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RESUMO 

 
Dados demográficos revelam que o mundo envelhece de forma acelerada. Neste 

cenário, é importante destacar que os avanços sociais e tecnológicos das últimas 

décadas têm permitido à mulher a possibilidade de assumir um papel mais ativo e 

participativo e viver mais, com uma expectativa de vida maior em relação aos 

homens. No entanto, esse novo papel social também a incumbe de 

responsabilidades financeiras, familiares e profissionais até então assumidas 

exclusivamente pelo homem. Dentre as fases do ciclo vital da mulher, o climatério é 

um período longo que traz repercussões ao seu cotidiano, podendo interferir na sua 

qualidade de vida, com impacto físico, psicológico e social, sendo que são poucas 

as iniciativas voltadas para que elas possam viver melhor esse período da vida, 

especialmente no que se refere à educação em saúde. Visando contribuir com o 

preparo das mulheres para enfrentar esta etapa da vida, o presente estudo tem 

como objetivo elaborar e validar um material educativo a partir da percepção das 

mulheres que estão vivenciando o climatério, opinião de especialistas e a literatura. 

Para tanto, a trajetória metodológica abrangeu: 1ª) Abordagem qualitativa com a 

realização de grupo focal em três cenários de atenção à saúde (UBS, ESF e 

Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia); 2ª) Consulta de opinião à oito 

especialistas na temática climatério; 3ª) Construção do material educativo; 4ª) 

Abordagem quantitativa para a validação do material educativo produzido, utilizando 

o índice de validade de conteúdo, junto ao grupo de especialistas. Somando-se a 

estas etapas foi realizado busca na literatura nas bases de dados, utilizando portais 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – Bireme, Pubmed e Portal Capes, permitindo 

o acesso a revistas indexadas das bases MEDLINE E LILACS para fundamentação 

teórica. A análise dos dados de 24 mulheres na faixa etária dos 40 aos 65 anos 

participantes dos grupos focais pautou-se na técnica de Análise de Conteúdo 

modalidade temática, sendo elaboradas quatro categorias: as mulheres apresentam 

conhecimento deficiente sobre o significado do climatério; os sinais e sintomas 

afetando o cotidiano; a Terapia Hormonal: dúvidas e indicação e enfrentamento do 

climatério por meio de mudanças no estilo de vida. Dentre a opinião dos 

especialistas, obteve-se que o material educativo deveria conter as informações 

sobre as fases do climatério, sua definição e fisiologia; sinais e sintomas; 

sexualidade; métodos contraceptivos; orientação alimentar; exercício físico; dinâmica 



 
 

hormonal; orientações sobre a Terapia Hormonal. A partir destes dados e da busca 

na literatura foi elaborado o material educativo. Ao término, os especialistas 

avaliaram o material educativo na qualidade de juízes, sendo obtido escore igual a 

0,90 para o Índice de Validade de Conteúdo (S-CVI/Ave), indicando um nível 

excelente de concordância entre os juízes. Este resultado indica que o material 

proposto foi validado. Espera-se que este material educativo seja uma ferramenta 

para auxiliar profissionais de saúde na educação em saúde, contribuindo para a 

efetiva implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher.  

 

Palavras-chave: Climatério. Educação em saúde. Qualidade de vida. Menopausa. 



 
 

ABSTRACT 

 

Demographic data show that the world ages at an accelerated rate. In this scenario, it 

is important to highlight that social and technological advances of recent decades 

have allowed women the opportunity to take a more active and participatory role and 

live longer, with a longer life expectancy compared to men. However, this new social 

role also attributes her financial responsibilities, family and work so far carried out 

exclusively by man. Among the phases of the life cycle of women, menopause is a 

long period that brings impact to their daily lives and can interfere with your quality of 

life, physical, psychological and social impact, and few are the initiatives so that they 

can live best period of life, especially with regard to health education. To contribute to 

the preparation of women to face this stage of life, this study aims to develop and 

validate an educational material from the perception of women who are experiencing 

menopause, expert opinion and literature. Therefore, the methodology covered: 1st) 

qualitative approach to conducting focus groups in three health care scenarios (UBS, 

