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RESUMO 
 

EsSe estudo teve como objetivo elaborar um plano de intervenção para a implementação 

do serviço de climatério/menopausa na Unidade Básica de Saúde Malhada em Bela Vista 

do Piauí, cuja possui 389 mulheres vivenciando esse período, onde apresentam inúmeras 

dúvidas nas consultas e também durante as prevenções, após o problema detectado foi 

selecionado artigos relacionados ao tema que foram coletados na base de dados da 

biblioteca BVS, GOOGLE ACADÊMICO e SCIELO, empregou-se para a pesquisa os 

descritores: climatério, menopausa, implementação. O climatério é o período em que 

ocorrem mudanças entre o período reprodutivo e o período não reprodutivo da vida da 

mulher, e que tem como consequência sintomas de ansiedade, insônia, fogachos, 

irregularidade de menstruação, alterações na sexualidade e etc. Visando amenizar essas 

fases do climatério/ menopausa, foi elaborado um plano de intervenção implementando as 

seguintes ações: capacitação anual para os profissionais e após isso iniciar os trabalhos 

com palestras educativas sobre o tema climatério/menopausa, seguido de grupos 

psicoeducativos e atendimentos individuais com médicos e enfermeiros quando 

necessário. Com este projeto de intervenção visa-se instituir conhecimento   nas mulheres 

atendidas no Posto de Saúde Malhada acerca do tema climatério/ menopausa, além de 

serem acompanhadas pelas equipes com o intuito de minimizar as dificuldades em que as 

mulheres vivenciam nesse período.  

Palavras-Chave: Implementação. Climatério. Menopausa.  

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to elaborate an intervention plan for the implementation of the menopause 

/ climacteric service at the Unidade Básica de Saúde Malhada in Bela Vista do Piauí, where 

389 women experience this period, where they present numerous doubts during 

consultations and also during preventions , after the problem detected was selected articles 

related to the theme that were collected in the database of the library BVS, GOOGLE 
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ACADEMIC and SCIELO, the descriptors were used: climacteric, menopause, 

implementation. The climacteric is the period in which changes occur between the 
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reproductive period and the non-reproductive period of a woman's life, resulting in 

symptoms of anxiety, insomnia, hot flashes, irregular menstruation, changes in sexuality, 

and so on. In order to minimize these climacteric / menopause phases, an intervention plan 

was drawn up, implementing the following actions: annual training for professionals and 

after this to start the work with educational lectures on the climacteric / menopause theme, 

followed by psychoeducational groups and individual doctor visits and nurses when 

needed. With this intervention project, it is aimed at instituting knowledge in the women 

attended at the Posto de Saúde Malhada about the climacteric / menopause theme, in 

addition to being accompanied by the teams in order to minimize the difficulties in which 

women experience in this period. 

 
Keywords: Climacteric. Menopause. Implementation. 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 

Dentro do ciclo de vida da mulher, o período do climatério significa o período 

fisiológico, que tem início aproximadamente aos 40 anos de idade, podendo outras 

mulheres chegarem aos 60 anos. Esta fase é determinada pela queda da produção dos 

hormônios estrogênios e progesterona pelos ovários. Portanto, compreende a transição do 

período reprodutivo para o não reprodutivo. (1) 

A menopausa é um marco dessa fase, que corresponde ao último ciclo menstrual, 

somente reconhecida depois de passados 12 meses da sua ocorrência, acontecendo 

geralmente em torno dos 48 aos 51 anos de idade. (2) 

A redução de hormônios no climatério e falta destes na menopausa pode afetar vários 

órgãos e sistemas, podendo acarretar o que se denomina de síndrome climatérica, sendo 

caracterizada por alterações morfológicas e fisiológicas do organismo feminino. Essas 

alterações afetam principalmente o cérebro, a vagina, o coração, a pele, ossos e dentes, 

olhos e bexiga. (03) 

Os sintomas mais comuns na fase do climatério são a ocorrência de fogachos, insônia, 

fadiga, irritabilidade, depressão, sudorese, palpitações, cefaleia, esquecimento, problemas 

urinários, estresse, alterações na sexualidade, transtornos como desajustes conjugais, 

problemas familiares, dentre outros, conforme Alcântara. (4)  

Sendo assim, o climatério não se caracteriza como doença e sim uma fase natural da 

vida da mulher, onde muitas destas mulheres passam por este período sem queixas ou 
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necessidade de medicamentos. Outras têm sintomas que variam na sua diversidade e 

intensidade, no entanto, em ambos os casos, é fundamental que haja, nessa fase da vida, 

um acompanhamento visando à promoção da saúde e prevenção a possíveis agravos 

ocasionados por essa fase da mulher.  

