
1. INTRODUÇÃO

O termo climatério é derivado do grego e significa "período de crise ou mudança"

(Klimacton = "crise"). Ele é definido como o período de transição entre a fase reprodutiva

ou menacme e a fase não-reprodutiva ou senilidade. Inicia-se em torno dos 40 anos de

idade e termina ao redor dos 65 anos.1 

A menopausa (do grego mens = "mês"; pausis = "pausa") é definida pela Organização

Mundial de Saúde (OMS) como a parada permanente da menstruação, em conseqüência da

perda definitiva da atividade folicular ovariana, ocorrendo, na maioria dos países

industrializados, em torno dos 50 anos de idade.1 Seu diagnóstico é eminentemente clínico

e retrospectivo, firmado pós ter transcorrido doze meses de amenorréia.2

A Sociedade Brasileira do Climatério considera o climatério uma endocrinopatia

caracterizada por alterações endócrinas, clínicas e metabólicas, as quais são relevantes para

a abordagem diagnóstica e terapêutica das alterações deste período da vida, e o divide em

três fases: fase pré-menopausal, a qual inicia no final do menacme e se estende até o

momento da menopausa; fase perimenopausal, que abrange o duplo período de dois anos,

que precedem e sucedem a menopausa; fase pós menopausal, a qual inicia-se na menopausa

e finda na senectude.3

É de suma importância ressaltar que estamos vivenciando um crescente aumento na

expectativa de vida. Em 2003, a esperança de vida estimada ao nascer no Brasil, para

ambos os sexos, subiu para 71,3 anos, o que corresponde a um aumento de 0,8 anos em

relação à de 2000 (70,5 anos).4 O atual aumento da expectativa de vida implica num

crescimento do número de mulheres que passam grande parte de sua vida em

hipoestrogenismo.5

Embora tenha ocorrido um aumento no tempo em que se permanece no climatério, a

época atual da menopausa, em torno de 50 anos, não se alterou desde a antiguidade. As

mulheres da Grécia antiga alcançavam a menopausa com a mesma idade com que alcançam

as mulheres atualmente, com a transição sintomática para a menopausa usualmente

iniciando em torno de 45,5 a 47,5 anos.6
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O climatério nem sempre é sintomático; quando presentes, os sintomas constituem a

síndrome climatérica. Seus sintomas têm origem na deficiência estrogênica, no

envelhecimento, e na dinâmica psicológica dependente da estrutura da personalidade e do

ambiente sociocultural de cada mulher.5 Decorrente desses eventos, têm-se as

manifestações clínicas do climatério: neurogênicas (ondas de calor, sudorese, calafrios,

palpitações, cefaléia, tonturas, parestesia, insônia, fadiga, falta de memória); psicogênicas

(depressão, ansiedade, irritabilidade, redução da libido); metabólicas (osteoporose,

aterosclerose); mamárias (mastalgia); urogenitais (dispareunia, prurido vulvar, sangramento

uterino anormal, sangramento pós menopausa, síndrome uretral, incontinência urinária de

esforço, secura vaginal); ósteo-músculo-articulares (ostealgia, atralgia, mialgia);

tegumentares (atrofia epidérmica).7

Os sintomas mais característicos da síndrome climatérica estão compreendidos entre

as manifestações neurogênicas. Eles costumam ser mais desagradáveis à noite, o que por

sua vez determina agitação, insônia e fadiga.8 A explicação para a ocorrência das ondas de

calor ainda não está totalmente definida. Sabe-se que não há correlação entre os níveis

absolutos das concentrações de estrogênios e a ocorrência de sintomas vasomotores; por

outro lado, as ondas de calor freqüentemente ocorrem durante o tratamento com certas

drogas que apresentam efeito antiestrogênico ou que diminuem o efeito dos estrógenos

circulantes.9 

Entre as manifestações psicogênicas, especula-se que seja possível que as limitações

impostas pela forte deficiência estrogênica (tais como atrofia genital, acentuadas ondas de

calor e queixas urinárias) possam influir desfavoravelmente no estado emocional da

mulher. A deficiência de estrogênio determina insegurança, o que pode acarretar problemas

psíquicos e interferir com o relacionamento familiar, com a adaptação sexual e a integração

social.5

Entre as manifestações metabólicas ocorridas durante o climatério, deve-se dar

especial atenção às alterações ocorridas nos metabolismos lipídico e ósseo.

