pele mais fina, enrugada, menos 
elástica e as unhas frágeis. Os pelos pubianos e axilares se tornam mais ralos. O 
colágeno da derma mais profunda começa a ser perdido a uma velocidade média de 
2% ao ano, durante os 10 primeiros anos de menopausa.¹¹ 
 Ricas em receptores para estrogênio e progesterona, as células das 
glândulas mamárias se hipotrofiam com a falta desses hormônios. O espaço deixado 
entre elas é substituído por tecido adiposo. As mamas se tornam mais flácidas, o 
mamilo fica mais achatado e perde parcialmente a capacidade de ereção. 
 A partir da menopausa, 1% a 4% da massa óssea é reduzida a cada ano que 
passa. A perda é mais sentida nas vértebras e nas extremidades dos ossos longos. 
Mulheres de raça branca ou amarela, baixa estatura, peso corpóreo baixo e com 
história familiar de osteoporose são mais suscetíveis. Além desses, há fatores 
evitáveis que aumentam o risco de perda óssea: dietas pobre em cálcio, com 
excesso de vitamina D, ingestão exagerada de cafeína, de álcool, tabagismo, vida 
sedentária e o uso de certos medicamentos. 
 Através de mecanismos mal conhecidos, menor produção de estrogênio 
modifica os níveis de dopamina, noradrenalina e serotonina em certas áreas do 
sistema nervoso central. Como conseqüência, as mulheres no climatério estão 
sujeitas a quadros depressivos, dificuldade de memorização, irritabilidade, 
melancolia, crises de choro, humor flutuante e labilidade emocional.6 

 Mulheres de 45 a 55 anos, que ainda menstruam, apresentam apenas um 
terço das doenças cardiovasculares dos homens nessa faixa etária. A chegada da 
menopausa aumenta gradualmente a incidência dessas enfermidades no sexo 
feminino, até igualar-se a dos homens ao redor dos 70 anos. 

Na elaboração desse trabalho, de conclusão do curso de especialização em 
Saúde da Família, tenho a oportunidade de mostrar através de referências 
bibliográficas a importância da saúde física e mental da mulher que vivencia o 
climatério. de multiplicar as informações sobre a saúde da mulher especialmente na 
fase do climatério e sugerir uma rede de serviços à esta população no território de 
minha atuação profissional. 

 
2. Objetivos 
 

 2.1 Geral 
  
 Multiplicar as informações sobre a saúde da mulher na fase do climatério e 
propor a implantação de uma rede de serviços sociais, de lazer, esporte, educação, 
cultura dentre outros no território de atuação do Programa de Saúde da Família 
Beija Flor . 
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 2.2 Específicos 
  
 Proporcionar atividades diversificadas para senhoras menopausadas, 
ocupando-as com atividades, próximo às suas moradias. 
 Identificar a rede de serviços e programas para mulheres já existentes na 
Secretarias Municipais da cidade de Bauru, multiplicar as informações sobre a 
Saúde da Família, Climatério e Depressão. 
 

