
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CLIMATÉRIO E SEXUALIDADE - 
da realidade à possibilidade de cuidar 

TCC 

UFSC 

ENF 

0357 

N.Cham 

c`a 

M 
`C- 
aPa 

I.. 

Ve 

Au 

or 
_. 

da 
re 

ade

o 
C 
nae 

oesexLa'd 

`: 
.H 
‹~

v 

_. Tu 

(`í í__
J A2 

24

6

M ii-M íO 
724 

7 
54M íaíM 

CCSM 
TCC 

UFSC ENF 0357 i 

É 
5” 

V
E 
EfV 
S(
2 
`~.z 

IL 

/Í 

em enfermagem 

PATRÍCIA MADALENA VIEIRA 
TATIANE GoBBATTo DE LIz 

VERA LÚCIA GESSER 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Helena B Westrupp 
Supervisora: Enfa. Helena Teresinha Rosa 

Florianópolis, 1999



UNIVERSIDADE FEDEIÊAL DE SANTA ,CATARINA 
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

DEPARTAIVÍENTO DE ENFERMAGEM 

CLIMATERIO E SEXUALIDADE - 
da realidade à possibilidade de cuidar 

em enfermagem 

PATRÍCIA MADALENA VIEIRA 
TATIANE GoEBATTo DE LIZ 

VERA LUCIA oEssER 

Trabalho de Conclusão de Curso da VIII 

Unidade Curricular do Curso de 'Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
Catarina apresentado à Banca Examinadora 

Pr fa. a. Maria Helena B. p /
/ 

/__ 
. 

W 
/F 

f A

_ 

a. O e 
' aZ. Garcia 

Enfa. Helena Terezinha Rosa 

Florianópolis, Dezembro de 1999





AGRADECIMENTOS 

Tudo o que idealizamos, que realizamos e que fomos conquistando no 
decorrer desses quatro anos de academia devemos ao suporte que 

especialmente nos momentos mais difíceis recebemos dos pais, filho, familiares, 
amigos, namorados e professores. À essas pessoas que direta ou indiretamente 
contribuíram para o nosso crescimento tanto profissional como pessoal, 
teceremos os mais sinceros agradecimentos: 

À Deus, o primeiro a quem devemos à vida e a oportunidade de termos 
concluído nosso trabalho, que consideramos um passo no caminho que temos a 

percorrer. 

Às famílias e principalmente aos país, pelo apoio contínuo, pelo carinho, 
pelo exemplo de coragem, luta e estímulo, e pela compreensão de nossas 

ausências. 

Ao meu filho Rafael, pela sua existência que tanto me motiva e me 
impulsiona na vida. Pelo seus sorrisos, brincadeiras, abraços e beijos que 

vieram com tanto carinho em todos os momentos da minha jornada e até nos 
momentos mais dificeis. 

Aos nossos irmãos e irmãs pelo seu apoio, amizade, compreensão e pelo 
carinho sempre presente. 

À nossa orientadora Dra. Maria Helena B. Westrupp por nos guiar e 

acreditar na proposta assistencial que idealizamos.

iv



À nossa supervisora Enfermeira Helena Teresinha Rosa por ter 

contribuído diariamente na nossa formação, sempre muito preocupada em nos 
tornarmos bons profissionais. 

À Enfermeira Rosita Trilha pelo seu empenho em nos garantir o campo e 

a supervisão de estágio e por ter nos proporcionado momentos de descontração 
e alegria. 

Aos funcionários Júlio, Elizete e Marcos da Policlínica de Referência 
Regional I pela atenção, pelo carinho e contribuição em todos os momentos das 
nossa prática assistencial. 

Às Enfermeiras e Psicólogas da Policlínica de Referência Regional I pela 
integração e colaboração no desenvolvimento do nosso trabalho. 

À Professora Ana Rosete Maia por ter feito os primeiros contatos com o 

campo, facilitando nossa inserção na instituição. 
À Professora Maria Betina C. Bub por ter esclarecido nossas dúvidas 

frente a classificação diagnóstica da NANDA. 
À Professora Olga Regina Z. Garcia por ter sido o nosso ponto de 

partida na escolha pela assistência na área da sexualidade, pelo empréstimo de 

bibliografias e pela valiosa participação na banca examinadora do nosso 

projeto e relatóriofinal. 

À todos os professores que se dedicaram participando da nossa formação 
acadêmico-profissional. 

Aos fiincionários do Departamento, Pós-Graduação e Secretaria do 

Curso de Enfermagem pela colaboração ao longo desses quatro anos. 

Ao GAPEFAM e GESPI pelas amizades, pela oportunidade de ter sido 
bolsista de iniciação cientifica e consequente contribuição na formação 

acadêmica de duas das graduandas. 

Aos namorados Alexandre, Rodrigo e Paulo pela colaboração, 

paciência, por terem compreendido nossas ausências e pelo carinho sempre 

presente nos momentos mais difíceis.

V



Aos amigos que muitas vezes mesmo distantes faziam-se próximos pela 
amizade sincera. 

Às mulheres a quem devemos respeito e o sucesso do nosso trabalho, por 
terem participado desse processo como 'peças chaves ", livres de preconceitos 
que o tema de nossa prática sugere, estabelecendo uma interação verdadeira e 

efetiva.

vi



RESUMO 

Neste trabalho procuramos descrever e analisar uma prática assistencial inovadora na 
atenção à saúde da mulher climatérica, em uma instituição de saúde do município de 
Florianópolis, no período de 10 de setembro à 17 de novembro de 1999. Tínhamos como 
objetivo prestar assistência de enfermagem à mulher climatérica com enfoque nos aspectos 
relacionados a sua sexualidade, fundamentada na Teoria do Autocuidado. Utilizamos como 
metodologia o processo de enfermagem seguindo o modelo de Dorothea Orem, através de um 
instrumento elaborado a partir da adaptação do prontuário de Melo (1993). Na etapa do 
diagnóstico utilizamos a classificação diagnóstica da NANDA. As atividades educativas 
individuais foram guiadas pela metodologia de Paulo Freire. Realizamos 47 consultas de 
enfermagem à 20 mulheres que tinham entre 35 e 68 anos, estando 45% delas na faixa etária 
compreendida entre 45 e 58 anos. Foram encaminhadas mulheres dos Programas de 
Preventivo, Diabetes, Hipertensão e de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo este último 
responsável por 46,7% dos encaminhamentos. Essas mulheres apresentavam características 
próprias do climatério, somadas ou não a alterações da sexualidade, e em alguns casos as 
queixas eram apenas direcionadas à sexualidade. Identificamos como queixas das mulheres: 
fogachos, suores noturnos, irritabilidade, lapsos de memória, irregularidades menstruais, 
conflitos conjugais, dispareunia, secura vaginal, desinteresse ou perda do desejo sexual e 
anorgasmia ou dificuldade de obter o prazer. Tais queixas definiram os seguintes 
diagnósticos: Disfunção sexual; Alteração nos padrões de sexualidade; Alteração no processo 
familiar; Distúrbio do auto-conceito; Baixa auto-estima; Déficit de conhecimento e 
Comportamento para elevar o nível de saúde. Com as consultas três mulheres referiram ter 
conseguido resolver seus problemas de sexualidade, àquelas cujos parceiros de imediato se 
inseriram e apoiaram o autocuidado; cinco delas referiram estar conseguindo resolvê-los; 
enquanto sete buscavam apenas obter informações. Nas duas primeiras atividades de 
educação e saúde estavam presente aproximadamente 40 pessoas por atividade. Por não 
existir na instituição Programa voltado ao climaténo e/ou a sexualidade, precisamos organizar 
esse serviço, 0 que exigiu disponibilidade de tempo, dedicação e persistência. Considerando 
que o diagnóstico de déficit de conhecimento foi identificado em todas as clientes, os 
resultados mostraram que a metodologia, as estratégias e o referencial teórico em Orem e 
Freire, foram adequados à prática, a medida que observamos o crescimento dessa população 
na promoção do seu autocuidado, o que nos leva a concluir que atingimos os objetivos 
propostos. 

vii



SUMÁRIO 

RESUMO ................................................................................................................... .. vii 

1 - 1NTRoDUÇÃo .................................................................................................... .. io 

2 - REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................ .. 14 

2.1 Climatério .................................................................................................... .. 14 

2.1.1 Aspectos Biológicos .......................................................................... ._ 14 

2.1.2 Aspectos Psicossociais ...................................................................... .. 19 

2.1.3 Aspectos Culturais ............................................................................. .. 23 

2.1.4 Análise crítica da Terapia de Reposição Hormonal .......................... .. 25 

2.2 Sexualidade .................................................................................................. .. 26 

2.2.1 Aspectos Históricos ........................................................................... ._ 28 

2.2.2 Aspectos Biológicos .......................................................................... .. 28 

2.2.2.1 Resposta sexual na mulher climatérica ................................. .. 30 

2.2.2.2 Principais alterações extragenitais e genitais da mulher 32 

climatérica durante a resposta sexual humana ..................... .. 

2.2.3 Aspectos Sócio-Culturais .................................................................. .. 33 

3 - MARCO CONCEITUAL ................................................................................... .. 36 

Pressupostos da Teoria de Dorothea Orem ......................................................... .. 36 

Pressupostos Pessoais ......................................................................................... .. 37 

Conceitos ............................................................................................................ _. 37 

4 - OBJETIVOS ...................................................................................................... .. 45 

Geral ................................................................................................................... .. 45 

Específicos .......................................................................................................... ._ 45 

5 - METODOLOGIA ................................................................................................ .. 47



09 

5.1 Contextualização do Campo de Estágio ............................................ _. 

5.2 População Alvo ................................................................................. .. 

5.3 Processo de Enfermagem .................................................................. .. 

5.4 Cronograma de Atividades ................................................................ ._ 

6 - RELATO E ANÁLISE DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 
7 - CONSIDERAÇÕES FINAJS ..................................................................... .. 

8 - SUGESTÕES ............................................................................................. .. 

9 _ REFERÊNCIAS B1iBL1oGRÁF1cAs ....................................................... ._ 

1o - APÊNDICES ............................................................................................. .. 

11-“ANEXOS ................................................................................................. .. 

12 - PARECER FINAL DO ORIENTADOR ................................................. _.

í



INTRODUÇÃO 

O presente trabalho, requisito da disciplina Enfermagem Assistencial Aplicada, 

referente a VIII Unidade Curricular do Curso de Graduação em Enfemiagem da Universidade 
Federal de Santa Catarina, foi desenvolvido no período de 10 de setembro à 17 de novembro 

de 1999, no ambulatório da Policlínica de Referência Regional I, no município de 

Florianópolis, visando assistir mulheres em fase de climatério. 
As estatísticas mundiais vem revelando que a população idosa no mundo está 

aumentando. Tomando como referência o censo do IBGE de 1991, existe um total de 
17.323.044 mulheres com mais de 40 anos, e, conforme refere Piccolo (l998:ll), “se no 

começo do século a expectativa de vida da mulher brasileira era de cinqüenta anos, 

atualmente é de oitenta”. Esse envelhecimento da população, "vem colocando novas 
exigências para o sistema de saúde do Brasil, isso porque as doenças crônicas frequentemente 

associadas ao idoso, em sua maioria requerem o uso de tecnologia complexa, portanto mais 
cara" (PICCOLO, 1998: 10). 

A autora refere ainda que o sistema de saúde brasileiro tem, a curto prazo, o desafio de 
se preparar para o envelhecimento da população, que na atualidade vem ganhando destaque. 
Face a situação atual do nosso pais onde não existe uma rede de serviços altemativos 
organizada que cubra a gama de necessidades dessa população, cabe também a enfermeira 
como profissional da área da saúde, desprender esforços na busca de soluções realístícas e 

imediata para mudar essa precária realidade. Para Piccolo (p.65), 
"a forma como os serviços de saúde se organizaram para atender a 
mulher, tem tradicionalmente confirmado que o período reprodutivo 
representa o alvo prioritário das suas ações. O envelhecimento da 
população feminina na força de trabalho e a crescente consciência da 
mulher como ser político, vêm provocando pequenas modificações na
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maioria como atender a mulher que procura os serviços de saúde 
atualmente ". 

Segundo Alvarez et al (1997) o Brasil vem passando por um período de transiçao 
demográfica, que demonstra a passagem de populações de caracteristicas jovens para 

populações com características mais envelhecidas. Esta transição vem sendo observada desde 
a década de 60 com o início da mudança do padrão reprodutivo. Piccolo (1998) acrescenta 

que o Brasil vem acompanhando os paises industrializados, apontando um número de 

mulheres superior ao de homens na terceira idade. A autora considera que 
"esses dados por si so' justificariam um atendimento de qualidade por 
parte do serviço de saúde, para as mulheres que estão iniciando o 
processo de climatério, hoje, ajudando-a a planejar essa experiência. 
Este tipo de atenção por parte do sistema de saúde poderá contribuir 
com a população idosa, no sentido de se garantir melhor qualidade de 
vida, a medida que a prevenção de problemas crônicos, se tornariam 
a tônica dos serviços de saúde. Essa perspectiva poderia inclusive 
propiciar 0 atendimento de um maior número de mulheres idosas, à 
medida que os gastos com tratamento de doenças crônicas poderiam 
se tornar menores". (p. 11) 

Piccolo (l998:65) expõe que um estudo realizado por Farias no ano de 1995 constatou 
que, 

"no municipio de São Paulo a maioria dos serviços de saúde oficiais 
pesquisados, não estavam preparados para atender mulheres 
climatéricas, pois as mesmas não são prioridade e assim sendo os 
profissionais não estão suficientemente preparados para a "escuta" 
das queixas que são muitas vezes associadas a problemas de ordem 
psicossociais". 

Acreditando que esta seja não só uma realidade da cidade de São Paulo, mas do Brasil como 
um todo, buscamos ao máximo com este trabalho aprofimdar nosso conhecimento sobre a 

mulher no climatério, e contribuir para o desenvolvimento assistencial da Enfermagem, e das 

políticas de saúde do Brasil nessa área. 

Consideramos importante ressaltar o que Piccolo (1998) registrou em seu trabalho a 

respeito da assistência de enfermagem à mulher climatérica. A autora aponta que durante a 

revisão bibliográfica não encontrou pesquisas e estudos que referenciassem os aspectos 

clínicos do climatério versus intervenções ou cuidados de enfermagem. Tal situação foi 

também identificada por nós, ao fazermos o levantamento bibliográfico na fase de elaboração 
do nosso projeto. Essa pouca atenção que tem sido concedida ao aspecto mulher, climatério e
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sexualidade talvez seja o reflexo dos estímulos desprendidos pelos diversos campos do 
conhecimento e pelas políticas de saúde vigentes. 

Daltro e Aragão (1998: 1 16) escrevem que "a sociedade em geral encara as pessoas 
"idosas" como sexualmente inertes, desinteressadas e desprotegidas de atividades sexual”. 

Entretanto, uma pesquisa realizada por esses autores mostra que, “o desejo sexual no 

climatério mantem-se o mesmo, com exceção dos casos em que por motivos diversos não o 

tinham possuído em nenhum momento de suas vidas". 
Nosso despertar para o estudo da sexualidade da mulher climatérica e consequente 

decisão por desenvolvê-lo em nosso projeto assistencial, manifestou-se na IV Unidade 
Curricular, quando da aula expositiva sobre resposta sexual humana. Além disso, percebemos 
através das queixas referidas em Consultas de Enfermagem, que a mulher que vivencia o 

climatério passa por modificações profundas em sua vida pessoal em nível biopsicossocial e 

cultural, com frequente relato de cefaléia e de frigidez. A medidaque as queixas foram 
surgindo, foi aumentando o nosso interesse pela temática, como forma de contribuir através 
do conhecimento teórico-prático sobre a saúde da mulher climatérica em especial na área da 
sexualidade. 

Segundo Trentini e Dias (l994:Ol), "nos anos mais recentes têm havido por parte dos 

cursos de enfermagem tanto a nível de graduação como de pós-graduação, uma atuação 
seletiva para as questões da prática assistencial". Para as autoras, isso está explícito no 

envolvimento desses cursos com temas emergentes da experiência de assistir, gerando um 
"leque" de novas possibilidades de transformação da nossa prática profissional. Esse "leque" 

entendemos que pode ser a possibilidade de cuidar do ser humano no aspecto da sua 
sexualidade, o que identificamos como sendo pouco trabalhada no ensino, na assistência e na 
pesquisa. Nas questões que envolvem a sexualidade humana, observamos que as pesquisas 
têm se destacado dentre os aspectos ensino e assistência, e partimos dos resultados dessas 

pesquisas para a efetiva assistência prestamos. Por outro lado, Ferreira e Figueiredo 

(1995:709) ao se referenciarem, também, ao ensino da enfermagem escrevem que "o ensino 

prático, no processo de formação das (os) profissionais, não abre espaço formal para a 

discussão da sexualidade e das possíveis dificuldades que as (os) estudantes possam enfrentar 

no cotidiano da prestação de cuidados". Como as autoras, por acreditarmos que exista 

urgência em criarmos espaços formais para discussão da temática sexualidade no âmbito tanto 
do ensino quanto da prática da enfermagem, decidimos por realizar esse trabalho, pois 

pensamos que, assim como Ferreira e Figueiredo, a partir dessas discussões surjam subsídios
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1.. para que o enfermeiro possa encaminhar as situaçoes que aparecem na sua prática assistencial 

de forma mais adequada, prestando assim uma assistência com mais qualidade. 
O referencial teórico na Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem fundamentou 

nossa prática com as mulheres climatéricas na promoção, manutenção e recuperação de sua 
saúde. Utilizamos como metodologia as consultas de enfermagem baseadas no processo de 
enfermagem, e com ênfase na educaçao problematizadora respeitando sobretudo a sua história 
de vida.



2 - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CLIMATÉRIO 

Para melhor entendimento, a palavra climatério do grego "klimater", designa 

qualquer período da vida considerado critico ou perigoso (ENSSLN, 1997). Hoje, esse termo 

tem sido mais utilizado para designar uma etapa da vida da mulher, vista como um período de 
transição da fase reprodutora para não reprodutora, podendo ser ou não acompanhado de 
alguns sinais e sintomas, causados pela diminuição da produção dos hormônios femininos 

(estrogênio e progesterona), e que ocorre normalmente na meia idade. É um processo natural, 
fisiológico, próprio do envelhecer humano e que por esse motivo não deve ser encarado como 
patológico. Segundo Piccolo (1998) atualmente também essa terminologia (climatério) é 

mais utilizada, por vezes até mesmo sido confundida, para referir-se a época em que acontece 
a menopausa, a qual vem do grego menos, “menstruo” e “pausis” (cessação), significando a 

interrupção definitiva do ciclo menstrual. Enfim, o período climatérico compreende uma fase 
da vida da mulher imediatamente anterior e posterior à última menstruação. 

2.1.1. Aspectos Biológicos 

O período de alguns anos antes e alguns anos depois em que ocorre a menopausa, é 

designado de climatério. A mulher somente estará na menopausa quando ela, na idade de 

mais ou menos 48 anos já não menstrua há cerca de um ano. Então, se a mulher apresenta 
algum desconforto fisico e/ou emocional nessa época peri-menopausa, isso se deve ao 

climatério, e não à menopausa (FRAIMAN, 1989).
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Segundo Gutiérrez (1989) o início do climatério é variável de mulher para mulher, 

começando aproximadamente aos 40 anos, tendo como média 47- 48 anos. O autor divide o 

climatério em 3 fases, sendo elas: 
l. A pré-menopausa, momento dos transtomos das menstruações das e hemorragias 

disfixncionais; 

2. A menopausa propriamente dita, fase da última menstruação, marca o final da vida 
reprodutiva da mulher; 

3. A pós- menopausa, fase onde principalmente se apresentam os distúrbios 

neurovegetativos, psíquicos e orgânicos. 

Conforme Fraiman (1989) se o sofrimento se fizer presente, este é devido ao 

climatério, período que envolve mudanças biológicas, psíquicas e sociais que combinadas 

irão produzir sinais e sintomas onde primariamente poderão ser: 
- Irregularidades dos períodos e fluxos menstruais; 
- Ondas súbitas de calor (fogachos), que se manifestam com a mborização do rosto, 

pescoço e colo; e, secundariamente: 
- Instabilidade emocional, tristeza, depressão; 

- Sensível aumento do peso corpóreo; 
- Náuseas e outros distúrbios do aparelho digestivo; 
- Dores reumáticas ou mesmo generalizadas; 
- Pruridos pelo corpo e/ou nos genitais; 
- Aumento ou diminuição acentuada do libido ou desejo sexual; 
- Hemorragias uterinas; 
- Cefaléias, entre outros. 

Além dessa sintomatologia a mulher pode apresentar: ressecamento vaginal, prurido 

vulvar, dificuldades urinárias e até cistites. Como manifestações metabólicas podem surgir a 

osteoporose e/ou andralgias, mialgias, diminuição do fiescor da pele e também do brilho dos 
cabelos (GUTIÉRREZ, 1992). 

Para se entender melhor o climatério em termos de ocorrência normal na vida da 
mulher nos aspectos biológicos, há necessidade de se abordar o ciclo ovariano, já que este 

pode ser considerado um pré- requisito para se vivenciar o climatério, pois o mesmo, marca o 

início do climatério quando da diminuição gradativa da produção dos hormônios sexuais 

femininos.
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Conforme Guyton (1992) o ciclo sexual feminino ou ciclo menstrual é a 

denominação que se dá ao padrão rítmico mensal de secreção dos hormônios femininos e às 

mudanças correspondentes nos ovários e nos órgãos sexuais da mulher em seus anos 

reprodutivos. Aproximadamente a cada 28 dias, os hormônios gonodotrópicos da adeno- 

hipófise determinam o início do crescimento de novos folículos nos ovários. Um dos folículos 
toma-se "maduro" e ovula no 14° dia do ciclo. Durante o crescimento dos folículos ocorre 

principalmente secreção de estrogênio. Após a ovulação, as células secretoras do folículo 
transformam-se no corpo lúteo e secreta quantidades consideráveis de progesterona e 

estrogênio. Depois de duas semanas o corpo lúteo degenera e, consequentemente, os 

hormônios estrogênio e progesterona diminuem acentuadamente e começa a menstruação. 
Desta forma cíclica, segue-se então um novo ciclo ovariano. 

Baseado no exposto buscamos referenciar o climatério nos aspectos biológicos, onde 

a produção de estrogênio do ovário vai gradativamente diminuindo no climatério. O ovário 
da recém-natajá possui todos os óvulos, ou seja, todo o potencial reprodutor que o organismo 
feminino apresentará ao longo de sua vida. Óvulos estes, que vão sendo eliminados e também 
irão envelhecendo ao longo da vida. Com a diminuição do estrogênio, na tentativa de 

equilibrar o ovário, começa a produção da gonodotropina no eixo hipotálamo-hipófi se. 

Quando se tem cessada a menstruação, significa que os ovários cessaram a produção 
de estrogênio, mas ainda existem muitos folículos bem como estrogênio. O organismo passa a 

produzir estrogênio por outra fonte, que é a supra-renal (GUTIÉRREZ, 1992). 
Por volta dos 40 e 50 anos de idade, os ciclos menstruais geralmente se tomam 

irregulares, e a ovulação deixa de ocorrer em muitos desses ciclos. Os ciclos cessam por 
completo depois de poucos meses ou alguns anos, tanto os ciclos como os hormônios sexuais 
diminuem rapidamente até quase zero, período que é denominado de menopausa. 

A "exaustão" dos ovários é considerado como a causa da menopausa. Durante a vida 

reprodutiva da mulher, aproximadamente 400 folículos primordiais desenvolvem-se em 
folículos vesiculares e ovulam, enquanto que centenas de milhares de óvulos se degeneram. 

Por volta dos 45 anos de idade, poucos folículos primordiais ainda são estimulados pelo 

hormônio folículo estimulante (F SH) e pelo hormônio luteinizante (LH). Então, o número de 
folículos primordiais se aproxima de zero e a produção de estrogênios pelos ovários diminui. 

Os estrogênios são produzidos em quantidades diminutas durante um curto tempo após a 

menopausa; porém, no decorrer de alguns anos, à medida que os últimos folículos primordiais 

se tomam "envelhecidos", a produção de estrogênios pelos ovários cai e atinge quase zero 

(GUYTON, 1989).
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Com frequência, a queda na produção de estrogênios provoca alterações fisiológicas 
na função do organismo, alterações estas, variáveis de mulher para mulher, em grau, 
intensidade e em todo o contexto que envolve esta mulher. 

Dentre as alterações fisiológicas que podem ocorrer no climatério, temos: 
> Ondas de calor, também conhecidos por "fogachos" e são caracterizados por 

ruborização extrema da pele; 

> Sensações psíquicas de dispnéia, 

> hritabilidade; 

> Fadiga; 

> Ansiedade e; 
> Vários estados psicóticos, em certas ocasiões (GUYTON, 1989). 
Ainda, quanto às alterações fisiológicas temos encontrado com frequência, chegando 

a ser um consenso entre os autores já citados, que o fator hormonal (diminuição da produção 
dos hormônios femininos, principalmente do estrogênio) é a causa, ou possível causa da 
sintomatologia do climatério. 

Conforme Pitelli (1997) durante o climatério podem ocorrer inúmeros sintomas 
psicológicos em graus variáveis e em maior ou menor porcentagem, e são capazes de 

comprometer intensamente o estado emocional e o bem estar da mulher. Os sintomas mais 
comuns são: o aumento da irritabilidade, tensão, nervosismo, insônia, depressão dentre outros. 
Pitelli através de sua revisão de bibliografia agrupou os sinais e sintomas em cinco grupos 
principais, sendo os referentes ao neurotransmissores são quatro: 

l - O surgimento do aumento da irritabilidade, da agressividade, de “nervosismo” é 

muito descrito com aumento da tensão intema e inquietude, durante o climatério. 

Trabalhos realizados por Colins e Saab apud Pitelli (1997) demonstram que as respostas 

psicológicas ao “stress” ( frequência cardíaca, pressão arterial) estão exageradas, dando 

suporte objetivo aos dados subjetivos (sentimentos de excitabilidade aumentada). 

2 - Distúrbios do sono também são freqüentes: demora para donnir, despertar precoce, 
insônia, inquietude durante o repouso notumo, sono com interrupções freqüentes . 

