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Resumo
Introdução: A menopausa é considerada um período fisiológico que tem início após a
última menstruação espontânea da mulher, caracterizada pelo encerramento dos ciclos
menstruais e ovulatórios. Mas, antes que a menopausa se manifeste propriamente, há um
período de transição que a antecede, chamado de climatério. Em termos de definição, o
climatério representa a passagem da fase reprodutiva da mulher para a não reprodutiva.
Como consequência desses processos fisiológicos, o organismo da mulher passa por uma
série de alterações, as quais podem aumentar a ocorrência de sintomas desagradáveis (on-
das de calor, insônia, mudanças repentinas de humor, diminuição da atenção e memória,
e da líbido, etc.) e inclusive favorecer o aparecimento de doenças (depressão, osteopo-
rose, etc.). Objetivo: O objetivo do presente estudo será realizar uma intervenção para
promover a qualidade de vida entre mulheres no período peri e pós-menopausa, na Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) Saco Grande, município de Florianópolis, Santa Catarina.
Metodologia: A população do presente estudo é formada por mulheres no período peri e
pós-menopausa que utilizam os serviços públicos de saúde da UBS Saco Grande. Nesse
local, a operacionalização do presente estudo de intervenção se dará em duas grandes
etapas. Primeiramente far-se-á a identificação desse público-alvo, por busca ativa, e em
seguida o agendamento e realização de uma consulta médica, que possibilitará a prescri-
ção da conduta terapêutica mais adequada a cada caso (tratamento hormonal e/ou não
hormonal). Em seguida, visando contribuir para melhorar os sintomas emocionais mais
comuns do climatério/menopausa (tristeza, irritabilidade, desânimo, ansiedade, insônia,
baixa auto-estima, entre outros), pretende-se implantar na UBS Saco Grande grupos psi-
coeducativos, que se perfazerão em espaços de escuta, de esclarecimento de dúvidas e de
troca de informações. Nos encontros de grupo serão abordados distintos assuntos, como
o significado do climatério/menopausa, a vivência da sexualidade, os estados depressivos,
a vivência do envelhecer, a importância da adoção estilos de vida saudáveis, entre ou-
tros temas. Resultados esperados: A partir da realização deste estudo de intervenção, por
meio de um trabalho multiprofissional, espera-se promover a saúde, o bem-estar geral, a
qualidade de vida, assim como um envelhecer mais saudável e aceitável entre as mulheres
no climatério/menopausa.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Climatério, Menopausa, Saúde da Mulher,
Sistema Único de Saúde
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1 Introdução

Inicio este texto falando sobre minha atuação como médica da Estratégia Saúde da
Família (ESF) no município de Florianópolis, que é a capital do estado brasileiro de Santa
Catarina, localizado na região Sul do país.

Florianópolis é formada de uma parte insular, a ilha de Santa Catarina, e uma parte
continental, e ainda abrange pequenas ilhas circundantes. A população do município é
estimada em 469.690 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) (IBGE, 2017).

Florianópolis é o segundo município mais populoso do estado de Santa Catarina, atrás
apenas de Joinville, e o 47° do Brasil. Sua densidade demográfica é estimada em 930,8
hab./km2, e na divisão por faixa etária, 34,1% da população do município é composta de
jovens, 57,5% de adultos e menos de 10% são idosos.

Florianópolis é conhecida por ter uma elevada qualidade de vida, representando a
capital brasileira com maior pontuação no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDH-M = 0,847) (PNUD, 2017). A maior parte da população do município vive no
continente e no centro e norte da ilha. A metade sul, porém, é menos habitada.

A economia do município é fortemente baseada na tecnologia da informação, no tu-
rismo e na prestação de serviços. De acordo com estatísticas do ano de 2002, a atividade
agrícola representava apenas 0,05% da economia de Florianópolis, enquanto o comércio e
o setor de serviços eram responsáveis pela maior parte da economia (96,5%).

Na área da saúde, Florianópolis também é destaque nacional, com bons resultados em
distintos indicadores de saúde. A taxa de mortalidade infantil (TMI) no município em 2006
era de apenas 9,5 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, enquanto a média catarinense e
brasileira correspondiam respectivamente, a 12,6 e 16,4 óbitos para cada 1.000 nascidos
vivos. A expectativa de vida também merece destaque, sendo estimada em 72,8 anos.

