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1.Introdução e justificativa 

A partir da pesquisa, “ATENÇÃO ÀS MULHERES NO PERÍODO DO 

CLIMATÉRIO: a construção de diálogos com profissionais de saúde no município de 

Santos, São Paulo” apresentada ao Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), desenvolvemos o projeto de 

um produto técnico, sendo este um dos requisitos avaliativos para obtenção do título de 

Mestre em Ensino em Ciências da Saúde. 

A pesquisa foi realizada com uma equipe de Saúde da Família da Região Central 

Histórica de Santos/ SP e com a equipe do Núcleo Ampliado à Saúde da Família- NASF 

durante cinco oficinas no período de 31 de outubro à 19 de dezembro de 2018, utilizando 

a abordagem qualitativa baseada em orientações teórico-metodológicas da pesquisa-

intervenção visando promover um contato direto com o campo de investigação. 

A Região Central Histórica de Santos é considerada uma área de elevada 

vulnerabilidade social apresentando condições de moradia precárias do tipo cortiço e 

ambientes fragilizados com situações de violência, drogas, álcool, entre outras. 

A escolha do tema da pesquisa se deu pela mudança no perfil populacional do 

município com queda na taxa da natalidade, aumento da expectativa de vida e quantidade 

de idosos em Santos/ SP acima da média da região e do Estado de São Paulo e 

especialmente pela busca de uma assistência integral à saúde da mulher considerando as 

mudanças no seu estilo de vida, em que deixaram de se dedicar exclusivamente para as 

tarefas do lar e cuidado com a família, em busca de satisfação profissional e auxílio das 

necessidades da família inclusive no setor financeiro. 

O climatério é um tema que merece atenção nessa perspectiva pois é o momento 

de transição do período reprodutivo para a senilidade ocorrendo na faixa etária de 40 a 65 

anos (FEBRASGO, 2004). Os sintomas decorrentes da queda estrogênica podem, na 

maioria dos casos, ter impacto negativo na vida das mulheres, com repercussões na saúde 

geral da mulher, incluindo sintomas físicos, psicológicos e sexuais.  

Entretanto, segundo Pereira e Siqueira (2009), apesar das grandes conquistas 

alcançadas pelo movimento sanitário brasileiro nos últimos anos em relação à assistência 

a mulher em todas as fases do ciclo vital, a atenção ao climatério ainda é frágil e está 

longe de oferecer um modelo que se preocupe com o cuidado integral. 
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Os resultados dessa pesquisa, apontam que as ações de saúde da mulher na atenção 

básica se baseiam na atenção ao período reprodutivo, exames de rastreamento de câncer 

de mama e do colo do útero, não conseguindo prestar uma assistência integral e 

participativa desse público-alvo. Essas ações fazem parte de indicadores de saúde 

estimulando a atenção em busca de melhores resultados.  

De modo a reforçar o achado da pesquisa, o “produto técnico” será um vídeo a ser 

reproduzido e divulgado nas salas de espera de consultas médicas, na recepção das 

unidades de saúde que possuem aparelho disponível e nos grupos de atividades educativas 

principalmente o hiperdia (hipertensos e diabéticos) que atinge não apenas mulheres mas 

também os homens que são parceiros de vida e precisam compreender e apoiar esse 

momento de vida das mulheres climatéricas.  

A justificativa da criação de um vídeo sobre o climatério como produto do 

Mestrado Profissional é auxiliar as equipes de saúde e usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) na sensibilização e conhecimento do tema, com o objetivo de melhorar o 

planejamento de ações pela equipe local, estimulando a participação popular e 

considerando a demanda dos territórios. A proposta é de criar estratégias de ação nos 

serviços da Atenção Básica com foco na qualidade de vida das mulheres climatéricas. 

A mulher precisa ter conhecimento e se empoderar para buscar soluções que 

colaborem para uma vida mais saudável mas principalmente, conseguir fazer suas 

próprias escolhas em todos os sentidos. 

 

“O reconhecimento da necessidade de se empoderar as 

pessoas e grupos que vivem na pobreza passa a ser 

percebido, com maior ou menor ênfase, como uma 

condição para o sucesso de políticas, programas, ou 

mesmo projetos, por um amplo leque de organizações, 

representantes de diferentes perspectivas políticas, de 

diferentes tamanhos, capacidade de influência e natureza” 

(ROMANO, 2002, p.22). 
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2. Objetivos 

-Utilizar o vídeo como recurso complementar ao conteúdo teórico em atividades 

educativas na Atenção Básica. 

-Contribuir com a visualização de conteúdos novos, favorecendo o processo de 

aprendizagem. 

 

3. Metodologia 

Inicialmente será necessário apresentar a proposta ao Grupo Técnico de Saúde da 

Mulher do município de Santos por ter como uma de suas atribuições, prestar assessoria 

técnica relativa à Saúde da Mulher no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.  