ESF and Clinic of Gynecology and Obstetrics); 2nd) opinion of Consultation of eight 

experts in the subject menopause; 3rd) Construction of educational material; 4th) 

Quantitative approach to the validation of the educational material produced using 

content validity index, with the group of experts. Adding to these steps was 

performed literature search in databases, using portals Virtual Health Library - (BVS) 

Bireme, Pubmed and Capes Portal, allowing access to journals indexed in MEDLINE 

and LILACS for theoretical foundation. The analysis of data from 24 women, aged of 

40 to 65 years, participants in the focus groups was marked in the thematic content 

analysis technique, being developed four categories: women have insufficient 

knowledge about the climacteric; the signs and symptoms affecting the daily life; 

Hormone Therapy: questions and prompt and coping with menopause through 

changes in lifestyle. Among the opinions of experts, it was found that the educational 

material should contain information about the stages of menopause, its definition and 

physiology; signs and symptoms; sexuality; contraceptive methods; nutritional 

guidance; physical exercise; dynamic hormone; guidance on Hormone Therapy. 

From these data and literature search was prepared educational materials. At the 

end, the experts rated the educational material as judges and obtained a score of 

0.90 for the Content Validity Index (CVI-S / Ave), indicating an excellent level of 



 
 

agreement among the judges. This result indicates that the proposed material has 

been validated. This educational material is expected to be a tool to assist health 

professionals in health education, contributing to the effective implementation of the 

National Comprehensive Care Women's Health Policy. 

 

Keywords: Climacteric. Health education. Quality of life. Menopause. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil vem apresentando importante mudança demográfica, caracterizada 

por aumento da população idosa.1 Possui a 5ª maior população mundial, onde 51% 

são mulheres.2 Neste contexto, a população feminina aumenta de forma mais 

acentuada em relação à masculina. Em 2010, o censo demográfico descreveu uma 

relação de 96 homens para cada 100 mulheres,1 com uma expectativa de vida 

estimada em 70,9 anos para os homens e 78,2 anos para as mulheres.3 Espera-se 

com isso, nos próximos anos, um aumento crescente na procura de serviços de 

saúde, especialmente por mulheres com queixas relacionadas ao período do 

climatério.4 Considerando este contexto, faz se necessário refletir à construção 

histórica do espaço da mulher na sociedade e a Saúde da Mulher no Brasil. 

Com o advento da modernidade e o início do processo de industrialização no 

Brasil no final do séc. XIX e começo do séc. XX vão ocorrendo transformações 

sociais e políticas e, a saúde sofre a influência direta das novas relações sociais de 

produção. Nessa época, as condições de trabalho eram desfavoráveis, com 

extensos turnos, ambientes hipoventilados e mal iluminados, baixos salários, 

forçando os trabalhadores a se estabelecerem em cortiços e favelas próximas às 

fábricas. As ações de saúde eram restritas ao saneamento, como campanhas de 

combate a epidemias. A mulher tinha uma participação pequena no mercado de 

trabalho, e as ações de saúde e os programas estavam ligados à força de 

reivindicação da classe trabalhadora.5  

As mulheres vão aos poucos ganhando força e voz por meio de ações sociais 

e de publicações a respeito do papel feminino. Em um breve histórico do papel 

político da mulher na sociedade: “O Jornal das Senhoras”, em 1852, defendeu que 

fossem mais valorizadas. Em 1860, começam a se inserir em atividades filantrópicas 

e movimento abolicionista. Na década de 1870 são fundados outros jornais e 

revistas que expressavam a importância da educação das mulheres igual a dos 

homens para serem boas mães e esposas. A mulher pleiteia seu direito de voto, e 

vão se formando movimentos pela emancipação, que culminou no direito ao voto 

garantido pela Constituição de 1934.6 
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A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) em 1930 