O Município de Bela Vista do Piauí, fica localizado no sudeste Piauiense, é um 

município pequeno com aproximadamente 3.997 habitantes(5), sendo desmembrada do 

Município de Simplício Mendes em 1998. Hoje possui 02 equipes de Estratégia de Saúde 

da Família: Unidade Básica de Saúde Malhada localizada na Sede, e Unidade Básica de 

Saúde Sitio que fica no povoado Sitio. As duas, equipes são bem estruturadas, possui 

todos os atendimentos obrigatórios como pré-natal, puericulturas, HIPERDIA, 

acompanhamento de adolescentes, citologias dentre outros, porém não possui nenhum 

serviço voltado ao acompanhamento dessa fase do climatério/menopausa em que todas as 

mulheres passam.  

Este projeto de intervenção visa priorizar as mulheres com a faixa etária de 40 a 65 

anos da Unidade Básica de Saúde Malhada, localidade esta que possui uma população de 

2.730 pessoas, dentre elas um total de 1.387 mulheres, e 389 mulheres dentro desta faixa 

etária no qual durante os atendimentos em consultas multiprofissionais e também durante 

as citologias oncóticas percebe-se a necessidade de orientações e acompanhamento 

sobre o tema.   

Diante do exposto justifica-se como objetivo a implementação do serviço de saúde 

voltado para o atendimento de mulheres que estejam passando pelo período de climatério 

até a menopausa na Unidade de saúde Malhada em Bela vista do Piauí, pensou-se em 

elaborar um plano de intervenção onde a equipe de saúde realizar atividades em saúde 

voltada para as mulheres que estão passando pelo período de climatério até a menopausa, 

como grupos, palestras, atendimentos em grupos, além do atendimento individual pelo 

médico e enfermeiro  quando  necessário. 

 

2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

O climatério é compreendido como um período onde ocorre a transição entre as 

fases biológicas, caracterizada pelas mudanças de transição entre o período reprodutivo e 

o não reprodutivo da vida da mulher. Tem sua abrangência justamente quando o 

estrogênio e a progesterona vão progressivamente deixando de ser produzido, o que pode 

trazer algumas alterações diretamente no contexto psicossocial. E desde o seu início, pode 
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apresentar alguns sintomas desde a fase inicial, esta fase é caracterizada também por 

momentos de muita ansiedade, onde vem acompanhada de medo, dificuldades 

relacionadas ao social, afetando também a sua sexualidade. (6) 

Ele é marcado também pelo declínio da função ovariana e caracteriza-se por um 

progressivo estado de hipoestrogenismo, interligado ao um conjunto de diversos fatores de 

sinais e sintomas que constituem a síndrome do climatério, proporcionando assim um alto 

impacto na vida da mulher inserida em um contexto biosociocultural próprio, diretamente 

na qualidade de vida (7). 

 A ocorrência do climatério compreende uma fase que no geral apresentam-se as 

mesmas com faixa etária que compreende entre os 40 e 60 anos, inicia quando o grande 

estado de deficiência hormonal, que corresponde a um terço de suas vidas.  Esta fase é 

formada por um ciclo da vida da mulher, tornando-se um período importante e inevitável na 

vida feminina, devendo ser encarada como um processo natural e não como doença, em 

relação à qualidade da saúde da mulher (8). 

Esse período do climatério é tido como uma fase que abrange um período 

relativamente extenso na vida da mulher, o que requer um preparo a mais dos profissionais 

da saúde, para que sejam capazes de promover medidas voltadas a qualidade de vida 

para as mulheres climatéricas. E dentre a fase de maior ocorrência, esta é mais 

comumente vista a partir dos 40 anos. Essas transformações são normais nessa fase, 

afetando, inclusive a vida sexual e o relacionamento conjugal e familiar (9). 

E no que diz respeito às medidas e assistências à mulher climatérica, estas estão 

mais centradas sobre os cuidados e as orientações para as mesmas poderem se 

adaptarem as novas alterações, aos novos estilos, em que é preciso uma nova atuação e 

direcionamento das assistências em saúde. Isso se torna importante, pois a qualidade de 

vida é alterada diretamente, e como são mulheres com diferentes características em 

grande maioria, é preciso que os profissionais da saúde considerem a individualidade de 

cada um deles.  