Os hormônios sexuais podem influenciar o metabolismo lipídico e induzir

alterações nas apolipoproteínas, as quais constituem a parte protéica do sistema de

transporte dos lipídeos. Em função da queda dos estrógenos, ocorre menor síntese de

apolipoproteínas, menor depuração sanguínea dessas apolipoproteínas, e em condições de
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equilíbrio, a influência sobre a depuração é mais relevante do que a diminuição da síntese

hepática e intestinal. Os aumentos de colesterol de muito baixa densidade (VLDL), e de

colesterol de baixa densidade (LDL) estão relacionados com o aumento do risco para

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, enquanto que o aumento do colesterol de

alta densidade (HDL) tem um efeito oposto. Os estrogênios atuam indiretamente sobre o

perfil lipídico, eles aumentam o HDL e reduzem o LDL, melhorando o metabolismo

glicídico e diminuindo a resistência à insulina, reduzindo a pressão arterial.10

Com relação ao metabolismo ósseo deve-se lembrar que ocorre perda de massa

óssea em ambos os sexos durante o processo de envelhecimento. Entretanto, essa perda

óssea é mais considerável e as fraturas osteoporóticas são mais comuns entre as mulheres,

devido à maior reabsorção óssea já presente no início da deficiência estrogênica. A dor

lombar costuma ser o sintoma mais comum da fratura osteoporótica da coluna lombar, e os

sinais mais comuns são perda de altura e cifose.11 Por outro lado, a fratura de colo de fêmur

é a fratura mais grave, resultando em grande morbidade e elevada taxa de mortalidade,

decorrentes das complicações relacionadas à imobilização prolongada da paciente, levando

a complicações trombóticas e pulmonares.12

Mulheres que apresentam síndrome climatérica também se queixam de sintomas

relacionados à atrofia genital, tais como dispareunia, secura vaginal e prurido vulvar.13 

Os ciclos menstruais sofrem alterações em regularidade e características do fluxo na

transição menopáusica. Essas alterações são devidas à redução da população folicular e

resistência dos folículos remanescentes à ação das gonadotrofinas, especialmente ao FSH.14

O período perimenopáusico é caracterizado por uma seqüência de ciclos anovulatórios, e

conseqüentemente intervalos menstruais irregulares (transição menopáusica). Pode-se ter,

nesse período, ciclos de intervalos curtos ou longos, bem como a ocorrência de hemorragia

uterina ou a diminuição gradativa do fluxo menstrual, que por fim culmina na menopausa.15

Dentre os sintomas urinários, destaca-se a incontinência urinária de esforço, por ter

grande impacto social e psicológico, sendo um dos principais problemas que afligem as

mulheres na pós-menopausa, ao lado de sintomas como urgência miccional e disúria.

Alguns mecanismos responsáveis pela continência urinária são estrogênio-dependentes, em

particular o tônus e o trofismo do assoalho pélvico, o tecido colágeno, o trofismo da
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mucosa uretral, o coxim vascular peri-uretral, número e sensibilidade dos receptores alfa-

adrenérgicos da uretra. Descrevem-se receptores de estrogênios e de progesterona no trato

urinário inferior e assoalho pélvico da mulher, caracterizando essas estruturas como sendo

hormônio-dependentes, sofrendo conseqüências decorrentes do hipoestrogenismo.16

As indicações e contra-indicações da terapia hormonal (TH) estão em amplo debate

atualmente. Sabe-se que o uso de estrógeno isolado ou associado à progesterona tem sido

bastante útil no tratamento dos sintomas climatéricos, especialmente das ondas de calor.

Aliviando esse sintoma, também se alcança uma melhora na qualidade do sono e do humor

das pacientes.9 Alguns tipos de TH estão associados ao aumento da freqüência de atividade

sexual, aumento da lubrificação vaginal, tendo como conseqüência o aumento do desejo e

da satisfação sexual das pacientes. Esses fatos associados ao alívio dos sintomas

vasomotores promovem aumento da qualidade de vida das pacientes.13 

Por outro lado, sabe-se que não existem ainda evidências clínicas que suportem o

uso de TH para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, e que a eficácia do uso de

estrogênio isolado para prevenção primária ainda está sob investigação.17 

Sabe-se também que o uso de TH ainda é controverso para aquelas mulheres com

risco de desenvolver câncer de mama. Alguns estudos sugerem inclusive um aumento no

risco para a ocorrência de câncer de mama com o uso da TH, além de contra-indicar seu

uso naquelas mulheres com história pessoal ou de alto risco para o desenvolvimento de

câncer de mama.10

Em contrapartida, está demonstrado que a TH auxilia no aumento da densidade

mineral óssea e diminui o risco para ocorrência de fraturas osteoporóticas 18 

Convém lembrar também que os consensos atuais recomendam que  se evite o uso de

TH em mulheres com história de eventos tromboembólicos e nas de alto risco para o

desenvolvimento de tromboembolismos (ex.: períodos prolongados de imobilização).19

O número de mulheres passando pelo climatério e suas conseqüências em termos de

perda óssea, sintomas cognitivos, doenças cardiovasculares e sintomas urogenitais são

enormes, e as conseqüências pessoais, sociais e econômicas  de se ignorar essas mudanças

são imensas.20 Os efeitos da carência hormonal são diferentes para cada mulher, e as

necessidades preventivas ou terapêuticas podem se modificar ao longo do tempo,

dependente das condições de saúde e de bem-estar individuais. Portanto, conhecer as
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características clínicas e epidemiológicas, bem como as comorbidades das mulheres que

procuram o Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário da Universidade Federal

de Santa Catarina torna-se essencial para o melhor entendimento de suas necessidades

preventivas, assistenciais e terapêuticas. 
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2. OBJETIVO

Este trabalho tem por objetivo delinear o perfil clínico de pacientes atendidas no

Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa

Catarina, no período compreendido entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2003.
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3. MÉTODOS

Este é um estudo retrospectivo, descritivo, não controlado. 

