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RESUMO

Objetivo: o estudo objetiva apresentar a experiência dos acadêmicos de enfermagem da 
Universidade do Estado do Pará- UEPA, na aplicação de uma ação educativa de mitos e 
verdades sobre a menopausa e o climatério, com mulheres atendidas em uma Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) de um município do interior do Pará. Método: Trata-se de um 
relato de experiência da aplicação da metodologia problematizadora do Arco de Maguerez 
no contexto das Atividades Integradas em Saúde do curso de enfermagem da UEPA, 
a partir da realização de rodas-de-conversa realizadas com dois grupos de mulheres 
Resultados: As atividades foram realizadas em dois momentos, o primeiro houve expla-
nação de conceitos sobre o tema proposto e no segundo foi realizada uma dinâmica de 
mitos e verdades para promover a interação entre as mulheres sobre a temática. Além 
disso, foi abordado passos para uma boa alimentação saudável e também a entrega 
de panfletos como forma de disseminação de conhecimento. Conclusão: A atividade 
promovida contribuiu para uma melhor percepção das mulheres sobre o climatério e 
menopausa e a troca de experiência ocorrida durante a roda de conversa e a dinâmica 
de mitos e verdades colaboraram para uma visão realista acerca da necessidade de 
promover educação em saúde da mulher de forma integral.
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INTRODUÇÃO

Por volta dos 35 e 40 anos, estendendo-se aos 65 anos, dá-se início a uma impor-
tante fase na vida da mulher, denominada climatério, um fenômeno endócrino decorrente 
do esgotamento dos folículos ovarianos caracterizado por um estado de hipoestrogenismo 
progressivo e que é marcado pela menopausa, a qual corresponde ao último ciclo menstrual 
após 12 meses da sua ocorrência (ALVES et al., 2015; MELO; SILVA; GIOTTO, 2019).

Os sinais e sintomas potencialmente prejudiciais à saúde são desencadeados por meio 
de manifestações transitórias, como a irregularidade menstrual, fogachos (mudança repen-
tina na temperatura corporal) e suores noturnos que ocorrem com bastante frequência; e as 
manifestações não transitórias, com devido destaque para o ressecamento vaginal, sangra-
mentos, mudanças nos níveis de estrogênio e ganho de peso (BRASIL, 2016). Há também 
uma diminuição da elasticidade da pele; aumento do colesterol e dos depósitos de gordura; 
e intensificação da osteopenia que as tornam suscetíveis à osteoporose (BRASIL, 2008).

Durante esse período pode ocorrer a perda ou ganho ponderal, hipertensão arterial, 
incontinência urinária, redução da libido e rejeição do parceiro relacionada, principalmente 
à dispareunia que é a dor durante as relações sexuais gerada pela falta de lubrificação 
vaginal que provoca insatisfação sexual. As alterações hormonais características da fase 
climatérica também tornam a mulher mais suscetível a transtornos psíquicos que se mani-
festam através da mudança repentina de humor, cefaleia, insônia, nervosismo, depressão, 
ansiedade, humor deprimido, sensação de inutilidade, dentre outros (ALVES et al., 2015; 
BENETTI et al., 2019; BRASIL, 2016).

Fatores como hábitos alimentares, atividade física e de lazer, sexualidade, renda, as-
pectos profissionais e religiosos, atitudes e comportamentos do cotidiano também devem 
ser considerados. Ademais, a interpretação do climatério e menopausa pela sociedade 
ocidental como algo negativo também pode interferir na autoestima, pois um fenômeno fi-
siológico passa a ser entendido como perda de feminilidade, que engendra-se em medo do 
envelhecimento e desequilíbrio biopsicossocial que se altera de tipo e intensidade e varia 
de mulher para mulher (BENETTI et al., 2019; VIEIRA et al., 2018).