Uma acepção mais ampla baseada em experiências próprias, com os outros e com 

o ambiente influencia positivamente, nessa mudança de fases na trajetória respeitando-se 

crenças, costumes, valores, conhecimentos e cultura (10). É justamente nessa fase em que 

tem início um período denominado de climatério, que se constitui por um conjunto de 

alterações do tipo orgânicas das quais não são patológicas e emocionais. (2) 
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Ao tratarmos do climatério, compreendemos ainda que sua ocorrência na vida da 

mulher, faz com que a mesma passe por um período onde muitas delas reclamam 

constantemente dos sintomas alegando a necessidade de medicamentos, afirma-se ainda 

que a forma com que todos os sintomas se apresentam, possui uma intensidade e 

variedade especifica para cada uma delas.  

Mas é preciso que em cada caso haja sempre um acompanhamento que seja 

voltado a promoção da saúde da mulher que se encontre nessa faze, onde a primeira 

decisão e medida a ser tomada, requer que o tratamento seja feito por meio inicialmente 

de um diagnóstico precoce, que será sem dúvidas de fundamental importância para a 

prevenção de maiores danos. (2) 

Ainda de modo conceitual, o Ministério da Saúde no Brasil conceitua climatério 

como uma fase vital biológica, correspondente da transição entre o período reprodutivo e 

não reprodutivo feminino, sendo a menopausa o marco inicial desta fase. Vários eventos 

influenciam como a prévia sintomatológica que caracteriza essa fase, que é diferenciada 

de acordo a interrupção da menstruação, somente definido após o tempo correspondente a 

doze meses desta situação, que normalmente se dá na faixa etária em torno dos 48 aos 50 

anos de idade. (12) 

As questões sociais também aparecem como determinantes no que diz respeito a 

ocorrência de maiores problemas ou do agravamento dos sintomas, visto que onde não há 

um conhecimento ou informações sobre o assunto, maiores são as chances dos sintomas 

causarem mais transtornos. Estudos demonstram que as mulheres apresentam déficit de 

conhecimento acerca do climatério (8). E como foi citada, a ausência desse conhecimento 

tem sido um problema que afeta diretamente na busca de um tratamento apropriado.   

Reafirma-se que o nível de escolaridade deve ser levado em consideração, pois é 

um aliado de muita importância para que haja a qualidade de vida dessa população, pois 

tende a acrescentar um grau mais elevado de conhecimento mais voltado a realidade, e 

sobre as reais causas de cada mudança apresentadas no corpo da mulher, e 

consequentemente sobre o seu comportamento dentro dessa fase de sua vida. Tais 

mudanças são pertinentes a essa fase vivenciada por elas, utilizando base da literatura 

com acervo rico, que atribuem de forma marcante na vida das mulheres e, assim como 

apresenta os fatores psicológicos e sociais associados a esse período. (13) 

É fato que muitas mulheres não possuem um conhecimento cientifico biológico, ou 

até mesmo com quaisquer informações relacionadas aos verdadeiros sintomas, as causas 
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e consequências do climatério, ou seja, são despreparadas de conhecimentos que as 

ajudem a explicar alterações femininas nessa etapa da vida. A falta de conhecimento 

proporciona diversas incertezas sobre o climatério e surgem mitos, fazendo com que essa 

fase da vida seja mais conturbada e colabore ainda mais para o comprometimento da 

qualidade de vida. (8) 

 Portanto a fase do climatério é compreendido de fato com um momento delicado e 

complexo, que reforça a necessidade do contato com os profissionais da saúde, sendo de 

suma importância um conhecimento ou reconhecimento dos sinais e sintomas comuns. Por 

esse motivo, é primordial que seja associado ao conhecimento da mulher no âmbito da 

biologia e às ciências da saúde, afim explicar alterações femininas nessa etapa do ciclo 

vital. (14) 

Essa aproximação da mulher com o conhecimento biológico e especificamente aos 

sintomas do climatério é compreendida como o elemento chave para que cada mulher 

possa conviver com cada sintoma e cada reação consequente, para que não parem suas 

vidas quando podem continuar com suas atividades cotidianamente. Essas alterações 

afetam a qualidade de vida e saúde, impossibilitando algumas delas de realizar suas 

atividades diárias, dificultando também os relacionamentos interpessoais e impactando 

consideravelmente na qualidade de vida. (14) 