Tais resultados se devem em grande parte, às ações de saúde pública existentes no
município, e que são desenvolvidas sob coordenação e organização da Secretaria Municipal
de Saúde. Florianópolis conta atualmente com 49 unidades básicas de saúde (UBS), além
de outros estabelecimentos de saúde municipais, como unidades de pronto atendimento
(UPA), centros de atenção psicossocial (CAPS), centros de especialidades odontológicas
(CEO), entre outros.

Minha atividade como médica da ESF na cidade de Florianópolis teve início na UBS
Saco Grande, localizada no bairro que leva o mesmo nome da UBS. O bairro localiza-se
na região centro/norte da ilha e recebeu esse nome dos colonizadores açorianos. O termo
”saco”quer dizer ”área protegida de grandes ondas ou ressacas”.

Esse bairro ocupa extensa área a margem das rodovias SC-401 e Virgílio Várzea, for-
mado por casas de alto padrão, conjuntos habitacionais, sedes administrativas e empresas.
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Nos últimos anos os novos condomínios construídos tem se destinado também à popula-
ção de classe média. Apesar disso, é preciso destacar que no bairro também existe uma
importante área de interesse social, habitada por pessoas de baixa ou muito baixa renda,
dominada pelo tráfico de drogas.

Além disso, é preciso destacar que o saneamento básico no bairro deixa a desejar.
Observa-se grande quantidade de lixo nas margens do córrego que corta o bairro, podendo
comprometer a saúde dos moradores.

Por outro lado, o bairro possui uma boa infraestrutura, dispondo de escolas, creches,
UBS, praças para lazer, igrejas, redes de transporte, shopping, comércio, além de uma
associação estadual para integração/reabilitação de deficientes visuais.

No bairro ainda existe um movimento de investidores sociais chamado de RIS Saco
Grande, que surgiu com o objetivo de incentivar a cultura de doação e o apoio ao de-
senvolvimento de projetos sociais na comunidade. Atualmente, o RIS Saco Grande apoia
o conselho de moradores do bairro Saco Grande (COMOSC), e atende a mais de 200
crianças da comunidade.

No bairro também é grande a procura pelo serviço de saúde. Dentre os principais mo-
tivos que levam a população adscrita à UBS Saco Grande, destacam-se as gastroenterites,
dor lombar crônica, infecções respiratórias de via aérea superior e distúrbios emocionais.

Além disso, são agravos comuns entre os usuários da UBS, a hipertensão arterial sistê-
mica (HAS), diabetes mellitus (DM) e dislipidemias. A demanda/recorrência de consultas
por mulheres em período de climatério e pós-menopausa também chama a atenção.

Diante disso, o problema escolhido para o desenvolvimento deste projeto de interven-
ção é a promoção da qualidade de vida entre mulheres no período peri e pós-menopausa,
envolvendo uma abordagem tanto da saúde física quanto mental. Ou seja, a intervenção
proposta visará melhorar não somente os sintomas relacionados com as alterações hor-
monais típicas desse ciclo da vida, mas também os correlacionando com a saúde mental,
levando em conta todo o contexto biopsicossocial em que a paciente está inserida.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Desenvolver um projeto de intervenção para a promoção da qualidade de vida entre

mulheres no período peri e pós-menopausa, na UBS Saco Grande, município de Florianó-
polis, Santa Catarina.

2.2 Objetivos Específicos
• Realizar um acompanhamento adequado desse público-alvo, com o objetivo de con-

tribuir para amenizar os sintomas físicos característicos do período peri e pós-
menopausa;

• Desenvolver ações para melhorar os sintomas emocionais mais comuns do período
peri e pós-menopausa;

• Abordar a sexualidade no período pós-menopausa.
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3 Revisão da Literatura

Caracterização da menopausa
A menopausa é considerada um período fisiológico que tem início após a última mens-

truação espontânea da mulher, caracterizada pelo encerramento dos ciclos menstruais e
ovulatórios (SAÚDE, 2017).

De acordo com evidências na literatura, não há uma idade exata para o início da me-
nopausa. Em geral, ocorre entre os 45 e 55 anos, mas em alguns casos pode se manifestar
antes dessa faixa etária - de forma espontânea ou cirúrgica - originando a chamada meno-
pausa precoce. A menopausa cirúrgica ocorre quando por algum motivo faz-se necessária
a retirada dos ovários ou do útero. Por outro lado, quando se manifesta após os 55 anos,
é intitulada como menopausa tardia (SAÚDE, 2017).