O passo seguinte é apresentar o produto à equipe de gestão da Atenção Básica 

com vistas a realizar capacitação à equipe técnica das policlínicas e aos agentes 

comunitários de saúde. 

A seguir, fazer contato com a equipe de vídeo da Secretaria de Comunicação da 

Prefeitura de Santos para viabilizar a produção do vídeo e posterior replicação do material 

para ser distribuído às 31 unidades de saúde da rede básica e do Instituto da Mulher e 

Gestante. 

Vale salientar que essa equipe produziu anteriormente alguns vídeos referente ao 

Programa Mãe Santista com o objetivo de divulgar as ações do programa tendo boa 

repercussão do material. 

O vídeo poderá ser apresentado no Conselho Municipal de Políticas Públicas para 

Mulheres (COMMULHER) que possui representantes do setor público e da sociedade 

civil visando divulgação e compartilhamento do material. 

Os problemas de saúde existentes na população feminina e a manutenção da 

situação de risco são consequências da falta de acesso às informações e aos serviços de 

saúde, talvez por falta de conhecimento do profissional de saúde, aliada à ausência de um 

processo de envolvimento da própria mulher na discussão e na solução dos seus 

problemas (BRASIL, 1984).  

Esperamos que o material elaborado em forma de vídeo possa ser uma estratégia 

eficaz para a sensibilização dos profissionais de saúde e das mulheres climatéricas sendo 
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o início de boas práticas no âmbito da saúde da mulher e de mudanças nas políticas 

públicas com foco na população de meia-idade e idosa do município de Santos/ SP. 

 

4. Proposta preliminar de conteúdo do vídeo 

➢ Título do vídeo: Você já ouviu falar sobre o climatério? 

 

 O vídeo será narrado por equipe multidisciplinar tornando a apresentação mais 

dinâmica além de aproximar os profissionais de saúde aos usuários. 

 As imagens poderão ser realizadas com personagens reais, usuárias (os) do 

Sistema Único de Saúde (SUS), após devida autorização de imagem, ou com personagens 

de animação em que as narrativas ocorram concomitante com as imagens. 

 Cada categoria profissional abordará o conteúdo de atenção à mulher no 

climatério conforme suas práticas na rede básica. 

 

Profissional de 

saúde 

                     Abordagem sobre o climatério 

 

 

 

 

    Enfermeira 

Iniciará o vídeo com a pergunta: você já ouviu falar sobre o 

climatério? Com o objetivo de chamar a atenção dos expectadores. 

Faz abordagem sobre: 

- Contexto populacional de Santos (aumento da expectativa de vida, 

maior número de mulheres, maior concentração de idosos da região 

da Baixada Santista e do Estado de São Paulo)  

- O papel da mulher no mundo contemporâneo 

- Conceito/ faixa etária de ocorrência do climatério/ principais 

sintomas/ o impacto da síndrome climatérica/ que serviço deve 

procurar? / com quem falar? 

 

Equipe 

multiprofissional 

do NASF 

 

Orientar sobre ações disponíveis na rede e o fluxo para acesso 

Educador físico Abordar sobre a importância da atividade física e quais atividades 

disponíveis  

Nutricionista Orientar sobre dieta saudável, hidratação e manutenção do peso. 

Orienta sobre alguns alimentos ricos em soja 
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Psicólogo 

Orientar sobre os primeiros sinais que podem levar à depressão 

Orientar sobre os grupos de socialização como a terapia 

comunitária e o grupo do “Movimente- se “ 

 

Assistente social 

Orientar sobre atividades que dão prazer e novas possibilidades 

nessa fase da vida 

Abordar sobre a relação com o parceiro (a) e alterações na vida 

sexual 

Terapeuta 

ocupacional 

Orientar como tornar a vida e rotina mais adequada, consciência 

corporal, autonomia de modo a empoderar a mulher, ampliar acesso 

a rede de apoio 

Farmacêutico Orientar sobre as possibilidades de tratamentos (medicamentoso: 

natural ou hormonal)  

 

Médico 

Abordar sobre a utilização da terapia de reposição hormonal, quais 

indicações e contra- indicações 

Atenção as doenças cardiovasculares e osteoporose 

Equipe 

multiprofissional 

Finalizar com a imagem de todos os participantes do vídeo 

fazendo convite para a usuária (o) e familiares procurarem a 

unidade básica de saúde para saber mais sobre o climatério 

 

 Esperamos que essa estratégia (vídeo) possa ser um disparador para discussões 

nas unidades da Atenção Básica e que possibilitem uma aprendizagem significativa tanto 

para profissionais de saúde quanto para as (os) usuárias (os) do SUS, possibilitando a 

atenção às mulheres no climatério em tempo oportuno. 
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