É um momento que será vivido pela mulher, e que atualmente tem sido mais 

associado somente ao término da vida reprodutiva feminina. A menopausa é caracterizada 

como fase madura, que não impossibilita sua condição sexual ativa, com inúmeras 

possibilidades de seguir sua vida, tentando sempre escolher um caminho que sinta se 

melhor, quebrando tabus, inclusive o sentimento de constrangimento. (13)  

É um momento que requer novas atitudes, novas ações, e um novo olhar para si 

mesma. As questões vivenciadas pelas mulheres em suas relações afetivas são marcadas 

em seu cotidiano frente à complexidade da síndrome climatérica e dos seus reflexos, 

demonstrando o quanto é essencial estabelecer propostas adequadas para enfrentar esta 

fase com uma nova abordagem no que se refere à atenção à saúde nesse grupo de 

mulheres. (15) 

É necessário que isso seja levado cada vez mais ao conhecimento de todas as 

mulheres, que seja destacado o quanto se trata de um assunto que precisa de 

abordagens, para que haja uma maior aproximação de todas as mulheres tanto sobre os 

sintomas, como também sobre o novo comportamento e a nova postura de cada uma, 
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buscando informações, e os profissionais de saúde, e mantendo-se ainda uma vida com 

certa sexualidade.  

O hábito saudável de vida feminina não deve ser apenas a expectativa de vida 

longa, mas os inerentes a avanços na área da saúde, em busca de aumento da 

expectativa cada vez maior no número de mulheres que se preocupam em manter uma 

relação ativa com seus companheiros, livre de incapacidades, doenças e sintomas 

desagradáveis, que em diversas situações possam por ventura impossibilitar momentos 

saudáveis de prazer. (13) 

 Compreende-se que as alterações orgânicas apresentadas no climatério dão uma 

resposta na vida sexual de modo que as modificações não implicam obrigatoriamente na 

diminuição do prazer, mas podem influenciar a resposta sexual, tornando a mesma mais 

lenta, além de tanto nesta fase do climatério, como também no pós-menopausa, 

apresentam ainda uma lubrificação vaginal com menor intensidade e de modo mais 

demorado, o que requer um estimulo ainda maior. Mas é valido ressaltar ainda que no 

tocante as respostas sexuais, estas não se apresentam da mesma forma para todas as 

mulheres, pois a idade determina alguns fatores relacionados à sexualidade, além de 

outras funções orgânicas que sofrem modificações com o tempo, aliás, todo o organismo é 

modificado com o passar do tempo. (01)  

A Menopausa é o período fisiológico em que ocorre a última menstruação 

espontânea, ficando por um período de 12 meses sem o sangramento, considerando 

assim a menopausa após um ano do último fluxo menstrual, uma vez que, durante esse 

intervalo, a mulher ainda pode ocasionalmente menstruar. (2)  

A peri menopausa, período de tempo que engloba os dois anos anteriores e vai até 

um ano após a menopausa, é caracterizada por irregularidades menstruais e geralmente 

nesta fase os ovários vão deixando de funcionar normalmente, progredindo para uma 

anovulação persistente. Nessa fase, a liberação de estrogênio e progesterona passa a ser 

variável e inconstante e os sintomas vasomotores começam a acontecer, gerados pelo 

aumento gradual das hormonas gonadotróficas. (16) 

 

Esta é uma etapa da vida onde pode ser considerado o momento onda a mulher 

deve ter uma maior atenção a sua saúde, observando, acompanhando e cuidando de tudo 

que for surgindo, e esse cuidado deve acontecer inicialmente nos primeiros momentos, 

para que a própria mulher já comece tendo a compreensão do que se trata e das 

alterações que virão em suas vidas. A menopausa é mais um estágio na vida da mulher, 
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pois nesse período ocorrem transformações no organismo, que aumentam a possibilidade 

de aparecimento e agravo de doenças. (16) 

 Ao tratar-se da menopausa, de início é necessário que seja dito que apresentam 

alguns sintomas que são propriamente da população feminina, que desde o primeiros anos 

de vida percorre por etapas, onde todas possuem suas determinadas características, tendo 

como ponto de início a infância, e finalizando-se na senilidade, mas é válida fazer menção 

da menopausa, fase pela qual a mulher passa após  o final do seu ciclo menstrual, este 

que ocorre geralmente quando a mesma se encontra com idade entre os 38 e 55 anos. A 

menopausa é um marco nessa 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. (17) 