A população de estudo foi formada por mulheres atendidas no Ambulatório de

Climatério do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, situado em

Florianópolis, no período compreendido entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2003.

As informações foram obtidas através da avaliação dos prontuários dessas pacientes,

encontrados no Serviço de Arquivo Médico Estatístico (SAME) do referido hospital.

Para que a pesquisa fosse conduzida apropriadamente, foram utilizados os seguintes

critérios de inclusão: mulheres maiores de 40 anos, com registro de uma ou mais consultas

(verificado através do SAME) no Ambulatório de Climatério no período citado. Foram

excluídas as pacientes que possuíam história de menopausa precoce (antes dos 40 anos) ou

climatério cirúrgico precoce (antes dos 40 anos).

Neste estudo foram analisados os seguintes aspectos: idade, raça (dividida em

branca, negra e amarela), profissões, hábitos (tabagismo e etilismo), paridade, partos

vaginais, cesarianas, abortos, idade da menarca, idade da menopausa, história de

histerectomia e salpingo-ooforectomia bilateral (SOB), sintomatologia do climatério,

comorbidades, antecedentes mórbidos pessoais e familiares, trofismo genital, perfil

lipídico, e uso de TH (apêndice 1).

Para o cálculo da média de idade da ocorrência da menopausa, utilizou-se apenas os

dados das pacientes com menopausa natural, sendo excluídas as que foram submetidas à

histerectomia e/ou SOB antes dos 40 anos. 

A menopausa foi definida como a ausência de menstruações por 12 meses

consecutivos.2 

Foram considerados sintomas climatéricos: ondas de calor, disúria, melancolia,

ansiedade, depressão, falta de memória, dispareunia, dor em baixo ventre, irritabilidade,

sudorese, tonturas, mialgia, insônia, artralgia, sinusorragia, cefaléia, fadiga mental,

palpitação, zumbido, incontinência urinária, diminuição da libido, alteração da

menstruação, dor lombar, parestesia, fadiga, mastalgia, náuseas e prurido vulvar.
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As comorbidades pesquisadas na história das pacientes foram: coronariopatia,

hipertensão arterial sistêmica, lupus eritematoso sistêmico, varizes de membros inferiores,

hepatopatias, miocardiopatias, diabetes melito, nefropatias, tromboembolismo ativo,

epilepsia, dislipidemia, osteoporose, obesidade, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Os

antecedentes pessoais pesquisados foram: trombose venosa profunda, tromboembolia

pulmonar, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, curetagem uterina,

neoplasias, câncer de colo de útero e câncer de mama. Pesquisaram-se os seguintes

antecedentes familiares: infarto agudo do miocárdio, dislipidemia, diabetes melito,

neoplasias, osteoporose, hiperplasia de adrenal, doença cardiovascular, doença auto-imune

e câncer de mama.

O trofismo genital foi considerado a partir de dados do exame físico realizado pelo

médico assistente.

Em relação ao perfil lipídico, descreveram-se as médias das taxas de colesterol total,

colesterol de baixa densidade (LDL-colesterol), colesterol de alta densidade (HDL-

colesterol) e triglicerídeos através dos primeiros valores obtidos no período climatérico

(classificação laboratorial,18 apêndice 2). 

Para o armazenamento dos resultados e posterior análise foi utilizado o programa de

computação Microsoft EXCEL, versão 2002 para Windows XP. Foram utilizadas medidas

descritivas e de distribuição, representadas por média, mediana, desvio padrão (DP),

valores máximo e mínimo, 1º e 3º quartis (Q1 e Q3 respectivamente).

Este trabalho foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da

Universidade Federal de Santa Catarina em 10 de maio de 2004, e aprovado sob parecer nº

175/2004 em 07 de junho de 2004.
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4. RESULTADOS

Foram encontrados registros de 190 pacientes com consultas no período estipulado,

sendo que dez destas pacientes não preencheram os critérios de inclusão, resultando numa

amostra total de 180 pacientes estudadas. 

A idade observada no grupo em estudo variou de 40 a 78 anos, com média de 54,6

anos; DP ± 7,0; mediana: 54; Q1: 50; Q3: 58,2. (tabela 1)

Na amostra estudada, verificou-se que 40 pacientes (22,2%) ainda não eram

menopausadas. Entre elas, as idades variaram de 42 a 57; média: 49,1 anos; com DP de

±4,0; mediana de 48,5 anos; Q1: 46; Q3: 51,5. (tabela 1)

Entre as menopausadas, observaram-se idades que variaram de 40 a 58 anos para a

ocorrência da menopausa; média de 48,8 anos; DP ±4,1; mediana: 49; Q1: 46; Q3: 52.