começou a trazer a saúde da mulher em discussão. Na década de 50, a mulher que 

antes não tinha acesso à educação, pouca participação social, sendo responsável 

pelos filhos e o lar, vai assumindo outros papéis sociais.7 

Na década de 60, a mulher tem uma mudança no seu papel social com o 

desenvolvimento de métodos anticoncepcionais, que propiciou maior inserção no 

mercado de trabalho e liberdade sexual.6,8 Nessa época, o governo brasileiro 

permitiu que empresas norte-americanas ofertassem às mulheres programas de 

assistência a saúde, mas somente para controle de fecundidade, com distribuição de 

pílulas, DIUs e laqueaduras. Assim, surgem os Programas de Planejamento 

Familiar.5  

No Brasil, as políticas de saúde com enfoque na atenção à mulher tiveram 

início na década de 70 e 80. O Ministério da Saúde (MS) propõe o controle de 

natalidade, sendo o planejamento familiar temática das conferências sobre 

população realizadas em Bucareste (1974), México (1984) e Cairo (1994).5 A 

conferência de Cairo teve grande participação do movimento feminista. O 

posicionamento do Brasil diante da pressão para o controle demográfico foi 

proporcionar a mulher o direito de ter o controle quanto à saúde sexual e 

reprodutiva, sendo livre para decidir sem ser coibida e discriminada.9 

Considerando a importância de uma política nacional de atenção a saúde da 

mulher, o MS cria em 1977, o Plano Nacional Materno Infantil e em 1980, o 

movimento feminista se destacou. As mulheres reivindicaram direitos com enfoque 

maior à saúde reprodutiva, como o planejamento familiar, a sexualidade e 

informação à saúde democrática. Nesse momento, a saúde da mulher passou a ser 

discutida em universidades, sistemas formais de saúde e em organizações 

sociais.10,11 

Neste cenário, outros movimentos vão ocorrendo e na busca por espaços 

políticos foi criado em 1985, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, época em 

que surgem os Conselhos Estaduais de Direitos da Mulher e são implantadas as 

Delegacias de Defesa da Mulher. 6 

 A participação de sanitaristas feministas, relacionadas ao setor da Saúde, 

junto às representações femininas na Câmara Federal e no Poder Legislativo de 

estados e municípios, fortaleceu o debate pelos movimentos de mulheres, e no 
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movimento sanitário pela necessidade de mudanças profundas no sistema da 

Saúde.12 A Constituinte de 1988 teve uma forte representatividade e participação 

efetiva de mulheres, ficando conhecida como um marco político-normativo nas 

questões de direitos fundamentais, com destaque para os direitos reprodutivos.13  

Desse modo, as entidades feministas tiveram participação na execução dos 

Programas de Saúde da Mulher, resultando na inclusão destas entre os fundadores 

do Sistema Único de Saúde (SUS). A Atenção Integral à Saúde da Mulher se 

contrapôs a tecnologias dos programas materno-infantis, instrumentos, conteúdos e, 

incluíram ideias feministas nos debates das políticas de Saúde.12 

 Nasce então, em 1983, o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), publicado em 1984. O PAISM incorporou o ideário feminista para a 

atenção a saúde, em relação à saúde reprodutiva, e propôs também ações para a 

atenção integral das necessidades da população feminina. Este programa incluía 

ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, 

englobando a assistência à mulher. Preconizou a assistência clínico ginecológica, 

pré-natal, parto e puerpério, no climatério, às Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs), câncer de colo de útero e de mama e em planejamento familiar. 10,14,15  

Assim, o PAISM resultou da mobilização social e formação de alianças com o 

MS, líderes feministas e profissionais de saúde.11 Constituiu-se um marco histórico, 

introduzindo um novo olhar nas políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, 

centrado na integralidade e na equidade das ações, propondo uma abordagem 

global da saúde da mulher em todas as fases do seu ciclo vital, não restringindo as 

ações ao ciclo gravídico e puerperal. Porém, as ações no campo da saúde 

reprodutiva tiveram um enfoque maior, apresentando lacunas na atenção a mulher 

no climatério e na adolescência, além da questão de gênero e de raça/etnia nas 

ações a serem desenvolvidas. O PAISM ficou mais centrado no aspecto biológico, 

necessitando ainda considerar a mulher em sua integralidade.16,17 

Em 2003, começa a se construir a Política Nacional de Atenção Integral a 

Saúde da Mulher, e em 2004 ela é lançada. A área técnica de saúde da mulher do 

MS assumiu a decisão política de iniciar ações de saúde voltadas para as mulheres 

no climatério e incluiu um capítulo específico sobre esse tema no documento.10,18 

