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RESUMO 
 
Pesquisa de abordagem qualiquantitativa com objetivo de 
analisar a sintomatologia climatérica e cardíaca das 
mulheres.Utilizou-se a Escala de Avaliação da Menopausa (MRS) 
e a técnica de grupos focais com quarenta (40) mulheres. Os 
sintomas climatéricos foram à ansiedade, problemas musculares 
e articulares, queixas cardíacas, irritabilidade e esgotamento físico 
e mental. Os sintomas cardíacos foram à taquicardia, 
palpitação, cansaço, dor no peito, costas, braço e tontura. Os 
sintomas desencadeiam no gênero feminino processos 
interativos e de significações. As políticas públicas devem 
contemplar a dimensão biológica e o universo dotado de 
subjetividades. 
 
Palavras-chave: Climatério. Doença das coronárias. 
Conhecimento.  
 
ABSTRACT 
 
Research-quantitative approach aiming to analyze the climate 
and cardiac symptoms of women.We used the menopause 
rating scale (MRS) and the technique of focus groups with forty 
(40) women. Menopausal symptoms were anxiety, muscle and 
joint problems, heart complaints, irritability and physical and 
mental exhaustion. The cardiac symptoms were the 
tachycardia, palpitations, fatigue, pain in the chest, back, arm 
and dizziness. Triggering symptoms in female gender 
interactive processes and meanings. Public policies must 
contemplate the biological dimension and the universe with 
subjectivities. 
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                 1 INTRODUÇÃO 

 

              No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais no início do 

século XX, e a atenção à saúde desse grupo segue uma evolução cujos antecedentes 

podem ser considerados a partir da década de 1970. Desde então, as políticas passaram a 

desenvolver, em diversas unidades da Federação, atividades de capacitação em atenção 

integral à saúde da mulher e, em algumas delas, ações de saúde específicas direcionadas 

às mulheres no climatério (BRASIL, 2008). Na população brasileira, as mulheres são mais 

numerosas e apresentam maior expectativa de vida. De um total de 195,2 milhões de 

habitantes, 100,5 milhões (51,5%) são mulheres, número superior aos 94,7 milhões de 

homens (48,5%). O sexo feminino não apenas é mais expressivo, são 5,8 milhões de 

mulheres a mais, como também se concentra nas faixas etárias mais avançadas. As 

mulheres predominam entre a população acima dos 30 anos; ao contrário dos homens, que 

se destacam nas parcelas mais jovens da população (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011). 

              O climatério é entendido como uma fase de transição entre o período reprodutivo e 

o não reprodutivo da vida da mulher e a menopausa como um marco dessa fase (BRASIL, 

2008). Em geral o climatério inicia em torno dos 40 anos de idade, variando 

consideravelmente de uma mulher para outra, com manifestações diversas (PASCHOAL, 

POLESSI; SIMIONI, 2010). A menopausa representa um momento pontual do climatério, 

consiste na interrupção permanente da menstruação e só é definida após 12 meses de 

amenorreia em função da perda da atividade folicular ovariana (PEREIRA; SILVA; 

SIQUEIRA, 2008; OLIVEIRA; JESUS; MERIGHI, 2008; COELHO; PORTO, 2009).  

              As crenças e atitudes em relação à menopausa têm um impacto significativo sobre 

a experiência de vida e percepção. Portanto, as manifestações da menopausa podem estar 

dependentes dos processos psicológico, biológico, social e cultural; podem variar dentro e 

entre culturas e mudarão ao longo do tempo. É possível identificar algumas diferenças 

gerais na experiência do climatério, variando entre as sociedades e culturas. Estudos 

interculturais permitem identificar como as percepções culturais variam; assim, estudos 

antropológicos, sociológicos e interculturais têm desafiado o conceito de menopausa como 

um fenômeno universal, pois têm revelado uma ampla variação de percepções dos sintomas 

entre mulheres de diferentes origens étnicas que vivem em países e cenários culturais 

diferentes. Explicações culturais dessas diferenças incluem variáveis como o estilo de vida 

(dieta e exercício), diferenças nos padrões reprodutivos que afetam os processos biológicos, 

as crenças e atitudes sobre menopausa e a posição social das mulheres (KELLY, 2011). No 



 
 

 
 

                  

entanto, ainda são poucos os estudos brasileiros a abordar o climatério como uma questão 

multifatorial. 