(tabela 1)

Em relação à menarca, não se encontrou esse registro em 51 prontuários. Entre os

129 registros, encontrou-se média de 13,5 anos para a ocorrência da menarca, com idades

que variaram de 09 a 18 anos; mediana: 14; DP ±1,7; Q1: 13; Q3: 14. (tabela 1)

Quanto à história gineco-obstétrica das pacientes, notou-se que dez delas não

tinham qualquer registro. As 170 pacientes restantes apresentaram uma média de 4,3

gestações por mulher. Dentre as gestações, 67,7% foram partos normais; 16,5% foram

cesarianas; 16,1%  foram abortos. (tabela 1)
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Tabela 1 – Distribuição de variáveis: idade, idade das pacientes não
menopausadas, idade das menopausadas, gestações, partos normais,
cesarianas, abortos, menarca de pacientes atendidas no Ambulatório de
Climatério conforme parâmetros descritivos.

Variáveis
valor

mínimo

valor

máximo
média mediana DP Q1 Q3

Idade 40 78 54,6 54,0 ±7,0 50,0 58,2

não

menopausadas
42 57 49,1 48,5 ±4,0 46,0 51,5

Menopausadas 40 58 48,8 49,0 ±4,1 46,0 52,0

Menarca 09 18 13,5 14,0 ±1,7 13,0 14,0

Gestações 0 14 04,3 4,0 ±2,7 03,0 5,0

partos normais 0 13 02,9 2,0 ±2,7 0,2 4,0

cesarianas 0 04 0,7 0 ±1,0 0 1,00

abortos 0 06 0,7 0 ±1,0 0 1,0

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

Em relação à etnia das pacientes, 93,3% dessas mulheres eram brancas; 6,1% eram

da raça negra;  0,5% eram da raça amarela. (tabela 2) 

A respeito das atividades profissionais desenvolvidas durante o climatério, 65,0%

referiram exercer atividades domésticas (donas de casa, faxineiras, diaristas); 9,4%

trabalhavam como profissional de enfermagem; 5,5% como costureiras; 3,3% como

professoras;  15,0% exerciam outras profissões. (tabela 3) 
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Tabela 2 – Distribuição da etnia das pacientes atendidas no Ambulatório de
Climatério.
Cor n %

Branca 168 93,3

Negra 11 06,1

Amarela 01 0,5

Total 180 100

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

Tabela 3 – Distribuição das atividades profissionais exercidas pelas pacientes
atendidas no Ambulatório de Climatério.
Atividade n %

Doméstica 117 65,0

Profissional de enfermagem 17 09,4

Costureira 10 05,5

Professora 06 03,3

Outras* 27 15,0

Total 180 100

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

* outras profissões: jornalista, copeira, técnica de laboratório, secretária, lavradora, auxiliar de produção,

vendedora, manicure, massagista, cabeleireira

Quanto ao tabagismo, 86,1% negaram esse hábito. (figura 1) Entre as que admitiram

tabagismo, encontrou-se uma média de 10,7 cigarros fumados ao dia. Apenas uma paciente

referiu etilismo (0,5%).
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86% - Não 
tabagistas

14% - Tabagistas

Figura 1 – Hábito de fumar entre as pacientes atendidas no Ambulatório de Climatério

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 2003
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Com relação aos antecedentes cirúrgico-ginecológicos, encontrou-se registro de

12,7% das pacientes submetidas à histerectomia; 6,6% submeteram-se a SOB e

histerectomia; 0,5% sofreram apenas SOB;  80,0% das pacientes não possuíam registro

dessas cirurgias. (tabela 4) 

Tabela 4 – Distribuição das cirurgias previamente realizadas nas pacientes
atendidas no Ambulatório de Climatério.
Cirurgia n %

Histerectomia 23 12,7

Histerectomia e SOB 12 6,6

Apenas SOB 01 0,5

Não realizaram cirurgia 144 80,0

Total 180 100

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

Em relação aos sintomas climatéricos, 75,5% apresentaram ondas de calor; 62,2%

apresentaram distúrbios menstruais; 56,6% queixaram-se de cefaléia; 42,2% apresentaram

sintomas depressivos. Apenas três pacientes (1,6%) não referiram nenhuma queixa clínica.