3 - Depressão. O período perimenopausa tem sido correlacionado a uma prevalência de 
transtomos depressivos. 

4 - Queda do rendimento mental: ainda não se sabe se direta ou indiretamente causada 
pelo climatério, no entanto todas as pesquisas relacionadas aos sintomas subjetivos 

indicam queda no rendimento mental, fadiga, perda de memória, dificuldade de 

concentração.
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Provavelmente estes sintomas se devem a correlaçao existente entre os esteróides 
sexuais e os neurotransmissores hipotalâmicos (catecolaminas) e neuropeptídeos opióides 

(endomorfinas). 

Existem vários estudos onde demostram que o estado hipoestrogênico da mulher pós- 

menopausa está associado a um baixo tônus opioidérgico e que esta diminuição das 

endorfinas explicariam os quadros de depressão, irritabilidade, perda da memória e 

nervosismo (F ACCHINETT, GENAZZANI e SHOUPES apud PITELLI, 1997). 
Há evidências de que a carência estrogênica favorece igualmente a depleção das 

catecolaminas que atuam como neurotransmissores hipotalâmicos desempenhando importante 
papel na modulação do humor e do comportamento. A deficiência de catecolamina a nível 
central é uma das principais hipóteses na gênese bioquímica da depressão. A 
monoamiooxidase (MAO), enzima responsável pela degradação destes neurotransmissores, 
apresenta um aumento com a idade, sendo mais elevada nas mulheres que nos homens e está 
parcialmente elevada nas mulheres que nos homens. Para tanto de acordo com Klaiber apud 
Pitelli (1997) existem evidências laboratoriais de que a terapêutica estrogênica provoca a 

diminuição dos níveis de MAO. Outro neurotransmissor relacionado a depressão é a 

serotinina onde o triptofano (precursor da serotonina) está diminuído na pós-menopausa. É 
possível que a depleção neste neurotransmissor seja responsável pelos distúrbios do sono. 

Gutiérrez (1992) tenta explicar mais detalhadamente a relação ou a causa de alguns 

destes sintomas, que com fiequência podem estar presentes: 
*P Ondas de calor - É melhor descrito como súbitas ondas de calor e de transpiração, com 

manchas avermelhadas que começam no peito e se espalham pelo pescoço e rosto. As 
causas das ondas de calor ainda não foram totalmente explicadas, mas, segundo parece, as 

irregularidades nos níveis hormonais afetam os impulsos nervosos nos vasos sangüíneos 

da pele, liberando calor e transpiração. 

> Secura vaginal, flacidez dos tecidos da vagina e sintomas urinários - Encontram-se 

diretamente relacionados aos níveis de estrogênios mais baixos. Quando a menstruação 
para, o útero toma-se menor, a parede da vagina já não é tão forte como anteriormente e 

produz-se menos umidade ou secreções. A uretra e a bexiga são por vezes afetadas, 
resultando numa micção mais frequente, ou numa maior susceptibilidade às infecções. 

Além desses sintomas, existem outros que também apresentam-se relacionados aos 
níveis baixos de estrogênios, ou seja, que encontram-se relacionados aos aspectos biológicos, 

porém é conveniente aqui lembrar, que todas as possíveis alterações que ocorrem na mulher
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que presencia o climatério, estão envoltas a todo um contexto bio-psico-sócio-cultural, ou 
melhor ainda, a toda uma história de vida, onde fica dificil ou quase impossível se pensar ou 
ver o climatério apenas com a ótica biológica. 

2. 1.2. Aspectos Psicossociais 

O climatério compreende uma fase da vida da mulher influenciada por fatores 
biológicos, psicológicos, sociais, cultural e ambiental. Apesar de ser entendido como 
fisiológico, natural e previsível, por fazer parte do processo do envelhecer humano, o 

climatério muitas vezes pode gerar insegurança e instabilidade, onde a mulher pode começar a 

se sentir menos desejada, pouco atraente e menos bonita, enfim, um padrão de beleza longe de 
ser o apregoado socialmente por diversos meios e que testemunhamos diariamente, 

principalmente pela mídia. 

Figura 1 - Fatores que interferem no climatério (fase onde ocorre a menopausa) 
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Segundo Birck et al (1996) existem diferentes maneiras da mulher encarar e passar 

pelo climatério e menopausa, o que dependerá basicamente das diferenças individuais e da 

forma como cada uma individualmente encara seu processo de envelhecimento. Para as 

mesmas autoras, os sinais e sintomas oriundos desta fase bem como a forma de enfrenta-los 
serão tanto mais agravados quanto pior for a qualidade de vida dessa mulher antes do 

climatério. Portanto, um casamento fracassado, a perda de entes queridos, problemas com os 
filhos, a saída destes de casa, doenças na família, a inexistência de um parceiro afetivo, 
incapacitação fisica, entre outras situações podem aumentar os sentimentos de fracasso e 

incrementar a sensaçao de proximidade da morte. Pellegrini (l999:28) escreve que, 

“quando a mulher está próxima dos 50 anos, é possível que seus pais 
estejam na casa dos 80 anos, os filhos com cerca de 20 e 0 marido, no 
ápice da profissão, passando pouco tempo em casa e diminuindo o 
suporte conjugal físico e psicológico. Se a mulher não criou os seus 
próprios interesses começa a se sentir inútil. A reconsideração de 
valores atua independente dos hormônios, particularmente nas que 
chegam virgens à menopausa ou naquelas que mantêm 0 casamento 
baseado mais no relacionamento com os filhos do que com o marido 

Segundo o mesmo autor, para cada mulher individualmente a menopausa tem um 
significado próprio, porém a maioria a tem como simbolo de envelhecimento, muitas pensam 
que é o fim de todas as sensações e experiências sexuais, criando e vivenciando idéias auto- 
agressivas. 

De acordo com Almeida, citado por Birck et al (l996:36), 
“a sociedade valoriza a juventude e discrimina a velhice; exalta o 
útil, o produtivo, e descarta o que não se encaixa nesse modelo. E 
nesse contexto que a mulher está inserida, 0 que motiva a grande 
valorização de sua função reprodutiva e depreciação da chamada 
mulher de meia-idade. Tudo de indesejável ou negativo que ela 
exprime no convívio social e' atribuído à sua passagem pelo 
climatério 

Nesse sentido Maldonado (1994) afirma que, na maioria dos países ocidentais os 
maiores de 40 anos vivem num contexto sócio-cultural que supewaloriza o corpo jovem e 

denigre a velhice. Isso atinge especialmente as mulheres, pois enquanto os homens grisalhos, 
carecas e barrigudinhos são eventualmente considerados charmosos, o corpo maduro da 
mulher, apresentando rugas, cabelos brancos, adiposidades e flacidez costuma ser pouco 

admirado. 

Essa hipervalorização, especialmente do corpo, podemos identificar claramente 

através dos meios de comunicação que veiculam imagens que têm por objetivo a
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comercializaçao de produtos e acessórios voltados a essa demanda, garantindo a mesma como 
resultado, a manutenção da juventude ou até mesmo seu rejuvenescimento. Nesse sentido 

também Ensslin (1 997:O6) escreve que, 
“não se pode negar o peso social que é imposto a menopausa. A 
crença consiste em que a menopausa é um período de forte 
desconforto fisico e emocional, como conseqüência das mudanças 
hormonais. O estereótipo da mulher climatérica a define como 
irritável, mal-humorada, histérica e deprimida. Em resposta a essa 
programação psicossocial, grande parte das mulheres climatéricas 
apresentam sintomas psicogênicos como insônia, depressão e medo 
do envelhecimento ”. z 

Pitelli (1997) considera que o climatério sem dúvida é um fator de vulnerabilidade 
para o afloramento de conflitos emocionais pré-existentes na mulher. No entanto, o período 
por si só não é causa de distúrbio psiquiátrico, mas por ser um período crítico é extremamente 
propício para que as neuroses latentes se manifestem. 

Diante do exposto, vemos que a perda da função reprodutiva é permeada por 
aspectos negativos que podem ser traduzidos também na sensação de inutilidade e 

incapacidade, e que é enfatizado pelo próprio processo de envelhecimento. Segundo 
Maldonado (1994), após os 40 anos a experiência e a sabedoria acumulada ao longo dos anos 
nem sempre encontram boas colocações no mercado de trabalho, que tantas vezes vê no 
jovem mais dinamismo e disposição para novos desafios e considera o velho ultrapassado. 
Convém ressaltar ainda, que quando a entrada nessa fase da vida coincide com o momento da 
aposentadoria ou com o aparecimento de doença grave, ou perda do companheiro, os sinais e 

as sensações de perda, incapacidade e inutilidade podem ser exacerbadas (BIRCK et al, 

1996). 

Costuma-se dizer que a mulher pode passar por três períodos críticos no seu processo 

de viver. O primeiro deles trata-se da menarca, o segundo refere-se a gestação, e o terceiro, 
ao climatério. Diz-se períodos críticos porque essas fases trazem mudanças, que podem ser 
não somente fisicas como também psicológicas, sociais ou ambientes, as quais muitas vezes 
podem entrar em conflito com a realidade e com o contexto em que a mulher se encontra 
inserida.
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Figura 2 - Fases da vida reprodutiva da mulher 
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Na visão de Piccolo (1998), o profissional enfermeiro com seu potencial educador 
pode contribuir muito com as mulheres que vivenciam essa fase do climatério dentro do 
sistema público de saúde. Isso pode se dar através do seu comprometimento com a educação 
e saúde, assumindo o desafio de favorecer o processo de cidadania dessas mulheres, uma vez 
que pode proporcionar o acesso aos conhecimentos “científicos” que possam estimular a 

mulher, a iniciar ou manter a implementação de cuidados de si, procurando garantir, entre 
outros direitos, uma vida plena e saudável. 

Piccolo (p.59) afirma que, 
“a presença cada vez mais mzmerosa de mulheres no início do 
processo de climatério no SUS, poderá propiciar ao enfermeiro atento 
à presença das mesmas e consciente de seu potencial educador, a 
oportunidade de propor ações de cuidar, tanto na assistência 
individual como em grupo, que teriam como finalidade propiciar a 
mulher climatérica alcançarem sua auto-valorização e auto-estima, 
usando toda sua sensibilidade e capacidade de criar
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O que a autora descreve vem exatamente ao encontro de nossa proposta assistencial, 
a de assistir essa demanda através das consultas de enfermagem, o que Piccolo (1998) refere 
como assistência individual, e por meio das atividades de educação e saúde, que pode ser 
entendida como uma assistência em gmpo. 

2. 1.3. Aspectos Culturais 

A cultura tem grande influência na educação dos povos. Hellman (1994) afirma que 
a cultura não é a única influência que o homem sofre, mas há também fatores individuais 
(como idade, gênero, personalidade, inteligência e experiência), fatores educacionais (formais 
e informais), bem como fatores socioeconômicos (como classe social, econômico e redes de 
apoio social). 

São muitas as definições de cultura, mas em nosso estudo destacaremos aquelas que 
ao nosso ver se complementam. A teoria de Leininger por exemplo, utilizado por Koller 
(1992), descreve cultura como sendo os valores, crenças, normas e modos de vida praticados, 
que foram apreendidos, compartilhados e transmitidos por grupos e que guia desde os 

pensamentos às decisões e ações, de forma padronizada. Para Hellman (p. 12), trata-se de 
"um conjunto de principios (explícitos e implícitas) herdados pelos 
indivíduos enquanto membros de uma sociedade em particular. Tais 
principios mostram a eles a forma de ver 0 mundo, de vivencia-lo 
emocionalmente, e de comportar-se dentro dele em relação a outras 
pessoas, a deuses, ou a forças sobrenaturais, e ao meio ambiente 
natural ". 

Talvez a mais conhecida definição, de Tylor citada por Hellman (p.l2), diz que 

cultura é "um complexo formado por conhecimento, crenças, artes, costumes e toda e 

qualquer capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade". 
Na prática, todas as sociedades possuem mais de uma cultura e essas culturas não são 

estáticas, mas geralmente influenciadas por grupos vizinhos, e na maior parte do mundo 
passam por constante processo de adaptação e mudança. 

Ensslin (1997:09) escreve que, 
“a abordagem sob 0 aspecto cultural pressupõe, do ponto de vista 
conceitual, uma visão holística e integrada do ser humano e sua 
realidade. Dentre os principais fatores que influenciam o climatério, 
podemos destacar a organização social (idade, estado civil, posição 
social), política fliberdade, ditadura etc), as informações distorcidas 
(crenças), bem como modas, leis, artes, jogos, lazer e todas as formas 
de comunicação
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A percepção das mulheres que vivenciam a menopausa acerca das mudanças 
biológicas que ocorrem no seu corpo é determinada por múltiplos fatores, dentre os quais a 

cultura é um dos mais importantes, pois desde a infância a mulher está exposta a uma 
aprendizagem que, consciente ou inconscientemente, influencia em suas respostas durante o 

processo reprodutivo e especialmente durante a menopausa (LIZAMA apud SOBREIRA et al, 
1999) 

De acordo com Sobreira et al (1999), a influência da cultura, tanto nos conceitos e 

práticas que passam de uma geração à outra, quanto as imagens folclóricas que surgem no 
comportamento da sociedade atuam em maior ou menor grau de importância nessa fase do 
climatério. Buscando traçar um perfil das mulheres climatéricas, as autoras realizaram um 
estudo e identificaram que a transformação cultural dessa população pode ser até certo ponto 

silenciosa, mas não lenta. Estabelecendo uma comparação entre a mulher de quarenta anos 
atrás e as mulheres estudadas, as autoras concluíram que a mulher de hoje ultrapassou a 

geração anterior e sobretudo o pensar masculino. 

Segundo Ensslin (p.09) “estudos realizados ao redor do mundo demonstram que a 

síndrome climatérica é um fenômeno carregado de significados negativos na cultura ocidental 
e não na oriental”. A autora escreve que estudos podem indicar o que é de fato fisiológico e o 

que é contextual nas fases da menopausa e do climatério, com destaque para algumas 
conclusões: 

“- a menopausa está associada a poucos e menos severos sintomas na 
Ásia do que em países ocidentais, pois os povos asiáticos não 
consideram o climatério como doença; 
- a incontinência urinária e as infecções decorrentes do sistema 
urinário após a menopausa não parecem ser influenciadas pelas 
diferenças culturais; 
- o risco de osteoporose e desordens cardiovasculares é diferente 
entre as diversas culturas e parece estar relacionado com fatores 
como dieta e estilo de vida, assim como a instituição precoce de 
Terapia de Reposição Hormonal, que atua de modo favorável; ” (p. 
10) 

Para Lopiccolo & Heiman (1992) os mitos são noções rotineiramente sustentadas 
como verdadeiras; idéias que na verdade não se encaixam em pessoas reais e que, não 

obstante são dificilmente abandonados pois têm quase que vida própria e é possível que 

subsistam em nossas mentes porque, de formas mais ou menos sutis, nossa cultura (na qual se 
incluem nossos pais, avós, nós mesmos, nossos filhos) ajuda a mantê-los vivos. Dentre a 

grande variedade de mitos existentes nas diferentes culturas alguns se destacam por se
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referirem a fase do climatério e/ou menopausa, dos quais Lopiccolo & Heiman (p.41) citam 
dois relacionados a sexualidade: 

“- Sexo é só para menores de 30 anos; 
- A vida sexual da mulher pára com a menopausa”. 
Em relação ao primeiro deles, hoje é um fato indiscutível, uma vez que a capacidade 

de reação das mulheres aos estímulos sexuais aumenta com a idade, e só atinge seu auge aos 
30 e poucos anos, se mantendo por toda a vida, com uma discreta diminuição do interesse e 

do desempenho, exceto em casos de doença. Boa parte da cultura e das mulheres acreditam 

que o sexo é para os jovens e para os belos e, por isso, todos somos até certo ponto 
influenciados por essa idéia. Já, para o segundo mito citado pelos autores, estudos vêm 
mostrando que muitas mulheres têm sua resposta sexual aumentada após a menopausa, o que 
provavelmente resulta da ausência do medo de engravidar e da necessidade de contraceptivos, 
bem como do fim dos incômodos do ciclo menstrual, embora possa existir outros 

desconfortos fisiológicos nessa fase (Exemplo: lubrificação vaginal diminuída e mais 

demorada, atrofia vaginal) e que podem ser tratados. (LOPICCOLO & HEIMAN, 1992) 

2.1.4. Análise Crítica da Terapia de Reposição Hormonal 

O princípio da terapia de reposição hormonal é de manter os níves plasmáticos de 
estrogênio e progesterona semelhantes aos níveis biológicos da pré-menopausa. 

O uso de estrogênios foi muito difundido nos anos 70. Sendo que a partir da década 
de 80 foi severamente condenada pelo aumento no índice de o risco de câncer de mama e de 
endométrio para aquelas mulheres que faziam seu uso. Entretanto na última década, essas 

críticas praticamente desapareceram, uma vez que a maior parte dos efeitos negativos 

relatados, relacionava-se à ausência da progesterona, na maioria dos esquemas terapêuticos 

(PICOLLO, 1998). 
Embora, ainda exista controvérsias em relação a Terapia de Reposição Hormonal 

(TRH), a mesma vem ganhado aceitação junto ao médicos, principalmente por seu papel 
cardioprotetor e a ação bloqueadora da perda de massa óssea. Para Hegg apud Paiva et al 
(1999), os beneficios a curto e médio prazos melhoram a qualidade de vida e a longo prazo 

previne riscos de osteoporose, diminui o risco de patologias cardiovasculares e as 

manifestações climatéricas, bem como, diminui o risco de ocorrência de Mal de Alzheimer.
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Apesar dos beneficios da TRI-I, existem contra-indicações como: câncer de mama ou 
de endométrio prévios; hepatopatia aguda ou grave; distúrbio tromboembólico ativo; distúrbio 

tromboflebítico ativo; gestação; sangramento uterino sem diagnóstico de causa. 
Existem também algumas outras patologias, apesar de não serem contra-indicação, 

faz-se necessário maiores cuidados médicos, são elas: diabetes; epilepsia grave; doença 

benignas da mama; edemas de origem renal ou cardíaca; pancreatite e hipertensão grave. 
Dentre os efeitos colaterais o mais comum é o sangramento uterino. Também são 

observados o aumento do peso da sensibilidade das mamas; ocorrência de cefaléia, náuseas, 
edema de membros inferiores, além de cloasma. Vários autores chamam atenção para o fato 
de os efeitos colaterais variarem de mulher para mulher, e que esses efeitos devem ser sempre 
discutidos avaliando-se seus riscos e beneficios. (WEHBA e FERNANDES apud PICOLLO; 
1998) 

Antes de se iniciar a TRH, alguns cuidados devem ser tomados: verificação de 

antecedentes familiares; exame clinico ginecológico e de mama; mamografia; nas mulheres 
com acima de 50 anos densiometria Óssea; pressão arterial; exames laboratoriais: urina, 

glicemia, lipídios, triglicerídeos, colesterol total; teste de progesterona em menopausadas com 
um ou mais anos de amenorréia e FSH e LH somente para as mulheres no climatério pré- 
menopausal 

2.2 SEXUALIDADE 

O ser humano tem um padrão de ciclo reprodutivo exclusivamente sexuado, 

basicamente idêntico ao de todos os outros mamíferos. Porém "inventou" uma característica 
ímpar, baseado em complexos e sutis mecanismos neuro-endócrinos apresentados pelas 

mulheres, que permite lesar a mãe natureza e praticar prazerosamente relações sexuais mesmo 
sem finalidades reprodutivas (VITIELLO, 1996). Segundo Vitiello (p.17) "a sexualidade 

humana assim, ao contrário da encontrada em todos os outros mamíferos, excede em muito o 

mero componente biológico, deixando de ser um simples instinto associado à reprodução". 
Portanto, somos os únicos a manter uma vida sexualmente ativa mesmo em períodos inférteis 
e durante a gestação, talvez por isso nossa sexualidade possui um componente psicossocial 
que se sobrepõe ao biológico. O autor escreve ainda que a masturbação e a homossexualidade
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nas demais espécies são manifestações esporádicas, observadas somente entre 

machos. Entretanto, na espécie humana não raramente identificamos tais manifestações não 
somente entre os homens como também entre mulheres. 

Para Butler & Lewis (1995: 12) "o sexo e a sexualidade são experiências prazerosas, 
gratificantes e reconfortantes que realçam os anos vindouros", sendo de uma enorme 
complexidade psicológica. 

Já, de acordo com Vitiello, os aspectos intrapsíquicos têm um imenso papel no 
exercício da sexualidade juntamente com o componente social. Para o mesmo autor, 

"A sexualidade entendida, a partir de um enfoque amplo e 
abrangente, manifesta-se em todas as fases da vida de um ser humano 
e, ao contrário da conceituação vulgar, tem na genitalidade apenas 
um dos seus aspectos, talvez nem mesmo o mais importante. Dentro 
de um contexto mais amplo, pode-se considerar que a influência da 
sexualidade permeia todas as manifestações humanas, do nascimento 
até a morte ". Q). 17) 

Nesse sentido também Vieira (l996:67) expõe que, 
"a sexualidade é uma forma de expressão pessoal que não tem um 
momento para começar ou terminar. Para muitas pessoas ela oferece 
a oportunidade não apenas de se expressar paixão, mas também 
afeto, estima e lealdade. Contudo é importante dizer que cada um de 
nós tem o direito de viver a sua sexualidade da maneira que 
considerar mais satisfatória, ou até mesmo não vivê-la". 

Zanine (1990) salienta que para poder compreender melhor a sexualidade toma-se 

preciso distinguir três realidades distintas: sexualidade, genitalidade e genitalismo. Para o 

autor a sexualidade constitui um comportamento pessoal, pertencente ao eu pessoal e não ao 
corpo apenas ou ao espirito. Não é o corpo apenas que é sexuado, mas todo o ser. A 
sexualidade humana situa-se no contexto da busca de identidade por parte da pessoa, 

considerada uma dimensão totalizante e integradora do ser humano. Para viver a sexualidade 

não é preciso praticar genitalidade e, muito menos genitalismo, pois a genitalidade se expressa 
nos órgão genitais e visam somente a reprodução e por isso podemos dizer que não é o 

exercicio da genitalidade que completa o ser humano. Segundo Zanine, não são os Órgão 
genitais que definem a sexualidade, eles definem apenas a genitalidade. Quanto ao 

genitalismo o mesmo autor escreve que este é reduzido ao exercício dos Órgão genitais, sendo 
que o genitalista não pratica sexo apenas usa seus órgão genitais. 

A sexualidade assim como qualquer outra necessidade do ser humano pode em 
algum momento da vida de um indivíduo encontrar-se afetada. Trilha (1997) cita que os
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problemas sexuais por exemplo, podem ser reflexo de um relacionamento instável ou até 
mesmo sua causa. A autora descreve que "casais de meia idade frequentemente se queixam 
que se sentem com incompatibilidades sexuais em relação ao parceiro/a por terem 

necessidades e desejos diferentes”. (p. 54) 

Uma queixa comum entre mulheres trata-se do desinteresse sexual que, segundo 
Vieira (l996:73) "sÓ é motivo de preocupação se estiver causando problemas à pessoa ou em 
seu relacionamento com alguém". 

As estatisticas revelam que cerca da metade das mulheres desenvolvem uma 
disfunção sexual, acompanhadas por aproximadamente 35 % dos homens adultos. 

(VITIELLO, 1996) 

2. 2. 1. Aspecto Histórico 

Segundo Vitiello (1996) dentro da complexa organização da sociedade foram com o 

tempo surgindo regras para normatizar a diversidade de aspectos das atividades dos 

indivíduos, onde se inclui a atividade sexual. 

Ainda recentemente, cerca de 50 anos atrás, a sexualidade era vista e vivida como 
algo de sujo, pecaminoso e culposo, sendo comum a noção distorcida da sexualidade, 

deixando de ser vista como positiva, algo bom e belo, como um dom (VITIELLO, 1996). 

Por outro lado Vitiello escreve também que, não podemos negar que nos últimos anos a 

sexualidade tem sido vista com mais naturalidade, algumas vezes até mesmo estimulada onde 
os meios de comunicação de massa e as novas e agressivas técnicas de marketing têm uma 
participação intensa. Segundo o autor, hoje facilmente constatamos a intensa utilização do 

erotismo e da sexualidade como técnica de incentivo ao consumo. Tem-se observado 

mundialmente uma supervalorização da atividade sexual, onde de forma negativa o orgasmo 
se apresenta como uma meta suprema e obrigatória, considerado o mais precioso bem que se 
pode almejar. 

2.2.2. Aspecto Biológico 

Para tratarmos do aspecto biológico na questão da sexualidade, faz-se necessário que 

relembremos inicialmente a anatomia do aparelho reprodutor feminino. Para tanto segue as 

figuras 03 e 04 que nos possibilitam visualizar, identificar e distinguir as estruturas e o 

conjunto da genitália externa e intema da mulher.
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Figura 03 - Genitália Externa feminina 

Fonte: Rohen e Yookochi, l993:340.
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2.2.1. Resposta Sexual na mulher climatérica 

Para Bruno e Bruno (1998) a partir do processo de envelhecimento o organismo se 
ajusta de maneira significativa conforme a idade, tanto nos aspectos psicológicos como 
biológicos relacionados a sexualidade. No entanto, os efeitos da idade não servem para nivelar 
as respostas sexuais, pois para cada pessoa essas mudanças acontecem de acordo com a sua 
história de vida influenciada pelos seus valores, crenças e tabus. 

Cavalcanti (1984) apud Trilha (1997) afirma: "não há dúvida que a idade limita, 

qualitativa e quantitativamente, a resposta erótica. Mas é necessário fixar bem, que o tempo 
não dessexualiza o indivíduo, nem pode ser apontada como fator causal de disfunções. A 
disfunção não é prerrogativa das faixas etárias". 

Na mulher as modificações sexuais geralmente iniciam com a proximidade da 
menopausa em virtude da baixa de hormônios estrogênios. 

De acordo com as pesquisas realizadas por Masters e Johnson (1984) a resposta 
sexual, nos seres humanos está divida em quatro estágios sendo estes: fase de excitação, fase 
de platô, fase de orgasmo e fase de resolução. Apesar de muitos autores considerarem apenas 

sendo três as fases da resposta sexual (excitação, orgasmo e resolução) decidimos nos 

basearmos conforme a literatura de Masters e Johnson por se um dos clássicos referentes a 

este assunto. 