A 12ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), ocorrida em 2004, avançou na 

proposta de implementação da atenção integral à saúde da mulher no Brasil, ao 
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direcionar o estabelecimento de um programa especial de atenção ao climatério, 

com equipe multiprofissional, incluindo ações educativas e de reflexão sobre saúde 

e sexualidade na terceira idade; incorporando, assim, a integralidade como um 

princípio norteador.19 

Convêm citar no cuidado a saúde da mulher, as diretrizes operacionais no 

Pacto pela Saúde 2006, cujas prioridades estabelecidas no Pacto pela Vida são: 

Saúde do Idoso; controle de câncer de colo de útero e de mama; redução da 

mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 

emergentes e endemias; a Promoção da Saúde e o fortalecimento da Atenção 

Básica. Destaca-se que a saúde da mulher nesse Pacto é focada em ações 

específicas, por serem prioridades que tem impacto sobre a situação de saúde da 

população brasileira.20  

Tem-se também a Rede Cegonha, publicada pelo MS em 2011, que é uma 

estratégia para implementar uma rede de cuidados e garantir às mulheres o direito 

ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério, 

como também assegurar a criança um nascimento seguro e desenvolvimento 

saudável.21  

A Rede Cegonha procura operacionalizar as políticas já criadas, com um 

diferencial, propõe construções e reformas em diversos serviços de atenção à 

saúde, a partir da atenção básica, incluindo centros de parto normal e maternidades, 

garantindo atendimento hospitalar de maior complexidade se preciso. Articulando 

dessa forma, pontos de atenção numa rede de cuidados integrais.22 Observa-se com 

os programas e nas políticas construídas, o trabalho que vem sendo desenvolvido 

pelo MS junto às instituições parceiras e os movimentos sociais, buscando a 

construção de uma integralidade de atenção no que diz respeito à saúde da mulher.  

Fortalecendo essa rede de cuidados, que vem sendo construída 

historicamente, surge a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) em 2011. Essa política discorre, dentre seus objetivos, a orientação para 

implantação da atenção à saúde da mulher no climatério, por meio da qualificação 

da rede SUS e ampliação do acesso.23 Porém, a assistência à mulher climatérica 

ainda vivencia o impasse do que é proposto pelas políticas públicas e o que 

efetivamente encontra-se implementado nos serviços de saúde, principalmente ao 

que se refere às ações educativas e preventivas de saúde, que permitem ao cidadão 
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o conhecimento do processo saúde-doença, tornando o mesmo sujeito em seu 

cuidado.24 

Apesar da implantação da PNAISM, os serviços e as práticas em saúde da 

mulher encontram-se focados no parto e no puerpério, faltando ações que 

contemplem o climatério.25 Somado a isso, ainda tem-se pouca qualificação de 

profissionais de saúde para atender este público.26 

No processo de envelhecimento, a mulher passa longos períodos na fase do 

climatério e este período pode trazer repercussões ao seu cotidiano, interferindo em 

sua qualidade de vida.26 A palavra climatério, do grego Klimacter, significa período 

crítico. Sendo definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como uma fase 

biológica da vida e não um processo patológico, compreendendo a transição entre o 

período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher. A definição do período de 

climatério apresenta divergências na literatura. Alguns autores citam o início entre 35 

e 40 anos 26,27 e outros concordam com o início aos 40 anos, quando aparecem as 

primeiras alterações endócrinas, consequência não só da exaustão dos folículos 

ovarianos, mas também da dissincronia dos sinais neuronais no hipotálamo e 

sistema nervoso central,28 estendendo-se até os 65 anos.26,27  

Essa fase costuma ser dividida nas seguintes etapas: transição menopausal: 