(tabela 5)
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Tabela 5- Sintomas climatéricos referidos pelas pacientes atendidas no
Ambulatório de Climatério
Queixas Clínicas % n

Ondas de calor 75,5 136

Distúrbio menstrual 62,2 112

Cefaléia 56,6 102

Sintomas depressivos 42,2 76

Irritabilidade 41,1 74

Insônia 38,3 69

Dor em baixo ventre 38,3 69

Parestesia 35,5 64

Ansiedade 33,3 60

Dispareunia 32,7 59

Artralgia 30,5 55

Mastalgia 28,3 51

Tonturas 26,6 48

Dor lombar 26,6 48
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Incontinência urinária 25,0 45

Disúria 24,4 44

Redução de libido 18,3 33

Prurido vulvar 17,2 31

Fadiga 16,6 30

Náuseas 15,5 28

Palpitações 13,8 25

Melancolia 9,4 17

Sudorese 7,2 13

Perda de memória 5,5 10

Fadiga mental 4,4 08

Zumbido 4,4 08

Sinusorragia 3,8 07

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

Com relação às comorbidades presentes, foram encontrados os seguintes resultados:

46,1% com hipertensão arterial sistêmica; 28,3% com dislipidemia; 16,1% com varizes de

membros inferiores. Nenhuma das pacientes possuía registro de hepatopatia, epilepsia ou

de tromboembolismo ativo. Constatou-se que 38 pacientes não possuíam registro de

comorbidades (21,1%). (tabela 6)

Quanto aos antecedentes pessoais, foram encontrados os seguintes resultados:

15,0% foram submetidas à curetagem uterina; 2,2% com história pregressa de trombose;

2,2% com história de acidente vascular encefálico. Nenhuma das pacientes apresentou

registros de câncer de mama. Foi verificado que 117 pacientes (65,0%) não possuíam

registro algum de antecedentes mórbidos. (tabela 7)

Tabela 6 – Distribuição das comorbidades de pacientes atendidas no
Ambulatório de Climatério.
Comorbidades n %

Hipertensão Arterial Sistêmica 83 46,1

Dislipidemia 51 28,3
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Varizes de membros inferiores 29 16,1

Diabetes melito 24 13,3

Obesidade 20 11,1

Doenças Cardiovasculares 19 10,5

Endocrinopatias 18 10,0

Osteoporose 18 10,0

Lupus eritematoso sistêmico 03 1,6

Nefropatia 02 1,1

Outras* 34 18,8

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

* Outras comorbidades: esquizofrenia, colelitíase, doença do refluxo gastroesofágico, toxoplasmose ocular,

osteoartrose, neurofibromatose, condiloma acuminado, artrite reumatóide, endometriose, doença pulmonar

obstrutiva crônica, anemia falciforme, eritema nodoso, glaucoma, depressão maior, fibromialgia, psoríase,

transtorno do pânico.

Tabela 7 – Distribuição dos antecedentes mórbidos pessoais apresentados
pelas pacientes atendidas no Ambulatório de Climatério.
Antecedentes Pessoais n %

Curetagem uterina 27 15,0

Trombose 04 2,2

Acidente vascular encefálico 04 2,2

Câncer de colo uterino 03 1,6

Câncer em outros sítios 03 1,6

Dislipidemia 03 1,6

Infarto agudo do miocárdio 02 1,1

Embolia pulmonar aguda 01 0,5

Outros* 17 9,4

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

* Outros antecedentes: mola hidatiforme, eclâmpsia, tuberculose, edema agudo de pulmão, litíase renal, febre

reumática, apendicite, hanseníase, labirintopatia, artralgias. 
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A respeito dos antecedentes familiares, encontrou-se uma maior prevalência de

hipertensão arterial sistêmica, 29,4%; seguida por diabetes melito, 25,5%; e doença

cardiovascular, 24,4%. Nenhuma das pacientes possuía registro de antecedente familiar de

hiperplasia de adrenal, bem como de doença auto-imune. Foi constatado que 65 pacientes

(36,1%) não possuíam registros de antecedentes mórbidos familiares. (tabela 8)

Tabela 8 – Distribuição dos antecedentes mórbidos familiares apresentados
pelas pacientes atendidas no Ambulatório de Climatério.
Antecedentes Familiares n %

Hipertensão arterial sistêmica 53 29,4

Diabetes melito 46 25,5

Doença cardiovascular 44 24,4

Câncer (exceto de mama) 41 22,7

Câncer de mama 18 10,0

Acidente vascular encefálico 08 4,4

Infarto agudo do miocárdio 07 3,8

Osteoporose 02 1,1

Outros* 9 5

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

* Outros antecedentes familiares: neurofibromatose, tireoideopatia, hanseníase, tuberculose, artrite

reumatóide



25

Quanto ao estado do trofismo genital observado durante o exame físico, encontrou-

se registro desse achado em 78 prontuários, sendo que 21 eram descritos como eutróficos

(26,92%), e 57 eram descritos como hipotróficos ou atróficos (73,07%). (figura 2)

27% - Eutrófico

73% - Hipotrófico 
ou atrófico
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Figura 2 – Descrição do trofismo genital de pacientes atendidas no Ambulatório de Climatério (n= 78)

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

Quanto ao perfil lipídico, foram encontrados os seguintes valores: média de

224,5mg/dl para colesterol total, média de 48,6mg/dl para HDL – colesterol, média de

152,2mg/dl para LDL – colesterol, média de 126,0mg/dl para triglicerídeos. (tabela 9)

Tabela 9 - Distribuição das variáveis colesterol total, LDL – colesterol, HDL –
colesterol de pacientes atendidas no Ambulatório de Climatério conforme
parâmetros descritivos.