Mas, antes que a menopausa se manifeste propriamente, há um período de transição
que a antecede, chamado de climatério. Em termos de definição, o climatério representa
a passagem da fase reprodutiva da mulher para a não reprodutiva. Nesse período, o
organismo feminino deixa de produzir de forma lenta e gradativa os hormônios estrogênio
e progesterona. Como resultado, o organismo da mulher passa por uma série de alterações,
que podem aumentar a probabilidade de sintomas desagradáveis e inclusive favorecer o
aparecimento de doenças ou o agravamento das doenças já instaladas (BITENCOURT et
al., 2011)(SAÚDE, 2017).

Os principais sinais e sintomas que podem ser observados nesse período, manifestam-se
por:

• Ausência da menstruação;

• Ressecamento vaginal (secura);

• Ondas de calor;

• Suores noturnos;

• Insônia;

• Mudanças repentinas de humor;

• Diminuição no desejo sexual;

• Diminuição da atenção e memória;

• Perda de massa óssea (osteoporose);

• Aumento do risco cardiovascular;
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• Alterações na distribuição da gordura corporal; e

• Depressão.

Além desses sinais e sintomas, a redução do metabolismo corporal comum após os
50 anos, pode ainda repercutir em ganho de peso, em aumento dos níveis sanguíneos de
colesterol e em aumento dos níveis pressóricos, culminado com o aparecimento da HAS.
Diante disso, nesse período da vida da mulher mostra-se fundamental o acompanhamento
profissional, tendo em vista que o mesmo pode contribuir para amenizar os sintomas do
climatério/menopausa e ainda ajudar no controle das doenças mencionadas.

Etiologia
O mecanismo neurorregulador que inicia o processo de transição menopáusica ainda é

pouco conhecido. Sabe-se que alterações da secreção pulsátil das gonadotropinas coinci-
dem com a perda do caráter cíclico da função ovariana, resultando em níveis plasmáticos
menores de estrógeno. Os níveis de progesterona também sofrem queda pela diminuição da
sua produção pelo corpo lúteo. Na tentativa de compensar a deficiência na diferenciação
e maturação do folículo ovariano, aumentam os níveis de FSH e LH.

Embora vários estudos façam uma associação mais direta ou causal entre o declínio
dos hormônios ovarianos e o surgimento dos sintomas da menopausa, os resultados até o
presente momento são controversos (ALVES et al., 2015).

Diagnóstico
O diagnóstico da menopausa, é comumente obtido como resultado de uma combinação

de avaliações, a saber, clínica e bioquímica. A avaliação clínica visa detectar os princi-
pais sinais e sintomas da menopausa, enquanto a avaliação bioquímica tem por objetivo
confirmar ou descartar os seus sinais.

De modo geral, para a detecção da menopausa, são realizados exames laboratoriais
para analisar as variações dos hormônios estrogênio e progesterona. Complementarmente,
são analisados os resultados de exames como mamografia, ultrassonografia e papanicolau.
Ultrassom transvaginal e exames de sangue também podem ser solicitados como uma
forma de se alcançar um diagnóstico global mais preciso da presença da menopausa.

Tratamento e cuidados
3.4.1 Terapia de Reposição Hormonal

O método mais utilizado para tratar a menopausa consiste na terapia de reposição
hormonal (TRH). A TRH visa reestabelecer no organismo os níveis dos hormônios es-
trogênio e progesterona, de modo a amenizar e/ou reverter os sintomas da menopausa,
tais como ondas de calor, depressão, ressecamento vaginal, falta de libido, entre outros
(SAÚDE, 2016).

Essa reposição hormonal pode se dar pelo uso de comprimidos, adesivos ou géis. E,
estes medicamentos podem conter progesterona e hormônio esteroide, apenas estrogênio,
ou em alguns casos, testosterona.
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Quando a paciente ainda possui o útero, a TRH geralmente inclui o uso de medica-
mentos que contém estrogênio e progesterona. Já para mulheres que não mais têm o útero,
a TRH baseia-se somente na reposição do estrogênio.