3. Metodologia 
 
 3.1 Cenário da Intervenção 
 
 Conforme o Manual de Saúde da Mulher no Climatério (pag 22-23), na 
mulher, soma-se aos preconceitos a respeito do envelhecer, o evento marcante da 
menopausa, com suas conseqüências fisiológicas e psicológicas. Pesquisas 
realizadas com diferentes grupos étnico-raciais sobre a influência das atitudes de 
mulheres em face da vivência da própria menopausa demonstram que as reações 
são diferentes.³  
 Nas culturas que desvalorizam a velhice e cultuam a juventude as reações à 
menopausa são mais negativas e, conseqüentemente, podem potencializar um 
processo mais sintomatológico. O “horror de envelhecer” pode perturbar a mulher 
muito antes da cessação da menstruação. 
  Desde o momento, em que a mulher começa a perder os “encantos” da 
juventude e percebe-se menos atraente, ela pode sentir que perdeu o seu valor 
pessoal. Então, o sentido pejorativo que muitas sociedades dão ao envelhecimento 
feminino faz com que as mulheres tenham dificuldades até em definir sua própria 
experiência nesta etapa da vida. 
 Pelo fato do climatério ser caracterizado por mudanças biológicas, psíquicas 
e sociais,  induz a associá-lo com doença. Durante esta fase  as mulheres são mais 
medicalizadas com psicotrópicos. Estudos revelam que há um nítido predomínio no 
uso de benzodiazepínicos entre as mulheres, quando comparado aos homens, e 
este uso tende a ser mais acentuado nas mulheres acima de 35 anos (de 3,7% entre 
18 a 21 anos para 5,3% naquelas acima de 35 anos)6. Isto pode indicar uma maior 
demanda, de medicamentos para amenizar diversos conflitos decorrentes de fatores 
relacionais, sociais e psicológicos, como uma posição do profissional médico de 
medicalizar a mulher em sofrimento antes de proporcionar a ela uma escuta mais 
qualificada.¹¹ 
 É importante que a prescrição de medicamentos seja feita de maneira 
criteriosa, visando obter o efeito desejado, considerando a avaliação individual. O 
potencial de dependência de benzodiazepínicos também deve ser revisto em cada 
avaliação, durante a decisão pela prescrição ou não de psicotrópicos.  
  Atualmente, vários profissionais de saúde reagem contra essa prática e 
compreendem que o climatério é uma etapa da vida das mulheres, com 
oportunidades de crescimento e de reavaliação. Opções passadas, atuais e futuras 
podem ser reconsideradas sob o prisma de novas necessidades. 
  Na busca de combater um certo mal-estar físico e psicológico, característico 
e passageiro desse momento de vida, muitos médicos transformam as queixas 
ouvidas nas consultas ginecológicas em uma doença, cujo tratamento passa a ser 
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obrigatoriamente à base de hormônios e antidepressivos, perdendo a oportunidade 
de uma abordagem integral, voltada para a promoção da saúde. 
 Diante dessas questões que se entrelaçam, é possível entender como um mal 
estar psíquico gerado e, quando expresso pela mulher que o vivencia, muitas vezes 
é diagnosticado como sintoma depressivo. Vários aspectos contribuem para um 
estado de humor depressivo: a diminuição da auto-estima, acompanhada de 
labilidade afetiva e irritabilidade, isolamento, dificuldades de concentração e 
memória, além de queixas relacionadas à esfera sexual, mais especificamente à 
diminuição de interesse sexual. 

 No entanto, essas manifestações não deveriam ser tratadas necessariamente 
com medicação psicoativa, mas entendidas como parte do complexo processo de 
revisão da vida. Cabe verificar se os episódios de tristeza ou sintomas depressivos 
estão associados à história prévia de depressão, ao pouco suporte psicossocial na 
maturidade ou ao possível desconforto físico e emocional, associados aos sintomas 
da menopausa.  
 As reações “depressivas” podem ser uma expressão afetiva comum desta 
fase da vida, já que se trata de um momento caracterizado por fatores psicossociais 
que alteram os papéis familiares e sociais – saída dos filhos de casa, 
aposentadorias, perda dos pais, relacionamentos conjugais muitas vezes 
desgastados – e intensificam perdas interpessoais. Conflitos inerentes à 
subjetividade, além do próprio envelhecimento físico com suas repercussões 
clínicas, podem fazer com que o climatério passe a ser palco de sofrimento psíquico. 
(textos tirados do Manual de Atenção à Mulher no Climatério p 22-23).³ 
  
 3.2 Sujeitos da Intervenção 
  
 O projeto visa beneficiar as mulheres no período do climatério residentes no 
território do PSF Beija-Flor, identificadas nas consultas rotineiras com sintomas 
depressivos associados ou potencializados nesta fase. 
 
 3.3 Estratégias e Ações 
  
 Proposta de Rede de Serviços Descentralizada 
 No atendimento às mulheres que vivenciam a menopausa, residentes no 
território do Programa Estratégia de Saúde da Família Beija Flor, região periférica da 
cidade de Bauru, com população de baixa renda; foi verificado que por questões 
culturais a maioria delas não saem de suas casas sozinhas, por medo, vergonha, 
desconhecimento dos demais bairros da cidade, respeito/obediência aos esposos e 
filhos, entre outros motivos, levando a maioria destas mulheres a permanecer 
somente em suas casas, vivenciando as mesmas rotinas, os mesmos problemas, e, 
segregadas num mesmo espaço. 
 A proposta deste trabalho será a descentralização das atividades já existente 
no município, levando-as para o território onde está localizada a Unidade do 
Programa Estratégia de Saúde da Família Beija Flor, para que as mulheres possam 
frequentar diferentes atividades, por tê-las próximas às suas residências, prevenindo 
muitas queixas e adoecimento desta população. 
 Algumas mulheres que vivenciam o climatério ainda não são idosas, estão 
caminhando para a terceira idade e já sofrem as transformações orgânicas 
decorrentes da menopausa. Na oportunidade, aproximá-las das mulheres idosas 
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com boa qualidade de vida, é prepará-las, integrá-las, para aceitação da evolução 
natural do ser humano. 
 
Planejamento das Atividades 
 

Data Atividades 
 

Responsável 

03/11/14 a 
30/11/14 

Divulgação da parceria entre o PSF  e demais 
serviços municipais para oferecer atividades para as 
mulheres no climatério. 
 