Variáveis

valor

mínimo

(mg/dl)

valor

máximo

(mg/dl)

média

(mg/dl)

mediana

(mg/dl)
DP Q1 Q3

Colesterol

Total
128,0 364,0 224,5 221,0 41,8 196,0 251,2

LDL-

Colesterol
67,8 274,0 152,2 148,8 41,2 125,4 173,0
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HDL-

Colesterol
28,0 94,0 48,6 46,0 11,8 40,0 57,0

Triglicerídeos 27,0 428,0 126,0 108,0 68,2 88,0 150,2

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003

Por fim, analisou-se a presença de TH, entre as pacientes. Verificou-se que 80% das

pacientes eram usuárias ou ex-usuárias de TH, enquanto que 20% delas não haviam

iniciado TH até então. (figura 3)

80% Usuárias e 
ex-usuárias de 

TH

20% Não 
iniciaram TH

Figura 3 – Distribuição conforme uso atual e passado de TH de pacientes atendidas no Ambulatório de

Climatério

Fonte: Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário – UFSC, 01 de janeiro a 30 de junho de 2003



28

5. DISCUSSÃO

É sabido que mais de um milhão de mulheres entram na menopausa a cada ano,

sendo que a maioria delas irá experimentar os efeitos desagradáveis da síndrome

climatérica, tendo como conseqüência a redução de sua qualidade de vida.8

As modificações físicas e psicológicas pelas quais passam as mulheres nesse

período de suas vidas levam-nas a procurar cada vez mais os serviços de saúde, dessa forma

é imprescindível que se conheça a fundo essas pacientes.

Um estudo americano em 2004 encontrou população predominantemente branca

(94%), o que é semelhante aos resultados encontrados neste trabalho.22 Temos que

considerar que o estado de Santa Catarina é formado predominantemente por pessoas

brancas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando que a

população desse estudo segue a mesma proporcionalidade.4

Oliveira et al, em 2002, num estudo transversal em Cuiabá, verificaram que a

maioria das pacientes de sua amostra eram dedicadas às atividades domésticas, o que

concorda com os resultados encontrados em nosso estudo.23
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Em 2000, Raskin et al verificaram que 24% de suas pacientes eram tabagistas.11

Esse dado é superior ao encontrado em nosso estudo, sendo que a discordância pode ser

devida ao fato de que o tabagismo é uma característica comportamental, e sua mudança

pode sofrer influências regionais.

Obermeyer et al, em 2004, encontrou grande prevalência de distúrbios do sono,

seguido por cefaléia, ondas de calor e artralgias.22 Esses dados são semelhantes às queixas

climatéricas apresentadas pelas pacientes de nosso estudo, sendo que nesse caso, verificou-

se grande prevalência de sintomas vasomotores, seguido por distúrbios menstruais e

sintomas urinários. 

Outros sintomas, no entanto, não foram semelhantes aos encontrados na literatura,

podendo-se citar a redução de memória, que nesse estudo esteve presente em apenas 5,5%

das pacientes, mas que mostrou-se de grande prevalência no mesmo estudo de Obermeyer

et al (46%) em 2004.22 Da mesma maneira, um estudo japonês, conduzido por Kasuga et

al24 (2004) encontraram maior prevalência de fadiga, seguido por perda de memória,

irritabilidade e sudorese. Em 2004, num estudo de coorte prospectivo, Gracia et al

encontraram valores superiores para redução de libido quando comparados ao nosso estudo

(27% contra 18,3%).25

Estas diferenças entre os estudos reforçam a idéia de que os sintomas climatéricos

resultam da combinação de alterações físicas, influências culturais, percepções e

expectativas individuais.5

Guarisi et al,26 em 2001 estudaram exclusivamente a incontinência urinária de

esforço, e encontraram uma taxa de 30,7% dessa alteração entre suas pacientes.

Ushiroyama et al,27 em 1999, encontraram 26% de presença de incontinência urinária em

sua amostra. Os valores encontrados em nosso trabalho são semelhantes aos da literatura,

pois 25% de nossas pacientes apresentaram essa queixa. As diferenças nos percentuais

podem estar relacionadas ao fato de que o primeiro trabalho tinha como objetivo central a

investigação de incontinência urinária de mulheres em suas residências. 