              O climatério, como consequência das modificações hormonais e metabólicas 

associadas ao período do envelhecimento reprodutivo, traz alterações traduzidas por 

algumas mulheres na forma de queixas como fogachos ou ondas de calor, sintomas de 

origem neurogênica, como os mais prevalentes. Entretanto, outros sintomas são elencados 

em alguns estudos como a fadiga, zumbidos, vertigem, desconforto musculoesquelético, 

alterações urogenitais, diminuição da libido, alteração do humor, insegurança, angústia 

dentre outros (VALADARES et al., 2008; FILIPPETTO et al., 2009; VALENÇA; GERMANO, 

2010; PASCHOAL, POLESSI; SIMIONI, 2010). Entretanto, sabe-se que como 

manifestações de maior preocupação clínica no climatério, destacam-se a osteoporose e as 

doenças cardiovasculares, como a doença arterial coronariana (DAC). Nessa perspectiva, o 

climatério, constituído de manifestações e sintomatologia específicas, desencadeia na 

mulher processos interativos e de significações, que as influenciam na tomada de decisão, 

especialmente quanto ao estabelecimento de sua própria condição de considerar-se doente 

ou considerar que qualquer que seja a sintomatologia sentida e percebida faz parte da 

essência feminina e, portanto, não merece crédito ou mesmo a devida atenção. Todos 

esses fatores que influenciam o estado físico e emocional da mulher no climatério podem 

aumentar a vulnerabilidade das mulheres as doenças cardiovasculares. 

              Sabe-se que as doenças cardiovasculares são caracterizadas como alterações 

crônicas e degenerativas que comprometem a funcionalidade do sistema circulatório e do 

coração, como é o caso da doença arterial coronariana, da doença cerebrovascular e 

vascular periférica (LÚCIO, 2005). A DAC constitui uma das principais doenças 

cardiovasculares, e, com o aumento da população idosa, é concebível que continue a se 

manter como causa-líder de morbimortalidade (FERNANDES; PINHO NETO; GEBARA, 

2008). Observa-se uma maior ocorrência de eventos coronarianos no período do climatério, 

que segue à menopausa, ou seja, o risco cardiovascular feminino após a menopausa 

aumenta progressivamente, igualando-se ao masculino aos 70 anos (LORENZI et al., 2009). 

Tais fatos levaram pesquisadores nacionais e internacionais a publicarem em 2008, por 

meio da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBPC) e a Sociedade Brasileira do Climatério 

(SOBRAC), a Primeira Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares em 

Mulheres Climatéricas e a Influência da Terapia de Reposição Hormonal (TRH). 

              O risco aumentado de DAC nas mulheres acima dos 50 anos parece relacionar-se 

à menopausa, por causa, também, da consequente privação estrogênica, visto que as 

vantagens relacionadas à cardioproteção oferecidas pelos estrógenos deixam gradualmente 

de existir no climatério (AVEZUM, 2008). As manifestações clínicas da DAC aparecem com 



 
 

 
 

                  

padrão sintomatológico diferenciado nas mulheres e em média cerca de 10 a 15 anos mais 

tarde. Coexistem com várias outras doenças, o que torna o seu prognóstico mais 

desfavorável. Talvez por esse fato, as mulheres, e certamente alguns profissionais da 

saúde, acreditam que as medidas de prevenção também possam ser postergadas, o que é 

um erro, já que o processo aterosclerótico determinante dos principais fatores de risco 

cardiovasculares envolvidos é evidente a partir dos 20 anos de idade. 

              É conhecido que existem diferenças entre os sexos, não apenas em relação à 

manifestação clínica da DAC, mas também quanto à abordagem terapêutica ou à forma de 

responder a um evento cardíaco. Um dos principais problemas que afetam as mulheres está 

relacionado à apresentação dos sintomas, pois ela própria os caracteriza e interpreta 

erroneamente, e, na maioria das vezes, menospreza seus sinais (LOCKYER, 2008). Parte-

se, portanto, do princípio da estreita relação entre a percepção das manifestações e ou 

sintomas do climatério e da DAC, na medida em que estes episódios constituem-se em 

importantes formas de expressão de desigualdades de gênero e de acesso à atenção à 

saúde. Mulheres com DAC são realmente menos estudadas e há, portanto, lacunas no 

conhecimento a respeito das diferenças entre os sexos quanto aos sintomas prodrômicos 

apresentados. Como consequência, as mulheres ficam restritas à escolha de respostas que 

nem sempre descrevem com precisão os seus sintomas (NORRIS et al., 2008).  