Fase de excitamento 

Desenvolve-se a partir de qualquer fonte de estímulo constituindo-se o inicio do 

interesse sexual. É desencadeado por vários estímulos e esta intimamente relacionado com a 

história de vida e a individualidade de cada pessoa (KUNETZOFF, 1988 apud TRILHA, 
1997) 

Os estímulos são levados do cérebro (tálamo, hipotálamo, sistema límbico) até os 
centros cerebrais da resposta sexual e ai são selecionados em prazerosos e não prazerosos. 
Após esta seleção os nervos vão comandar diversas reações do corpo, que irão modificar os 
órgãos genitais do estado de repouso para o estado de excitação. Na mulher os órgãos 
genitais: o útero, o clitóris, a vagina, através da excitação, recebem aumento do fluxo de 
sangue. O clitóris incha-se e toma-se mais sensível ao toque, nas paredes vaginais ocorre 
lubrificação para facilitar a possivel penetração, os grandes lábios se afastam do oriñcio da 

vagina e os pequenos aumentam de tamanho. A vagina se alarga e fica mais funda e os seus 
tecidos cheios de sangue, formam a plataforma orgástica.
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Toma-se importante lembrar que existe diferenças fundamentais entre o homem e a 

mulher pois enquanto o homem excita-se principalmente com estímulos visuais, a mulher 
necessita essencialmente de estímulos táteis. O homem pode excitar-se rapidamente (2 a 5 

min), pois bastam de 20 a 30 mililitros de sangue para encher seus órgão genitais de sangue e 

assegurar uma boa ereção. Ao contrário do homem a mulher precisa de um tempo maior, 
nunca inferior a 15 ou 20 minutos para garantir uma boa excitação e lubrificação (MASTERS 
e JOHNSON, 1984). 

Na mulher climatérica esta fase toma-se mais lenta pois ocorre uma redução da 
vasocongestão genital causada pela diminuição do fluxo sangüíneo em fimção da queda de 
estrogênio. A lubrificação vaginal toma-se mais lenta e há uma menor tensão sexual, devido a 

diminuição da massa muscular. 

Fase do Platô 
Constitui-se o momento de alto grau de excitação onde esta se mantém em níveis 

altos e tende a não aumentar e nem diminuir. A duração desta fase depende, em grande parte, 
da eficácia dos estímulos empregados, combina também com o fator individual. 

A mulher climatérica se aproxima da descarga orgásmica igualmente como na 
mulher jovem, todavia a intensidade da reaçao é usualmente diminuída, necessitando de maior 

estímulo. 

Orgasmo 
Segundo Vargas apud Garcia (1998), apesar de não poder ter uma definição única, 

devido as características individuais de cada pessoa, o orgasmo, pode ser descrito como a 

perda momentânea da consciência, que pode ter a duração de até 90 segundos ou até 104 

segundos na mulher. Para Masters e Johnson (1984) ocorre junto o rubor, calor, aumento dos 

batimentos cardíacos e também da pressão arterial, estando ligado a contrações musculares 
das pernas e dos músculos vaginais. Esses se contraem de 8 a 12 vezes nas mulheres jovens e 

de 4 a 8 vezes nas mulheres climatéricas. A proporção que a mulher envelhece as contrações 
uteiinas que ocorrem com o orgasmo podem tomar-se dolorosas. 

Fase de Resolução 

É caracterizado pelo declínio da excitação sexual. As mulheres têm um potencial de 
resposta capaz de retomar a uma nova experiência orgásmica, a partir de qualquer ponto da
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fase de resolução, se submetidas a reestimulação efetiva, ao contrário do homem que não 
obtém outro orgasmo sem que passe por esta fase, por mais que seja estimulado. 

Com o decorrer do processo de envelhecimento nas mulheres climatéricas a um 
aumento de tempo para o retomo ao estado de repouso (pré-excitação) e há uma redução da 
capacidade multiorgásmica. 

2.2.2.2. Principais alterações extragenitais e genitais da mulher climate'rica 

durante a resposta sexual humana 

O aumento da vasocongestão das mamas toma-se diminuído ou ausente após a 

menopausa. Já a ereção dos mamilos ocorre exatamente de acordo com padrões na mulheres 
jovens, isto se deve ao fato de que aparentemente a atividade do tecido elástico não é 

destruída pelo processo de envelhecimento. 

O rubor sexual ocorre com menos freqüência e assume distribuição mais limitada 
restritas ao epigástrico, tórax anterior, pescoço, face e testa. 

A miotonia generalizada da tensão muscular em resposta aos estímulos sexuais, 

decrescem, á medida que a mulher envelhece. 
As paredes do tubo vaginal tomam-se mais finas e atróficas, portanto, não protegem 

as estruturas subjacentes: uretra e bexiga, provocando a irritação mecânica do coito ativo. 

Sendo assim, a irritação da uretra e bexiga ocorre com alguma regularidade, podendo surgir 
com uma certa freqüência se a mulher não esta bem lubrifrcada. As principais queixas que 
surgem são a ardência ao urinar nas primeiras horas após o coito, perda do controle urinário 

ao tossir e espirrar. 

O clitóris está relativamente inalterado durante o processo de envelhecimento, mas o 

capuz dos pequenos lábios tendem a atrofiar-se. No entanto devido a redução do tecido 
adiposo e pelos do monte de vênus torna-se facilmente irritável. 

A separação dos grandes lábios com o aumento da tensão sexual ocorre em menor 
grau do que nas mulheres jovens, pois estes perdem seu depósito de tecido adiposo a 

proporção que diminui os níveis hormonais. Com a perda do conteúdo corporal dos lábios há 
uma perda da elasticidade do tecido. 

Depois que os ovários cessam ou reduzem a produção de hormônios, as paredes do 

tubo vaginal começam a involuir. Ao invés de ter aparência bem enrugada, grossa, púrpura- 
avermelhada de uma vagina bem estimulada, as paredes do tubo vaginal senil se tomam finas, 
perdendo a aparência áspera, enrugada e mudando para uma cor rosada leve. Além do
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e. UFSC, 
adelgaçamento da mucosa, há uma diminuição do comprimento e da largura vaginal perdendo 
sua capacidade de expansão. Com relação a lubrificação vaginal a velocidade e a quantidade 
produzida diminui, enquanto nas mulheres jovens este tempo varia de 15 a 30 segundos na 

mulher climatérica este tempo toma-se maior levando de l a 5 minutos após a estimulação 

sexual. Estas alterações podem tomar o coito doloroso durante a fase da penetração, ou o 

coito prolongado pode ser seguido de ardência na vagina, dores pélvicas ou vago desconforto 

abdominal. 

A expansão da vagina e elevação do útero toma-se consideravelmente reduzidos na 
mulher mais velha, mesmo quando a fase máxima de excitação foi atingida. 

2.2.3. Aspecto Sócio-Cultural 

Os idosos de hoje num geral receberam uma educação marcada por normas de 
condutas sexuais muito rígidas, diferentemente da educação vigente que orienta os jovens 

atuais (VIEIRA, 1996). 
Vitiello (1996:2l) escreve que não se pode negar que 

"... a dinâmica de vida humana mudou, e com ela mudaram os 
costumes, as necessidades, os problemas e a própria organização 
familiar, centro irradiador do processo educacional... Essa mudança 
da estrutura familiar afrouxou os laços de união entre seus membros 
e trouxe, como consequência, a quase total abolição da transmissão 
de conhecimentos, tradições e costumes entre as gerações ”. 

Conforme Fraiman citada por Vieira (1996), no processo de conquista o mais 
importante era o olhar, já para facilitar a aproximação, normalmente os amigos serviam como 
intermediários, sendo que a abordagem era discreta e com respeito. O contato mais próximo 
acontecia nos bailes, onde quase sempre as moças solteiras frequentavam seguidas pelos 

irmãos ou outros familiares que tinham a fiinção de vigiá-las. Somente aos rapazes cabia o 

convite para a dança, e qualquer carícia mais ousada observada pelos familiares vigilantes 

eram prontamente reprimidos. Algumas moças eram vigiadas não por familiares, mas por 
bedéis (pessoas contratadas especialmente para esse fim). Fraiman de acordo com Vieira 
escreve que havia outros pontos de encontro da juventude (quermesses das igrejas, serenatas, 

comemorações cívicas e festas nas ruas). Existiam porém lugares vedados às moças de 
família, tais como as gafieiras e bailes de camaval. Quanto ao namoro, esse só com o 

consentimento do pai da moça fazendo-se necessário também o rapaz prometer casamento.
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esclarecidas ou nas amigas. O autor explica que nessa epoca, a mulher deveria ser 
discreta e recatada na relação conjugal, sendo o sexo praticado no escuro. Para algumas 

mulheres, observar o próprio corpo era pecado e totalmente inexperientes em relação ao sexo 
eram as moças de "família", cabendo aos homens ensiná-las. 

Segundo Vieira (l996:69), 
"A perda da virgindade antes do casamento era temida não só pela 
moça de 'família" como também pelo noivo. A honra da família (mas 
não da moça como pessoa), seria resgatada pelo casamento. O pai 
da moça sentia-se traído por ambos. Caso não ocorresse o 
casamento a moça poderia ser expulsa de casa ou ter a sorte de 
algum homem extremamente generoso, aceitá-la como esposa ". 

Isso fica bastante claro na explanação de uma das pacientes durante a primeira 
consulta quando do levantamento da sua história familiar, através da seguinte fala: 

“Acho que pela própria criação, pela educação que eu recebi, 
acreditava que aq primeira relação sexual deveria acontecer somente 
depois de casar... quando a gente namorava praticamente não existia 
muita intimidade; no namoro era permitido apenas pegar na mão, e 
às vezes alguns beyos eram roubados quando não havia ninguém por 
perto. Quando eu era noiva já existia certa intimidade, com um 
pouco mais de toque, ele passava a mão nos meus seios. Durante o 
noivado ele tinha relação com outras mulheres pra preservar a minha 
virgindade, que a gente considerava importante manter até o 
casamento. Ele via isso como uma forma de me respeitar e pra mim 
era uma questão de honra 

(Girassol, 50 anos) 

Quanto a masturbação, vista como pecado, diziam que poderia levar à loucura sendo 
que nos homens era mais bem tolerável, já nas mulheres essa prática era simplesmente 
intolerável. (VIEIRA, 1996). 

Segundo Lopiccolo e Heiman (1992:26) "quase todos os homens e a maioria das 
mulheres se masturbam em alguma época de sua vida". Gs autores escrevem que atualmente 
trata-se de uma forma normal e saudável de expressão sexual, embora histórias falem dos 
efeitos nocivos da masturbação. 

Até bem pouco tempo atrás, o modelo de comportamento das mulheres era daquela 
dedicada aos afazeres domésticos, hoje esse modelo tomou-se inadequado e ultrapassado 

insatisfatório para ambos os sexos, porém existe ainda exceções, mulheres que sentem-se 
felizes e realizadas zelando pela casa e pelos filhos. Essas mulheres hoje são discriminadas
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socialmente, passando a ser até mesmo um pouco ofensivo rotular uma mulher de "dona de 
casa". (VITIELLO, 1996) 

De acordo com Vieira (1996) durante décadas as mulheres permaneceram caladas em 
função do medo e da vergonha de expressarem seus desejos, gostos e necessidades, mas 
grandes mudanças sociais aconteceram o que favoreceu transformações significativas no que 
se refere ao comportamento sexual. 

Todo o processo de educação vivenciado pelos nossos idosos de hoje, com certeza 
exerceram grande influência sobre a sexualidade, na forma como viveram e expressaram, bem 
como se dá isso nos dias atuais. Nesse sentido, Fraiman apontado por Vieira (l996:7l) 

escreve que: 

"... alguns casais que foram criados dentro de uma moral rígida, 
puderam adotar atitudes em relação as suas vidas ou para a 
educação dos seus filhos e netos. Muito embora, outros mantiveram- 
se jiéis à tradição do antigo conceito do "tudo pela ƒamília", o que 
intensificou e intensifica os corgƒlitos entre as gerações". 

Mesmo nos dias atuais, noções errôneas rotineiramente são sustentadas como 
verdadeiras no que se refere ao sexo. Tais idéias, denominadas mitos, são dificilmente 

abandonadas e possivelmente subsistem em nossas mentes porque de formas mais ou menos 
sutis, nossa cultura, onde se incluem nossos pais, avós, nossos filhos e nos mesmos, ajudamos 

a mantê-los vivos. Essas perspectivas limitadas e oprimidas do sexo fazem com que as 
pessoas não se sintam muito adequadas (LOPICCOLO & I-IEIMAN, 1992). Dentre os mitos 

que os autores descrevem estão: sexo é só para menores de 30 anos; as mulheres normais têm 
orgasmos sempre que fazem amor; todas as mulheres podem ter orgasmos múltiplos; a vida 
sexual pára com a menopausa; se a mulher não atingir orgasmo rápida e facilmente, há algo 
de errado com ela; uma mulher é frigida se não tiver fantasias sexuais e uma devassa se as 
tiver; as mulheres femininas não procuram sexo nem se tomam selvagens e desenfreadas 
durante o sexo. Somados a outros tantos mitos existentes, estes explicitados por Lopiccolo & 
Heiman recebem explicações e esclarecimentos.



3 - MARCO CONCEITUAL 

Stevens (1979) e Neuman (1982) citados por Santos (199l:93) definem marco 
conceitual como sendo “um conjunto de definições e conceitos interrelacionados com o 

objetivo de apresentar maneiras globais de perceber um fenômeno e de guiar a prática de um 
modo abrangente”. _

V 

Neste trabalho as definições e conceitos estão fundamentados na Teoria do 
, . 

Autocuidado de Dorothea Orem e Paulo Freire, os quais serão utilizados para direcionar 
(guiar) a assistência de enfermagem a ser prestada à mulher perante a sexualidade que 
vivencia no climatério. 

Pressupostos da Teoria de Dorothea Orem 

0 “O auto-cuidado é uma necessidade universal dos seres humanos; 
0 O auto-cuidado é uma ação deliberada que possui propósito, padrão e sequência, que 

busca metas e resultados; 

0 As atividades de auto-cuidado são aprendidas de acordo com as crenças, hábitos e práticas 
que caracterizam o estilo de vida cultural do grupo ao qual o indivíduo pertence; 

0 As maneiras de encontrar as necessidades de auto-cuidado (processos, tecnologias e 

práticas de auto-cuidado) são elementos culturais e variam com os indivíduos e grupos 
sociais maiores; 

0 Os fatores individualizados de saúde, idade, estágio de desenvolvimento, conhecimento e 

habilidades, valores e metas, motivação e o padrão estabelecido para responder a 

estímulos internos e externos influenciam as decisões e ações ao auto-cuidado;
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0 Fatores como ambiente, hereditariedade, conhecimento sobre saúde, valores, atividades, 
crenças e comportamentos influem na saúde do indivíduo; 

0 A enfermagem é um serviço de ajuda”. (OREM apud SANTOS, 1991 :96 e 97) 

Pressupostos Pessoais 

0 As mulheres que vivenciam o climatério têm necessidade de desenvolver ações de auto- 
cuidado, 

0 O climatério é um processo fisiológico que envolve mudanças fisicas e mentais, incluindo 
dessa forma, o modo de Ver e vivenciar a sexualidade, que tendem a minimizar a medida 

que a mulher se adapta a esta (s) mudança (s) para a manutenção do seu estado de saúde 
fisico-emocional; 

0 As necessidades de auto-cuidado consistem em ações refletidas/decididas pela mulher 
climatérica em sua sexualidade, com propósitos bem definidos, sendo estas decisões e 

ações influenciadas pela história de vida, idade (fase ou período no climatério), estrutura 

cognitiva, fisica, sócio-econômica, cultural, habilidades psicomotoras e estado de saúde, 

além de crenças, hábitos e práticas culturais característicos de cada indivíduo, sobretudo 

da mulher que vivencia o climatério. 

CONCEITOS 

Ser Humano 

Para Orem apud George (l993:97) "seres humanos diferem de outras coisas vivas 
por sua capacidade de refletir acerca de si mesmos e de seu ambiente, de simbolizar aquilo 
que vivenciam, e de usar criações simbólicas (idéias, palavras) no pensamento, na 

comunicação e no direcionamento de esforços para realizar e fazer coisas que trazem 

beneficios a si mesmos ou a outros". 
Na concepção de Orem , o ser humano é uma unidade funcionando biologicamente, 

simbolicamente e socialmente. O funcionamento do ser humano está ligado ao seu ambiente, 
onde juntos formam um sistema. Orem escreve que "o fiancionamento humano integrado 
inclui aspectos fisicos, psicológicas, interpessoais e sociais". A teorista refere que a maneira 
pela qual um indivíduo satisfaz suas necessidades de autocuidado não é instintiva, mas sim
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um comportamento aprendido. Entre os fatores que afetam a aprendizagem estão: a idade, a 

capacidade mental, a cultura, a sociedade e o estado emocional do indivíduo. 

O foco central dessa proposta assistencial é o ser humano, mulher climatérica em 
sua totalidade a qual é um ser único com necessidades biológicas, psicológicas, sociais, com 
uma história de vida própria que requer compreensão e respeito quando esta busca ações de 
autocuidado, a fim de que possa satisfazer suas necessidades, manter a vida, saúde e o bem 
estar, num processo contínuo do viver envelhecendo. 

Meio Ambiente 

Segundo Orem apud Santos (1991) o meio ambiente não deve ser visto como um 
conceito separado já que o ser humano e o meio ambiente estão intimamente ligados 

formando um sistema integrado relacionado ao autocuidado. 
As alterações de influência em qualquer um dos componentes do sistema (ser 

humano/meio ambiente), podem intervir no equilíbrio entre a capacidade de autocuidar-se do 
indivíduo e da necessidade de autocuidado (OREM apud SANTOS, 1991). 

Conforme Orem citado por Santos (1991), o ser humano controla o meio ambiente 
através da utilização das tecnologias, com a finalidade de satisfazer as suas necessidades 
cabendo-o escolher o curso das ações que considera como benéficas para o seu próprio 
funcionamento e para promover a interação com o meio. 

Santos (l99l:l00) define o meio ambiente com um "conjunto de elementos que 
constituem o meio fisico, geográfico e o contexto sócio-cultural onde a mulher esta inserida. 

O meio fisico e geográfico inclui componentes bióticos (flora e fauna) e abióticos (solo, ar, 
água, temperatura, sais minerais, energia e demais elementos da superficie terrestre e do 

universo)" . 

O contexto sócio-cultural é representado pelo conjunto de sistemas social, cultural, 
econômico, político e religioso em dado momento histórico e em determinada sociedade. 

A mulher climatérica em sua sexualidade e o meio ambiente estão intimamente 
interrelacionados, formando juntos um sistema integrado. 

O climatério constitui uma das etapas desenvolvimentais da mulher através do 
processo de envelhecimento. Ao ocorrer modificações fz'sicas, psicológicas e sociais
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concomitantemente, a mulher modifica sua interação com o meio, experenciando seu 

potencial de autocuidado e consequentemente seu autocuidado. 

() contexto sócio-cultural da mulher climatérica compreende todos os elementos dos 
sistemas que interagem no seu circuito de relações sociais incluindo sua família, amigos, 

vizinhos, a comunidade, instituições e profissionais da saúde, e demais relações. 

Sociedade/ Comunidade 

Em Santos (1991), Orem conceitua sociedade/comunidade como um grupo de 
pessoas que vivem numa mesma área, cidade distrito sob as mesmas leis. Este grupo 

constituído de indivíduos c famílias, compartilham não somente uma área e ambientes 
comuns, mas também de interesses comuns nas instituições que governam e regulam seus 
processos de vida. 

As comunidades variam de tamanho e características dependendo da localização 
geográfica e climática, desenvolvimento e as oportunidades de trabalho e ocupação. Certas 

caracteristicas variam de comunidade para comunidade e de seus membros. 

Percebemos que a mulher climatérica, apresenta algum(s) grau(s) de problemática 

envolvendo a sua sexualidade, que por sua vez diz respeito não somente aos aspectos 
biológicos e psicológicos, como também, aspectos sócio-culturais, os quais influenciam na 
concepção que esta mulher tem acerca de sua sexualidade. Esta concepção é também 
construída socialmente, sob influência de crenças, costumes, valores e tradições que 

caracterizam à sociedade/comunidade na qual ela encontra-se inserida. Na comunidade a 
mulher pode encontrar serviços necessários para a aprendizagem e realização do 
autocuidado da sexualidade no climatério. 

Autocuidado 

Santos (1991 : 103) escreve, também que Orem entende o autocuidado como "a 

prática das ações que os indivíduos iniciam e executam por si mesmos para manter a vida, a 

saúde e bem-estar". Esse autocuidado consiste nas ações de cuidado que a própria pessoa 

desempenha para si mesma ao atingir um estado de maturidade, estado este responsável pela 
sua capacidade de realizar uma ação propositada, consistente, controlada e eficaz.



40 

Orem citada por George (1993) escreve a atividade de autocuidado como sendo uma 
habilidade humana, isto é, a habilidade necessária para engajar-se no autocuidado. Tal 

capacidade varia de acordo com o desenvolvimento individual, estado de saúde, educação e 

influências sócio-cultural, entre outras. 

Em George (1993) a teorista aponta, três categorias chamadas de requisitos do 

autocuidado (universais, desenvolvimentais e de desvio de saúde), os quais podem ser 

definidos como ações voltadas à provisão de autocuidado. Para Santos (199l:104) os 

requisitos de autocuidado são entendidos como "os propósitos a serem alcançados através de 
ações denominadas autocuidado". Eles são explicados mais especificamente como: 

l. O requisito de autocuidado universal é comum a todos os seres humanos durante 
todos os estágios da vida e engloba os elementos fisico, espiritual, fisiológico, psicológico e 

social, essenciais à vida. 

2. O requisito de autocuidado de desenvolvimento está associado ao 

desenvolvimento humano que ocorre durante as etapas do ciclo vital. Estas são classificadas 

em duas etapas principais: etapas específicas de desenvolvimento (vida intra-uterina e 

nascimento, lactente, adolescência, etapas do desenvolvimento da idade madura, entre outros) 
e condições que afetam o desenvolvimento humano (provisão de cuidado para prevenir os 
efeitos negativos das condições adversas e provisão de cuidados a fim de superar tais efeitos). 

3. Requisito de autocuidado de desvios de saúde são exigências em condições de 
doença, ferimentos ou moléstias, ou podem ser conseqüência de medidas médicas, exigidas 
para diagnosticar e corrigir a condição. Requer do indivíduo a busca por conselhos, ajuda de 

outras pessoas disponíveis para cuidá-lo, por estar incapaz, temporariamente, de cuidar de sua 

saúde. 

Acreditamos que a mulher climatérica possui competência para o seu autocuidado e 

pode reconhecer as exigências terapêuticas de autocuidado, buscando recursos e maneiras 

para satisfazer tais exigências, favorecendo assim, a manutenção da vida, seu bem estar e um 
envelhecer saudável. Deve-se enfatizar a importância de se reconhecer a motivação da 
mulher quanto ao seu autocuidado, se gosta de si própria e o quanto ela acha 0 autocuidado 

importante para seu bem estar, a partir daí, a enfermeira busca subsídios para trabalhar o 

autocuidado de forma harmoniosa e eficaz com cada uma dessas mulheres.
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Demanda Terapêutica do Autocuidado 

Consiste na "totalidade das ações de autocuidado requeridos pelo indivíduo em 
determinado período de modo a satisfazer os requisitos de autocuidado". A demanda 
terapêutica de autocuidado, portanto, constitui-se em essência, na prescrição de ações 

contínuas, através do qual os requisitos de autocuidado identificados podem ser satisfeitos 
dentro de certo grau de efetividade. (SANTOS, 1991 : 105) 

A demanda terapêutica do autocuidado da mulher climatérica pode ser entendida 
como o conjunto de ações que a mesma irá desenvolver, de modo a satisfazer seus requisitos, 
previamente identificados. Tais ações podem estar direcionadas à solução de déjicit de 
conhecimento, promoção de bem estar e de uma velhice saudável em todos os aspectos, 
incluindo assim os relacionados a sua sexualidade, prevenção de doenças e suas 

complicações, entre outros, oportunizando e preparando essa mulher para autocuidar-se de 

forma efetiva. 

Competência do Indivíduo para o Autocuidado 

Refere-se ao "poder, a competência ou potencial do indivíduo para engajar-se no 

autocuidado". Tal habilidade é complexa e "é adquirida para satisfazer as necessidades 

continuadas de uma pessoa no que toca ao cuidado que regula os processos da vida, mantém 
ou promove o bem estar." A competência para o autocuidado pode variar de acordo com o 

desenvolvimento do indivíduo da infância à velhice. O estado de saúde, o nível educacional, 
as experiências de vida, as exposições a fatores culturais influenciam a utilização de recursos 

no viver diário. A detemiinação da adequabilidade da competência para o auto cuidado é 

fundamental para que se possa identificar a presença ou ausência do déficit de autocuidado. 

(OREM apud SANTOS, 1991 : 108). 

Entendemos que 0 potencial do indivíduo para o autocuidado seja resultante de 

influências internas e externas ao ser humano. Esse potencial ou competência que as 

mulheres climatéricas têm para desenvolver seu autocuidado, é na realidade uma habilidade 
adquirida no seu processo de viver, natural do processo de envelhecer, e onde problemas 
relacionados a sua sexualidade podem surgir ou exacerbar-se. Acreditamos que a mulher
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climatérica tem 0 poder de, a partir de conhecimentos adquiridos, tornar-se apta para 

satisfazer seus requisitos de autocuidado. 

Enfermagem 

Segundo George (1996) Orem define a enfermagem como serviço humano, um modo 
de auxiliar homens, mulheres e crianças e não um produto que pode ser trocado. Considera 
ainda ser uma ação voluntária, uma função da inteligência, praticados pelos enfermeiros, de 
modo a causar condições humanamente desejadas nas pessoas e seus ambientes. A 
enfermagem difere de outros serviços humanos pela maneira como ela focaliza os seres 
humanos. 