é o período de tempo antes da menopausa natural, em que começam as alterações 

corporais, variações na duração do ciclo menstrual, juntamente com crescentes 

níveis do hormônio folículo estimulante (FSH), estendendo-se até a última 

menstruação;4 perimenopausa: compreende o período imediatamente anterior à 

menopausa (com ciclos menstruais irregulares e alterações endócrinas) e vai até o 

primeiro ano após a menopausa; menopausa: é um marco dentro dessa fase, sendo 

definida como o último período menstrual, e quando a mulher fica sem menstruar por 

um ano, considera-se instalada a menopausa, ocorrendo em média aos 51 anos; 

pós-menopausa: é o período após a menopausa até aos 65 anos.10,26,29-31 

Algumas publicações trazem a terminologia transição menopausal, sendo 

também denominada de pré-menopausa. No entanto, mais recentemente, a 

denominação pré-menopausa não é mais recomendada pela International 

Menopause Society.28 

O conceito de menopausa surge a partir de um artigo de Gardanne, publicado 

em 1816, denominado “Conselho às mulheres que entram na idade crítica”, em que 
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descreve a síndrome denominada “La menopausie”. Menopausa é a soma de duas 

palavras gregas que significam basicamente mês e fim. A palavra climatério até 

finais da década de setenta era utilizada para definir o período que antecedia o fim 

da vida reprodutiva e menopausa para designar o cessar definitivo do mênstruo.29  

Uma padronização da terminologia foi proposta em 1980, por um grupo 

científico32 de investigação da menopausa da OMS, sugerindo que o termo 

climatério seja abandonado e substituído por perimenopausa. Na prática, observa-se 

o uso indiscriminado dos dois termos.29 Porém, a nomenclatura climatério é mais 

utilizada fora dos Estados Unidos.30  

O climatério é um fenômeno endócrino que ocorre devido ao esgotamento 

dos folículos ovarianos que acontece em todas as mulheres de meia idade. 

Caracteriza-se por um estado de hipoestrogenismo progressivo. Desde a vida 

intrauterina começa o esgotamento folicular. Na 22ª semana de gestação, o ovário 

possui entre seis e oito milhões de oócitos primários que, por meio de um processo 

contínuo de atresia, reduzem-se a dois milhões no nascimento e a 300.000 ou 

400.000 na menarca. O processo de atresia ocorre a cada ciclo menstrual até o total 

esgotamento folicular, levando a uma queda progressiva da secreção de estradiol, 

com manifestações sistêmicas. A suspensão definitiva dos ciclos menstruais ou 

menopausa reflete a ausência de níveis de estradiol suficientes para proliferar o 

endométrio.26 

Nessa fase da vida ocorrem alterações nos níveis hormonais de estradiol, 

progesterona e aumento de gonadotropinas hipofisárias. Essas alterações podem 

trazer manifestações clínicas a curto, médio e longo prazo, o que desencadeia com 

menor ou maior intensidade acontecimentos neurogênicos, psicogênicos, 

metabólicos e urogenitais.33  

Dentre os sintomas que as mulheres podem vivenciar no climatério, alguns 

são devido ao brusco desequilíbrio entre os hormônios e outros estão ligados ao 

estado geral da mulher e ao estilo de vida. A autoimagem, o papel e as relações 

sociais, as expectativas e projetos de vida também contribuem para o aparecimento 

e a intensidade dos sintomas.23 Além disso, esse também é um período que a 

dinâmica familiar pode sofrer mudanças como à saída dos filhos de casa e a viuvez. 