              Tais evidências têm provocado um grande interesse mundial em compreender 

como as doenças cardíacas se apresentam na população feminina. No Brasil, as pesquisas 

sobre o tema são ainda incipientes e a magnitude do problema relacionado à DAC no sexo 

feminino continua sendo subestimada, mesmo quando os dados estatísticos mostram que 

ela vem crescendo. O conhecimento das mulheres sobre a doença é bastante limitado, e 

esse desconhecimento propicia baixo nível de percepção de risco na sociedade em geral, e 

na mulher, em particular (HERAS, 2006). A partir do desvelamento desta produção de 

signos e símbolos demarcatórios dos lugares sociais dos sujeitos, especialmente das 

mulheres, os quais muito contribuem para a reprodução das desigualdades entre os gêneros 

no âmbito das relações interpessoais e da atenção à saúde (VILLELA, 2009). Neste sentido, 

a presente pesquisa propõe a qualificação da análise da saúde da mulher a partir de dois 

fenômenos relevantes para a saúde pública: o climatério e a DAC. Ao propor a realização 

desta pesquisa, trazemos como pressuposto que nem sempre a sintomatologia relacionada 

à DAC é percebida pelas mulheres como sinalizador da doença, mas muitas vezes ela é 

confundida com o climatério, portanto subvalorizada por elas mesmas.  
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               - Descrever a sintomatologia apresentada pelas mulheres na vivência do climatério 

e da doença arterial coronariana.   

  3 MÉTODO 

 

              O estudo foi realizado no Hospital Universitário Presidente Dutra (HUPD) da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), um órgão da Administração Pública Federal, da 

cidade de São Luís - MA, que atua nas áreas de assistência, ensino, pesquisa e extensão 

na área de saúde e afins. A coleta de dados realizou-se entre os meses de junho e agosto 

de 2013, por meio de entrevista individual no Ambulatório de Cardiologia e através da 

técnica de grupos focais. As mulheres selecionadas para o grupo focal foram contatadas por 

telefone e convidadas a continuarem participando da pesquisa. Considerando-se o aceite e 

sua disponibilidade, era realizado o agendamento para a participação nos grupos focais. Os 

critérios de inclusão foram mulheres com idades entre 45 e 65 anos completos, referência 

de sintomas climatéricos, portadoras de DAC confirmada por exame de arteriografia 

coronária; os critérios de exclusão foram as mulheres com dificuldades na fala, que 

apresentassem distúrbios mentais, submetidas à ooforectomia e histerectomia, usuárias de 

terapia de reposição hormonal (TRH) nos últimos cinco anos e aquelas que não 

identificaram nenhum sintoma climatérico conforme critérios da Escala de Avaliação da 

Menopausa – MRS.  

              A MRS foi desenvolvida por Heinemann, Potthoff e Schneider (2003) e validada no 

Brasil, segundo o próprio Heinemann  et al. (2004), por meio do Instituto Internacional 

“NFO”, com sede nos Estados Unidos. As mulheres também foram investigadas quanto ao 

estado menopausal e o histórico de depressão. A MRS contém 11 itens referentes a 

sintomas comuns ao climatério sendo avaliados em graus de intensidade: fenômenos 

vasomotores; queixas cardíacas; insônia; depressão; nervosismo; angústia; menor 

capacidade; sexualidade; queixas urinárias; queixas vaginais; e queixas locomotoras. A 

pontuação de cada sintoma vai de zero (sem sintomatologia) a um ponto (maior intensidade 

da sintomatologia), com intervalo de graduação de 0,1 a 1,0. Três (03) mulheres foram 

excluídas da pesquisa por terem sido submetidas previamente à ooforectomia e cinco (05) 

mulheres por terem sido submetidas à histerectomia. Todas as mulheres identificaram 

sintomas climatéricos na MRS, não sendo nenhuma mulher excluída por não referir 

sintomatologia climatérica. A realização da pesquisa foi permitida pela instituição estudada e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (EERP-USP), em 5 de junho de 2013 sob o número 

11288913.2.0000.5393. . Participaram da pesquisa quarenta (40) mulheres. 