Dependendo do tipo de TRH escolhida, pode haver ganho de peso por conta do inchaço
provocado pela medicação. Por outro, são inúmeras as vantagens desse tipo de tratamento,
como menor incidência de doenças cardiovasculares, melhora a pele, diminuição da secura
vaginal, e principalmente proteção contra a osteoporose (PARDINI, 2014)(SAÚDE, 2017).

3.4.2 Tratamento não hormonal
Em alguns casos, entretanto, a TRH é contraindicada, como por exemplo em mulheres

que possuem histórico ou predisposição ao câncer de mama e trombose. Nesses casos a
reposição de estrogênio pode aumentar o risco dessas doenças.

Assim, recomenda-se o uso de tratamentos não hormonais, que procuram amenizar os
sintomas da menopausa sem a reposição dos hormônios em queda (FELIX, 2009)(SAÚDE,
2016). Alguns desses tratamentos incluem inibidores dos receptores da serotonina, cloni-
dina, cinarizina.

Por fim, ressalta-se que ainda existe a possibilidade de tratamento da menopausa sem
uso de quaiquer medicamentos. Nesses casos é comum a indicação de acupuntura, rela-
xamento, e mudanças no estilo de vida, entre outros métodos alternativos às medicações
(BARRA et al., 2014).

3.4.3 Mudanças no estilo de vida
O abandono dos hábitos de vida não saudáveis é fundamental na amenização dos

sintomas desagradáveis da menopausa (BARRA et al., 2014). Para tanto, o primeiro
passo inclui o abandono do sedentarismo.

Na menopausa a prática regular de atividade física é muito importante, uma vez que
além de ajudar no controle do peso, contribui para a prevenção da osteoporose, melhora
o humor e a inclusive a memória. Isso porque o exercício físico aumenta a secreção de
endorfinas (que funcionam como analgésicos naturais) e de serotonina (um hormônio neu-
rotransmissor que interfere positivamente no estado emocional da mulher), promovendo
benefícios à saúde como um todo (física e mental).

Além disso, as mudanças de estilo de vida ainda incluem o abandono dos hábitos
alimentares não saudáveis. Nesse processo, as recomendações incluem redução do consumo
de alimentos ricos em sódio, açúcar e gordura saturada, e o maior consumo de alimentos
frescos e in natura ou minimamente processos. Uma dieta de qualidade é fundamental,
não só para contribuir com o controle do peso, mas com a saúde e o bem-estar gerais.
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Outras mudanças de estilo de vida ainda incluem o abandono do tabaco, o consumo
moderado de álcool, a redução do excesso de peso, o controle do estresse, e a adoção de
uma rotina de sono.

3.4.4 Tratamento de aspectos emocionais
O cuidado da mulher durante o climatério/menopausa, deve ainda incluir preocupa-

ção com aspectos emocionais. Isso porque as alterações hormonais que caraterizam esse
período da vida não se manisfestam apenas por sintomas físicos, mas sobretudo exercem
impacto importante sobre o estado emocional. Depressão e a labilidade emocional são
os sinais emocionais mais característicos na menopausa. Mudanças repentinas de humor
(tristeza, irritabilidade, desânimo, ansiedade, baixa auto-estima, etc.), alterações da me-
mória, vontade de chorar sem motivo e insônia, são as principais queixas (FAGULHA,
2011) (COELHO, 2012).

Segundo a literatura, algumas situações específicas ao longo da vida podem exacerbar
os transtornos de humor nessa fase da vida da mulher, a saber:

• História psiquiátrica anterior, particularmente história de depressão;

• História anterior de transtorno disfórico pré-menstrual;

• História anterior de depressão pós-parto;

• Grande desconforto físico gerado pelos sintomas do climatério.

Diante disso, detectar precocemente quaisquer alterações emocionais e prover o apoio
psicológico necessário, é fundamental para garantir a qualidade de vida nesse período.
Além disso, o uso de medicações pode se fazer necesário. Estudos inclusive mostram
que em alguns casos a TRH pode ser benéfica. A abordagem multidisciplinar, com a
participação de ginecologistas e psiquiatras, também pode se fazer necessária.

Papel dos serviços da atenção básica à saúde (ABS) na abordagem da menopausa
A abordagem da mulher no período peri e pós-menopausa dever ser multiprofissional,

proporcionando cuidado não só dos sintomas físicos, mas também da saúde mental.
Na ABS, o cuidado multiprofissional é desenvolvido pelos profissionais da ESF, e

quando necessário também pelos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF), que tem o papel de olhar para cada paciente de forma individualizada e integral
(LAVOR et al., 2011)(MIRANDA et al., 2014)(SAÚDE, 2016)(SAÚDE, 2017).