Segundo Melo; Silva; Giotto (2019), o climatério é um fenômeno que transforma a vida 
da mulher de forma fisiológica, mas tem uma conotação patológica, pois esse processo 
adaptativo também envolve a forma como a mulher se percebe e vai requerer autoaceitação 
diante dos incontáveis tabus, preconceitos, fatores culturais e de desconhecimento que per-
meiam essa fase. Portanto, a falta de discussão sobre o assunto faz com que as mulheres 
enfrentem o climatério de forma sigilosa e silenciosa, resultando em desinformação e busca 
por auxílio de profissionais de saúde somente após manifestações clínicas que as afetam 
de forma mais intensa (BENETTI et al. 2019).
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O estudo realizado por Vieira, et al. (2018) com 16 mulheres de uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) em um município do Paraná, constatou conflito de conhecimento sobre 
climatério, o qual era confundido com a menopausa por 100% das mulheres. Leite et al. 
(2012) notaram que baixos níveis de escolaridade podem ser uma barreira para o entendi-
mento do climatério, já que 55% das mulheres de 40 a 65 anos apresentaram grau de ensino 
incompleto e apenas 15% tinham nível superior, contribuindo para um entendimento menos 
preciso das alterações e sintomas.

Ademais, nota-se que há crenças e mitos em torno da menopausa e do climatério que 
transcendem gerações e esses saberes não refletem de maneira positiva no bem-estar fe-
minino. Um dos mitos é o de que o desejo sexual torna-se inexistente na mulher climatérica 
e a sociedade cria estereótipos sobre o papel da mulher, sobre o ser mãe e o ser esposa 
e a mulher em si, torna-se incompreendida e vivencia momentos conflituosos no ambiente 
social e familiar (SILVA et al., 2015).

Dessa forma, é fundamental a avaliação pelo profissional de saúde, que de maneira 
holística vai identificar casos que necessitam de acompanhamento, visando a promoção 
da saúde, diagnóstico precoce, tratamento imediato dos agravos e a prevenção de danos 
(SILVA; SOUZA; ALVES, 2015). Para isso, o Ministério da Saúde criou o Manual de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher no Climatério/Menopausa dando atenção específica à saúde da 
mulher nesta fase por meio de informações sobre sinais e sintomas dessa fase e diversas 
formas de tratamento de abordagem não farmacológica e/ou farmacológica (BRASIL, 2008)

A abordagem da enfermagem na Unidade Básica de Saúde (UBS) pode ser feita por 
meio de grupos focais, reuniões e entrevistas é essencial para o acolhimento e assistência 
às mulheres no climatério (MELO; SILVA; GIOTTO, 2019). Mesmo sendo a principal porta 
de entrada para o sistema público de saúde, seu foco ainda está mais voltado para a fase 
reprodutiva da mulher, construindo uma lacuna na concessão de saúde à mulheres clima-
téricas, assim, são necessárias ações de educação em saúde com objetivo de informar, 
debater, esclarecer mitos e verdades que circundam essa fase de vida da mulher.

Dessa forma, o presente relato tem por objetivo apresentar a experiência dos acadêmi-
cos de enfermagem da Universidade do Estado do Pará - UEPA, Campus VII, na aplicação 
de uma ação educativa de mitos e verdades sobre a menopausa e o climatério, com mulheres 
atendidas em uma Estratégia de Saúde da Família - ESF de um município do interior do Pará.

MÉTODO

Este estudo relata a vivência de discentes do curso de graduação de enfermagem na 
realização de uma ação educativa acerca de uma dinâmica de mitos e verdades relacionados 
à promoção da saúde da mulher no climatério, período que corresponde a transição da fase 
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reprodutiva para o período pós-menopausa. As atividades ocorreram nos dias 25 e 26 de 
novembro de 2019, realizadas em dois encontros, em uma Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) de um município do interior do Pará.