A enfermagem diante da mulher climatérica, atua tentando suprir o déficit de 

autocuidado diagnosticado. Suas ações envolve a compreensão do seu contexto, a 

identificação dos desvios de saúde, o planejamento de ações de autocuidado, implantação 
desse plano e acompanhamento da evolução dos desvios de saúde e dos deficits de 

autocuidado, em especial relacionados à .sexualidade e correlacionados. Nesse sentido, o 

que se deseja é a recuperação da capacidade da mulher autocuidar-se ao incentiva-la a 
conscientizar-se para responsabilizar-se pela promoção e manutenção de sua saúde e bem 
estar. 

Saúde/Doença 

A saúde e a doença são fenômenos que não existem isoladamente, ou seja, não há 
limite definido onde termina a saúde e inicia a doença. Afirma ainda que, o processo 
Saúde/Doença é deteminado pelos fatores biológico, psicológico, fisico, social, cultural, 

econômico e ambiental, sendo este considerado multifatorial. O estado de saúde é resultante 
do equilíbrio desses fatores, sendo que o desequilíbrio determina no indivíduo um estado de 
desvio de saúde exigindo o atendimento dos requisitos específicos de autocuidado (OREM 
apud SANTOS, 1991). 

Pelo processo de envelhecimento da mulher e mais especificamente no campo da 
sexualidade, a problemática que envolve a sexualidade da mulher que vivencia o climatério 

está sujeita a influências bio-psicoflsico-sócio-econômico-culturais e ambientais, as quais
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~ poderao desenvolver desequilíbrio nessa mulher e resultar em um estado de desvio de saúde 
tanto fisico Qnincipalmente decorrente da regulação endócrina), como psicológica e social, 
exigindo um comportamento de autocuidado ou 0 suprimento deste através da enfermagem 
para satisfazer as suas necessidades de autocuidado, de forma contínua e eficaz, ao longo de 
todo este período característico, que é o climatério. 

Aprendizagem 

Segundo Orem "os indivíduos possuem potencial para a aprendizagem e o 

desenvolvimento. A maneira pela qual um individuo satisfaz suas necessidades de 

autocuidado não é instintiva, trata-se, sim, de um comportamento apreendido". (GEORGE, 
199óz9ó) 

Freire (1997) escreve que fundamental é desenvolver a tomada de consciência e a 

atitude crítica do homem, tomando-o capaz de escolher e decidir, libertando-o em vez de 
submetê-lo, de domestica-lo e adaptá-lo, como faz com muita freqüência a educação vigente 
em muitos países do mundo, educação esta que tende a ajustar o indivíduo à sociedade em vez 
de promovê-lo em sua própria linha. (VIEIRA, GESSER, LIZ & BOEHS, 1998) 

Para Freire a possibilidade de uma educação Libertadora, propõe despertar no aluno, 
através da problematização da realidade, uma consciência crítica, capaz de gerar ações no 
sentido de transformar esta mesma realidade. Na sua concepção, a educação é um trabalho 
político. (LOUREIRO & VAZ, 1999) 

O método de Paulo Freire tem como um dos seus pressupostos "a idéia de que 
ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho". Para Freire citado por Loureiro & Vaz 
(1999:139) "a educação é um ato coletivo, solidário, e como tal não pode ser imposta, não 
pode ser o resultado do despejo de quem supõe que possui todo o saber, sobre aquele que, do 
outro lado, foi obrigado a pensar que não sabe nada. Não há educandos nem educadores 
puros, de lado a lado se ensina e se aprende". 

Na proposta de Freire (1997) o diálogo é considerado uma prática essencial no 
processo ensino-aprendizagem. Nesse processo "... ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção". (p. 52) 
Na concepção de Freire são várias as exigências relacionadas ao ato de ensinar, 

dentre as quais convém destacar: a necessidade de uma rigorosidade metódica; o respeito aos 
saberes dos educandos; a criticidade; reflexão crítica sobre a prática; bom senso; convicção de 
que a mudança é possível; curiosidade; comprometimento; compreender que a educação é



44 

uma forma de educação no mundo; saber escutar; tomada consciente de decisões; 

disponibilidade para o diálogo. É essencial haver uma reflexão crítica sobre a prática na 
relação Teoria/Prática, sem a qual a teoria pode virar apenas discurso e a prática, ativismo. 

A mulher necessita de aprendizagem para desenvolver ações de autocuidado 

durante o climatério. Trata-se de um processo ativo, _formal ou informal que se desenvolve 
continuamente, sofrendo influencías dos aspectos sociais, psicológicos, cognitivos, ajetivos e 

culturais. 

Neste caso, a aprendizagem ao ser promovida através dos diversos meios de 
processos educativos deve levar a mulher climatérica, que vivencia mudanças nos aspectos 
relacionados à sua sexualidade, a libertar-se pela sua capacidade de escolha e decisão, não 
permitindo ou fazendo com que esta submeta-se ou adapte-se, gerando assim o conformismo 
e a perpetuação de desajustes dos diversos gradientes relacionados a sua sexualidade dentro 
de todo um contexto principalmente o social. Pretendemos, assim, promover o processo 
educativo ou aprendizagem dessa mulher dentro da sua própria linha, ou seja, considerando 
seu contexto sócio-cultural-moral-ético e religioso, ajustando-a à sociedade e desta forma a 
sociedade a esta.



4 - OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Prestar assistência de enfermagem à mulher climatérica com enfoque nos aspectos 
relacionados a sua sexualidade, fundamentada na Teoria do Autocuidado. 

Objetivos Específicos 

)>

>

> 

§> 

Realizar consulta de enfermagem à mulher climatérica, assistida pelos diversos programas 

da Policlínica de Referência Regional I, com base no marco teórico do autocuidado; 

Elaborar materiais didáticos para o desenvolvimento das atividades práticas do estágio, a 

fim de proporcionar maior compreensão e entendimento por parte da clientela assistida 

sobre questões do climatério, especificamente as relacionadas com a sexualidade; 

Promover integração contínua com os programas especiais da Policlínica de Referência 
Regional I, sobretudo com os programas de prevenção de câncer ginecológico, de atenção

~ à saúde do idoso, de osteoporose, diabetes e hipertensao; 

Realizar atividades de educação e saúde acerca das principais alterações desta fase, dando 

maior ênfase para a sexualidade, às clientes que participam dos programas especiais da 

Policlínica de Referência Regional e interessados na temática;
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Promover evento científico à comunidade universitária e demais interessados sobre o 

tema “Sexualidade e Climatério”_; 

Participar de eventos científicos com o intuito de ampliar e aprofundar o conhecimento 
teórico-prático; 

Trabalhar entre nós acadêmicas questões inerentes a nossa própria sexualidade, através de 

oficinas realizadas com o auxílio da supervisora do estágio.



5 - METODOLOGIA 

5.1. Contaxtualização do Campo de Estágio 

A Policlínica de Referência Regional I (PRR) do Estado de Santa Catarina, que situa- 
se à rua Esteves Júnior no município de Florianópolis, é um órgão executor de atividades 
ambulatoriais de referência para todo o Estado, realizando aproximadamente 63.000 

atendimentos mensais desde consultas e procedimentos até concessões de Órtese e próteses. 

Coloca a disposição da população cerca de 30 tipos diferentes de especialidades médica, 

sendo algumas oferecidas unicamente nesta unidade em âmbito estadual. 
A Policlínica muitas vezes tem que lançar mão da complementaridade do setor 

privado garantida pelo SUS, a fim de oferecer cobertura assistencial através de laboratórios de 
exames e diagnósticos, quando não pode fomecer ou fomece insuficientemente essa 

cobertura. 

A instituição embora não tenha uma filosofia organizacional estabelecida! tem como 
objetivo prestar assistência a todos os usuários do SUS em nível de especialidade. No 
entanto, tivemos a oportunidade de observar que esse objetivo da Policlínica, que dentro do 

Sistema Único de Saúde (SUS) corresponde ao princípio da universalidade, na prática 

podemos dizer que há dificuldades de implementação pois a demanda é grande e os recursos 
humanos e materiais necessários é racionalizado. Isso possivelmente se deve aos cortes nas 

verbas e a falta de substituição de pessoal próprios da politica de saúde atualmente vigente, o 

que resulta em: filas para marcação de consultas, vagas limitadas, falta ou número reduzido 

de equipamentos tecnológicos, entre outros "déficits" da instituição. 

1 Está sendo elaborada (sic)
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Atualmente podemos dizer que a Policlínica está em fase de transição, funcionando 
como extensão e referência aos pacientes do SUS, que são atendidos nos centros de saúde 

dos municípios nas clínicas básicas. Convém ressaltar que a instituição que tinha a princípio 
o objetivo de atender as especialidades, vem servindo como referência inclusive como nível 
de atenção primária nas clínicas básicas (médica, ginecológica e pediátrica) à população de 

todo o Estado, o que contribui para o inchaço dos serviços e dificulta o planejamento das 

ações e provisão dos recursos. Acreditamos que isso esteja acontecendo porque o 

atendimento em nível primário não está satisfazendo as necessidades da clientela, que muitas 
vezes chega a instituição sem encaminhamentos dos níveis primário ou terciário e acabam 
saindo também sem encaminhamentos para os outros níveis, caracterizando a ausência de um 
sistema de referência e contra-referência. Atualmente porém existe a possibilidade de que 
esta instituição passe a atender apenas em nivel de especialidade, podendo ainda manter-se 
estatal ou transferir-se para uma gestão municipal, e que nesse caso estará indo ao encontro do 
que o SUS se propôs quando da descentralização dos serviços de saúde. Da forma como se 
encontra hoje, a Policlínica vem favorecendo o aumento dos custos do município de 

Florianópolis, uma vez que a instituição presta atendimento à população de todo o Estado mas 
os recursos financeiros dos demais municípios não têm sido repassados, beneficiando assim 

esses municípios que garantem uma diminuição nos custos com a saúde de sua população. 
A possibilidade da instituição voltar a atender somente as especialidade nos leva a 

refletir sobre o princípio da integralidade do SUS que não tem sido levado em consideração, 
pois o ser humano que deveria ser visto num contexto bio-psico-sócio-econômico e cultural 
na prática da instituição, em geral isso não tem acontecido uma vez que o ser humano é visto 
como uma parte ao ser assistido em nível de especialidades, e assim pretende-se manter. Para 
tomar mais clara essa explanação, podemos citar que na Policlínica uma pessoa com pressão 
arterial elevada é atendida pelo Programa de Hipertensão, e neste trata-se quase que 

exclusivamente este problema. 

Em função dos inúmeros serviços oferecidos a população, bem como da diversidade 
de especialistas que prestam atendimento, é grande a demanda de pacientes oriundos de todos 
os municípios do interior do Estado. 

Congrega l4 (quatorze) programas assim identificados: 
- Programa de Atenção Integral à Saúde do Adolescente 
- Programa de Assistência ao Ostomizado 
- Programa de Educação e Controle da Hipertensão Arterial 
- Programa de Educação e Controle do Paciente Diabético
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- Programa de Planejamento Familiar 
- Programa de Prevenção do Câncer Cérvico Uterino e Mama 
- Programa de Controle da Tuberculose 
- Programa de Controle de Hanseníase 
- Centro de Atenção Psicossocial 
- Programa de Assistência Domiciliar 
- Programa de Osteoporose 
- Programa de Atenção à Saúde do Idoso 
- Programa de Assistência à pacientes com Epilepsia 
- Programa de Saúde Natural (em fase de implantação) 

A atuação da Enfermagem tem um peso bastante considerável no funcionamento 
global da PRR o que fica evidenciado quando é analisada a sua produção e a sua inter-relação 
com outros serviços, especialmente com o serviço médico. Com exceção dos procedimentos 
eminentemente médicos e de outras poucas categorias, a Enfermagem é responsável por todo 
funcionamento técnico-administrativo dos Programas Especiais, Ambulatório de 

especialidades e setor de Pequena Cirurgia. Convêm ressaltar que 50 % dos profissionais 
lotados nos 14 Programas Especiais são da Enfermagem e que 8 deles são coordenados por 
enfermeiros. Além dessa coordenação e da responsabilidade técnico-administrativa dos 

programas especiais, os enfermeiros desempenham a assistência de enfermagem, voltando-se 
especialmente para as atividades educativas, utilizando principalmente as orientações nas 

consultas de enfermagem para garantir a promoção da saúde. Assim também nós, buscamos 
desenvolver essas atividades utilizando uma linguagem simples que realmente atendesse o 

contexto da clientela, através de dinâmicas acessíveis à população e que fossem favoráveis a 

construção, discussão e compreensão do conhecimento. 

Pelo fato da Policlínica atender os pacientes do SUS, consideramos importante tecer 

um último comentário acerca desse sistema de saúde. Na prática observamos que a população 
que depende exclusivamente do SUS muitas vezes faz uma verdadeira "romaria" de uma 
instituição ou de uma especialidade à outra, demonstrando não haver resolubilidade não 
somente na PRR, como pudemos identificar, mas em geral em toda rede SUS. Acreditamos 

que isso reflita a má organização dos serviços, a falta de conscientização e o pouco empenho 
dos profissionais, bem como o déficit de conhecimento da população quanto ao uso devido 
desse sistema. Pensamos que toda essa "romaria" possivelmente seja uma tática 

govemamental para dificultar o acesso da população e desta forma reduzir os investimentos 

na saúde e quem sabe até promover os planos de saúde privados.
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A metodologia utilizada pela enfermagem na PRR está baseada no marco conceitual 
de Orem, e o modelo pedagógico que guia sua ações está fundamentado nas idéias de Freire. 

5.2. População Alvo 

Promovemos o autocuidado em mulheres com vivência do climatério, onde algumas 
já estavam com a menopausa instalada. Essas mulheres num geral apresentavam alterações 
características dessa fase da vida da mulher e/ou problemas nos aspectos relacionados a sua 

sexualidade. Atendemos 20 mulheres (Tabela 01), entre 35 e 68 anos, estando 45 % delas na 
faixa etária compreendida entre 45 e 54 anos. 

TABELA 01 - Mulheres assistidas segundo a faixa etária - Policlínica de Referência 
Regional I, set- nov. 1999 

L* 
Mulheres Cuidadas N " % 

Faixa Etária ¬_, 
35 l-l 39 O4 20 

40 l-l 44 O2 20 

45 l-l 49 05 20 

50 I-l 54 05 25 

55 l-l 59 02 10 

60 l-I 64e+ 01 O5 

Total 20 100 

Todas as mulheres foram assistidas através das consultas de enfermagem 

previamente agendadas. Embora havíamos proposto assistir apenas as pacientes que nos 

fossem encaminhadas pelos diversos programas especiais da Policlínica, decidimos estender 

nosso trabalho à mulheres que não estavam inseridas em nenhum desses programas, bem 
como aos profissionais da própria instituição interessados nas consultas, pois não 

esperávamos que houvesse procura por parte dessa população. Para todas essas pessoas 

foram agendadas as consultas sem distinção de cor, raça, religião, nivel sócio-econômico, 

plano de saúde, entre outros aspectos, apenas respeitando o intervalo de idade de 35 à 65 anos, 

considerado teoricamente como climatério. Para nossa surpresa nos foi encaminhado ainda 

no final de nosso estágio um homem, por apresentar problemas relacionados a sua
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sexualidade. Decidimos por assisti-lo pois já havíamos estudado alguns aspectos relacionados 

à sexualidade masculina, e assim realizamos uma consulta não estruturada, sem a utilização 
do instrumento de coleta de dados. 

O projeto se propunha também estender a assistência aos companheiros (parceiros) 
das mulheres que por nós haviam sido atendidas. Essa inclusão do parceiro se dana nas 

atividades de educação e saúde, onde as mulheres teriam um papel extremamente importante, 
que seria convidar e estimular os parceiros à participarem de tais atividades. Mas, nesse 

aspectos encontramos dificuldades e na realidade não tivemos a presença de nem mesmo 1 

(um) parceiro nas atividades desenvolvidas. 

5.3. Processo de Enfermagem segundo Orem 

Para operacionalização do marco conceitual, utilizamos o processo de enfermagem 
na forma como é preconizado por Orem. Para o levantamento de dados foi usado o 

instrumento fimdamentado nesta teoria, adaptado pelas acadêmicas e supervisora, com base 
no prontuário criado por Melo (1993). (Apêndice l) 

A seguir apresentaremos a estrutura do processo de enfermagem com suas diferentes 
fases e etapas segundo a teorista. 

Segundo George (1993) os passos que compõem o processo de enfermagem de Orem 
podem ser resumidos da seguinte maneira: 

Passo 1: a determinação inicial e subseqüente da razão pela qual uma pessoa deve 
estar sob cuidados médicos. 

Passo 2: o planejamento de um sistema de enfermagem e o planejamento da 

assistência de enfermagem de acordo com o sistema planejado. 
Passo 3: o início, condução e controle de ações do paciente; sobrepujar possíveis 

limitações de autocuidado e encorajar e proteger as habilidades de 

autocuidado do paciente. 

Etapas do processo de enfermagem 

A estrutura do processo de enfermagem de acordo com Orem (SANTOS, 1991), 

contém diferentes etapas sendo que as mesmas compreendem duas fases.
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A primeira denominada fase intelectual, a qual consiste basicamente de três passos 
básicos: detenninação inicial e contínua do porquê uma pessoa deve estar sob cuidados de 
enfermagem considerando sua história e estilo de vida; determinação de como esta pessoa 
pode ser ajudada pela enfermagem e no planejamento da assistência de enfermagem de 
acordo com sistema projetado, incluindo especificações de papéis (do indivíduo e da 

enfermagem), recursos, coordenação de atividades pela enfermeira, indivíduos ou outros. 

A segunda, denominada fase prática, inclui especificamente a iniciação, a condução e 

o controle das ações de assistência. Visa assegurar que o autocuidado fomecido seja 

terapêutico, dando início a adaptação comportamental do cliente e/ou família diante das 

limitações existentes; superando quando possível, as limitações de autocuidado, de modo que 
no firturo, a curto ou a longo prazo as ações de autocuidado sejam efetivas. (OREM apud 
SANTOS, 1991). 

Fase Intelectual 

I “Etapa - diagnóstico e prescrição 

A primeira etapa do processo de enfermagem compreende as operações de 

diagnóstico e prescrição, onde o diagnóstico implica em uma investigação, permitindo às 
enfermeiras fazerem avaliações e julgamentos quanto a situação existente em relação ao 
cuidado à saúde e tomar decisões sobre o que pode e o que deve ser feito. Nesta etapa Orem 
sugere que as enfermeiras busquem respostas para as questões a seguir (OREM apud 
SANTOS, 1991); 

1. Qual é a demanda terapêutica do autocuidado do paciente? Agora? Futuramente? 
2. O paciente apresenta algum déficit para se engajar no autocuidado de modo a 

satisfazer a demanda terapêutica do autocuidado? 
3. Se tem, qual a natureza e as razões para sua existência? 

4. Deve o paciente ser impedido de se engajar no autocuidado ou deveria proteger 
capacidades de autocuidado já desenvolvidas para propósito terapêuticos? 

5. Qual é o potencial do paciente para se engajar nas ações de autocuidado em período 
futuro? Aumentar ou aprofimdar o conhecimento do autocuidado? Aprender técnicas 

de autocuidado? E benéfica a vontade para se engajar no autocuidado incluindo novas 
no sistema de autocuidado e na vida diária ?
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Para Orem tais questionamentos exigem que as enfermeiras busquem caminhos 
efetivos e meios seguros que garantam a obtenção de informações essenciais e determinem a 

qualidade e quantidade dos dados coletados. As operações de diagnóstico e prescrição são 
concernentes à demanda terapêutica do autocuidado do cliente e a sua competência para 
satisfazê-la. As mesmas devem ser coordenadas com operações interpessoais e contratuais 
desenvolvidas com o cliente ou com pessoas que decidem e agem por ele. (SANTOS, 1991) 

Baseado nas afirmações de Orem, entendemos que o diagnóstico, fase 

importantíssima dessa 1” etapa, vem a contribuir para sistematizar a assistência à medida que 
buscamos caminhos efetivos e meios seguros de garantir uma provisão da assistência realista 
e adequada para a cliente. 

Ao buscarmos esses caminhos e meios, nos deparamos com a necessidade de se 
utilizar uma classificação diagnóstica, ou seja, utilizar um julgamento clínico das respostas do 
indivíduo frente aos problemas de saúde, que venham a facilitar o planejamento das ações de 
enfermagem. 

Para tanto, utilizamos como meio para elaboração do diagnóstico a classificação 
diagnóstica da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association). (BENEDET & 
BUB, 1998). 

A classificação diagnóstica tem seu surgimento marcado na década de 70, quando 
um grupo de enfermeiras norte-americanas sentiram ser necessário desenvolver uma 
tenninologia que descrevesse os problemas de saúde diagnosticados e tratados por 

enfermeiras. Assim, em 1973, deu-se a I Conferência Nacional sobre Diagnóstico de 

Enfermagem, na St Louis University School of Nursing, com a publicação da primeira lista de 
diagnósticos. Desde esta data, a NANDA vem promovendo encontros bianualmente, com o 

objetivo de estudar, desenvolver e elaborar novos diagnóstico e aprimorar os já existentes. 

Na Vl] Conferência realizada em 1986, foi aprovada a Taxonomia I da NANDA. A 
Taxonomia é a ciência da classificação e tem por objetivo propor um vocabulário para a 

classificação de fenômenos de uma disciplina. Os diagnósticos propostos pela Taxonomia da 
NANDA apresentam quatro componentes: denominação do diagnóstico, definição, 

características definidoras e fatores relacionados ou de risco. 

Portanto, a Taxonomia da NANDA, permite que haja uma uniformização dos termos, 
que irão determinar as ações em que se irá trabalhar, além disso, favorece a comunicação 
entre profissionais, o que contribui para o desenvolvimento científico da proñssão 

(BENEDET & BUB, 1989).
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A decisão por se utilizar a classificação diagnóstica da NANDA se deu por esta ser a 

mais utilizada cientificamente e estudada atualmente. Isso veio a contribuir de forma a 

sistematizar a assistência à medida que tal classificação diagnóstica permite uniformizar os 

termos, favorecendo a comunicação entre nós mesmas, ou seja, esta vem a tomar em comum 
a comunicação evitando possíveis distorções que comprometeriam a assistência. A decisão se 
deu também pelo fato de já termos utilizado tal classificação anteriormente, quando do estágio 
da disciplina de Enfermagem nas Intercorrências Cirúrgicas e de Urgências da VI Unidade 
Cunicular, quando nos percebemos da sua capacidade de uniformizaçao dos temos, que 

favorecia a comunicação e consequentemente uma assistência de melhor qualidade. 

II “Etapa - Projeção e planejamento do sistema de assistência de enfermagem 

Orem citada por Santos (1991) refere que a segunda etapa do processo de 

enfermagem compreende a projeção e o planejamento de sistemas de enfermagem. Projetar 

este sistema de enfermagem consiste em um processo de seleção de altemativas válidas para a 

implementação da assistência de enfermagem à um cliente, tão logo seus requisitos e 

limitações de autocuidado sejam identificados e descritos. O mesmo envolve duas operações: 
uma primeira que é fazer ocorrer uma boa organização dos componentes de demanda 
terapêutica de autocuidado. Neste sentido a teorista propõe três tipos de sistemas de 

enfermagem relacionados com a dinâmica do autocuidado: sistema de compensação total, 
sistema de compensação parcial e sistema de suporte educativo. Tais sistemas, portanto, são 

projetados a partir da identificação dos “déficits” de autocuidado apresentados pelos clientes 

para satisfazer a demanda terapêutica necessária para manter a vida, a saúde e o bem estar. 
Sua implementação envolve a seleção e aplicação de um ou mais métodos de assistência de 
enfermagem, tais métodos incluem o agir ou fazer por alguém, encaminhamentos, 

manutenção das condições fisicas e psicológicas, promoção de condições ambientais e 

ensinamentos. 

Conforme Orem apud Santos (1991) a projeção dos sistemas de enfermagem é feita 
com os propósitos de: 

1. criar um sistema de relacionamento entre os componentes da demanda 
terapêutica do autocuidado do cliente que irão resultar em boa regulação da 
condição de saúde e de desenvolvimento do mesmo, 

2. especificar o momento e a quantidade do contato entre enf`ermeira-cliente e as 
razões para tal contato e;
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3. identificar as contribuiçoes da enfermeira e do cliente em satisfazer a demanda 
terapêutica do autocuidado, em fazer ajustes a esta demanda e regular o exercício 
ou desenvolvimento da competência de autocuidado. 

Segundo a teorista, a enfermeira utiliza dois tipos de conhecimentos a fim de projetar 

sistemas válidos de enfermagem para os clientes: o conhecimento factual, que deriva do 
cliente ou está relacionado com ele. Nesse particular são feitas descrições do mesmo a partir 
de uma perspectiva de enfermagem e incluindo informações detalhadas das habilidades e 

limitações que este cliente possui em relação ao autocuidado. O outro tipo de conhecimento é 

o geral e está relacionado com as informações acumuladas sobre os tipos de demanda 
terapêutica do autocuidado e sobre como as maneiras de auxiliar podem compensar ou superar 
limitação de autocuidado terapêutico. 

O planejamento consiste na passagem da projeção de sistemas de enfermagem, ou de 
partes de tais sistemas, para modos e meios de sua produção. Um plano determinado a 

organização e o momento das tarefas essenciais a serem executadas, designa o desempenho da 
enfermeira ou do cliente e designa como os clientes serão auxiliados pelas enfermeiras no 
desempenho de tarefas. O planejamento inclui as especificações do sistema de enfermagem 
propostas de tempo, lugar, condições ambientais, equipamentos e suprimentos requeridos para 

produção do sistema. 

Fase prática 

III “ Etapa - Provisão e controle da assistência de enfermagem 

A terceira e última etapa do processo de enfermagem envolve a iniciação, a 

assistência e o controle do cuidado de enfermagem, baseado no sistema de assistência de 

enfermagem projetado e nos detalhes do plano de cuidados. Esta é a etapa que corresponde a 

fase prática do processo de enfermagem e constitui-se em um ciclo de assistir, checar, ajustar 
e avaliar as atividades desenvolvidas. 