Estão presentes ainda como sintomas comuns a menopausa, diversos fatores 

ligados ao emocional, estes que tem recebido uma atenção especial, pois comparando-se 

com a importância dada aos aspectos fisiológicos, sendo irrisória a produção científica que 

enfoque esse binômio, se esquecendo que a menopausa engloba fatores biológicos, 

psicológicos e socioculturais. (18;11)  

Diante disso é possível afirmar que deve ser dado um acompanhamento que vá 

além dos aspectos biológicos. Por esse motivo, não cabe apenas a biologia e às ciências 

da saúde explicar alterações femininas nessa etapa da vida, mas também às ciências 

humanas que é mediadora do contexto sociocultural, história pessoal e familiar das 

pessoas. (20) 

São vistos vários eventos dentro da fase de climatério e da menopausa, os quais 

acontecem estando relacionados a cada fase, ou cada faixa idade, que se expressão 

cotidianamente em suas vidas, e mesmo com os conhecimentos e estudos voltados a essa 

temática, ainda há uma grande necessidade de se tratar mais desse assunto, visto pelas 

constantes dúvidas e inseguranças por parte da mulher sobre as alterações que irão 

acontecer na fase de transição do climatério. Tais alterações ocorrem também 

relacionadas ao íntimo de cada mulher, de forma muito pessoal. (21) 

Tanto o climatério quanto a menopausa, são fases vivenciadas pela mulher durante 

o seu ciclo de vida, mas que acarreta algumas alterações tanto físicas, como sociais e que 

podem comprometer diretamente a qualidade de vida de cada uma. Outras transformações 

encontram-se relacionadas à queda brusca ou ao desequilíbrio hormonal, ao estado geral 

da mulher, ao estilo de vida adotado, às relações sociais e aos projetos de vida que podem 

contribuir para a intensificação dos sintomas climatéricos. (22)  
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  Ressalta-se, portanto que a participação feminina na Estratégia da Saúde da Família 

torna-se muito importante para reafirmar suas informações baseada em conteúdos 

biológicos, embasado em estudos científicos, que almejam a melhoria de aspectos de 

saúde mais complexos, com encontros que proporcione as mulheres participarem de 

maneira holística e fácil acesso, para que possa ultrapassar o “caráter didático” de 

somente transmitir informação. Torna-se ainda, necessário utilizar técnicas que 

considerem suas crenças, suas vivências e seus sentimentos. (23) 

 

3 – PLANO OPERATIVO 

Planilha de Intervenção 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPON

SÁVEIS 

 
Equipe de sal 

 da UBS 

 Malhada 

 sem  

capacitação 

em climatério 

e  

menopausa 

Capacitar a  

ESF  

Malhada  

acerca do 
tema 

 climatério/ 
menopausa 

Identificar 
todas as 
mulheres 
que estão 
no  período 
de 
climatério/ 
menopausa 
 
Prazo: 3 
meses  

Realizar capacitação anual 

sobre os temas  

para aperfeiçoamento da 

equipe; 

 
 
 

Coordena
dor 

a da  

Atenção  

Básica   

 

Gestão 

Desconhecim

ento da 

população 

acerca do 

tema 

climatério/ 

rio/ 

menopausa. 

Realizar  

palestras  

educativas  

sobre  

Climatério/  

menopausa 

Identificar 
todas as 
mulheres 
que estão 
no  período 
de 
climatério/ 
menopausa 
 prazo: 4 

meses  

Realizar palestras  

educativas com  

equipe multiprofissional 
sobre o 

 Tema climatério/ 
menopausa. 

Equipe da 

ESF. 

Falta de  

momento e  

Interação 
com  

Público 

Realizar 
ações  

voltadas ao 

tema para 

informação 

da população 

 Criar grupo 

do 

climatério / 

menopausa 

 

Prazo: 4 

1-Promover grupos com 
profissionais de saúde sobre 
o  

• Significado do  

Climatério, menopausa e  

Equipe da 

ESF. 

Coordena

ção da AB 
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feminino da 

UBS 

Malhada 

meses síndrome climatérica; 

• Sobre dúvidas  

Frequentes e vivencia das 
mulheres nesta fase;  

• Vivência da 
sexualidade 

 os estados depressivos, 
envelhecimento dentre 
outros; 

• Orientações acerca  
de realização de 
práticas de atividades 
física, eliminação de 
tabaco, frituras, café, 
álcool, chá e etc.  