O público alvo foi formado por mulheres de diferentes faixas etárias que aguardavam 
atendimento na sala de espera da ESF; as quais foram convidadas à roda de conversa que 
estava ocorrendo em local reservado que permitisse momentos de fala, sem constrangimen-
tos. Mediante aceitação, as mesmas foram acompanhadas ao local, onde puderam interagir 
com as demais mulheres e os pesquisadores. Com o uso dessa abordagem em grupo, não 
se pôde limitar a quantidade de mulheres e o alcance variou entre 8 a 10 mulheres em cada 
encontro, dependendo da demanda do dia.

Optou-se por utilizar a metodologia da problematização com aplicação do Arco de 
Maguerez porque possibilita a articulação entre a teoria e a prática. O Arco de Maguerez 
foi elaborado na década de 70 do século XX e tornou-se público por Bordenave e Pereira 
a partir de 1977 e é composto por cinco etapas distintas: observação da realidade, pontos-
-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação na realidade (COLOMBO; BERBEL, 
2007; BORILLE, 2012)

A observação da realidade é o ponto de partida, que de maneira ampla procura-se 
identificar o que deve ser trabalhado, investigado, corrigido ou aperfeiçoado, expondo refle-
xões do contexto em que o problema se insere. Os pontos-chave são os possíveis fatores e 
determinantes do impasse que vão orientar a pesquisa. Teorização é a fase onde se discorre 
sobre os pontos-chave por meio da obtenção de dados e busca bibliográfica que embasa o 
ponto de vista do pesquisador. Tendo o problema em evidência, busca-se pelas hipóteses de 
solução que podem ser a curto, médio e longo prazo. E por fim, a aplicação na realidade, que 
exige um compromisso do pesquisador com a realidade, devendo manejar as propostas de 
intervenção, colocando-as em prática com o objetivo de transformar a realidade (BORILLE, 
2012; COLOMBO; BERBEL, 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da Metodologia Problematizadora

A escolha do tema se deu por observações em práticas de estágios em Estratégias de 
Saúde da Família, de que a saúde da mulher é normalmente retratada na sua fase reprodu-
tiva, havendo uma baixa disseminação de informações sobre o climatério e a menopausa 
nas ações educativas em saúde da mulher na Unidade Básica de Saúde e logo percebeu-
-se uma deficiência de conhecimento entre a população feminina, no que se refere aos 
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sinais, sintomas, cuidados com a alimentação, exercícios físicos e tratamentos indicados 
para o climatério.

Dessa forma, a problemática referente à assistência de enfermagem à mulher no clima-
tério observada pelos discentes, contribuiu para o levantamento dos seguintes pontos-chave: 
“Limitações do conhecimento das mulheres acerca dos cuidados em saúde no climatério” e 
“Bem-estar psicológico e qualidade de vida das mulheres no climatério”.

Após levantamento teórico, surgiram as hipóteses de solução, que foram elaboradas 
com foco na interação entre os acadêmicos e o público em questão com o intuito de fornecer 
esclarecimento sobre a menopausa e o climatério, seus sinais e sintomas a nível fisiológico 
e psicológico, mediando mudanças no estilo de vida, por meio de uma roda-de-conversa e 
uso de dinâmica sobre os mitos e verdades na respectiva ESF onde se observou o problema.

A escolha dessa abordagem se deu porque possibilita a interação entre o pesquisador 
e os participantes da pesquisa, não sendo uma abordagem fechada e diretiva em que se faz 
perguntas em procura de respostas, mas sim, uma discussão na qual os participantes são 
incentivados a emitirem opiniões sobre o tema de interesse (MELO; CRUZ, 2014). O instru-
mento de mitos e verdades sobre a menopausa do Ministério da Saúde, na forma de dinâmica, 
auxiliou na conversação e possibilitou maiores esclarecimentos sobre o tema (BRASIL, 2018).