Segundo Orem esta etapa é denominada de produção de cuidado para regular 

demandas terapêuticas de autocuidado e competência para o autocuidado. Para a teorista, 

sistemas regulatórios de enfermagem sao produzidos quando as enfermeiras interagem com os 
clientes e agem consistentemente para satisfazer as demandas terapêuticas de autocuidado
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destes clientes, para regular o exercício ou desenvolvimento de suas capacidades, para se 
engajarem no autocuidado (SANTOS, 1991).
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5.4. Cronograma das Atividades 

Período 

19/08 à 02/09/99 

Atividades 

Elaboração do Projeto 

Local 

UFSC 
03/09/99 Entrega do Projeto a Banca CCS 
08/09/99 Entrevista com a Banca Examinadora À combinar 
09/09/99 Apresentação do Projeto Auditório do CCS 
10/09/99 Início do Estágio PRR 
10/09 à 17/09/99 Construção do material educativo para trabalhar 

nas consultas 
PRR 

20/09/99 Início das Consultas de Enfermagem PRR 
04/10/99 ~ Atividade de Educaçao em Saúde Diferenciada: 

Climatério 
PRR 

02/10 à 07/10/99 Participação no 51° CBEn UFSC e Centro Sul 
08/10 à 14/10/99 Continuidade das Consultas PRR 
15/10/99 Compartilhar experiência de estágio À combinar 
15/10 à20/10/99 Continuidade das Consultas PRR 
20/ 1 0/ 99 Caminhada Beira Mar: Dia Nacional da 

Osteoporose 
Beira Mar 

21/10/99 Continuidade das Consultas PRR 
22/10/99 Atividade de Educação em Saúde Diferenciada: 

Sexualidade 
PRR 

25/10 à 02/11/99 Continuidade das Consultas PRR 
03/11/99 Continuidade das Consultas PRR 
04/11 à 05/11/99 I Encontro de Atualização em Climatério e 

Sexualidade 
Auditório do CCS 

08/11 à 15/11/99 Continuidade das Consultas PRR 
16/ll/99 ~ Atividade de Educaçao em Saúde Diferenciada: 

Alimentação 
PRR 

17/11/99 Confratemização do término do estágio PRR 
03/12/99 Entrega do relatório à Banca Examinadora Á combinar 
08/1 2/99 Entrevista com a Banca Examinadora Á combinar 
08/12/99 Apresentação dos Relatórios Auditório do CCS 
09/ 12/99 Apresentação dos Relatórios Auditório do CCS 
10/12/99 Apresentação dos Relatórios Auditório do CCS 
15/12/99 Entrega do Relatório Final (versão final) Coord. do Curso
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6 - OPERACIONALIZAÇAO E ANALISE 
DOS OBJETIVOS 

1 - Realizar consulta de enfermagem à mulher climatérica, assistida pelos diversos 
programas da Policlínica de Referência Regional, com base no marco teórico do 

autocuidado. 

Realizamos um total de 47 consultas de enfermagem às mulheres que estavam 

vivenciando a fase do climatério, sendo que deste total, 27 correspondem ao número de 
consultas de retomo, ou seja, àquelas realizadas após uma primeira consulta. Para todas as 

pacientes atendidas foi agendado ao menos um retomo, porém 7 delas vieram apenas a 

primeira consulta, pois referiram que vieram apenas em busca de informações o que já lhes 
era o suficiente. 

Das 39 pacientes agendadas, 19 não compareceram nem mesmo à la consulta, o que 
nos faz acreditar como causa o preconceito, o medo e a dificuldade de se consultar para cuidar 
das questões relacionadas à sexualidade, por tratar-se de um tema ainda envolto por mitos, 
crenças e tabus. Embora hoje, comparado há algumas décadas atrás, a sexualidade seja 

abordada com mais naturalidade, essa população, hoje climatérica, vivenciou um período 
onde a sexualidade era cercada por normas de condutas bastante rígidas, o que nos leva a 

pensar que essas nomias hoje podem interferir na maneira como vivem e como se comportam 
sexualmente. 

Eram agendadas no máximo 4 consultas por dia, com duração prevista de 30 à 60 
minutos, e as pacientes já eram então informadas sobre o tempo que iriam permanecer 

conosco. Na primeira consulta sempre tivemos a preocupação de inicialmente nos 

apresentarmos às pacientes informando o objetivo do trabalho, como se processaria a consulta
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e a ela era solicitado a máxima colaboração no que se refere a sinceridade na anamnese. Era 

garantido o sigilo da sua identidade e dos dados levantados e, conforme fosse necessário, o 

preenchimento em 3 vias de um documento de autorização por nós elaborado (Apêndice 02), 
para repassarmos informações para outro (s) profissional (s) da saúde , documento esse que 

visa proteger acadêmica-cliente-profissional, através do sigilo. 
Também no local de estágio podemos dizer que uma das garantias do sucesso do 

trabalho, foi a disponibilidade de um espaço fisico favorável à realização das consultas, 

liberdade de atuação, uma equipe multiprofissional com a qual tivemos um bom 
relacionamento interpessoal e profissional. Porém, toma-se importante informar que no inicio 

para conquistarmos esse espaço enfrentamos muitas dificuldades relacionadas a própria 

estrutura político-administrativa da instituição. 

Encontramos no local um outro componente extremamente importante, estamos 

falando da demanda, a qual no princípio era nossa maior preocupação. Mas com o passar dos 
dias fomos percebendo que essa demanda realmente existia, estava apenas um pouco 
esquecida pela própria política assistencial que prioriza o cuidado às mulheres em fase 
reprodutiva. Com o desenvolvimento do projeto gradualmente começou a aumentar o número 
de encaminhamentos pelos profissionais, assim como o surgimento de uma demanda não 
atendida nos programas da Policlínica. 

As consultas aconteciam da seguinte maneira: 
- realizávamos a anamnese utilizando o instrumento de coleta de dados contido no 

chamado Processo de Enfermagem de Avaliação da mulher no climatério; 
- levantávamos os déficits de autocuidado que eram descritos na forma de diagnósticos 

de enfermagem, dentro do Processo de Enfermagem. Esses diagnósticos eram registrados 
seguindo a classificação diagnóstica da NANDA; (BENEDET & BUB, 1998) 

- elaborávamos junto à paciente a projeção e o plano de autocuidado, o qual era 

discutido com a mesma, questionada sua possível implementação e reelaborado quando 

necessário, a fim de garantirmos satisfazer a demanda terapêutica de autocuidado a execução, 
eficácia e eficiência desse plano na minimização e/ou superação dos déficits de autocuidado 

identificados na paciente; 
- a evolução era feita considerando os “déficits” levantados nos diagnósticos, a 

demanda terapêutica de autocuidado, os planos elaborados para satisfazer essa demanda e a 

sua implementação ou não. Procurávamos então analisar e avaliar o engajamento da paciente 
no seu autocuidado, buscando garantir o controle da assistência prestada, discutíamos os 

fatores que possivelmente estavam contribuindo de forma negativa na implementação dos
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planos, e a partir daí era reelaborado junto à paciente um novo plano ou uma adaptação do 
primeiro, e finalmente procurávamos identificar o crescimento da paciente na minimização 

dos “déficits” e/ou a superação dos mesmos, avaliando a satisfação da demanda terapêutica 
levantada. 

bahia (MBM

F 

››Ísnmu‹.o‹¬_ 

Foto Ol - Consulta de Enfermagem 

O instrumento de coleta de dados e a metodologia da assistência nortearam as 

consultas, dando melhor qualidade e praticidade à assistência prestada. Esse instrumento, 

construído fundamentado no marco teórico é uma adaptação do prontuário de Melo (1993), 
inicialmente foi definido, pela banca examinadora do projeto, como longo, mesmo antes de 
ser utilizado, o que dificultaria sua aplicabilidade. Fizemos uma reformulação desse 

instrumento que na prática foi testado com sucesso. Entretanto, pelo fato de nao termos total 

domínio acerca da classificação diagnóstica da NANDA, desprendíamos muito tempo 
registrando os diagnósticos que eram pesquisados e estudados em casa por nós acadêmicas, 
quando só então eram descritos nesse instrumento de avaliação da mulher no climatério, 

passando a fazer parte do Processo de Enfermagem. 

Foram realizados um total de 20 Processos de Enfermagem, que correspondem ao 
número de pacientes por nós atendidas. Um exemplo de Processo de Enfermagem poderá ser 
apreciado no Apêndice 3.
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Todas as consultas foram registradas na forma de Processo de Enfermagem, mesmo 
as consultas de retomo. 

Identificamos dentre os diagnósticos apresentados pelas pacientes alguns que mais se 

destacaram por terem sido idetificados na maioria das pacientes, são eles: 

> Déficit de conhecimento 

> Comportamento para elevar o nível de saúde 
> Disfunção sexual 

> Alteração nos padrões de sexualidade 

> Distúrbio do auto-conceito 

> Baixa auto-estima 

> Alteração no processo familiar 

De acordo com os “déficits” de autocuidado diagnosticados, eram feitos os devidos 
encaminhamentos para que as pacientes pudessem ser atendidas pelas especialidades e 

programas existentes na Policlínica bem como por outras instituições, tais como os centros de 
saúde de seus bairros. 

Após identificarmos os déficits de autocuidado, algumas vezes já na primeira 

consulta, precisávamos intervir fazendo orientações dirigidas às necessidades de cada mulher 

em particular e realizando atividades de educação e saúde individuais, demonstrando o uso de 
preservativo, visualizando a anatomia dos Órgãos genitais da mulher e do homem utilizando o 

álbum seriado, discutindo a fisiologia desses órgãos _e da reprodução, demonstrando e 

discutindo posições sexuais, conversando sobre o conteúdo da cartilha que trazia informações 

sobre climatério, definindo termos como: masturbação, fantasias sexuais, zonas erógenas, 

orgasmo. 

Durante as consultas procurávamos sempre estabelecer uma interação efetiva com as 
pacientes, e acreditamos que isto favoreceu alguns relatos e depoimentos, dentre os quais 

destacam-se: 

"É uma fase crítica e se o casal não tem afinidade acaba em conflito. 
É importante conhecer as modificações que vão acontecendo no 
organismo. Procurei mais orientação pra esclarecer e abrir mais a 
minha cabeça e me conhecer melhor pra superar minhas limitações e 
atingir o prazer ". 

(Girassol, 50 anos) 

"Esse é o espaço e a oportunidade que tenho pra conversar sobre a 
minha sexualidade e para obter um pouco de irgbrmação, pois não 
tenho amigas e com os meus filhos não posso conversar sobre esse
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assunto porque são três homens, por isso eu acho esse tipo de 
II consulta muito importante _ 

(Orquídea, 40 anos) 

"Ter me abrido nessa consulta já foi uma coisa boa, pois não e' pra 
qualquer um que a gente conta essas coisas todas ". 

(Jasmim, 48 anos) 

“Pra mim essa consulta foi muito bm, serviu como um desabafo e até 
parece que eu fui atendida por um psicólogo; faço votos que o 
trabalho de vocês siga em frente e que tenha sucesso ”. 

(Rosa, 48 anos) 

“Com essas consultas passei a ver o que não vi. Acho que o 
problema estava mesmo é comigo. Eu acreditava que se não tinha 
mais desejo, não precisava mais ter relações. Mas isso complicou, 
meu marido queria e eu não, aí vocês foram um dia lá na ginástica 
falar dessas consultas, daí que eu procurei e tô aqui. A gora sei que 
essas coisas têm solução, que melhora a vida da gente e ate' falo pras 
minhas amigas muitas coisas que aqui aprendi "_ 

(Violeta, 44 anos) 

Para Santos (1997: 158) 

"... a postura adotada pela enfermeira em quaisquer circunstâncias 
junto ao paciente (coletando os dados para identificação dos 
problemas ou para a evolução, e conversando enquanto presta 
cuidados diretos), postura de escuta atenta, interessada e, silenciosa é 
de grande significado”. 

Essa postura profissional a qual Santos descreve foi uma de nossas preocupações 
durante o estágio, e realmente acreditamos que tenha sido essa a nossa postura diante das 

pacientes por nós cuidadas, ou caso contrário, não teríamos tido a oportunidade de escutar 

relatos e depoimentos tão preciosos no dia-a-dia da nossa prática. 

Rabelo et al citado por Santos (1997), escreve que ao ser ouvido e compreendido em 
seus problemas, preocupações e sentimentos, para os quais nem sempre o profissional vê 
perspectivas concretas de solução, muitas vezes já serve de alívio ou consolo ao paciente, pelo 

simples fato de poder ter valorizado suas queixas. 

Podemos dizer que esse objetivo foi alcançado plenamente, uma vez que realizamos 
muito mais que O3 consultas, como havia sido estipulado, fizemos um total de 49 consultas 
identificando os “déficits” e a demanda de autocuidado. Baseados na coleta de dados 

procuramos sempre interagir com as pacientes, estimulando a sua participação durante as 
consultas, demonstrando a importância da promoção e manutenção da sua saúde e pudemos
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observar em algumas mulheres que retornaram, alguma mudança de comportamento, muitas 
vezes até relatada pelas mesmas. Para algumas pacientes ousaríamos dizer até que a mudança 
foi quase que total, alcançada em alguns casos não só pelo engajamento da paciente no 
autocuidado como do seu parceiro, o qual de forma indireta (através da esposa) recebia 
também informações e orientações. 

Como resultados destacamos que 3 das clientes referiram ter conseguido resolver por 
completo os problemas na sexualidade, justamente aquelas que seus companheiros de 

imediato se inseriram e apoiaram os autocuidados por elas desenvolvidos e 5 delas referiram 

estar conseguido resolver; apenas uma não apresentou queixas na sua sexualidade. 
Consideramos importante descrever ainda que, após o término do estágio 04 

pacientes continuaram sendo assistidas por duas das acadêmicas, por existir um compromisso 
profissional frente as necessidades dessas mulheres. Na avaliação das acadêmicas e 

supervisora do estágio era preciso dar continuidade ao processo de crescimento e 

desenvolvimento para autocuidado dentro do aspecto da sexualidade. 

2 - Elaborar materiais didáticos para o desenvolvimento das atividades práticas do 
estágio a fim de proporcionar maior compreensão e entendimento por parte da clientela 
assistida. 

Consideramos este objetivo alcançado pois através da revisão de literatura, dos 

fichamentos e estudos realizados ao longo da fase, foi possível elaborar o conteúdo dos 

materiais didáticos identificados como sendo: folhetos informativos para as atividades de 

educação e saúde (Apêndice 4); cartilha de orientações sobre o climatério (Apêndice 5); 

álbum seriado de orientações sobre a sexualidade da mulher climatérica e do homem mais 
velho; cartazes de divulgação do projeto e das atividade de educativas (Apêndice 6 e 8); 

panfletos com as gravuras das possíveis posições sexuais adaptáveis para as diferentes 
patologias (Apêndice 7); fotografia da genitália extema feminina com indicação da 

nomenclatura das estruturas anatômicas (Anexo 01). Na fase de elaboração desses materiais 
buscou-se ao máximo utilizar uma linguagem acessível, de fácil compreensão e acima de tudo 
que fosse atrativa, de modo a estimular a aprendizagem e o aprimoramento dos 

conhecimentos que gostaríamos de socializar. 

A confecção do material educativo foi fiuto de estudos, criatividade e 

consequentemente muita dedicação, visando atrair a atenção, a fácil compreensão e ainda
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Conforme Santos (1997: 158), 
"a equipe interdisciplinar, formada por profissionais de diversas 
áreas, caracteriza-se pelo desenvolvimento de um trabalho 
coordenado e sincronizado, cada componente reconhecendo sua 
atuação como de caráter cooperativo e não competitivo, de 
interdependência com os demais componentes, com vistas ao alcance 
de objetivos comuns "_ 

Continuando, a autora escreve ainda que o trabalho interdisciplinar exige 

"competência profissional" e que o papel da enfermagem inserida numa equipe que siga essa 
metodologia de trabalho está em desenvolver suas ações de cuidar, guiadas por um referencial 
teórico que consubstancie este cuidado de forma competente. 

"Uma atitude interdisciplinar, levaria todo perito a reconhecer os limites de seu saber 
para acolher contribuições das outras disciplinas - toda ciência seria complemento de uma 
outra, e a dissociação ou separação entre as ciências, seria substituída por uma convergência 
para objetivos mútuos". (FAZENDA citada por ELSEN et al, l997:262) 

Nesse sentido, também procuramos trabalhar junto com os diversos profissionais da 
Policlínica oferecendo nossa parcela de contribuição aos pacientes que deveriam ser a razão 

dos serviços de saúde, mas muitas vezes não são o alvo desses serviços, e sim o lucro 

(capital). 

Antes mesmo de começarmos o estágio foi feito uma comunicação intema pela 
Supervisão dos Programas e distribuída à todos os Programas da Policlínica, informando a 

implantação temporária do Projeto Assistencial e solicitando que nos fossem encaminhados 

pacientes que apresentassem necessidade de se inserir nesse projeto. Fizemos também, 

através de contato direto, uma abordagem aos profissionais de cada Programa, tanto 

enfermeiros como psicólogos, a fim de reforçarmos o que havia sido informado na 

comunicação intema, bem como firmarmos uma interação com a equipe. 
Por tratar-se de um serviço inovador, onde até o próprio tema (sexualidade) pode 

gerar desconfiança, medo e ansiedade, acreditávamos que era preciso enfatizar a importância, 
a seriedade do trabalho profissional e reforçarmos a divulgação do mesmo. Para tanto, 

elaboramos um folheto (Apêndice 06) que foi distribuído em todos os Programas da 

instituição e criamos também dois cartazes, os quais colocamos íixados na porta de entrada 
por onde chegam os pacientes dos Programas de Hipertensão, Diabetes e Osteoporose, onde 
também nós estávamos fazendo nossos atendimentos. 

Recebendo os primeiros encaminhamentos agendávamos as consultas. É importante 
relatar que fomos até o Grupo de Ginástica, nos dias e horários em que as pacientes se
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encaminhamentos foram agendados na própria Policlínica, enquanto outros precisaram ser 

agendados nos Centros e Postos de Saúde, em função das mudanças político-administrativas 
pelas quais a instituição estava passando. A garantia de que esse mecanismo de referência e 

contra-referência estava se concretizando, só tivemos realmente quando começamos a receber 
os encaminhamentos (Tabela 02) pelos profissionais que acreditaram no nosso trabalho, na 

nossa capacidade e profissionalismo, e por estarem conscientes da importância desse serviço 

de atenção à saúde da mulher. 

TABELA 02 - Procedência de mulheres, segundo o Programa de Assistência 

encaminhadas para a assistência de enfermagem em Sexualidade - Policlínica de 
Referência Regional I, set.-nov. 1999 

Encaminhamentos 
N. ° % 

Programas 

CAPS 07 46,7 

Preventivo O4 26,7 

Diabetes 03 20 

Hipertensão 01 6,6 

Total 15 100 

Dentre os ll programas que possivelmente poderiam nos encaminhar pacientes, 

apenas 04 tiveram essa conduta, com destaque o Programa de Assistência Psicossocial 
(CAPS), com O7 encaminhamentos efetuados. Entretanto, convém ressaltar que esse 

programa encontrava-se em fase de reestruturação e que as pacientes encaminhadas pelas 
psicólogas continuariam sendo por elas assistidas por um prazo pré-detemiinado, pois o 

programa passaria a atender apenas os dependentes químicos. 

4 - Realizar atividades de educação em saúde acerca das principais alterações 
desta fase, dando ênfase para a sexualidade, às clientes que participam dos programas 
especiais da Policlínica de Referencia Regional e interessados na temática
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Durante o estágio foram realizadas no total, três atividades de educação em saúde. 
Para tanto foi escolhido o período vespertino, pelo fato das pacientes que fazem parte dos 

programas especiais já estarem habituadas a participar de palestras oferecidas pela Policlínica, 

das quais a maioria ocorre neste período. Os encontros foram realizados na própria instituição 
onde há salas com área fisica, comodidade e conforto adequados, exclusivas para este tipo de 
atividade. As salas foram reservadas mediante agendamento prévio através de oficios 

encaminhados ao setor responsável. 

As pacientes tomavam conhecimento das atividade durante as consultas onde 

entregávamos o convite, e através de divulgação por cartazes/convites (Apêndice 6) 

distribuídos previamente pelos diversos programas da Policlínica. 

As atividades de educação em saúde primeiramente eram planejadas e estruturadas 
de acordo com a temática escolhida e os recursos materiais e financeiros necessários e 

disponiveis. Antes de iniciarmos as palestras a fim de criar um ambiente descontraído e 

familiar, e com o objetivo de estimular e aproximar o público presente, realizávamos 

dinâmicas de grupo relacionadas ao tema principal. Durante todas as atividades contamos 

com a presença e auxílio de nossa supervisora o que nos deixava mais otimista e segura. Ao 
final de cada encontro eram distribuídos aos participantes folhetos educativos contendo os 

principais assuntos abordados (Apêndice 4). 

Para a realização das atividades optamos pelo processo educativo desenvolvido em 
grupo, pois acreditamos como Alonso (1999), que este tipo de atividade valoriza a 

aproximação natural das pessoas favorecendo para o fortalecimento das potencialidades 

individuais e grupais na valorização da saúde, na utilização dos recursos disponíveis e 

principalmente no exercício da cidadania. Na modalidade grupal o indivíduo tem a 

oportunidade de perceber o outro vivenciando situações de saúde-doença com manifestações 
clínicas, angústias e preocupações parecidas, é nestas situações que o processo tem um forte 
aliado, o ato de compartilhar os mais variados saberes e experiências relacionados ao cuidado 

com a saúde, trazidos muitas vezes da vivência cotidiana das pessoas, com base no saber 
popular, na cultura, nas informações obtidas através da mídia ou de experiências educativas 

formais anteriores. 

Primeira Atividade Educativa: C limalério 
O tema escolhido para esta atividade educativa foi o Climatério não deixando de 

abordar algumas questões inerentes as principais alterações sexuais que podem surgir neste 
período.
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A dinâmica de grupo foi assim desenvolvida: selecionamos vários ritmos musicais, 

dentre estes, samba, pagode, rock, música lentas e clássicas. Pedimos então a colaboração dos 

participantes para que juntos dançassemos conforme o ritmo das músicas que surgissem sendo 

que as vezes estes poderiam mudar repentinamente. Durante este período contamos com a 

participação de todos os presentes, muitos riam e achavam engraçado a maneira como os seus 
colegas dançavam e se expressavam. Após cinco minutos desligamos a música e iniciamos os 
comentários da dinâmica dirigindo a palavra para platéia, perguntando como eles haviam se 
sentido. Muitos acharam interessante e gostaram da diversão e alegria que invadiu a sala. 

Iniciamos o comentário colocando que os ritmos musicais representam o dia à dia de nossas 

vidas, onde as vezes é tranqüila como uma música lenta e as vezes é agitada e barulhenta 
como um rock. No entanto, quando menos esperamos 0 ritmo de nossas vidas pode mudar 
ficando dificil de continuá-lo, fazendo-nos muitas vezes parar e retomar ao novo ritmo, como 
aconteceu durante a dinâmica. Comparamos ainda que cada pessoa possui seu próprio ritmo, 
onde o que pode ser visto como um problema para um, pode não ser visto para outro e no 
entanto devemos respeitar a individualidade pessoal. Dentro destas explicações 

exemplificamos a fase do climatério, a qual faz parte do processo do envelhecimento da 

mulher onde a impõe um novo ritmo que deve ser visto com tranqüilidade pois faz parte do 
ser humano. 

Através das pesquisas bibliográficas e discussões entre nós acadêmicas decidimos 

por elaborar um roteiro (Apêndice 9) para realização de uma dramatização com o objetivo de 
facilitar e oportunizar um melhor entendimento por parte das pacientes utilizando-se de um 
trabalho dinâmico e lúdico. No roteiro procuramos abordar os principais sinais e sintomas do 
climatério, bem como formas de prevenção e tratamento, enfatizando a importância de 

procurar ajuda no Policlínica ou Centros de Saúde. Na apresentação criamos um cenário, 
vestuário e vocabulário usual, próprio das pacientes com o intuito de responder suas dúvidas e 

preocupações. Ao final da encenação iniciamos uma exposição com base na peça teatral 
apresentada, utilizando-se de outros recursos didáticos como transparências, onde 

conceituamos em linguagem simples, sobre o que é climatério e porque ocorre, o que é 

menopausa e porque ocorre, sinais e sintomas a curto e a longo prazo, os principais cuidados e 

tratamentos.
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Foto 4 Atividade Educativa utilizando Dramatizaçao 

Após, abrimos a palavra para discussão, onde os participantes tiveram a oportunidade 

de esclarecer suas dúvidas, que na sua maioria estavam relacionados aos sinais e sintomas do 

climatério, com destaque para os calorões, irritabilidade e perda da memória. Muitas não 

sabiam a diferença entre climatério e menopausa. A discussão maior deu-se em tomo do preço 
dos medicamentos, principalmente aqueles que são voltados para a terapia de reposição 

hormonal e reposição de calcio; e do mal funcionamento do sistema de saúde pois muitos dos 

pacientes recebem aposentadoria pelo INSS e dependem do SUS. Questionamos o direito que 
cada um tem de exercer a sua cidadania e ir em busca de seus direitos através da cobrança aos 
políticos e ao governo, não cabendo esta responsabilidade aos profissionais da área da saúde. 

Ao final das discussões entregamos os folhetos educativos, recebemos abraços e elogios dos 
participantes, sendo que um deles pediu-nos espaço para declamar uma poesia que havia 
escrito naquele momento em agradecimento ao trabalho que realizamos. Aproveitando o 

momento pedimos permissão para retirar foto de todo grupo juntos. 
Durante esta atividade contamos com a participação de 47 pessoas, dentre as quais 

dois homens e quatro mulheres atendidas por nós acadêmicas naquela semana. Consideramos 

ter atingido o objetivo desta atividade educativa, pois o público participou ativamente 

procurando retirar suas dúvidas através de perguntas. Percebemos, ainda, que durante a
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dramatização todos ficaram atentos, alguns riam das situações engraçadas e outros se 

identificavam com as personagens o que nos auxiliou muito durante as explicações. Sentimo- 

nos contentes com o carinho demonstrado pelos participantes, com a forma de agradecimento, 
enfatizando ainda mais a importância de se trabalhar em grupo. 

Foto 05 - Participantes da Atividade de Educação e Saúde 

sobre Climatério 

Segunda Atividade Educativa: Sexualidade 

O tema desenvolvido foi sobre a sexualidade. Realizamos vários estudos e 

levantamentos bibliográficos a fim de adquirirmos clareza e habilidades a cerca da temática 
para agirmos com segurança, discernimento e ética porque muitas pessoas ainda vêem este 
assunto como algo proibido e vergonhoso. 