UBS 
Malhada 

 não possui  

atendimento  

individual  

voltada as 

 clientes com  
sintomas  

intensos 

durante o 

período do 

climatério 

Realizar  

atendimento  

individual das  

clientes com 

sintomatologi

a grave 

 

Atendiment

o individual 

quando  for 

necessário 

 

Prazo:  4 

meses 

Agendar consultas com  

e médicos da ESF, para  

realização de atendimento  

individual para as clientes 

que necessitarem de algum 

 tipo de tratamento; 

Equipe da  

ESF;  

 

Encaminh

amento 

para 

atenção 

especializ

ada 

quando 

necessário

; 

 

4 – PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

Este projeto de intervenção será realizado e acompanhado, através de ações 

planejadas ao longos do cronograma mensal da equipe de Saúde da Família Malhada, 
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onde é entregue com um (1) mês de antecedência para que os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) possam   nortear o público alvo para realização das ações propostas. 

Inicialmente foi pensado no tema Climatério, devido os sintomas que as mulheres 

apresentam durante as consultas com médicos e enfermeiros, onde afirmam ter 

problemas de saúde grave, sendo na verdade sintomas comuns que a maioria da 

população feminina apresenta durante a fase do climatério. Durante as coletas de 

citologia, as mesmas também referem muitas dúvidas, e com isso pude verificar junto com 

a ESF Malhada a necessidade do público em ter orientações especificas sobre essa fase 

da mulher, em que todas as mulheres iram passar, umas com muitos sintomas, outras 

com nenhum.  

Após uma busca ativa de revisão de literatura foi discutido com os profissionais da 

equipe da UBS Malhada, no qual perceberam a necessidade da intervenção pressuposta e 

assim  foi  iniciado o trabalho com  reunião comigo (Coordenadora da Atenção Básica) e a 

equipe de  saúde  com a finalidade  de  elaborar um plano de ação  com intervenções para  

mulheres no  climatério, tendo nesta mesma reunião  metas e divisões das funções de 

cada responsável, sendo elaborado posteriormente a planilha de intervenção para início do 

projeto   no  mês de fevereiro  de 2019.  

A avaliação das atividades desenvolvidas da presente planilha de intervenção, será 

através de grupos programados após 30 dias das ações, onde terá uma avaliação para 

analisar se os objetivos foram alcançados. Após discussão e reunião com equipe o projeto 

foi apresentado a Secretária Municipal de Saúde de Bela Vista do Piauí, onde a mesma 

concordou e referiu apoio para realizar as ações.  

5– CONCLUSÃO 

 

Discutir sobre climatério e menopausa no Município de Bela Vista do Piauí, é um 

projeto que não pode ser adiado por falta de conhecimento da população, onde foi 

percebida a necessidade nas consultas multiprofissionais e nas realizações de citologia. 

Realizando este projeto de intervenção percebi através da revisão de literatura que 

passar pelo período do climatério, é uma tarefa árdua, e mesmo sendo um período 

inevitável na vida das mulheres, ele se não compreendido pode trazer tristeza e sofrimento 

devido a alterações fisiológicas associadas a fatores culturais, sociais e emocionais que 

podem comprometer a qualidade de vida das mulheres. 
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 Neste projeto verificou-se os sintomas como fogachos, dor nos ossos, secura 

vaginal, perda da libido, mudança na autoestima e tristeza dentre outros incomodam e 

comprometem a qualidade de vida das mulheres , e por isso é imprescindível que a mulher 

seja assistida pela equipe  da Atenção Básica do Município, pois  além  de capacitados, 

existe o vínculo afetivo por  já ter o conhecimento entre as equipes e os profissionais 

das  áreas especificas de atuação, facilitando encontrar meios que para  saber lidar  com 

os efeitos negativos desta fase, considerando sua integralidade e individualidade.   

Salienta-se, que a importância do conhecimento sobre climatério e menopausa, 

preconizando um cuidado e orientação sistematizada e individualizada por parte da equipe 

de saúde, encaixando-as as pacientes nos tratamentos adequados afim de minimizar o 

sofrimento vivenciado o pelos sintomas desta fase da vida. 

Contudo espera-se que a implantação deste plano de intervenção, seja realizada as 

ações que possam minimizar as dificuldades voltadas ao climatério e alcançar o objetivo 

pressuposto do plano que é otimizar as informações passadas ao público, para que 

possam concretizar a proposta elaborada. 
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