As atividades educativas foram realizadas em dois momentos; o público alvo eram mu-
lheres que se encontravam aguardando atendimento ou estavam acompanhando pessoas 
na UBS, assim, o primeiro momento consistiu na distinção entre menopausa e climatério, 
em seguida a realização da dinâmica de mitos e verdades.

A dinâmica de mitos e verdades sobre a menopausa

Para promover a interação entre as participantes, perguntas da dinâmica foram escritas 
em papéis, dobrados e colocados em uma caixa que era repassada na roda e as mulheres 
retiravam um papel, faziam a leitura da pergunta, todas respondiam se era mito ou verdade, 
e na sequência, os pesquisadores falavam a resposta correta e o porquê, por conseguinte 
abriu-se espaço para as integrantes exporem seus questionamentos. Ressalta-se que a 
dinâmica foi primordial para o sucesso da ação educativa de promoção à saúde, uma vez 
que através dessa atividade educativa o público alvo estabeleceu uma interação direta e 
sanou suas dúvidas e compartilhou suas experiências.

As questões foram as seguintes: “A mulher sente mais calor?”, “Há alteração de hu-
mor?”, “O único tratamento possível é a reposição hormonal?”, “Depois da menopausa não 
é possível engravidar?”, “Ela reduz a libido?”, “Menopausa só chega depois dos 50 anos?”, 
“Mulher fica mais suscetível a algumas doenças?”, “A menopausa causa problemas como 
insônia?”, “Depressão e ansiedade são comuns nessa fase?”, “O que fazer para amenizar 
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os sintomas?”, “É preciso se alimentar bem e praticar exercícios físicos?”, “A menopausa 
altera a aparência de pele, unhas e cabelos?’’.

A primeira questão lida foi “a terapia de reposição hormonal (TRH) é o único tratamento 
possível?”. As mulheres presentes negaram a colocação e expuseram que acreditam existir 
outros meios. Assim, foi explicado que a TRH é indicada para as pacientes que apresen-
tam os sintomas de forma exacerbada, prejudicando a qualidade de vida, e que existem as 
contra indicações de sua utilização como a pré-disposição ao câncer de mama. Além disso, 
segundo Bella et al., (2016) a Terapia Hormonal (TH) tem sido utilizada até 10 anos após a 
menopausa ou até os 60 anos de idade, a fim de reduzir os agravos referentes a diminuição 
da produção natural dos hormônios.

A partir disso, foi explicado sobre os tratamentos alternativos como a fitoterapia alia-
da a adoção de hábitos de vida saudáveis. Um exemplo de planta medicinal que pode ser 
utilizada é a cidreira, preparada na forma de chá. Dentre os seus benefícios encontra-se o 
efeito calmante, diminuindo a irritabilidade sintomática do período e melhorando a qualidade 
do sono (BRASIL, 2008).

Destacou-se a importância de manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, 
verduras e legumes. As vitaminas e minerais encontradas nesses alimentos auxiliam no 
bom funcionamento do organismo, combatendo o ganho de peso excessivo e prevenindo 
agravos. As refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) devem ser realizadas e em 
momento oportuno. No intervalo entre elas, deve-se ingerir pequenas porções de alimentos, 
preferencialmente frutas (BRASIL, 2016).

A prática regular de exercício físico combinada à alimentação saudável resulta em mui-
tos benefícios para o organismo, como redução no peso corporal, melhora da capacidade 
cardiovascular e respiratória, ganho de massa óssea, a diminuição da pressão arterial em 
hipertensas, melhora na tolerância à glicose e na ação da insulina e ainda auxilia na preven-
ção de doenças cardiovasculares e diabetes, câncer de cólon e de mama (BRASIL, 2008).

São recomendadas atividades de várias naturezas, dando prioridade aos exercícios 
aeróbios (caminhada, natação, hidroginástica) e à musculação, desde que devidamente 
orientados por profissionais da área (BRASIL, 2008). Além de melhorar o condicionamento, a 
literatura apresenta a importância do exercício físico sobre os aspectos sociais, melhorando 
a independência, a autonomia e contribuindo emocionalmente no fato de sentirem-se úteis 
em sociedade, além de reduzir escores para depressão e ansiedade em indivíduos com 
mais de 60 anos (SILVA, 2015).