PSF Beija Flor 
Conselho    
Gestor 
Mídia (Rádio, 
TV, Jornal) 

01/12/14 a 
31/12/14 

Estabelecer a parceria da Sec. Mun. Saúde / PSF 
Beija Flor junto ao CRAS E CREAS para 
implementação e prestação dos serviços para as 
mulheres no climatério. 
 
 

PSF Beija Flor 
Conselho 
Gestor 
CRAS/CREAS 

05/01/15 a 
31/01/15 

Identificar  os serviços / atividades de interesse aos 
residentes no território do PSF Beija Flor, priorizando 
o público feminino. 
Visitas domiciliares para estimular a participação e 
identificar os interesses das senhoras 
menopausadas. 
Palestra em Sala de Espera e em equipamentos 
comunitários do território do PSF Beija Flor 

PSF Beija Flor 
Conselho 
Gestor 
CRAS/CREAS 

02/02/15  
28/02/15 

Exposição do cronograma das atividades propostas 
no território do PSF Beija Flor e fora dele. 
Abertura das inscrições para as atividades propostas 
para o público feminino, priorizando as mulheres no 
climatério. 
Palestra em Sala de Espera e em equipamentos 
comunitários do território do PSF Beija Flor. 
 

PSF Beija Flor 
Conselho 
Gestor 
CRAS/CREAS 

02/03/2015 Inicio das atividades para as pessoas e as mulheres 
no climatério no território do PSF Beija Flor. 
 

CRAS/CREAS 
Conselho 
Gestor 
PSF Beija Flor 

09/03/2015 Avaliação da frequência e participação. 
Continuidade da divulgação e das  inscrições para 
outras atividades 

CRAS/CREAS 
Conselho 
Gestor 
PSF Beija Flor 

 
 3.4. Avaliação e Monitoramento 
 
 A estratégia do PSF irá propor uma nova dinâmica para a estruturação dos 
serviços de saúde, bem como para a sua relação com a comunidade e entre os 
diversos níveis e complexidade assistencial. Assumirá o compromisso de prestar 
assistência universal, integral, equânime, contínua e, acima de tudo, resolutiva à 
população, na unidade de saúde e no domicílio, sempre de acordo com as suas 
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reais necessidades além disso, identificará os fatores de risco aos quais ela está 
exposta, neles intervindo de forma apropriada. 
 Não apenas as unidades básicas, mas todo o sistema deverá estar 
estruturado segundo a lógica da estratégia em questão, pois a continuidade da 
atenção deve ser garantida pelo fluxo contínuo setorial. A unidade básica de saúde, 
sob a estratégia da Saúde da Família, deverá ser a porta de entrada do sistema 
local de saúde, mas a mudança no modelo tradicional exige a integração entre os 
vários níveis de atenção. 
 O PSF representará ações combinadas a partir da noção ampliada de 
saúde  que engloba tudo aquilo que possa levar a pessoa a ser mais feliz e 
produtiva  e irá propor a humanização das práticas de saúde, buscando a 
satisfação das usuárias pelo estreito relacionamento dos profissionais com a 
comunidade, estimulando-a ao reconhecimento da saúde como um direito de 
cidadania e, portanto, expressão e qualidade de vida. 
 

4. Resultados Esperados 
 
 Proporcionar às mulheres o desenvolvimento  da autonomia através da 
convivência, participação comunitária, cultural, esportiva e de lazer, visando a 
melhoria da depressão, da autoestima, da qualidade de vida, diminuição dos 
sintomas do climatério, estimulando e fortalecendo a convivência familiar e 
comunitária.  
 Na conclusão desta proposta de trabalho no Programa se Saúde da Família 
Beija Flor, é esperado uma grande parceria entre diferentes segmentos comunitários 
existentes no território abrangido, com a participação ativa das mulheres no 
climatério, gerando interatividade, inclusão, mudança no estilo de vida e ocupação 
do público feminino fora de suas residências gerando melhor qualidade de vida, 
diminuição das queixas clínicas e dos sinais e sintomas depressivos. 
 

5. Cronograma 
 

 
Atividades 

Set/
14 

Out/
14 

Nov/
14 

Dez
/14 

Jan/
15 

Fev/
15 

Mar
/15 

Abr/
15 

Mai/
15 

Busca de 
Literatura 

X         

Elaboração do 
Projeto 

X         

Aprovação do 
Projeto 

 X X       

Início do Projeto 
de Intervenção 

   X X X    

Monitoramento 
da estratégia 

     X X   

Elaboração do 
Relatório 

       X X 

Entrega e 
Divulgação dos 
resultados 
obtidos 

        X 
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