De acordo com Zampieri et al. (2007), são múltiplas as ações que podem ser desenvol-
vidas na ABS para o manejo da sintomatologia climatérica, a saber:

• Avaliação do estado nutricional por meio do cálculo do índice de massa corporal
(IMC);
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• Orientação dietética por parte de Nutricionista vinculado ao NASF, visando pro-
mover hábitos alimentares saudáveis que possam atuar como coadjuvantes na ma-
nutenção do perfil lípido normal, na profilaxia da osteoporose e das doenças cardi-
ovasculares;

• Orientação sobre a importância da prática regular de execrcícios físicos. Nesse pro-
cesso deve ser estimulada a realização de atividades como caminhada, corrida, na-
tação, ciclismo, entre outros exercícios após avaliação médica;

• Orientação para a prática de exercícios de Kegel para o reforço da musculatura do
assoalho pélvico;

• Promover a saúde mental, incentivando a participação da mulher em atividades de
cunho social e mesmo a prática de atividades laborais;

• Identificar ou rastrear fatores de risco para doenças crônicas e/ou outros agravos (do-
enças cardiovasculares, câncer de colo uterino, de ovário, de endométrio e de mama,
HAS, hipotireoidismo, osteoporose, DM, etc) e prover o tratamento adequado;

• Identificar precocemente sinais que possam indicar a presença de desordens emoci-
onais/mentais, como depressão, e encaminhar a paciente para a psicoterapia, caso
seja necessário;

• Orientação sobre os riscos e benefícios associados ao uso da TRH, fitoestrógenos,
fitoterápicos, homeopatia e acupuntura, e sobre as indicações e contraindicações de
cada tratamento;

• Orientação no período perimenopausa sobre o uso dos métodos contraceptivos: oral
combinado ou com progesterona e injetável, dispositivo intrauterino (DIU), métodos
de barreira, camisinha feminina e masculina, espermicida, diafragma, anéis vaginais,
anticoncepcionais transdérmicos e implantes;

• Encaminhar a paciente para os serviços de referência quando detectada a necessi-
dade de cirurgias, de tratamento para doenças endócrinas, pulmonares, psiquiátricas
(depressão), entre outras, visando a resolutibilidade.

Assim, frente ao exposto, fica evidente a importância da ABS como um espaço ade-
quado para se promover a saúde da mulher durante os períodos peri e pós-menopausa
(MIRANDA et al., 2014)(ARANHA, 2016)(SAÚDE, 2016). Nesse contexto, é impres-
cindível que os profissionais que atuam no espaço da ABS (ESF e NASF) possam se
engajar, junto com o público feminino, de forma a oferecer o acompanhamento e ori-
entação adequada, para que seja possível minimizar os eventos ocorridos nessa fase, e
consequentemente contribuir para melhoria da qualidade de vida.
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4 Metodologia

O presente trabalho de conclusão de curso de Especialização Multiprofissional na Aten-
ção Básica está sendo desenvolvido na UBS Saco Grande, localizada no município de Flo-
rianópolis, estado de Santa Catarina. Nessa UBS, o presente projeto de intervenção visa
a implementação de várias abordagens para melhorar a qualidade de vida das mulheres
no período peri e pós-menopausa.

Para tanto, a primeira etapa deste projeto de intervenção visa a identificação desse
público-alvo, afim de prover o acompanhamento e a conduta terapêutica mais adequada
a cada caso. O processo de identificação das mulheres no período peri e pós-menopausa
se dará por busca ativa, tanto no espaço formal da UBS durante as consultas médicas,
quanto no espaço informal da comunidade, pelo trabalho dos agentes comunitários de
saúde (ACS).

A partir da identificação desse público-alvo, o acompanhamento adequado será imple-
mentado a partir do agendamento de consultas médicas de rotina, as quais possibilitarão
a escolha da melhor conduta terapêutica para cada paciente e o seu acompanhamento ao
longo do tempo.