Para facilitar ao introdução ao tema solicitamos a colaboração dos participantes, 

quanto a dinâmica pedindo-lhes que se desenhassem. Distribuímos papéis e canetas, 

colocando um fundo musical “Aquarela de Toquinho". Enquanto estavam desenhando muitas 
riam, achando seu desenho engraçado. Registramos algumas de suas falas: “Desenhei 

pequeninha porque sou magrinha "; “O rosto é o mais difícil de desenhar ”; " Meu desenho 
está horroroso Terminada a dinâmica perguntamos aos pacientes, quem havia se desenhado
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de roupa e quem havia se desenhado sem roupa (Anexo 2). .Ficamos surpresas ao 

descobrirmos que todos haviam se desenhado de roupa. 

A partir daí iniciamos as explicações relacionando a sexualidade com os aspectos 
culturais e sociais. Esclarecemos que o fato de se desenharem de roupa vêm ao encontro com 
a maneira de como foram criadas e educadas sexualmente, isto se intensifica em alguns 
relatos: “Não me desenhei sem roupa pois tenho vergonha”; Não me desenhei sem roupa 
porque nunca fiquei nua perto de meu marido Continuamos a exposição demostrando 

através do álbum seriado a anatomia da genitália feminina e masculina. Em seguida falamos 
sobre a resposta sexual humana enfatizando a diferença entre os sexo masculino e o feminino 
e esclarecemos as alterações sexuais que podem ocorrer com o envelhecimento tanto nos 
homens como nas mulheres. Abrimos então espaço para discussão e entrega dos folhetos 
educativos. Durante as discussões contamos com a participação ativa da platéia, onde cada um 
expôs suas colocações com exemplos vividos por elas, a maneira como foram criadas e como 
percebem sua sexualidade. Surgiram muitas dúvidas sobre a questão da AIDS, o uso de 
camisinha e principalmente se através de sexo oral pega-se o vírus. Retiradas as dúvidas 

trouxemos como curiosidade a diferença entre cunilíngua e felação, já que o sexo oral foi 
citado. 

Ao final perguntamos aos participantes sobre que tipo de tema eles gostariam que 
fosse abordado na próxima atividade educativa, para sabermos realmente qual o assunto que 

mais lhes interessava. Uma das pacientes sugeriu o tema sobre a alimentação e os outros 
concordaram. Convidamos a todos para participarem da próxima atividade educativa a qual 
abordaria o tema escolhido. Como uma fonna de agradecimento pela presença e participação 
de todos, sorteamos brindes: creme para o corpo e rosto, shampoo e sabonete erva-doce, 
gentilmente cedidos por uma farmácia de manipulação de Florianópolis. O número de 
participantes nos surpreendeu (32 mulheres e O2 homens) pois neste dia o tempo estava 

bastante chuvoso. Acreditamos ter atingido o objetivo proposto, pois durante a exposição 

observamos a serenidade dos participantes com relação ao assunto bem como contamos com a 

participação da platéia através das perguntas, o que nos leva a acreditar sobre a sua 

maturidade em busca de informações para uma melhor compreensão de sua sexualidade e a 

necessidade que se tem de abordar este assunto.



73 

Foto O6 - Atividade de Educação e Saúde sobre Sexualidade 

Terceira Atividade Educativa: Alimentação 

Por se tratar de um assunto pouco estudado por nós acadêmicas fomos em busca de 
auxílio profissional, as nutricionistas da Policlínica, as quais nos atenderam muito bem, nos 

fomecendo os materiais necessários para a preparação da atividade. 

Neste dia contamos apenas com a participação de uma das pacientes atendida por 
uma das acadêmicas a qual esteve presente em todos os encontros. Contamos também com a 

participação de nossa supervisora e orientadora. Como já havíamos preparado tudo e dado o 

tempo necessário no caso de alguém chegar atrasado, decidimos por dar continuidade a nossa 

apresentação através de discussões entre os presentes. A dinâmica deste dia foi com a 

utilização de frutas. Cortamos vários pedaços dentre estas uva, mamão e laranja, colocamos 
dentro de copinhos e distribuímos as participantes. Pedimos que todas fechassem os olhos e 

saboreassem vagarosamente as frutas tentando identificá-las destinguindo as diferenças de 

sabores. Ao término da dinâmica iniciamos nossa exposição colocando que o ato de 

alimentar-se deve ser visto como prazeroso, sendo que todos os alimentos devem ser 

ingeridos lentamente a fim de que possamos sentir os diferentes sabores, além do que 

devemos nos alimentar em lugares tranqüilos. Pois a tranqüilidade seguida de uma 
mastigação facilita uma boa digestão impedindo problemas de estômago e constipação. Com 
isso abriu-se uma pequena discussão sobre os hábitos que ocorrem hoje no mundo moderno,
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onde as pessoas mal tem tempo para comer, aumento a ingesta de “fast food” e em 
conseqüência o aumento do sobrepeso. Muitas famílias se reúnem apenas na hora do almoço 
constituindo-se este o tempo para discussão de problemas familiares. Logo em seguida 

iniciamos nossa exposição demonstrando através de transparências a pirâmide alimentar com 
as principais classificações alimentares e como se processaria uma correta dieta. 

Intensificamos a importância de uma boa alimentação para as mulheres a qual deve conter os 
nutrientes e vitaminas necessários, principalmente àquelas que estão vivenciando o climatério. 

Discutiu-se então sobre como se processa uma adequada dieta alimentar a qual depende de 
pessoa para pessoa pois esta exige uma reeducação alimentar o que toma-se dificil para 
muitos. 

Apesar de não termos atingido o público esperado esta atividade trouxe grande 

crescimento para nós acadêmicas. Levou-nos a questionar sobre o tema escolhido, o dia da 

apresentação, a divulgação, e o interesse por parte das pacientes. Tudo isto nos levou a pensar 
que mesmo um número reduzido de participantes vale a pena a dedicação e o esforço, pois 
sabemos que a mudança de comportamento é algo demorado. 

Percebemos que atingimos este objetivo proposto, visto que realizamos três 

atividades educativas e através delas conseguimos socializar o conhecimento para os 

participantes em linguagem simples que atendeu o contexto da clientela, além de termos 
criado um ambiente ético de mútua cumplicidade. 

Através das dinâmicas de grupos que elaboramos percebemos o aumento da 

motivação e interesse do grupo em realizar perguntas, bem como proporcionou um 
envolvimento maior entre as pessoas. 

Procuramos sempre estarmos preparadas para as atividades principalmente quanto ao 

domínio de conteúdo e apresentação levando em consideração o que escreve Alonso (1999) 
quando diz que na coordenação de um grupo educativo, a enfermeira necessita desenvolver 
com profundidade seu auto conhecimento, adquirir habilidades para agir com eficácia e ética 
junto aos individuos e grupo, mas para isso necessita de uma sólida base técnico-científica e 

filosófica-política, e um profundo respeito ao ser humano, com o propósito de que acima do 
método educativo estará sempre o verdadeiro comprometimento com o crescimento dos 
indivíduos e do grupo. 

O uso da dramatização possibilitou a criação de uma espaço para o entretenimento, 
ao mesmo tempo que oportunizou a criação do conhecimento através da interpretação de 
açoes e atitudes do comportamento diário das pacientes, proporcionando um melhor 

entendimento. Conforme Vieira, Liz, Gesser e Bohes (1999) a educação é um processo
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contínuo que envolve construção e transformação. Para León (1996), ninguém escapa desse 

processo; todos os dias misturamos a vida com a educação. 
Na atualidade, 

“muitos profissionais pensam e refletem suas práticas, porém 
observa-se que ainda uma parcela muito pequena procura no seu 
quotidiano implementar 0 que Freire (1997) coloca, que o 
fimdamental é desenvolver a tomada de consciência e atitude crítica 
do homem, tornando-o capaz de escolher e decidir, libertando-o em 
vez se submetê-Io. (VIEIRA, LIZ, GESSER & BOEHS, 1999:374) 

5 - Promover evento cientzfico à comunidade universitária e demais interessados 
sobre o tema sexualidade e climatério. 

Alcançamos este objetivo, onde conseguimos organizar o "Encontro de Atualização 

em Climatério e Sexualidade", sendo este realizado nos dias 04 e O5 de novembro do corrente 
ano, com uma carga horária total de O7 horas. 

Para organiza-lo, mediante a apresentação de um sub-projeto por nós elaborado, 
buscou-se os recursos tanto materiais como financeiros, que foram advindos da própria 

Universidade Federal de Santa Catarina, através dos Departamentos de Saúde Pública e de 

Enfermagem, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Central de Apoio à Eventos e da 

Imprensa Universitária, que fomeceram os seguintes recursos: 
> Área fisica do auditório do CCS, nos dias do evento; 
)> Recursos Audiovisuais (TV, vídeo, projetor de slides, retroprojetor, microfone, 

aparelho de som); 
3» Coffee Break (financiamento), 

> Cartazes e folders com a logomarca e demais informações (Apêndice 10 e 1 1); 

> Banner com a logomarca do encontro ("script" em Apêndice 12); 
> Certificados dos participantes, palestrantes e organizadores (Apêndice 13); 

> Área fisica e pessoal da Secretaria do Departamento de Saúde Pública e de 

Enfermagem para realização das inscrições; 
Além disso, conseguiu-se recursos materiais (papel e fotocópias) da Chefia de 

Enfermagem da Policlínica de Referência Regional, para reprodução do instrumento de 

avaliação do encontro. 

A programação científica foi realizada pelas próprias acadêmicas, juntamente com a 

supervisora, que decidiram pelos temas e os conferencistas a serem convidados, com total
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apoio da orientadora. Quanto aos temas, preocupou-se em abordar aqueles que mais 

suscitavam interesse e traziam dúvidas, conforme percebemos nas consultas de enfermagem e 

nas atividades educativas, tanto com as clientes como com os profissionais. Portanto, os 

temas vieram ao encontro dos aspectos da sexualidade e climatério, que é pouco estudado e 

abordado durante a graduação universitária, conforme constatamos durante a nossa vida 

acadêmica. 

No que conceme aos conferencistas, três deles foram convidados pela supervisora de 
estágio, que é Enfermeira com Especialização em Sexualidade Humana e também é membro, 
assim como os conferencistas por ela convidados, da Sociedade Catarinense de Sexualidade 
Humana. A outra conferencista foi convidada pelas acadêmicas, já que a mesma é professora 
da graduação e já lecionou aulas para as acadêmicas, portanto havia uma maior proximidade. 
Decidiu-se por realizar os convites através de carta-convite e/ou contato verbal, que foram 

prontamente aceitos. 

Criamos uma logomarca do evento, que foi utilizada nos "fo1ders", cartazes, 

“banner” e também nos certificados. Logomarca esta que consideramos importante por ser 
atrativa, já que trazia uma representação significativa acerca do tema, visto que muitos dos 

inscritos relataram que se perceberam da existência do evento mediante a visualização inicial 
da logomarca, por conseguinte informaram-se das demais informações contidas no material 

de divulgação. 

A divulgação do encontro foi feita através de cartazes e “folders” fixados em lugares 
estratégicos do CCS, Centro Sócio-Econômica (CSE), Centro de Ciências Filosóficas e 

Humanas (CFH), Policlínicas de Referência Regional I e II, Hospital Govemador Celso 
Ramos, Matemidade Carmela Dutra, Centro de Saúde I do Itacorubi, Casa Vida e Saúde- 
Enfermagem. Bem como fez-se a divulgação através de contato verbal e distribuição de 
“folders” para profissionais, clientes e outros que se interessaram (Apêndice 11). 

No que se refere a avaliação do evento, elaboramos uma ficha (Apêndice 14) que foi 
entregue junto com as pastas do encontro para todos os participantes e palestrantes, que serviu 
como instrumento capaz de verificar quem era o público participante, bem como percepção 
deste público quanto a qualidade do evento, dentre outros aspectos. 

Dos 139 participantes do encontro, 104 preencheram a ficha de avaliação, o que pode 
mostrar o comprometimento desse público com o encontro, bem como a consciência dos 
mesmos quanto a importância desse “retomo” aos organizadores. Tal instrumento de 

avaliação nos oportunizou tomar conhecimento de alguns dados, dentre os quais 

consideramos relevante salientar:
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)> Quais as características desse público? 

Identificamos através da ficha de avaliação que o público era predominantemente 
feminino e que 70 % tinha entre 16 e 25 anos, ou seja, jovens e adolescentes (Tabela 03) 

Tabela 03 - Participantes do Encontro de Atualização em 
Climatério e Sexualidade, segundo o sexo - novembro de 
1999, Florianópolis/SC 

Sm _ % 
Masculino 12 12 

Feminino 92 88 

Total 104 100 

Tabela 04 - Participantes do Encontro de Atualização em 
Climatério e Sexualidade, segundo o faixa etária - novembro 
de 1999, Florianópolis/SC 

Faixa Etária N " % 
l6 I-1 20 anos 

21 I-I 25 anos 39 37 

26 I-l 30 anos 05 5 

31 I-I 35 anos 05 5 

36 l-1 40 anos 03 3 

41 I-I 45 anos 09 9 

46 I-I 50 anos 06 6 

51 l-I 55 anos 01 1 

56 I-I 60 anos 01 1 

Tøtal 104 100 

Os participantes eram na sua maioria estudantes, sendo 60 % acadêmicos do Curso de 
Enfermagem porém havia outros de diversas áreas do conhecimento (Serviço Social 

Computaçao Ciências Contábeis, Engenharia Mecânica, Farmácia - Analises Clinicas
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Medicina e do Curso Técnico de Enfermagem). Dentre os profissionais presentes destacou-se 

a participação dos Enfermeiros, somando cerca de 9 % do público. Por tratar-se de um 
encontro aberto à todos os interessados pela temática, contamos com a presença também de 
Fisioterapeuta, Psicólogo, Médico, Docente-Enfermeiro, Terapeuta Espiritual, Pedagoga, 

Economista, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Funcionário Público e Aposentado. 

Foto i07i- Participantes do Encontro de Atualização em 
Climatério e Sexualidade 

Os participantes tomaram conhecimento acerca da realização do encontro através dos 
diversos meios de divulgação. 

Um dado que consideramos de extrema importância surgiu na auto-avaliação dos 
participantes quanto ao seu domínio acerca do tema do encontro, que pode ser analisado na 

Tabela.
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Tabela 05 - Participantes do Encontro de Atualização em 
Climatério e Sexualidade, segundo a classificação do domínio 

do tema - novembro de 1999, F lorianópolis/SC 

Domínio sobre o Tema N°~ 
Domina o tema 
Pouco conhecia o tema 84 81 

Desconhecia o tema 03 3 

Não respondeu 07 6 

Outros 05 5 

Total 104 100 

Detectou-se que 81 % das 104 pessoas que avaliaram o evento “pouco conheciam o 

tema do encontro”, o que nos mostra a importância da realização desse evento, ao mesmo 
tempo que pode sugerir a organização de outros, com a finalidade de se aprofiindar e 

socializar ainda mais o conhecimento produzido nessa área (Climatério e Sexualidade). 

Os participantes puderam avaliar também como esteve a organização e a divulgação 
do encontro, bem como seu conteúdo, tema e palestrantes. Todos esses aspectos receberam a 

resposta “muito boa” por no mínimo 70 % das pessoas que fizeram a avaliação, com exceção 
da divulgação que foi avaliada como “muito boa” por 50 % dos avaliadores. 

A única questão aberta da ficha de avaliação referia-se a um espaço onde os 
participantes poderiam fazer suas sugestões e/ou comentários sobre o evento. Observamos 
que algumas pessoas tiveram a preocupação de sugerir que fossem realizados outros eventos 

científicos como este, com esta temática, e aberto aos acadêmicos e a comunidade em geral.
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Foto O8 - Comissão Organizadora do Encontro 

6 - Participar de eventos científicos com o intuito de ampliar e aprofimdar o 
conhecimento teórico-prático. 

Este objetivo foi parcialmente alcançado, onde duas acadêmicas participaram do 51° 
CBEn e da Oficina proposta na estratégia referente à este objetivo (Anexo 03). 

O Congresso Brasileiro de Enfermagem veio a contribuir de modo a ampliar e a 
aprofundar os conhecimentos na área da enfermagem, bem como abriu um leque de maior 
conhecimento específico sobre a questão da sexualidade, enquanto participantes da oficina: 
"A sexualidade humana como necessidade de sobrevivência e de transcendência na interação 
natureza-cultura: ensinando e aprendendo no cotidiano social ". 

Identificamos no Congresso alguns trabalhos apresentados dentro da área da saúde da 
mulher, voltados para os aspectos da sexualidade e climatério. Esses trabalhos na sua maioria, 
tratavam-se de pesquisas que vieram a contribuir no aprofundamento de nossos 
conhecimentos. Por outro lado, mostrou-nos mais uma vez, que essas mulheres são 
geralmente pesquisadas e no entanto, permanecem carentes de assistência, pois nesse aspecto 
não encontramos trabalhos relacionados a essa demanda, enquanto que a abordagem em
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termos de assistência à mulher na fase reprodutiva chegamos a observar de modo notório, 
pensamos assim, que estes tenham sido destaque em termos de produção científica, 

principalmente às gestantes.

\ %~:.=.i 

il 

\'.Í _ 

Foto 09 - Participando do 51° Congresso Brasileiro de Enfermagem 
Apresentacao de Trabalho 

Uma das acadêmicas por motivos maiores, contactou supervisora e orientadora 

informando-as da sua impossibilidade para participar do referido evento. Nos dias úteis em 
que se deu o 51° CBEn, a acadêmica então continuou prestando assistência no campo de 
estágio. Essa decisão foi tomada pela acadêmica e orientadora, que nesses dias também reuniu 
material bibliográfico e elaborou através de um levantamento bibliográfico o assunto da 
segunda atividade de educação e saúde, que tinha como tema: sexualidade. Pode-se assim 
dizer, que a acadêmica conseguiu ampliar e aprofundar o seu conhecimento específico na área 

da sexualidade à medida que se propôs a realizar a consulta bibliográfica para a atividade 

educativa. 

7- Trabalhar entre nós acadêmicas questões inerentes a nossa própria sexualidade 

através de oficinas, realizadas com o auxílio da supervisora do estágio.



82 

Este objetivo surgiu frente a necessidade de trabalharmos a nossa sexualidade antes 

de trabalharmos a sexualidade do outro, pois entendemos que seja extremamente importante 

identificarmos e refletirmos nossas vivências, limitações e dificuldades sexuais. SÓ assim 
conseguiremos elaborar o melhor plano de cuidados junto às clientes, livres de quaisquer 

formas de preconceitos. 

Alcançamos este objetivo pois durante o estágio antes de iniciarmos as consultas 

realizamos uma oficina sob a coordenação da supervisora. Abordamos questões inerentes a 

nossa própria sexualidade, trabalhando de uma fonna informal e conjunta nossos limites 

relacionados às crenças, tabus e educação sexual. Foi um momento onde esclarecemos muitas 
das nossas dúvidas e colocamos nossas vivências pessoais. 

A oficina serviu de subsídio para a nossa prática enquanto educadoras, bem como 
proporcionou desenvolvermos uma atitude não julgadora diante dos relatos de cada cliente. 
Tomou as consultas dinâmicas e favoreceu estabelecermos uma relação de confiança mútua 
entre nós acadêmicas e as nossas clientes, mostrando-nos o quanto toma-se importante 

discutir e refletir as questões da sexualidade enquanto futuras profissionais. 

O exposto acima vem ao encontro com Alonso (1999) quando considera ser as 
relações educativas complexas, pois enquanto educadores somos também pessoas: com 
sonhos, desejos, desgostos, sucessos, dúvidas, temores, emoções e fiutos de diferentes raízes 

culturais. Relata ainda que não somos os mesmos de cada dia, a cada hora ou a cada minuto. 
Nos transformamos constantemente enquanto indivíduos e grupos. Ao trabalharmos o 

processo educativo, lidamos com um conjunto de relações humanas face a face. 
“Esta rede de emoções e sentimentos exige das pessoas um constante 
exercício de diferenciação, onde muitas vezes os individuos tropeçam 
e atropelam os limites do outro e seus próprios, onde o silêncio tem a 
sua própria linguagem, onde a fantasia pode gerar temores ou 
deslumbrar fantásticos caminhos, onde o risco maior pode ser 0 
conhecimento do outro como um espelho de si mesmo, onde errar e' 

aprender, construindo a competência com a incompetência ” (FREIRE 
apud ALONSO, 1999).



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O climatério deve ser visto como um período normal da vida da mulher 

principalmente para àquelas que o vivenciam. Nesse período toma-se comum, a presença de 
desconfortos diversos, entre eles as alterações e disfunções nos padrões da sexualidade, os 

quais estão relacionados aos fatores biológicos, psicológicos e sócio-culturais. 

Ao desenvolverrnos o cuidado observamos que as mulheres climatéricas por nós 
atendidas são em sua maioria carentes de uma assistência tal como nos propomos a realizar, 
além disso percebemos que estas mulheres encontram-se em um período que consideramos 
crítico, já que muitas delas fazem reflexões sobre as suas vidas durante as consultas, reflexões 

estas que na nossa visão as impulsiona para o seu autocuidado. 

O marco teórico adotado veio ao encontro dos objetivos propostos, direcionando a 

nossa prática assistencial. A realização das consultas de enfermagem e as atividades 

educativas com base na metodologia proposta por Freire nos proporcionou um maior 
conhecimento sobre a problemática do climatério e sexualidade junto à clientela, não 

esquecendo de considerar sua realidade de vida e cotidiano. Durante as consultas decidimos 

em conjunto com a cliente a melhor proposta para seu autocuidado discutindo suas facilidades 
e dificuldades frente a implementação do plano de ação. 

O uso de materiais didáticos proporcionou uma melhor compreensão para as clientes 
a medida que apresentavam uma linguagem simples e acessivel permitindo a construção do 
conhecimento. 

O instrumento para a coleta de dados e o registro facilitou o desenvolvimento das 
consultas devido a sua praticidade e dinamismo. A utilização da classificação diagnóstica de 
NANDA contribuiu no direcionamento do planejamento das ações de enfermagem. No 
entanto, sentimos dificuldades na sua implementação pois exigiu-nos um maior tempo.
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Talvez isto tenha ocorrido pelo fato de não estarmos com um total domínio quanto aos 
diagnósticos. 

O espaço fisico encontrado na Policlínica de Referencia Regional I, foi adequado o 

que facilitou a execução das atividades propostas, pois tivemos a disposição uma sala própria 
para a realização das consultas de enfermagem. Durante todo o estágio recebemos apoio e 

incentivo por parte da direção de enfermagem da Instituição. 
Conseguimos também, desenvolver um ambiente de trabalho com respeito mútuo, 

companheirismo e amizade entre nós acadêmicas, supervisora e funcionários o que nos 

incentivou ainda mais na realização deste trabalho. 

Através de nossa supervisão tivemos liberdade de atuação o que nos deixou mais 

seguras proporcionando um maior crescimento pessoal e profissional. 
Consideramos ser este trabalho acessível para sua implementação e continuidade 

visto que é um assunto pouco discutido e difundido entre os profissionais tomando a clientela 
carente nesta assistência. Clientela esta que a cada ano está aumentando, na medida em que há 
uma melhor qualidade de vida e consequente aumento da expectativa de vida, principalmente 
entre as mulheres. 

O Encontro científico que organizamos mostrou que o tema é atrativo, o que 
confirmou um Auditório lotado e a avaliação dos próprios participantes, quando do 

preenchimento das fichas de avaliação do evento. 

Identificamos que as mulheres que agora vivenciam o climatério na sua maioria vêm 
de uma educação rígida e repressora e que isso possivelmente se traduz hoje na forma como 
vivem e exploram a sua própria sexualidade, educação esta que sofreu modificações ao longo 

dessas últimas décadas, e da qual não somos frutos, o que nos levou a refletirmos sobre 
nossos próprios valores, antes mesmo de iniciarmos uma interação com essas mulheres. 
Percebemos que as crenças religiosas influenciaram e para algumas ainda influenciam na 

forma como vêem e vivem a sexualidade, embora já falemos em pós-modernidade. Em 
alguns casos falar sobre assuntos como a masturbação ainda é algo dificil e motivo de espanto 
pois o preconceito, os mitos e as crendices muitas vezes superam o conhecimento cientifico 

na concepção dessas mulheres. Por outro lado, não podemos generalizar porque nessa nossa 
trajetória também encontramos muitas mulheres dispostas a romper "barreiras" e superar suas 
limitações, dispostas a melhorar a vida conjugal e ter um crescimento sexual, motivadas pela 
busca do prazer e da felicidade. 

Confirmamos através da nossa prática com mulheres, que estas embora estivessem 
vivenciando uma fase cn'tica de suas vidas, mostraram que ser sexualmente ativa e saudável é



85 

mais que uma necessidade inerente a todo ser humano, é um desejo, algo capaz de melhorar a 

vida das pessoas quando vivido em equilíbrio e com respeito mútuo, pois, capazes, essas 
mulheres mostraram que são, quando percebem que a sexualidade é importante e buscam 

pelo seu autocuidado. 

Como resultado das consultas chegamos à conclusão de que quanto mais 

precocemente o companheiro apoia e se engaja no autocuidado da sua companheira, 

melhores e mais rápidos são os resultados, levando muitas vezes à total resolução dos 

problemas da sexualidade, com um crescimento sexual de ambos, e até mesmo o 
fortalecimento do relacionamento conjugal. 

` A nossa experiência com mulheres em periodo climatérico confirmou também aquilo 
que Piccolo (1998) escreveu acerca da assistência à saúde no Brasil. Vimos que trata-se de 
uma demanda carente de atenção e de cuidados, o que reflete os relatos dessas mulheres e os 
diagnósticos levantados por nós, tais como o "déficit" de conhecimento. Podemos dizer 
ainda, que trata-se de uma demanda que está às margens da assistência, num país que prioriza 
a saúde em fase reprodutiva. 

Gostaríamos de dizer enquanto acadêmicas e membros de uma sociedade envolta por 
preconceitos, que também nós algumas vezes fomos ridicularizadas e vítimas de risos, 
deboches e gozação até mesmo por colegas e profissionais da área, por termos escolhido a 

sexualidade como foco da nossa proposta. Mas, acreditamos que seja relevante dizermos que 

isso em momento nenhum diminuiu nosso interesse pelo trabalho, pelo contrário, nos 

fortaleceu na busca de nossos ideais e fez com que o entusiasmo pela nossa prática fosse 
crescente. 