Noord et al,28 em 1997 encontraram ocorrência de menopausa em média aos 50,1

anos; em 2000, van Wayenburg et al29 encontraram média semelhante, 49 anos de idade,

bem como Costa-Paiva et al,30 que em 2003 também encontraram valores semelhantes
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(45,9 anos de idade), o que demonstra que o valor encontrado para a ocorrência da

menopausa em nosso estudo está em concordância com a literatura atual. 

A idade média para ocorrência da menarca encontrada nessa amostra é semelhante à

média encontrada por Oliveira et al,23 13,2 anos. Esse dado também concorda com os

resultados encontrados por Noord et al28 (13,8 anos), num estudo americano de coorte

prospectivo, em 1997. 

Faúndes et al31 em 1998, em Campinas,  encontraram média de 3,9 gestações por

mulher, semelhante ao encontrado em nosso estudo. No entanto, nosso trabalho obteve

média inferior à encontrada por Oliveira et al23 em 2000 em Cuiabá (5,4 gestações por

mulher). Este mesmo autor explica que as diferenças entre os resultados podem ser devidas

à baixa escolaridade e à desinformação daquelas mulheres acerca dos métodos

contraceptivos quando se encontravam em fase reprodutiva. Dessa forma, nossos resultados

podem indicar melhores condições de vida, maior facilidade de acesso aos serviços de

saúde e maior acesso às informações sobre planejamento familiar em Florianópolis-SC.

Oliveira et al,23 em 2002, encontraram porcentagem de histerectomias

(acompanhadas ou não de SOB) semelhante à porcentagem verificada em nosso estudo

(20,5%), bem como semelhança quanto à porcentagem isolada de SOB (6,9%). Enquanto

isso, Vessey et al,32 num estudo britânico em 1992, encontraram valores para histerectomia

inferiores a estes dados, provavelmente por aquela amostra ter sido formada apenas por

mulheres de 25 a 39 anos de idade. Todavia, o estudo de Vessey et al fez uma estimativa de

que 20% das mulheres britânicas sofreriam histerectomia até os 55 anos de idade, sendo

esse último dado semelhante ao encontrado neste trabalho.32

Raskin et al,11 em 2000 encontraram 34,0% de prevalência de obesidade; 46,5% de

diabetes melito; 46% de hipertensão arterial. Esse trabalho, por ter estudado a hipertensão

arterial e o diabetes melito num grupo que continha exclusivamente mulheres obesas,

encontrou índices maiores dessas patologias quando comparados ao nosso estudo, visto que

tais enfermidades são mais freqüentes em grupos obesos, o que difere de nossa amostra

pois esta foi formado por um grupo heterogêneo. Mokdad et al,33 em 1999, através de um

estudo transversal, encontrou prevalência de 17% de obesidade numa população americana,

valor superior, mas próximo ao valor encontrado nesse trabalho.
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Nicolau et al,34 em 1998, encontrou em seu estudo níveis de colesterol total

inferiores aos resultados obtidos em nossa amostra (187,4mg/dl para mulheres entre 40 e 49

anos; 198,3mg/dl para mulheres entre 50 e 59 anos; 207,2mg/dl para mulheres acima de 60

anos). Essa discordância entre os resultados talvez reflita a diferença existente entre os

hábitos alimentares existentes entre as duas regiões, além de ressaltar a importância da

influência genética sobre os níveis de colesterol35. Por outro lado, esse mesmo estudo

obteve dados semelhantes quanto aos níveis de HDL – colesterol (47,3 para mulheres entre

40 e 49 anos, 49,5 para aquelas entre 50 e 59 anos, e 48,1 para mulheres acima de 60 anos).

Os dados encontrados em nosso estudo (especialmente colesterol total e LDL-colesterol)

são preocupantes, tendo em vista que o perfil lipídico tem relação direta com o

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, com conseqüente aumento da morbidade e

mortalidade dessas pacientes.36,37

Grodstein et al38, em 2000 num estudo observacional prospectivo observou que

44,3% de sua amostra não havia iniciado a TH até então; 32,8% eram usuárias atuais, e

22,9% eram ex-usuárias. Brenann et al,39 em 2004, encontraram porcentagem menor de

mulheres usuárias e/ou ex-usuárias de TH, 11,4% e 23,3% respectivamente. Em nosso

estudo apenas 20% delas nunca haviam utilizado tal terapia. Essa disparidade pode ser

devida ao fato de que em nosso estudo a amostra foi composta por mulheres que

procuraram serviço médico especializado, enquanto que no estudo conduzido por Brenann

et al, a pesquisa foi conduzida através de entrevistas domiciliares. Já no trabalho

desenvolvido por Grodstein et al, realizaram-se entrevistas a partir de 1976, e os dados

foram atualizados a cada dois anos. 

Os dados referentes às causas de suspensão e/ou abandono da TH não foram

analisados pois não havia informações consistentes nos prontuários acerca dessas

particularidades. 