 



 
 

 
 

                  

 

 

 

 4 RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

              Sumarizando as características sociodemográficas a amostra constou de 40 

mulheres com média etária de 58 anos, união estável, baixa escolaridade, que exerciam 

atividades do lar, católicas, cuja idade média da menarca foi aos 13 anos e da 

menopausa aos 45 anos, tiveram no máximo três abortos e dez filhos e somente uma 

mulher foi usuária da TRH há mais de cinco anos.   

              Existem poucos estudos epidemiológicos de base populacional realizados em 

mulheres brasileiras a respeito da idade da menopausa. Em estudos de base 

populacional realizados no sul do Brasil, a média etária do início da menopausa esteve 

entre 44 e 45 anos (BRISCHILIARI et al., 2012; GUIMARÃES; BAPTISTA, 2011). Estudo 

realizado na América Latina sobre a idade da menopausa apontou muita variabilidade 

quanto à idade na menopausa, revelando uma idade média de 49,4 anos, e que 

marcadores como menor renda e as condições de pobreza são fatores que podem 

influenciar o início mais precoce da menopausa (BRANCO, 2006). 

              Observa-se que os sintomas mais frequentemente relatados pelas mulheres foram 

a ansiedade (39), seguida das queixas cardíacas e irritabilidade respectivamente (38), 

problemas musculares e articulares (36), falta de ar, suores, calores e esgotamento físico e 

mental respectivamente (35), problemas de sono (34), estado de ânimo depressivo (32), 

problemas sexuais (30), problemas de bexiga (20) e ressecamento vaginal (15). Entretanto, 

por ordem decrescente de intensidade, a média de sintomas, no conjunto das mulheres, 

foram os problemas musculares e articulares (0,66), ansiedade (0,65), queixas cardíacas 

(0,64), esgotamento físico e mental (0,60), irritabilidade (58) e falta de ar, suores, calores 

(57), estado de ânimo depressivo (0,55), problemas de sono (0,49), problemas sexuais 

(0,46), problemas de bexiga (0,29) e o ressecamento vaginal (0,17) (tabela 1). 

             A tabela 1 refere-se a frequência, percentual, escore e média dos escores dos 

sintomas climatéricos apresentados pelas mulheres nos últimos 12 meses, segundo a 

escala MRS.  

 

Tabela 1 - Frequência, percentual, escore e média do Escore dos sintomas      
                      climatéricos em mulheres do ambulatório de cardiologia do hospital   
                      universitário da UFMA. São Luís – MA, 2013. 

 



 
 

 
 

                  

Sintomas 
Frequência 

n = 40 
Percentual Escore 

Média de 

escore 

1. Falta de ar, suores, calores  35 87 22,8 0,57 

2. Mal estar no coração 
3. Problemas de sono  

38 
34 

95 
85 

25,6 
19,7 

0,64 
0,49 

4. Estado de ânimo depressivo 
5. Irritabilidade  

32 
38 

80 
95 

21,9 
23,1 

0,55 
0,58 

6. Ansiedade 
7. Esgotamento físico e mental  
8. Problemas sexuais 

39 
35 
30            

97 
87 
75 

26,2 
24,1 
18,5 

0,65 
0,60 
0,46 

9. Problemas de bexiga 20 50 11,6 0,29 

10. Ressecamento vaginal                                   
11. Problemas musculares e     
     articulares 

15 
 

36 

37 
 

90 

6,7 
 

26,4 

0,17 
 

0,66 

Menopause Rating Scale (MRS) 

 

               É possível verificar que, apesar dos problemas musculares e articulares não terem 

sido os mais frequentes quando analisados pela intensidade, foram considerados como os 

mais intensos pela grande maioria das participantes, com um escore médio de 0,66, cuja 

intensidade, no conjunto das mulheres, foi considerada alta.                   

              É sabido que vários problemas musculares e das articulações tendem a surgir 

com o envelhecimento. Em termos gerais, não se sabe até que ponto o envelhecimento 

complica a menopausa, ou mesmo se a complica de alguma forma. O término da função 

ovariana pode não ser a causa direta da depressão, cansaço, irritabilidade e insônia, não 

obstante, os efeitos da deficiência de estrogênio podem ser sentidos com mais intensidade 

ou confundidos na presença de outros fatores ou outras doenças, como a DAC, sendo 

talvez agravados por eles (GERRIG; ZIMBARDO, 2005). 