"Ú Finalizando, consideramos importante salientar que embora o tema sexualidade 
sugira para a sociedade num geral "sacanagem", banalidade, imoralidade e pouca 

cientificidade, encontramos nas mulheres por nos atendidas um respeito sincero pela causa, 
uma seriedade constante frente ao tema e ao nosso trabalho, e um engajamento significativo 
das pacientes no seu autocuidado merecedor do nosso suor na luta pela saúde da mulher.



8 - SUGESTÕES 

Acreditamos que a implementação da assistência voltada para atender as mulheres no 

climatério e na sua sexualidade seja viável, pois durante nosso estágio tomamos conhecimento 
do projeto de atenção a saúde da mulher que deverá ser implantado na instituição, a qual está 

passando por um processo de constmção e avaliação. 
Sugerimos ainda que haja maior interação entre os profissionais dos programas 

através de reuniões semanais ou quinzenais para discussão de problemas e aperfeiçoamento, 

trabalhando multidisciplinar e interdisciplinarmente, contribuindo para a qualidade da 

assistência. 

Facilitar o acesso para o campo de estágio ao alunos de oitava de fase do curso de 
Enfermagem/UF SC, colocando a disposição profissionais para supervisão. 

Que seja dado continuidade ao projeto pelos acadêmicos do Curso de Enfermagem 
que tenham interesse em desenvolver uma prática assistencial voltada para a Sexualidade 
Humana.
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10 - APÊNDICES



Apêndice 1 

PR~OCESSO DE ENFERMAGEM
I AVALIAÇAO DA MULHER NO CLIMATERIO * 

1 - Identificação 
Nome: Data: ___/__/___ 
Registro: Data nasc.: í/___/__ Idade: 
Encaminhado pelo Programa: 
Naturalidade: Procedência: 
Escolaridade: Profissão: Etnia: 
Estado Civil: N° de filhos: Religião: 
Idade do parceiro: Etnia: Escolaridade: Profissão: 
Endereço: 

Telefone para contato: 
Participação de atividades sociais (tipo, com quem, tempo e quando): 
Com quem mora: 
Que tipo de serviços de saúde costuma freqüentar: 

2 - Requisitos de Autocuidado Desenvolvimentais 

COMPOSIÇÃO E HISTÓRIA FAMILIAR (relação, educação{infância/adolescência}, 
religião, mitos) 

HISTÓRIA DE SAÚDE (doenças, medicamentos, tratamentos, antecedentes familiares, fumo, 
álcool, exames preventivos ,cin1rgias) 

HISTÓRIA REPRODUTIVA E CONTRACEPTIVA (fluxo menstrual {freqüencia, 
regularidade, fluxo}, menarca {idade, significação}, DUM {idade, sentimentos}, idade da 1° 
relação sexual {sentimentos`}, número de gestações, tipo de partos, abortos, métodos 
contraceptivos {qual, tempo de uso, causa da interrupção}, número de parceiros, mamas 
{a.ntecedentes de problemas mamários}



CLIMATÉRIO (queixas, começo, evolução, atual, reposição hormonal, crenças e valores, o 
que sabe sobre o climatério) 

SEXUALIDADE PRÉ-CONJUGAL (fantasias, mitos, emoções, vida sexual, práticas sexuais 
e preferências, desejo sexual, estímulos sexuais, frequência sexual, prazer, masturbação 
solitária ou com o parceiro, qualidade do relacionamento sexual {muito bom, bom, ruim; 
péssimo; não se relaciona}) 

SEXUALIDADE CONJUGAL - caso tenha - (fantasias, mitos, emoções, vida sexual, práticas 
sexuais e preferências, desejo sexual, estímulos sexuais, fiequência sexual, prazer, 
masturbação solitária ou com o parceiro, qualidade do relacionamento sexual {muito bom; 
bom; ruim; péssimo; não se relaciona}) 

SEXUALIDADE PÓS-CONJUGAL - caso seja - (fantasias, mitos, emoções, vida sexual, 
práticas sexuais e preferências, desejo sexual, estímulos sexuais, frequência sexual, prazer, 
masturbação solitária ou com o parceiro, qualidade do relacionamento sexual {muito bom; 
bom; ruim, péssimo; não se relaciona)) 

SEXUALIDADE NO CLIMATÉRIO - (fantasias, mitos, emoções, vida sexual, práticas 
sexuais! e preferências, uso de lubrificante vaginal, desejo sexual, estímulos sexuais, 
frequência sexual, prazer, masturbação solitária ou com o parceiro, qualidade do 
relacionamento sexual {muito bom; bom; ruim, péssimo; não se relaciona})



AUTO AVALIAÇÃO E MOTIVAÇÃO; 

AUTO-IMAGEM E AUTO-ESTIMA (Como você se define? Como você se sente em 
relação...) 

RELACIONAMENTO/TRABALHO: 

SAÚDE (exames preventivos, doenças, antecedentes familiares, sintomas atuais, 
medicamentos, fumo, álcool, tóxico, DST/AIDS, prevenção de DST/AIDS, contraceptivos, 
higiene sexual) 

* Adaptado de Melo (1993).



DIA GNÓsT1c0/P_LANos/IMPLEMENTA ÇÃ0 E 
EVOL UÇAo DE ENFERMAGEM 

Diagnóstico Plano Evolução 

Cliente: N° Registro: 
Data: / / Encaminhado pelo: 
Acadêmica:



EVOLUÇÃO COMPLEMENTAR 

Data Evolução



Apêndice 02 

*************************************#1*****************¢#**ú#*úú***** 
VIA - 1 

AUTORIZAÇAQ 
Eu, , autorizo a 

acadêmica da 8” fase do curso de Graduação em Enfermagem da 
UFSC, , com a qual tenho feito a consulta 
de enfermagem dentro do projeto assistencial: "Climatério e sexualidade - da realidade à 
possibilidade de cuidar em enfermagem", sendo realizado paralelamente dentro dos 

programas especiais da PRR, a compartilhar ou comunicar eticamente, todas as 

informações pertinentes sobre a minha situação para o (a) profissional : 

do programa: desta 

instituição de saúde, afim de que estas informações possam possivelmente fornecer os 

subsídios para contribuir na minha assistência. 

Assinatura da Cliente 

Assinatura da Acadêmica 

Florianópolis, em_ de_ de 1999. 

1” v1Az cLiEN'rE. 
2" vLA;AcADEM1cA 

3° VIA; PROFISSIONAL DE INTERESSE 
***=|=***=I=*************=|=**=|=*****1=**=I=******#****=|=************************



Apêndice 3 

PROCESSO DE ENFERMAGEM 
A VALL4 ÇÃ 0 DA MULHER No CLLAMTÉRIO* 

1-Identificaçao 

Nome: E. A. S. Data: 20/09/99 

Registro: 540 02 69 99 Data nasc.: 04/10/54 Idade: 44 anos 

Encaminhada pelo Programa: Sem encaminhamento, veio do grupo da ginástica. 
Naturalidade: Porto União-SC Procedência: Florianópolis 

Escolaridade: 2° grau completo Profissão: do lar Etnia: branca 

Estado Civil: Casada N.” de filhos: 3 Religião: Católica 

Idade do parceiro: 45 anos Etnia: branco Escolaridade: 1° grau completo 

Profissão: Relações Públicas Endereço: Rua Edvaldo Fernandes, 

Balneário - Fpolis Telefone para contato: xxx xx xx 

Participação de atividades sociais( tipo, com quem, tempo e quando): Igreja com a família 
nas missas aos finais de semana e do grupo de ginastica da PRR, 2 vezes por semana. 
Com quem mora: Com 2 filhos e o marido. 
Que tipo de serviços de saúde costuma freqüentar: Policlínica e o CS do seu Bairro. 

2-Requisitos de Autocuidado Desenvolvimentais 

COMPOSIÇÃO E HISTÓRIA FAMILIAR ( relação, educação {infância/adolescência}, 
religião, mitos). Refere ser filha de mãe solteira, o pai ser ausente, onde realizava visitas 
irregulares e parou de fazer quando ela tinha já 17 anos. Sentia falta do pai quando 

necessitava de proteção e consertos na casa. Relata infância e adolescência boa, era a filha 

mais velha, tem uma irma, teve amigos e dois namorados. A religião tinha grande influência 
na sua vida, pois sentia-se mal após masturbar-se por considerar um pecado.



SEXUALIDADE PRÉ-CONJUGAL (fantasias, mitos, emoções, vida sexual, práticas 

sexuais e preferências, desejo sexual, estímulos sexuais, frequência sexual, prazer, 

masturbação solitária ou com parceiro, qualidade do relacionamento sexual {muito 
bom, bom, ruim, péssimo, não se relaciona}). Refere desconhecer suas fantasias. 

Demonstra não Ter noção corretamente do que é fantasia. Relata que tinha muito desejo e 

curiosidade sobre a relação sexual, mas limitava-se eme ver revistas, filmes, conversas com as 
amigas e prática da masturbação solitária e compartilhada com os 2 namorados que teve, não 
tinha relações sexuais. Diz que sua mãe falava para se cuidar, mas não dizia de que forma. 
Fez uso de contraceptívo oral aos 13 para14 anos para as cólicas menstruais, sem orientação 
médica, por intermédio de sua mãe, que lhe falou este ser usado como contraceptivo também. 

~ ~ Apesar de sua mae ser solteira, nao passou nenhuma imagem negativa do sexo oposto e da 
sexualidade. 

SEXUALIDADE CONJUGAL- caso tenha - (fantasias, mitos, emoções, vida sexual, 

práticas sexuais e preferências, desejo sexual, estímulos sexuais, frequência sexual, 

prazer, masturbação solitária ou com o parceiro, qualidade do relacionamento sexual 
{ muito bom, bom, ruim, péssimo, não se relaciona}). Desconhece fantasias. Refere que 
sentiu-se aliviada com o casamento, pois libertou-se da masturbação que considerava pecado. 
Iniciou a vida sexual aos 22 anos de idade, não foi o que esperava, sentiu dor e não teve 

orgasmo, com o tempo isso mudou, passando a Ter orgasmo e gostar das relações sexuais. 
Com a chegada dos filhos, relata que o relacionamento sexual não ficou muito bom, onde a 

fi'equência diminuiu, mas com o tempo voltou ao normal. Refere que pratica sexo oral, tem 
seus limites no relacionamento, no início da vida conjugal só mantinha relações com a luz 
apagada , pois tinha vergonha de sua nudez, atualmente isso já mudou. Diz que seu 

companheiro tem fantasias, mas ela não realiza por sentir vergonha, apesar de que gostaria de 
realiza-las. Diz que há monotonia na posição sexual, pois o seu companheiro pesa 115 Kg, o 

que interfere na sua mobilidade e impede a posição tradicional, onde diz que gostaria de 

variar de posições. Relata que atualmente a excitação está bastante diminuída, apesar dos 

estímulos e carícias, a frequência é de 2 vezes por semana ou de 15 até a 20 dias. A 
masturbação é realizada, onde o seu parceiro a manipula, não faz solitária. Considera o 

relacionamento anterior ao climatério como sendo muito bom, pois tinha bastante desejo e 

chegava ao orgasmo com facilidade.



HISTÓRIA DE SAÚDE ( doenças, medicamentos, tratamentos, antecedentes familiares, 
fumo, álcool, exames preventivos, cirurgias). Refere que não apresentava doenças, não 
fazia uso de medicamentos, nunca fez tratamentos, não possui antecedentes familiares, não 
fumante. Diz que usa o álcool com uma certa freqüência, ás vezes diariamente (dose de vinho) 
no almoço. Refere realizar e estar com os preventivos dentro da normalidade. 

HISTÓRIA REPRODUTIVA E CONTRACEPTIVA ( fluxo menstrual {frequência, 

regularidade, fluxo}, menarca {idade, significação}, DUM{idade, sentimentos}, idade da 
1°' relação sexual {sentimentos}, número de gestações, tipo de partos, abortos, métodos 
contraceptivos {qual, tempo de uso, causa da interrupçâo}, número de parceiros, mamas 
{antecedentes de problemas mamários}). Refere que a menarca foi de ll para 12 anos de 
idade, cm o fluxo normal e regular, ficou com medo, pois não sabia o que era, achava que 
havia se machucado, não havia recebido orientação prévia, após relatar para a mãe do 
ocorrido esta orientou-a da normalidade e das seguintes ocorrências. A DUM há 

aproximadamente 2 meses atrás, diz que acha bom que não venha mais a menstruação. Relata 
que a sua 1” relação sexual foi aos 22 anos de idade, que não foi o que esperava, pois não 

obteve prazer e sentiu muita dor, após com o tempo passou a gostar e a obter o prazer. Refere 
4 gestações, 1 aborto, 3 partos normais, fazia uso de contraceptivo oral por pouco tempo, pois 

este lhe fazia mal, interrompeu e passou a fazer uso do preservativo e coito interrompido. 

Amamentou o último filho por 3 anos, realiza auto exame de mamas, nunca teve problemas 
mamarios. 

CLIIVIATÉRIO (queixas, começo, evolução, atual, reposição hormonal, crenças e 

valores, o que sabe sobre o climatério). Relata que parou de menstruar dos 36 aos 40 anos 
de idade, iniciando novamente aos 41 anos quando do início da reposição hormonal. Obteve 

orientações médicas, mas só fez a TRH regular, 5 anos após, quando agravaram-se os 

sintomas. As queixas são os fogachos, dores de cabeça e irritabilidade que se iniciaram aos 37 
anos e só reduziram significativamente há l ano e meio atrás com o uso da TRH. Atualmente 
encontra-se em TRH. Refere que sua médica garantiu que não engravidaria mais, 

menstruando ou não, em uso ou sem o uso da TRI-I, diz ainda que ela orientou-a do 

envelhecimento precoce. Refere não Ter muito conhecimento sobre o climatério, mas soube 
defini-lo. Gosta de estar nesse periodo, sente-se aliviada por despreocupar-se em engravidar.



SEXUALIDADE PÓS-CONJUGAL- caso seja - (fantasias, mitos, emoções, vida sexual, 
práticas sexuais e preferências, desejo sexual, estímulos sexuais, frequência sexual, 

prazer, masturbação solitária ou com o parceiro, qualidade do relacionamento sexual 
{ muito bom, bom, mim, péssimo, não se relaciona}). 
Não é o caso. 
SEXUALIDADE NO CLIMATÉRIO (fantasias, mitos, emoções, vida sexual, práticas 
sexuais e preferências, uso de lubrificante vaginal desejo sexual, estímulos sexuais, 

frequência sexual, prazer, masturbação solitária ou com o parceiro, qualidade do 
relacionamento sexual { muito bom, bom, ruim, péssimo, não se relaciona}). Desconhece 
as suas fantasias. Refere vida sexual problemática, onde apresenta-se com secura vaginal e 

dor ao coito (iniciará com KY gel, conforme prescrição médica). Refere que já fez uso de 
vaselina, atualmente não usa mais. Gosta de estar no climatério, pois agora despreocupa-se 

com engravidar. Refere que por ela deixaria de ter relações sexuais, pois não sente mais nada, 
tem muita dificuldade de chegar a ter um orgasmo e só pratica as relações pelo marido que 

muito lhe solicita. Refere que a relação sexual quando ocorre chega a ser boa. Diz que o 

companheiro é compreensivo, tem bom convivio com ele, tomam banho juntos diariamente. 

AUTO AVALIAÇÃO E MOTIVAÇÃO: Refere-se desmotivada sexualmente, acha que a 

sua vida sexual poderia ser melhor. Está motivada para retomar as consultas e realizar os 

autocuidados. 

AUTO-IMAGEM E AUTO-ESTIMA (Como se define? Como você se sente em 
relação...). Cliente não se auto-define. Na sua auto-estima refere sentir-se mais madura e 

muito menos ativa sexualmente. 

RELACIONAMENTO/TRABALHO: Relata não trabalhar fora de casa, ser do lar, mas 
que tem um bom relacionamento com as pessoas que se relaciona e seus familiares.



J, ao SAUDE ( exames preventivos, doenças, antecedentes familiares, sintomas atuais, 

medicamentos, fumo, álcool, tóxicos, DST/AIDS, prevenção de DST/AIDS, 
contraceptivos, higiene sexual). Refere realizar preventivos de câncer de colo uterino, auto- 

exame de mamas, mamografias regularmente e que estes se encontram dentro da normalidade. 
Cita como doenças a depressão e o desinteresse sexual. Encontra-se em uso de TRH 
( estrógeno combinado com progesttágeno), Miocalcic e Calcium Sandoz. Relata que a secura 
vagina aumenta e os outros sintomas aparecem quando interrompe a TRH (dificuldades 
financeiras). Refere nunca ter tido episódios de infecções genitoufinárias, não realiza 

prevenção das DST/AIDS, pois refere não ter necessidade por ela e o companheiro serem fiéis 
um ao outro, não usa nenhum contraceptivo também. Explicou corretamente como procede 
para realizar a higiene sexual. 

›› 

0 Adaptado de Melo (1993)
O



DIA GNÓSTICO/PLANOS/IMPLEMENTA ÇÃo E 
EVOLUÇÃO DE ENFERIWAGEM 

Diagnóstico Plano Evolução 

1) Disfunção sexual 
caracterizada por uma 
inabilidade para alcançar 
a satisfação desejada, 
limitação imposta (secura, 
dispareunia) e alteração 
na realização do papel 
sexual (perda da libido). 

Orientada para trabalhar o autoconhecimento 
da sua sexualidade, através do banho mais 
demorado sem uso de esponja, apenas com o 
toque das mãos, após este passar creme pelo 
corpo em frente ao espelho, explorando e 
observando as diversas partes de seu corpo. 

Orientada para o diálogo aberto com o 
companheiro, pedindo para que este realize 
as carícias que gosta nas preliminares durante 
e depois das relações sexuais. 

Orientada para conversar com o seu 
companheiro para que este a estimule 
primeiro, para que fiquem mais tempo nas 
carícias prelimares. 

Orientada e incentivada para as diversas 
posições sexuais adaptáveis ao seu caso, para 
estimular o interesse e diminuir a monotonia 
sexual. 

Realizou 
diariamente, 
refere que passou 
a ver o que não 
via antes, 
percebeu o seu 
corpo mais feio e 
assim não gostou 
muito. 
Demonstra-se 
apta para 
continuar. 

Não realizou. 
Refere que sente- 
se envergonhada, 
lhe faltou 
coragem, mas 
que ainda 
conseguirá. 

Solicitou, 
fizeram uma vez, 
não obteve 
orgasmo, mas 
achou muito 
bom. 

Realizaram 
diversas 
posições. Relata 
ter gostado 
apesar de não ter 
obtido o 
orgasmo. 
Acredita que por 
estar muitos anos 
na posição 
anterior "ela por 
cima", somente 
esta pode lhe 
levar ao prazer. 
Refere que 
continuará a



2) Alterações nos padrões 
de sexualidade 
caracterizado pelo relato 
de dificuldades e 
limitações no 
comportamento sexual 
(limite sexual = vergonha 
de realizar as vontades do 
companheiro). 

Informada que a sua lubrificação não deixou 
de existir, que esta encontra-se diminuída e 
está mais demorada para se lubrificar. 

Estimulada para o uso de lubrificante íntimo 
à base de água (KY gel) para a sua secura e 
dispareunia. 

Orientada sobre a não obrigatoriedade de 
obtenção do orgasmo simultâneo com o seu 
companheiro, que este poderá estimula-la e 
levá-la ao orgasmo antes ou depois do seu 
orgasmo. 

Orientada para conversar com o 
companheiro sobre esta e as próximas 
consultas que fará, sobre como isto vem 
contribuindo para o seu autoconhecimento, 
da importância que isto tem para ela, que ela 
busca melhorar as suas vidas sexualmente e 
precisa de lhe contar as coisas já que ele 
poderá lhe incentivar e até ajudar. 

Orientada para trabalhar a sua vergonha, de 
modo a desinibir-se, através do banho mais 
demorado. 

Incentivada para dialogar com o seu 
companheiro sobre a vergonha que sente de 
realizar as carícias que ele gosta. Que 
pretende mudar, e que caso consiga, poderá 
levar tempo. Peça que o companheiro seja 
compreensivo e respeite os seus limites. 

realizar outras 
posições, já que 
ambos gostaram 
muito. 

Demonstra 
entender, passou 
a estar 
informada. 

Não adquiriu, irá 
adquirir. Relata 
que reconhece a 
importância. 

Relata que 
passou a pensar 
que o seu 
orgasmo não 
precisa ser 
obrigatoriamente 
junto com o de 
seu companheiro. 
Diz que 
conversou sobre 
isso com o 
companheiro e 
ele tem gostado 
da sua idéia. 

Não conversou. 
Diz que sente 
vergonha, mas 
que assim que 
tiver mais 
coragem irá lhe 
falar, pois o seu 
companheiro 
geralmente é 
bastante 
compreensivo. 

Realizou uma 
vez. Acredita que 
isto venha a 
ajudá-la a perder 
sua vergonha. 
Diz que sente-se



um pouco menos 
inibida. 

Realizou. Refere 
que o 
companheiro 
compreendeu e 
passou a querer 
conversar mais 
sobre o assunto, 
para poder ajudá- 
la. 

Cliente: E. A. S N.° Registro: 540 O2 6999 Data 
20/O9/99 
Encaminhada pelo: sem encaminhamento Acadêmica: Vera Lúcia Gesser



DIA GNÓSTICO/PLANOS/IMPLEMENTA ÇÃ 0 E 
EVOL UÇÃo DE ENFERMAGEM 

Diagnóstico Plano Evolução 
1) Disfimção sexual 
caracterizada por 
verbalização do 
problema, inabilidade 
para alcançar a 
satisfação desejada, 
limitação imposta 
(secura) e alteração na 
realização do papel 
sexual (diminuição da 
libido). 

2) Alterações nos 
padrões de sexualidade 
caracterizado pelo 
relato de dificuldades e 
limitações no 
comportamento sexual 
(limite sexual = 
vergonha de realizar as 
fantasias do 
companheiro). 

Orientada que nem toda posição sexual 
leva obrigatoriamente ao orgasmo, que 
existe aquela que o casal mais se adapta, da 
mais prazer e que foi muito importante ela 
perceber isso, pois também faz parte do seu 
autocrescimento. 

Cliente incentivada e orientada para 
realizar toques no corpo deitada na cama, 
buscando identificar as áreas do corpo que 
mais lhe dão sensações gratificantes, bem 
como as desagradáveis e desta forma, 
comunicar ao seu companheiro da 
preferência e do desagrado em 
determinadas áreas, a fim de fortalecer o 
contato íntimo e a obtenção do prazer. 

Estimulada a trabalhar a vergonha pelo 
banho mais demorado, a passar creme na 
frente do espelho, observando o seu corpo e 
analisando os seus sentimentos em relação a 
este. 

Incentivada a realizar massagem no 
companheiro e este nela, um de cada vez, 
usando algum creme e identificando um no 
outro zonas erógenas e/ou desagradáveis, 
comunicando esses locais um no outro. 

Refere que já tem 
melhorado, que estão 
se adaptando as 
diferentes posições e 
até está conseguindo 
obter orgasmo. 

Refere que aos 
poucos vem 
realizando. Percebeu 
que toques leves lhe 
dão cócegas e à 
desagradam. 
Comunicou o seu 
desagrado e as 
preferências ao 
companheiro, que a 
compreendeu e 
passou a tocá-la mais 
forte. 

Vem realizando. 
Refere que percebe- 
se com mais 
naturalidade, que 
passou a se ver mais 
madura, inteligente e 
que tem partes do 
corpo que acha 
muito bonitas. 

Refere que não fez, 
pois não teve tempo,



onde nessa semana 
andou muito ocupada 

Cliente: E. A. S N.° Registro: 540 02 6999 Data 
27/09/99 
Encaminhada pelo: sem encaminhamento Acadêmica: Vera Lúcia Gesser



DIAGNÓSTICO/1zLA1v0s/JMPLEMENTAÇÃ0 E 
EVOL UÇA 0 DE ENFERMAGEM 

Diagnóstico Plano Evolução 
1) Disfunção sexual 
caracterizada por uma 
inabilidade para alcançar a 
satisfação desejada e 
limitação imposta limitação 
imposta (secura vaginal). 

2) Alterações nos padrões de 
sexualidade caracterizada 
pelo relato de dificuldades e 
limitações (vergonha de fazer 
as fantasias do companheiro). 

Manter condutas anteriores( 
banho demorado com a 
massagem pelo corpo com 
creme em frente ao espelho, 
comunicação efetiva com o 
companheiro e uso do 
lubrificante á base de água 
nas relações sexuais.)

~ Fomecidas informaçoes 
sobre o climatério e 
sexualidade através do álbum 
seriado. 

Orientada para observar a sua 
vagina com o espelho, 
identificando a sua anatomia e 
seus sentimentos em relação a 
esta. 

Fomecida cartilha de 
orientações sobre o climatério 
e sexualidade para ela e o 
companheiro lerem. 

Explicado sobre os exercícios 
de Kegel, de como realizá-lo, 
fazendo-o diariamente pelo 
menos três vezes ao dia. 

Incentivada a trabalhar a 
vergonha através da 
realização de massagem no 
companheiro e este nela, um 
de cada vez, usando algum 

Cliente vem realizando, 
refere que tem gostado. Diz 
que está em uso do KY gel e 
que este ajudou no sentido de 
melhorar em muito a relação. 
Conversou com 0 
companheiro, este disse que 
ela mudou muito e para 
melhor. 

Participou ativamente. 
Demonstrou interesse para 
obter informações. Mostra-se 
orientada sobre as 
informações fomecidas. 

Relata que realizou o 
exercício, não sentiu 
diñculdades e que percebe-a 
mais naturalmente que antes. 

Cliente leu junto com o 
companheiro, diz que foi 
muito útil e que gostaram

~ muito das informaçoes.. 

Vem realizando diariamente. 
Relata que não sente 
dificuldades, está gostando 
muito, pois este está 
estimulando o seu desejo, 
que agora até já alcança o 
orgasmo com maior 
facilidade. Diz que já está 
melhorando tudo na sua 
sexualidade. 