A ciência coloca à disposição da sociedade diversos recursos, opções ou modalidades te-
rapêuticas e tecnologias para abordagem da saúde das mulheres no climatério/menopausa.
A medicalização com o uso sistemático de hormônios tem sido a prática mais usual. Con-
tudo, é fundamental que os profissionais de saúde estejam informados e atualizados para
procederem a uma abordagem menos agressiva possível e que promova a qualidade de
vida. Por outro lado, nos últimos anos o uso de terapias não hormonais (acupuntura, rela-
xamento, entre outras) aliadas à mudanças no estilo de vida (adoção de uma alimentação
saudável, prática regular de atividade física, abandono do álcool e do tabaco, redução do
excesso de peso, etc.) tem sido propostas como uma alternativa satisfatória ao tratamento
hormonal. Assim, diante a tais possibilidades, a presente proposta de intervenção visando
promover o acompanhamento adequado, humanizado e de qualidade, irá se valer tanto dos
métodos hormonais quanto não hormonais, que serão escolhidos de forma individualizada
para cada caso.

Paralelamente a esta abordagem inicial, o presente projeto de intervenção visa ainda
implementar outras ações que adicionalmente contribuam para melhorar os sintomas emo-
cionais mais comuns do climatério/menopausa, como tristeza, irritabilidade, desânimo,
ansiedade, insônia, baixa auto-estima, entre outros. Para isso, pretende-se implantar na
UBS Saco Grande grupos psicoeducativos, que se perfazerão em espaços de escuta, de
esclarecimento de dúvidas, e de troca de informações a respeito da vivência no climaté-
rio/menopausa. Nos encontros que ocorrerão com periodicidade semanal, serão abordados
distintos assuntos, como o significado do climatério/menopausa, a vivência da sexualidade
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nesse período da vida, os estados depressivos, a vivência do envelhecer, a importância da
adoção estilos de vida saudáveis, entre outros temas sugeridos pelas próprias mulheres ou
profissionais de saúde que atuam na UBS.

Além disso, objetiva-se aproveitar os momentos de encontro nos grupos para estimular
a participação das mulheres em atividades comunitárias, que contribuam para a adoção
de estilos de vida mais saudáveis e por conseguinte, para a melhoria da qualidade de vida.

Em termos de cronograma, o presente projeto de intervenção iniciado no ano de 2017,
será concluído no ano de 2018.

Ressalta-se por fim, que todas as atividades propostas serão implementadas e coorde-
nadas pela médica da ESF que atua na UBS Saco Grande, em parceria com os demais
profissionais que atuam no local (enfermeiro, ACS e profissionais do NASF).
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5 Resultados Esperados

O problema abordado neste trabalho de conclusão de curso de especialização é o
acompanhamento adequado da mulher durante o período peri e pós-menopausa, tendo
em vista a demanda/recorrência de consultas relacionadas ao climatério/menopausa na
UBS Saco Grande.

Assim, buscando promover a qualidade de vida entre mulheres nesse período da vida,
várias ações tanto individuais quanto coletivas serão implementadas na UBS Saco Grande,
por meio deste projeto de intervenção.

Primeiramente ao se promover o acompanhamento e tratamento hormonal adequados
entre esse público-alvo, espera-se contribuir para amenizar/combater os sintomas mais
comuns do período peri e pós-menopausa, como os vasomotores, o ressecamento vaginal
(que causa a dispareunia), o ressecamento da pele, além é claro de promover a preservação
da massa óssea, a melhoraria do sono, impedir a deteriorização da função cognitiva e
estimular a libido.

Já com a prescrição de tratamentos não medicamentosos, espera-se promover dimi-
nuição dos efeitos colaterais associados à TRH, além de alcançar a diminuição dos sin-
tomas indesejáveis característicos do climatério/menopausa, contribuindo assim para o
bem-estar geral da mulher, e o reequilíbrio orgânico e emocional nesse período da vida.

Adicionalmente, como resultado da implementação dos grupos psicoeducativos, espera-
se alcançar importante melhoria na qualidade de vida desse público-alvo, uma vez que ao
se incentivar a adoção de mudanças nos hábitos de vida (como alimentação equilibrada,
atividade física regular, redução do excesso de peso, abandono do tabaco e álcool, etc.),
uma postura pró-ativa perante a vida, a participação em atividades lúdicas e de lazer, a
adesão ao acompanhamento clínico e psicológico, tornar-se-á possível promover a saúde, o
bem-estar geral, a qualidade de vida, assim como um envelhecer mais saudável e aceitável.
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