A segunda indagação foi “depois da menopausa não é possível engravidar?”. O público 
teve um grande desempenho nesta pergunta, pois a maioria afirmou ser verdadeira. Deste 
modo, foi explanado que a menopausa consiste na última menstruação, caracterizando a 
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falência ovariana e, portanto, o organismo torna-se incapaz de gerar um feto. A menopausa 
é definida após a ausência da menstruação por um período de 12 meses.

Foi questionado também sobre as alterações psicológicas durante o climatério. Uma 
das participantes comentou sobre sentir estresse e mudança de humor repentina. Conforme 
Freitas; Barbosa (2015), o climatério coincide, frequentemente, com eventos significativos 
que podem interferir no estado emocional da mulher. Dentre outros, menciona-se a mudança 
nos papéis sociais, que está diretamente relacionada à sensação de valor produtivo, quer 
seja laboral, familiar ou comunitário, à autoimagem e à incerteza acerca da qualidade de 
vida na velhice.

Com todas essas mudanças, as mulheres precisam se apoiar nos amigos, família e no 
parceiro é um momento propício para conversas, compreensão, carinho e demonstração de 
afeto, o que muitas vezes não acontece porque tanto a mulher e aqueles ao seu redor não 
conseguem entender esse processo, acarretando estresse e ansiedade. Por isso é tão difícil 
para a mulher compreender que o climatério/envelhecimento se trata de um processo natural 
e que deve ser enfrentado com gratidão e veemente vontade de viver (SOARES et al., 2012).

Assim, apesar de o corpo feminino ser marcado pelo ciclo biológico-reprodutivo, a mu-
lher não pode ser reduzida à dimensão fisiológica. No climatério, as alterações hormonais, 
são acompanhadas pela desvalorização estética do corpo e por toda uma sintomatologia 
de intensidade variada, que surgem como sintoma depressivo e sinalizam o envelhecimento 
inevitável. Nesta etapa, as mulheres se dão conta que a vida tem um fim. Trata-se de um 
tempo vivido com muita contradição, pois diante da percepção do limite de tempo cronoló-
gico, certezas podem ruir e dúvidas aumentarem (BRASIL, 2008).

Um outro questionamento foi “A menopausa altera a aparência da pele, unhas e ca-
belos?”. À essa afirmativa nem todas as participantes responderam corretamente, pois 
relataram ser mito. Diante disso, foi orientado que a menopausa é uma etapa da vida da 
mulher marcada por várias mudanças físicas e emocionais, e entre essas transformações 
corporais pode ser destacada a mudança da pele, cabelo e unhas, uma vez que o organis-
mo diminui a produção de estrogênio e consequentemente diminui os níveis de colágeno 
no corpo, proteína que está encarregada pela elasticidade da pele. Desse modo, a pele fica 
mais suscetível ao aparecimento de rugas, além de ficar com um aspecto mais fino. Essa 
diminuição do estrogênio também provoca queda de cabelo excessiva e faz com que as 
unhas se tornem mais finas e quebradiças (BRASIL, 2016).

A quinta questão abordada consistiu em: “A mulher reduz a libido?”. A maioria das 
participantes julgou ser mito, o que não corrobora com a literatura, pois as transformações 
corporais previstas nesse período acometem cerca de 60% a vida sexual das mulheres, o que 
consequentemente pode causar um impacto sobre o desejo sexual da mesma. Além disso, 
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é válido destacar que uns dos principais fatores para a redução da libido é a secura vaginal, 
que pode acarretar um grande desconforto ou sensação de ardor durante a penetração. Para 
alívio dos sintomas, é indicado o uso de lubrificante íntimo à base de água (BRASIL, 2008).