É comum, nesse período, momentos de introspecção e questionamentos sobre o 
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sentido da vida. O futuro pode se tornar vazio de expectativas e de sentido para a 

existência.24 

Na fase inicial do climatério, a perimenopausa, o estrogênio começa a 

diminuir, e se mantém de forma irregular. Nesse momento pode ocorrer declínio da 

fertilidade, sangramento uterino irregular, secura vaginal, sintomas vasomotores 

(ondas de calor, sudorese), distúrbio do sono, alterações na memória e 

depressão.28,34 

Após a menopausa há maior ocorrência de alterações urogenitais, disfunção 

sexual, aumento de peso, alterações da pele e pelos, alterações oculares, 

osteoporose e doença cardiovascular,28 aumentando o risco de doenças 

associadas.34 Somado a isso é importante considerar que com o aumento na 

expectativa de vida das mulheres há um aumento da incidência de doenças 

crônicas.2  

As fases de peri e pós-menopausa, são períodos relativamente longos na vida 

da mulher e merecem atenção crescente por parte da sociedade, principalmente 

devido à presença dos sinais e sintomas e, também, de algumas patologias crônico-

degenerativas. Por isso, os serviços de saúde devem estar capacitados para acolher 

essas mulheres, oferecendo-lhes atenção e assistência de qualidade.35 

Assim torna-se relevante que elas conheçam as alterações inerentes às 

mudanças, as representações e os cuidados necessários nesta fase da vida, 

visando à sua autonomia.36 No estudo de Dickson,37 o autor constatou que essas 

mulheres não têm conhecimento sobre o que é o climatério, e não relatam as 

alterações/sintomas decorrentes desta fase, além de não o relatarem aos 

profissionais de saúde, a menos que questionadas a respeito. 

Em um estudo realizado com quinze mulheres entre 41 e 59 anos de idade, 

com o objetivo de identificar o conhecimento, as percepções e o tipo de assistência 

da saúde prestado às mulheres na fase do climatério, as mulheres expressam 

confusão sobre o significado do climatério, associando-o aos sintomas relacionados 

à senescência. As percepções das mulheres acerca dessa fase é fragmentada e a 

assistência médica a trata como doença passível de tratamento.38  

A gravidade dos sintomas da menopausa tem sua maior prevalência no final 

da perimenopausa e início da pós-menopausa, sendo, portanto, influenciado por 

fatores como: bem estar, status profissional, tabagismo e escolaridade. O estilo de 
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vida também pode influenciar nos sintomas psicológicos da menopausa, como: 

humor depressivo e ansiedade.39 

As abordagens de atendimento fragmentadas e reducionistas do tipo 

“consulta/solicitação de exames/prescrição”, reforçam no imaginário feminino a 

percepção da menopausa como um símbolo do envelhecimento, podendo aumentar 

o sofrimento da mulher. Diante disso, as abordagens de caráter multidisciplinar e 

interdisciplinar ganham maior importância nesse período, na medida em que 

permitem acolher um maior número de mulheres, favorecem o intercâmbio de 

saberes e habilidades, promovem mais saúde e qualidade de vida a essa parcela 

crescente da população por meio de um cuidado integral e individualizado, 

considerando os múltiplos fatores envolvidos no climatério.26 

Tanto para os homens como para mulheres, os profissionais valorizam pouco 

a prevenção e promoção à saúde. Mesmo as mulheres sendo mais abordadas em 

sua saúde nos serviços quando comparada ao atendimento aos homens, percebe-

se pouca abordagem no contexto de vida de ambos, reduzindo o atendimento a 

mulher no planejamento familiar, contracepção e controle dos cânceres 

ginecológicos.40 

O atendimento da mulher no climatério é condição ímpar, pois em nenhum 

período na história da humanidade tivemos uma mudança tão grande na expectativa 

de vida, com tanta possibilidade de envelhecer com qualidade e participando 

ativamente na sociedade. Este fato, associado ao aumento da população feminina 

por grupo etário, faz com que este período deva ser considerado, como prioridade 

em saúde pública.41  

Considerando a mulher em sua integralidade e entendendo que o climatério é 

uma fase importante, faz-se necessário trabalhar a educação em saúde com este 

público. O trabalho de educação em saúde requer que o profissional de saúde se 

aproprie com clareza dessa ferramenta e contribua de forma efetiva na sua esfera de 

atuação. 