Realizaram uma vez. Ambos 
gostaram muito. 
Conseguiram descobrir um 
no outro partes do corpo que 
são prazerosas ao toque.



creme e identificando um no 
outro zonas erógenas e/ou 
desagradáveis, comunicando 
esses locais um para o outro. 

Incentivada para pedir ao 
companheiro que este faça as 
carícias e toque nas partes do 
seu corpo que mais gosta em 
troca de ela também fazer as 
carícias de tocar nas partes do 
corpo de que ele gosta, numa 
tentativa de negociação. 

Refere que já sente-se bem 
menos inibida. 

Diz que realizaram algumas 
carícias e fantasias, não tudo, 
pois ainda sente dificuldades, 
onde tem um pouco de 
vergonha de realizar as 
fantasias que o seu 
companheiro gosta. 

Cliente: E. A. S N.° Registro: 540 O2 6999 Data 
O8/ l ()/ 99 
Encaminhada pelo: sem encaminhamento Acadêmica: Vera Lúcia Gesser



1›1A GNÓSTIC0/1›_LANos/:MPLEMENTA ÇÃO E 
E VOL UÇA0 DE ENEERMA GEM 

Diagnóstico Plano Evolução 
Disfunção sexual 
caracterizada por dificuldade 
de obter a satisfação 
desejada. 

2)Alteração nos padrões de 
sexualidade caracterizado 
pelo relato de limitação no 
comportamento sexual 
(dificuldade de realizar os 
desejos de seu companheiro). 

Incentivada para continuar 
trabalhando a sua sexualidade 
através de banho demorado, 
passar creme pelo corpo na 
frente do espelho ou deitada 
na cama pelo menos 1 vez por 
semana. 

Incentivada para continuar 
os exercicios de Kegel dada a 
sua importância no 
fortalecimento dos músculos 
pubococcígeos. 

Incentivada para continuar 
pedindo ao companheiro para 
que este estimule-a primeiro 
para então, ela depois 
estimular ele. 

Incentivada para continuar a 
pedir ao companheiro para 
que faça as carícias/fantasias, 
as que ela gosta e assim, 
numa forma de negociação, 
ela faça as carícias e fantasias 
que o agradam. 

Realiza. Refere que sente-se 
bem mais à vontade consigo 
mesma, que isso tomou-a 
menos inibida e agora passou 
a gostar bem mais de fazer 
banho demorado, passar 
creme na frente do espelho se 
observando e se tocando. 
Acha importante dar um 
tempo só para si. 

Cliente refere que realiza, 
gosta de fazê-los e reconhece 
a sua importância. 

Vem realizando. Refere que 
ambos gostam muito. Que 
agora consegue ter prazer 
mais facilmente, que vem 
alcançando a satisfação 
desejada. 

Diz que essa negociação tem 
ajudado muito, que ele faz as 
carícias que ela gosta e ela 
faz tudo o que o seu 
companheiro pede com muito 
prazer. Refere ainda, que já 
não sente mais vergonha e 
consegue pedir sem nenhum 
receio para que seu 
companheiro faça aquilo que 
ela deseja no momento. Diz 
ainda que gostaria de 
retomar, porque acha que se 
tiver alguma dúvida gostaria 
de tirar já que o estágio está 
para terminar e tão fácil não 
terá outra oportunidade. 

Cliente: E. A. S N.° Registro: 540 02 6999 Data 
05/l 1/99 
Encaminhada pelo: sem encaminhamento Acadêmica: Vera Lúcia Gesser



_ I zu BIA GN0sTico/PLANOS/IMPLEMENTA ÇA 0 E 
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM 

Diagnóstico Plano Evolução 
1) Comportamento para 
elevar o nível de saúde 
caracterizado por desejo 
relatado de aumentar práticas 
de controle de saúde 
(solicitou retorno para sanar 
possíveis dúvidas). 

Buscar junto a cliente 
possíveis dúvidas que possam 
ter ficado e fomecer as 
informações que deseja. 

lncentivada para continuar se 
autocuidando, para fazer dos 
exercícios propostos uma 
rotina de vida, para melhoria 
de sua sexualidade. 

Refere que não tem dúvidas, 
que já sabe muito do que não 
sabia e que isto só veio a 
ajudá-la. Diz que não 
lembrou de perguntar ao 
companheiro se ele tinha 
alguma dúvida, que seria 
importante saber dele 
também. 

Diz-se motivada para 
continuar se autocuidando, 
reconhece a importância. 

Cliente: E. A. S N.° Registro: 540 O2 6999 Data 
17/11/99 
Encaminhada pelo: sem encaminhamento Acadêmica: Vera Lúcia Gesser



DIA GN ÓS T I C 0/PLAN OS/IMPLEMEN T A ÇA O E 
EVOLUÇÃO DE ENFERIWAGEM 

Diagnóstico Plano Evolução 
l)Comportamento para 
elevar o nível de saúde 
caracterizado por desejo 
observado de aumentar 
práticas de controle de saúde 
(sanar possíveis dúvidas do 
companheiro). 

Solicitado à cliente para que 
tenha um diálogo aberto com 
o seu companheiro, buscando 
identificar dúvidas que este 
possa apresentar sobre todo o 
processo de 
autoconhecimento e 
crescimento sexual pelo qual 
ela passou. 

Buscar saber com o seu 
companheiro sobre a 
percepção que ele teve e tem 
das consultas e do 
comportamento/atitude sexual 
que ela tinha e tem agora. 

Incentivar para continuar seu 
autocuidado, para fazer dos 
exercícios e cuidados 
propostos até aqui uma rotina 
de vida, nunca deixando de 
dar um tempo só para si, para 
se autoconhecer, bem como 
para solucionar todos os 
conflitos que possam aparecer 
no relacionamento conjugal 
mediante um diálogo 

Cliente refere que 
dialogaram, que mas o seu 
companheiro não conseguiu 
identificar dúvidas. 

Cliente refere que 
conversaram sobre isso e que 
o companheiro sempre lhe 
deu apoio, pois ele entendia 
como muito importante as 
consultas que ela vinha 
fazendo, onde foi ele quem 
primeiro percebeu as 
mudanças tão esperadas por 
ela. Seu companheiro 
percebeu que ela tomou-se 
menos inibida, mais 
carinhosa, mais alegre, já não 
encontra-se mais irritada e 
está mais aberta para o 
relacionamento, o que antes 
ela não era e estava gerando 
até discussões entre o casal. 
O relacionamento no dia-a- 
dia deles também melhorou, 
bem como já não apresenta 
as dificuldades sexuais que 
ela tinha. 

Incentivado. Cliente 
reconhece a importância e 
demonstra-se apta para 
realizar.



construtivo, sincero e 
compreensivo. 

Cliente: E. A. S N.° Registro: 540 O2 6999 Data 
26/1 1/99 
Encaminhada pelo: sem encaminhamento Acadêmica: Vera Lúcia Gesser



EVOLUÇÃO COMPLEMENTAR 

Data Evolução 
20/09/99 Cliente veio para a sua primeira consulta, onde chegou um pouco ansiosa e 

constrangida. Ela foi orientada sobre as consultas, sua duração, a atitude ética 

profissional, da autorização assinada se for necessário repassar alguma 

informação para outro profissional de saúde, de forma a proteger a cliente, a 

acadêmica e a profissional, orientada da minha formação, do acompanhamento 
nesta primeira consulta da Enfermeira Helena, da formação da enfermeira 

Helena, bem como de sua supervisão de estágio. Foi pedido que ficasse a 

vontade e relatasse dentro do possível todas as informações necessárias, sem 
ocultar, visto que isto poderia afetar o plano de cuidados. Orientada também, 

para que compartilha-se as informações recebidas desta consulta e dos seus 

próximos retornos com o seu companheiro. Fomecido O convite para a atividade 
de educação e saúde; mostrado o KY gel e o material educativo sobre as 

variedades de posições sexuais; implementado O plano de cuidados. A cliente 
foi orientada que os esclarecimentos fomecidos não iriam mudar a sua vida 
sexual, que as atividades, o plano de cuidados, iriam ser sempre esclarecidos aos 

poucos, a fim de melhorar a sua sexualidade. Na próxima consulta irá se avaliar 
o plano de autocuidados implementados, serão levantados novos diagnósticos se 

surgirem, os dados não coletados e necessários e todas as demais atividades que 

no momento se fizerem necessários. Agendado retomo para 27/09/99. 
Ass: 

Acadêmica de Enfermagem-UFSC 
8” Fase. 99/2



EVOLUÇÃO COMPLEMENTAR 

Data Evolução 
27/O9/99 Cliente retomou para a sua 2” consulta, chegou mais descontraída, estando o 

tempo todo mais comunicativa e interessada nas orientações, buscando 

solucionar as dúvidas, relatando os beneficios, dificuldades, mudanças e falta de 
mudanças na atividade sexual, bem como melhora do seu auto conhecimento em 
termos de percepções. Mostra-se disposta para retomar, vem efetuando grande 
parte dos cuidados. Cliente com bom nível de conhecimento acerca da 

alimentação e obesidade, vem tendo dificuldades e conseqüentes atritos para 
engajar o seu companheiro em tratamento da obesidade. Voltou-se a orienta-la 
sobre as consultas, mais especificamente deste e dos próximos retomos e a 

solicitar para que a cliente ficasse a vontade e relatasse as informações. 

Enfatizou-se novamente da importância da comunicação com O seu companheiro 
sobre essas consultas e de trazer, também, o companheiro para a atividade de 

educação em saúde. Orientou-se que as mudanças esperadas poderiam vir num 
processo longo de tempo, para não ter expectativas muito grandes, já que isto 

poderia fmstá-la, que as mudanças virão melhor se ela não ostentar expectativas 

muito grandes. Pediu-se para que mantivesse a paciência, para não forçar o 

desejado, que deixasse tudo fluir normalmente. A cliente recebeu novas 

implementações de autocuidados, manteve-se e orientou-se também do anterior. 
Para o próximo retomo se avaliará todo o plano implementado e se fará as 

demais atividades necessárias, bem como serão fomecidas as informações do 
álbum seriado e a cartilha de orientações para ela e o companheiro 

compartilharem suas informações. Marcado o retomo para 04/10/99. 
Ass: 

Acadêmica de Enfermagem-UFSC 
8” Fase. 99/2



EVOLUÇÃO COMPLEMENTAR 

Data Evolução 
04/10/99 

05/10/99 

08/10/99 

Retomo para a 3” consulta às O8 horas, a cliente não compareceu. Feito l° 

contato telefônico com a cliente, sem êxito, a ligação não foi atendida. 

Entrado em contato por telefone, remarcado o retomo para a 3” consulta para 
08/10/99. 

Cliente retomou, referiu que não pode comparecer na data marcada 

anteriormente, pois estava acompanhando O seu marido nas consultas de 

emagrecimento. Relata que a sua vida sexual tem melhorado bastante,pois está 

conseguindo ter prazer com mais facilidade, o seu companheiro tem ajudado-a 
muito. Diz-se mais animada, acha que as consultas têm lhe beneficiado muito. 
Refere que passou a gostar mais de si, que já se vê ao espelho com mais 
naturalidade, que tem orgulho de si, da sua inteligência e da sua grande 

experiência de vida. Refere que a beleza não está só no corpo, que agora 

consegue se ver bonita pelo seu lado intelectual e de maturidade. Relata que O 

companheiro está muito contente com o seu crescimento e busca fazer as suas 
vontades. Refere que ainda sente um pouco de vergonha para algumas coisas que 
o marido pede, mas acha que por ter melhorado poderá perder toda a vergonha. 

Marcado retomo para 20/10/99. 
Ass: 

Acadêmica de Enfermagem-UFSC 
8” Fase. 99/2



EVOLUÇÃO COMPLEMENTAR 

Data Evolução 
20/1o/99 ' 

os/1 1/99 

Cliente não retomou. Ao contato por telefone, disse que surgiu um contratempo 
e que não pôde comparecer. Remarcado para O5/11/99. 

Cliente retomou mais aberta e comunicativa. Disse já estar conseguindo seguir 

todo o plano de cuidados, exceto de realizar as fantasias do marido além de não 

ter conseguido o retomo para o seu médico avaliar o custo/beneficio do 
Miocalcic. Referiu grande melhora da sua sexualidade, pois já está conseguindo 

ter desejo e obter O orgasmo com maior facilidade. Ao ser orientada sobre as 
fantasias, demonstrou interesse por literatura e revistas educativas de 

sexualidade. Mostrado material educativo e conversado sobre a existência desses 

recursos para o público em geral. A cliente interessou-se pela revista que foi 
mostrada como exemplo e pediu para levar, bem como pediu para retomar para 
retirar alguma dúvida caso viesse a apresentar. Emprestada a revista e marcado 

retomo paral7/1 1/99. 

Ass: 

Acadêmica de Enfermagem-UFSC 
8” Fase. 99/2



EVOLUÇÃO COMPLEMENTAR 

Data Evolução 
* 11/11/99 Cliente referindo que a sua sexualidade melhorou muito, que passou a ter desejo 

e a ter O orgasmo também. Relata que melhorou muito a sua auto-estima, que 

passa mais tempo se cuidando. Quanto à secura vaginal, tem diminuído muito, 
fazendo com que às vezes nem precise usar lubrificante e que já não tem mais 
dor durante as relações. Cliente relatou que o convívio com O companheiro 
melhorou, que encontram-se numa fase boa, exceto pelo fato de preocuparem-se 
com a sua filha gestante de 3 meses estar apresentando sangramentos anormais 
na gestação. Informada da necessidade de avaliação e acompanhamento médico 
indicado o Hospital Universitário, devido as dificuldades que já tiveram na rede 

básica e outras instituições. Ao ser indagada sobre as faltas, esta referiu que 

sentia-se tão bem, que nem lembrava do retomo, então retomava mesmo quando 
algo não estava indo bem. Não referiu dúvidas. mas pediu para retomar, pois 
gostaria de ver se o seu companheiro apresenta alguma dúvida, já que tão cedo 

não terá outra oportunidade como esta. Marcado retomo para esclarecimento de 
possíveis dúvidas que seu companheiro possa apresentar. 

Ass: 

Acadêmica de Enfermagem-UFSC 
8” Fase. 99/2



EVOLUÇÃO coMPL1:M1:N'rAR 

q 

Data
I 

Evolução 
* 2ó/11/99 Cliente retomou muito contente, disse ter conversado com o companheiro, que 

este está muito contente e que não apresenta dúvidas. Diz que conseguiram 

resolver o problema da filha gestante, no HU, que passa bem, está em tratamento 
de uma infecção ( não soube definir que infecção). Refere que realmente agora 
não apresenta mais problemas na sua sexualidade, que está muito contente por 

ter conseguido essas consultas que vieram para resolver muitos de seus 

problemas. Ao ser indagada sobre a percepção que ela teve, de que forma essas 
consultas contribuíram ou não, referiu: "Com essas consultas passei a ver o que 
não via. Acho que o problema estava mesmo é comigo. Eu acreditava que se não 
tinha mais desejo, não precisava ter relações, mas isso complicou, meu marido 
queria e eu não, aí vocês foram um dia lá na ginástica falar dessas consultas, 
daí que eu procurei e tô aqui. Agora sei que essas coisas tem solução, que 
melhora a vida da gente e até falo pras minhas amigas muitas coisas que aqui 
aprendi ". Nesse momento, fez-se as últimas orientações e deu-se por encerado o 
seu processo. 

Ass: 

Acadêmica de Enfermagem-UFSC 
8” Fase. 99/2



Apêndice 4

~ ORIENTAÇOES DE cUIr›ADos 
No CLIMATÉRIO 

“Ê” A medida que as pessoas envelhecem algumas tomam-se desleixadas em relação a sua 
aparência, às vezes sem perceberem. A aparência fisica é importante em qualquer idade, pois 
a vaidade é algo saudável. Uma aparência agradável não exige roupas caras, mas sim 
cuidados que a maioria das outras pessoas notam com relação a higiene, roupas bem 
cuidadas, cabelos, pele e unhas tratadas, e o uso não exagerado de cosméticos. 

“Ê Os exercícios fisicos ajudam a manter as juntas flexiveis, para que se mova livre e sem 
dificuldade; eles também melhoram o funcionamento do coração e da circulação do sangue. 
Para diminuir 

os sintomas de estresse e nervosismo pratique exercícios fisicos como caminhadas, 
ginástica, natação, danças entre outros. 

“Ê” Na alimentação, consuma alimentos mais naturais, evitando os enlatados, embutidos e 
processados por causa dos conservantes. Evite comer cames vermelhas que são ricas em 
gorduras, e prefira came branca (peixe e aves). Consuma menos alimentos ricos em 
colesterol do tipo: miúdos, frutos do mar, leite integral (use o desnatado) e ovos, para manter 
seu colesterol dentro do valor desejado. Coma frutas e verduras variadas e de cores diferentes; 
os vegetais verdes ajudam no bom funcionamento dos intestinos porque são ricos em fibras. 
Evite massas prontas para bolos ou bolachas porque os ovos em pó desses alimentos possui 
muito colesterol. 

“Ê” Toda mulher deve fazer um controle frequente da sua saúde o que inclui: Exame 
preventivo do câncer cérvico-uterino anualmente e auto-exame de mama mensalmente; 
Mamografia anualmente; Densitometria óssea anualmente ou conforme a orientação médica, 
para avaliar a perda óssea ao longo dos anos; Taxa de colesterol anualmente; Mulher acima 
de 50 anos deve realizar consulta ginecológica a cada 6 meses, e abaixo de 50 anos deve ser 
feita anualmente; Não use medicamentos sem prescrição médica. É importante saber que 
qualquer perda sanguínea após a menopausa, por menor que seja, deve ser investigada pelo 
seu médico. A qualquer alteração percebida em seu corpo procure um profissional da saúde 
capacitado. 

_EIaboração: Patricia M. Vieira, Vera L. Gesser e Tatiane Gobbatto de Liz Acadêmicas da 
8 Fase - Curso de Graduação em Enfermagem - UFSC - Semestre 99/2
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ÍÍ 

A TENÇÃO 

Nós acadêmicas de enfermagem contamos com su 

colaboração para a realização de nossa Monografia d 

Conclusão de Curso sobre "Climatério e Sexualidad 

encaminhando as mulheres de 35 a 65 anos para a realizaçã 

de consultas com a gente. 
As consultas estão sendo agendadas por nós, no primeir 

andar junto aos Programas de Hipertensão e Osteoporose n 

período da manhã, através dos papéis de encaminhamento d 

própria instituição. 

Os pacientes que são atendidos à tarde poderão agenda 
através do contato por telefone a partir das 19:00h pel 

N° 234 42 72 falar com Vera. 

Gratas pela sua colaboraçã 

As acadêmica 

OBS: o encaminhamento deverá ser feito para o projet 

Climatério e Sexualidade 
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CONVITE 
Vamos discutir os temas 

Climatério e 
Sexualidade ? 

Tema: Sexualidade 

Local: Sala de Reuniões - 6° Andar 
Da Policlínica 

Data: 22/10/99 (Sexta-Feira) 
Horário: 14:00 horas 

Acadêmicas de Enfermagem da UFSC-99/2 

PARTICIP Cí Cí Oí



Apêndice 9 
RQTEIRO:

, ENCENAÇAO - CLIMATERIO
~ INTRODUÇAO: Segue-se agora para marcar o nosso encontro sobre o climatério, uma 

encenação do cotidiano de mulheres que vivenciam o climatério e a menopausa. A encenação 
será realizada pelas acadêmicas do projeto assistencial: Vera, Tatiane e Patrícia. A encenação 
se passa na casa de uma das personagens. 

PERSONAGENS: Leopoldina (L), Gertrudes (GE) e Gumercinda (GU) 

L amimando a casa, filho (não aparece) está com o som alto. 
L- Meu filho!!! Abaixe esse som, já não basta o seu pai me encomodando? Não nega ser 
homem só faz é encomodar. 

F- Tá bom mãe!!! Como a Sra. Anda chata ultimamente pode abaixar essa porra aí! E vê se 
vai se tratar! 

L- Ninguém me entende, eu não sei o que está acontecendo cornigo, ando tão cheia de 
problemas (chora) e ainda ando com esses calorões, acho que estou na menopausa (chora). 

Batem na porta, L atende, entra a Ge. 

L- Oi Ge, Como estás? 
Ge- Mais ou menos, vim aqui pra te ver, convidei a Gu também, daqui a pouco ela tá aqui. 

L- já que vocês resolveram me visitar, vou fazer um café então. 
Ge- Não precisa L. 

Batem na porta ( Gu) Ge atende. 

Ge- Vamos entra Gu. Como tu tás? 

Gu- Melhor do que nunca. Estou numa fase boa da minha vida. 

Ge- É mesmo é? Mas não me diga? Eu ando na pior e tu que tens a mesma idade que eu 
parece até mais nova. 

Gu- Eu me cuido, sempre me cuidei, agora mais do que nunca, mas me conte o que tens? 

Ge- Ando com dor de cabeça, não durmo direito, não sinto mais vontade de deitar com o meu 
marido, tô com uma secura na vagina e na hora daquilo sabes, isso me dói tanto lá embaixo. 

L- Mas do que vocês estão falando? Vocês estão que nem eu, é? Achei que fosse só comigo! 
Ge- Isso é só com nós duas L, a Gu diz que tá numa fase boa da vida. 

L- Que bom então! Já eu ando muito irritado choro á toa e esses calorões me deixam mais 
louca ainda.



Gu- então vocês tem que se tratar, isso dá para cuidar, tem tratamentos, tem cuidados, se 
vocês fizerem direitinho a vida de vocês vai melhorar. O, vocês é que tem de se cuidar , não 
esperem que alguém venha aqui para fazer alguma coisa, viu? 

Ge e L- Mas o que a gente pode fazer? 

Gu- Procurar ajuda nos serviços de saúde, porque vocês podem estar no climatério. 

L- No climatério? Não é menopausa não? Eu acho que você está enganada o Gu, pelo que eu 
sei é menopausa. 

Ge- Mas não é tudo a mesma coisa? 

Gu- Não é não! Menopausa é uma coisa e climatério é outra. 

L- então qual é a diferença dessas dai? 

Ge- É fala pra gente o que é essas duas ai, é doença é? 

Gu- doença? Tás louca é? Tô vendo que vocês estão desinformada, nenhuma delas é doença,
~ sao acontecimentos normais das nossas vidas. 

L- Tá então, explique pra nós, já que tás sabendo o que é. 

Gu- Não vou explicar não! Vocês tem que ir atrás. Nós as mulheres, não podemos esperar que 
as coisas caiam do céu, temos que ir á luta, é um direito nosso o acesso à saúde, sabem? 
Vocês façam assim Ó, procurem os profissionais da saúde, os médicos, as enfermeiras padrão 
e conversem com eles disso, não vão ficar lá de boca fechada ô L e Ge. Lá vocês podem 
perguntar de tudo. 

Ge- Ah pois é! !! É mesmo é? Pode perguntar de tudo? 

L- Duvido que tu Ge vás perguntar tudo, quero vê tu perguntá dessa tua frigidez? 

Gu- E porquê não? Gente, sexo faz parte da gente, a gente não come, faz xixi, cocô, chora, n`, 
dança, então sexo é norrnal e natural. 

Ge- Eu vou consulta, amanhã vô lá na Policlínica vê isso, sabes? 

L- Ah, pois é!!! Eu tbém vou e já vou dizendo sabes, vou é junto contigo Ge. 
Se despedem e vão embora. 

Atores: 
Vera Lúcia Gesser (Gertrudez) 
Tatiane Gobbatto De Liz (Leopoldina) 
Patrícia Madalena Vieira (Gumercinda) 

Autores: Vera Lúcia Gesse e Tatiane Gobbatto De Liz. 
Setembro de 1999.
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I - Idcntilicaçio 
Sexo D Masculino 
Faixa Etáƒm 
EI ló-20 anos 
Cl 21-25 anos 
D 26-30 anos 
EJ 3 I-35 anos 

AVALIAÇAO DO EVENTO 

Cl Feminino 

U 36-40 anos 
U 4!-45 anos 
EI 46-S0 anos 
El Sl-55 anos 

Categoria Prulissicnal 
D Docente U Enƒenneiro 
D E |. |. 

D Psicólogo 

ll - Divulgação do Evento 
Você fioou sabendo deste Encontro C ieutifico através de: 
D Camus EI Proñssionais da instituição onde trabalha 
EI Folders Cl Comunicação interna da instituição onde trabalha 
U Contato direto com os organizadores El Outros; caso aponte essa opção ̀ mdiquc a fonte 
El Amigos __,_ os M _ 

ITI - Tema do Evento 
3 I Oquevocèpmsa sobre orem: do Encontro? 
D Interessante U Pouco inportanto 
CI Pouoo interossante D Outros; caso aponte asa opção explicito __ v 

E] Fundamental 
3 2 Qual o seu dominio sobre otema do Encontro? 
EI Domina o tema El Pouco conhecia o tema Ei Desconhecia o tema 

Ofswivcãø 

E156-60anos 
D6!-65anos 
EI66-'manos 
[171-75anos 

CI Técnico de Enfermagem 
U Auxiliar de Enfermagem 
El Estudante Universitário do Curso de 
El Outros; caso indique essa 

Apendice 14 

qição, indique sua categoria 

IV - Participação no Evento 
Sua participação nesse Encontro se devo: 
D Interesse pelo tema EI Interesse em atualizar-se 
El Importância do tema E1 Aos profissionais palestrantes 
U Interesse pelo conteúdo programático Cl Omtos; indique qual (is) 
CI Intense em conhecer o tema 

\ - Auto-avaliação do Evento 
Na sin opinião como foi o evento com relação a 

Elmuitoboa Dboa 
5 2 oavuigzçâo 

Dmuitoboa Clboa 
Culteúdo 

Umuitobom Elbom 
54Tema 

D muito bom D bom 
Palestrantes 
D muito bom (s) El bom (s) 

VI - Sugestões e/ou Comentários 

El regular El ruim 

EI regular El mim 

CI regular CI mim 

EI regular C1 mim 

EI regular (es) EI ruim (s) 

D péssima 
El péssima 

El péssimo 

Cl péssimo 

El péssimo (5)



ll - ANEXOS



LEGENDA 
Glânde do clitóris 
Grandes lábios 
Vestíbulo vaginal 
Hímen 
Comissura labial posterior 
Pequenos lábios 
Oriñcio externo da uretra 
Orificio vaginal 

Tá' .¢_› 
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