Percebe-se que o uso de TH deve ser individualizado, informando as pacientes sobre

os benefícios e as limitações da TH, considerar seus desejos e preocupações, conhecer os

fatores de risco para as doenças mais prevalentes dessa faixa etária, atuar sobre esses

fatores de risco, avaliar a presença e a intensidade das queixas apresentadas, e pesar os

riscos e benefícios do uso da TH para cada paciente.
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Deve-se ressaltar que as diferenças observadas entre este e os outros estudos devem-

se possivelmente à natureza do mesmo, aos critérios adotados nos processos de seleção, e

aos hábitos das participantes. Além disso, por se tratar de um estudo hospitalar que avaliou

um grupo selecionado de mulheres, em um curto período de tempo, recomenda-se cautela

na interpretação dos resultados. 

É sabido que estes dados não são extrapoláveis para a população geral pois

necessitamos de estudos maiores, observacionais, mais representativos da população para

traçarmos de forma mais consistente o perfil das mulheres climatéricas. 

Entretanto, o perfil traçado nos permite colaborar com a literatura, além de servir

como auxílio para o próprio clínico, para que este possa agir de forma mais ativa nas

necessidades preventivas e terapêuticas de suas pacientes. 

6. CONCLUSÕES

1. As mulheres que procuram o Ambulatório de Climatério do Hospital Universitário,

têm, em média, 54 anos, são brancas, exercem predominantemente atividades

domésticas e não fumam.

2. Grande parte delas são menopausadas, tendo atingido essa etapa em torno de 49

anos. A menarca, em média, ocorreu aos 13 anos, 

3. A maioria delas é multípara (tendo em média 4 filhos). 

4. Em torno de 20% possui registros de histerectomia e/ou SOB; entre essas, a maior

parte têm história de histerectomia isoladamente.

5. Possuem como principais queixas climatéricas: ondas de calor, distúrbios

menstruais, cefaléia, sintomas depressivos, irritabilidade e insônia.

6. Durante o climatério apresentam algumas comorbidades, dentre elas destacam-se:

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, varizes de membros inferiores, diabetes
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melito, obesidade e osteoporose; além de história familiar positiva para hipertensão

arterial, diabetes melito e doença cardiovascular.

7. A maioria da amostra é composta por usuárias e ex-usuárias de TH.
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APÊNDICE 1

Ficha de coleta de dados: “Perfil clínico de pacientes do Ambulatório de Climatério do

Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina”

Registro Idade Profissão

Raça branca (  )  amarela (  )   negra (  )

DUM

Tabagismo: (  ) sim  (  ) não cigarros por dia:

Etilismo: (  ) sim  (  ) não

História Gineco-obstétrica

Gesta PN PC A Fórcipe

Menarca

Queixas Climatéricas (ausente 0, presente 1)

ondas de calor irritabilidade fadiga mental

parestesia disúria sudorese

palpitação fadiga melancolia

tonturas zumbido mastalgia

ansiedade incontinência urinária náuseas

depressão prurido vulvar diminuição libido

insônia falta de memória artralgia

dispareunia          sinusorragia distúrbio menstrual 

dor baixo ventre cefaléia dor lombar

Comorbidades
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(  ) coronariopatia (  ) hepatopatia (  ) nefropatia

(  ) HAS (  ) miocardiopatia (  ) tromboembolismo ativo

(  ) lupus (  ) DM (  ) epilepsia

(  ) varizes (  ) osteoporose (  ) dislipidemia

(  ) outras (  ) obesidade (  ) hipotireoidismo

(  ) hipertireoidismo

Antecedentes mórbidos pessoais

(  ) trombose (  ) câncer (  ) AVC

(  ) dislipidemia (  ) IAM (  ) Ca de Colo uterino

(  ) embolia (  ) Ca de mama (  ) curetagem uterina

(  ) outras neoplasias (  ) outros

Antecedentes mórbidos familiares

(  ) IAM (  ) câncer (  ) D. cardiovascular

(  ) dislipidemia (  ) osteoporose (  ) D. auto-imune

(  ) DM (  ) hiperplasia adrenal (  ) câncer de mama

(  ) outros (  ) HAS

Trofismo genital 

(  ) eutrófico (  ) hipotrófico / atrófico

Níveis de Colesterol (mg/dl)

Col. total: HDL-Col.: LDL-Col.: Tgl.:

Terapêutica

 (  ) nunca fez TH (  ) usa ou já usou TH

ANEXO 1
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lípides valores categoria

Colesterol total < 200

200 – 239

≥ 240

Ótimo

Limítrofe

Alto

LDL - Colesterol < 100

100 – 129

130 – 159

160 – 189

≥ 190

Ótimo

Desejável

Limítrofe

Alto

Muito alto

HDL - Colesterol < 40

> 60

Baixo

Alto

Triglicerídeos < 150

150 – 200

200 – 499

≥ 500

Ótimo

Limítrofe

Alto

Muito alto

Fonte: Prevenção da aterosclerose – Dislipidemia. Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira e

Conselho Federal de Medicina 2001;03. 
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