              Em relação a doença arterial coronariana, quando interrogadas pelos sintomas 

cardíacos que acreditavam estar relacionados com a DAC, para a maioria das mulheres, a 

nomeação do que sentiram ou ainda sentem pareceu facilmente clara e identificável. As 

mulheres referiram como sintomas cardíacos principalmente taquicardia, palpitação, 

cansaço e principalmente dor no peito e nas costas. Outros sintomas menos comuns 

relatados foram à tontura e a dor no braço esquerdo.  

              A literatura aponta que a presença da dor na região dorsal é o dobro entre as 

mulheres, além disso, as mulheres são mais propensas a sofrer determinados tipos de 

sintomas quando estão sob estresse emocional, como também a desconsiderar a 

possibilidade de problema de saúde, portanto, mais propensas a incorporar a sintomatologia 

como inerente ao estágio de vida por que estão passando, como no caso do climatério ( 

SJÖSTRÖM-STRAND; FRIDLUND, 2008). Chama a atenção, ainda, o fato de que poderá 

haver diferentes interpretações acerca de um mesmo sintoma, especialmente entre 



 
 

 
 

                  

mulheres. A definição relativa à dor "nas costas" pode ser compreendida como dor lombar e 

não suscitar uma compreensão ou descrição de desconforto na parte superior das costas, 

posterior ao ombro cuja descrição é de relevância na definição de suspeita cardíaca. Outra 

questão diz respeito à atenção ao intervalo de tempo da sintomatologia, particularmente 

quando os sintomas são prodômicos ou agudos, visto que pouco tem sido descrito quando 

os pacientes são mulheres (NORRIS et al., 2008). 

              O diagnóstico de DAC está centrado nos sinais e sintomas e, neste propósito, as 

mulheres têm experiências e condutas diferentes quanto ao processo saúde-doença, em 

decorrência, principalmente, das diferenças biológicas, psicológicas e do contexto social e 

cultural. Uma importante diferença clínica está na identificação de dor, visto que as mulheres 

apresentam diferentes limiares de dor, quando comparadas aos homens. Essas diferenças 

não são apenas na forma de apresentação da dor, mas também na expectativa da dor. Nos 

homens, os sintomas do infarto são típicos, como sensação de opressão, aperto ou 

queimação precordial ou desconforto nos braços, ombros, pescoço, mandíbula, estômago 

ou no dorso, dispneia, fadiga, náuseas e fraqueza. Nas mulheres, os sinais tendem a ser 

menos específicos e a passar despercebidos, sendo interpretados como gripais e 

secundários à ansiedade, à perda de apetite ou desconforto vago ou mesmo relacionados à 

fase de transição que estão vivenciando - o climatério. Há evidências, ainda, de que a 

reação ao infarto seja diferente entre os sexos. As mulheres tendem a acreditar que foram 

elas próprias culpadas, e os homens responsabilizam seus trabalhos (SMANIO, 2009).  

               As mulheres podem incorporar a sintomatologia como inerente ao estágio de vida 

por que estão passando, como no caso do climatério e os profissionais de saúde podem ser 

influenciados por estereótipos de comportamento relacionados ao gênero e de julgamento 

de valores, tendendo a minimizar os sintomas nas mulheres e atribuí-los a questões 

emocionais ou mesmo a outros eventos do ciclo vital como o climatério e a menopausa. As 

mulheres são mais propensas a sofrer determinados tipos de sintomas quando estão sob 

estresse emocional, como também a desconsiderar a possibilidade de problema de saúde. 

Tais achados confirmam a importância do reconhecimento pelas mulheres de episódios que 

poderiam relacionar-se à DAC, pois a falta de sintomas “clássicos” de DAC na mulher torna 

difícil a identificação e diagnóstico da doença cardíaca com subsequente investigação, 

sendo por isso muitas vezes essa população subtratada, subdiagnosticada e subestudada.     