A sexta indagação explanada foi: “A mulher nessa fase fica mais suscetível a algu-
mas doenças?”. As participantes expressaram dúvida em relação a esta afirmativa, de todo 
modo, a mesma é verdadeira. Segundo o Ministério da Saúde, a carência estrogênica pode 
acarretar uma maior probabilidade para se adquirir doenças cardiovasculares, osteoporose, 
câncer de mama, bem como, ganho excessivo de massa abdominal, uma vez que após a 
menopausa pode haver um aumento significativo de 20% da gordura corporal e, deste modo, 
amplia o risco para as doenças cardiovasculares, devido também a diminuição dos níveis 
de estradiol (BRASIL, 2016).

O último questionamento discutido constitui-se por: “A menopausa só chega depois 
dos 50 anos?”. As integrantes afirmaram ser verdade, porém, de acordo com a literatura, a 
falência ovariana pode ocorrer precocemente por volta dos 35 a 40 anos de forma natural 
ou induzida, após procedimentos cirúrgicos que levam à parada da produção hormonal 
ovariana. O esgotamento folicular inicia-se por meio de um processo contínuo de atresia, 
se intensificando mais ainda próximo da menopausa até a total falência ovariana, causando 
assim uma queda progressiva da secreção de estradiol, que levará a uma série de manifes-
tações sistêmicas (VIEIRA, 2018).

Como transformar a realidade?

Com o intuito de orientar sobre hábitos de vida saudáveis foram apresentados os Dez 
passos para alimentação saudável em anexo no Manual de Atenção à Mulher no Climatério, 
seguida de oferta de café da manhã rico em frutas regionais e de fácil acesso para adequar 
a alimentação à realidade vivida por elas tais como a manga, melancia, abacaxi, mamão, 
laranja e maçã. Somava-se à mesa o bolo de milho e sucos de acerola e abacaxi, além do 
chá de erva cidreira.

Além disso, foi entregue um panfleto informativo sobre o que é o climatério a cada 
mulher, no qual informava sobre o que é a menopausa e climatério, as manifestações, a 
forma de lidar diariamente com os sintomas, opções de tratamento e guia de estilo de vida 
saudável. Esse panfleto foi elaborado pelos pesquisadores, baseado no Protocolo de Atenção 
Básica às Mulheres (BRASIL, 2016).
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, a atividade promovida pelos discentes contribuiu para uma melhor 
percepção das mulheres sobre o climatério e menopausa, na qual foi possível esclarecer 
mitos e crenças amplamente disseminados na sociedade e que corroboram negativamente 
no cuidado à mulher climatérica. A aplicação do Arco de Maguerez na pesquisa também foi 
de suma importância, especialmente no processo de sistematização do estudo e na escolha 
das intervenções: roda de conversa e dinâmica de mitos e verdades.

Observou-se que algumas mulheres já possuíam um conhecimento científico sobre o 
assunto, outras entendiam o tema só com o conhecimento popular, assim esse saber foi 
aprimorado através da discussão. O caráter lúdico da dinâmica permitiu uma melhor interação 
do grupo e impulsionou a troca de saberes. A troca de experiências ocorrida durante a roda 
de conversa e a dinâmica de mitos e verdades colaboraram para uma visão realista acerca 
da necessidade de promover educação para a saúde integral das mulheres.

É notável que a lacuna no conhecimento influencia diretamente no sucesso da qua-
lidade de vida das mulheres do climatério, sendo assim, é necessário que a cultura do co-
nhecimento baseado em evidências científicas se sobressaia em relação aos mitos que se 
perpetuam na sociedade. Com as informações passadas de maneira prática e acessível, 
subentende-se que os conhecimentos serão passados e compartilhados no meio onde as 
mesmas convivem, de modo que as mulheres que participaram tornaram-se propagadoras 
de conhecimento e agentes de transformação social.
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