              A fala dessas mulheres nos remete à concepção de que a integração mente e 

corpo não pode mais ser negada na atualidade. A própria evolução das ciências médicas 

alerta para a necessidade de compreender-se o ser humano em sua totalidade (BARBIERI, 

2008). Para se pensar a saúde das mulheres, bem como a elaboração de políticas que 

contemplem uma visão mais abrangente de saúde, o reconhecimento das questões 



 
 

 
 

                  

específicas à saúde da mulher, ao gênero feminino é um passo de fundamental importância, 

especialmente, quando é de conhecimento que muitos fatores podem agravar o seu estado 

físico e emocional, tais como: condições de vida, história reprodutiva e marital, carga de 

trabalho, hábitos alimentares, lazer e recreação, infecções, dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde, assim como outros conflitos socioeconômicos, culturais e espirituais 

associados ao período de vida e às individualidades (VALENÇA; NASCIMENTO FILHO; 

GERMANO, 2010).  

              Apreende-se que a mulher em climatério se encontra não apenas em situação de 

vulnerabilidade social à naturalização dos sintomas apresentados neste período de vida, 

mas também exposta a outras vulnerabilidades como a possibilidade de vivenciar uma DAC 

e as consequências advindas desse adoecimento. Isto porque a consciência de haver um 

episódio como sinalizador da doença pode se misturar àquilo que se tem construído 

socialmente como fazendo parte da natureza feminina ou coisa sem importância. Parte-se, 

portanto, do princípio da estreita relação entre a percepção das manifestações e ou 

sintomas do climatério e da DAC, na medida em que estes episódios constituem-se em 

importantes formas de expressão de desigualdades de gênero e de acesso à atenção à 

saúde. Importante ressaltar que os sintomas cardíacos relatados pelas mulheres se tornam 

mais aparentes quando provocam modificações no cotidiano de suas vidas.  

 

 

 5  CONCLUSÃO 

 

              O climatério revelou-se como uma experiência ruim, uma fase manifestada por mal 

estar biológico e emocional, denotando-o como um processo ligado ao envelhecimento e à 

doença, um período de mudanças, o que lhe confere uma condição de não poder passar 

totalmente despercebido. Muito da sintomatologia apresentada por mulheres na vivência do 

climatério pode representar episódios de doença ou possibilidade de doença que indicam 

caminhos para o desenvolvimento de uma DAC. Os sintomas relacionados ao climatério 

parecem ser confundidos com problemas inerentes a idade, ao sexo feminino e percebidos 

com mais intensidade na presença de doenças osteomusculares, hipertensão, diabetes ou a 

própria DAC.  

              Mesmo considerando que os sintomas climatéricos cardíacos existam, eles 

facilmente podem parecer confundidos com a própria DAC, e, portanto, não percebidos 

como tais, sendo aceitável que a mulher supervalorize ou subestime os sintomas, uma vez 

que esses podem estar imbricados. A sintomatologia relacionada à DAC possui 

repercussões evidentes no cotidiano de suas vidas. As mulheres associam o fato de terem 



 
 

 
 

                  

desenvolvido a DAC pela situação de estarem no climatério. Nessa perspectiva, o climatério, 

constituído de manifestações e sintomatologia específicas, desencadeia na mulher 

processos interativos e de significações que as influenciam na tomada de decisão, 

especialmente quanto ao estabelecimento de sua própria condição de considerar-se doente 

ou considerar que qualquer que seja a sintomatologia sentida e percebida faz parte da 

essência feminina e, portanto, não merece crédito ou mesmo a devida atenção. Todos 

esses fatores que influenciam o estado físico e emocional da mulher no climatério podem 

aumentar a vulnerabilidade das mulheres a várias doenças como é o caso da DAC.                        

              As políticas de saúde deveriam, portanto, contemplar não somente a dimensão 

biológica do processo saúde-doença, mas também considerar um universo dotado de 

subjetividades, onde se firmam as relações pessoais e interpessoais, as quais permitem 

verdadeiramente que o ser humano se constitua em um ser na medida em que vai ao 

encontro do outro. Portanto, não cabe apenas à biologia elucidar a vivência do sexo 

feminino nesta etapa da vida, o climatério, faz-se necessário o reconhecimento do climatério 

como processo mediado pelo contexto psicológico, social, cultural, histórico, familiar e de 

gênero dessas mulheres. O acolhimento, a escuta qualificada, a formação de grupos de 

apoio e a relação dos profissionais com as usuárias são ferramentas que os profissionais de 

saúde precisam utilizar nesse contexto.  
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