Para desenvolver ações de educação em saúde, tem se consagrado a 

proposta Paulo Freire, a qual rompe com a estrutura de uma educação bancária 

para uma educação problematizadora. A educação bancária vê os homens como 

seres vazios que devem ser cheios de conteúdo, depositando, transferindo, 

transmitindo valores e conhecimentos. Já na educação libertadora, o educador e o 
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educando são sujeitos no processo e crescem juntos, trabalhando de forma 

dialética, em um movimento de ação-reflexão-ação.42,43  

Na educação em saúde deve-se considerar as representações do sujeito, 

observando-o em sua totalidade no contexto em que está inserido. A educação em 

saúde é uma construção compartilhada de conhecimento e deve partir de uma 

articulação entre representações sociais e experiência da doença, em que educador 

e educando são sujeitos, provocando mudanças no contexto em que estão 

inseridos.44 

A educação em saúde é considerada uma ferramenta valiosa para realizar 

ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação, possibilitando a compreensão 

das causas e do processo de adoecimento.45,46 É de suma importância que a mulher 

tenha espaço para falar sobre os sentimentos e as dificuldades que está enfrentando 

e que receba informações sobre as modificações corporais e as repercussões para a 

sua saúde.26,35 

Reconhecidamente, as mulheres que têm informação sobre o climatério vivem 

melhor essa fase, sendo indicado para isso, reflexões em grupos sobre as 

mudanças vivenciadas, o que contribui para que possam compartilhar as dúvidas 

que envolvem esse momento de complexas repercussões no ciclo da vida.47 

Nesta perspectiva, a realização de grupos com mulheres nessa fase da vida 

foi percebido como positivo por profissionais e usuárias de saúde de duas unidades 

básicas de saúde, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, pois representa uma 

importante estratégia de diálogo e compartilhamento de informações.48 

Outra ferramenta que auxilia na comunicação, conhecimento e entendimento, 

trata-se de material impresso, pois oferece informações consistentes, desenvolve a 

autonomia, promove a adesão, tornando o indivíduo capaz de entender como suas 

ações podem influenciar na sua saúde e reforça a instrução verbalizada.49,50 O MS 

vem construindo materiais educativos, visando à capacitação dos profissionais de 

saúde. Especificamente sobre o climatério, é um tema que vem sendo abordado e 

trabalhado nesses materiais.  

A proposta de materiais educativos que atendam as necessidades de 

conhecimento e esclarecimento das mulheres climatéricas, representará mais uma 

ferramenta para contribuir com uma educação transformadora, permitindo a 
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mulheres serem participantes na construção do seu conhecimento, podendo 

compreender as mudanças vivenciadas.  

Além disso, materiais elucidativos que promovam a disseminação do 

conhecimento sobre a temática climatério poderão auxiliar os profissionais de saúde 

no trabalho de educação em saúde desta importante parcela da população. 

A utilização de materiais educativos escritos é também considerada um 

método eficiente em termos de tempo e custo-eficaz na educação em saúde.51 No 

trabalho em grupo pode auxiliar no início da discussão. As questões levantadas vão 

sendo aprofundadas pelo próprio grupo,52 sendo um recurso para a educação em 

saúde desta temática. 

Na construção de um material com este enfoque considera-se importante o 

referencial teórico de necessidades de saúde para contemplar a mulher em sua 

integralidade, para que também tenha uma atenção humanizada e qualificada. As 

necessidades de saúde podem ser organizadas em: ter boas condições de vida, que 

se refere a fatores ambientais no processo saúde-doença; ter acesso a tecnologias 

leve, leve-dura e dura, que contribuem para melhorar à vida; criação de vínculos e 

autonomia.53 

No cuidado em saúde é importante que a gestão, a organização da atenção e 

a capacitação de trabalhadores tenham capacidade de escutar e atender às 

necessidades de saúde. Para isso é necessário à integralidade da atenção no 

espaço singular de cada serviço de saúde. Porém, a integralidade não é plena em 

qualquer serviço de saúde isoladamente. A integralidade da atenção é possível de 

ser alcançada na articulação de cada serviço de saúde, porque a melhoria de 

condições de vida exige um esforço intersetorial.53 

Diante do contexto de crescente aumento das pessoas em processo de 

envelhecimento, especialmente da população feminina e, da falta de efetivação das 

políticas públicas que visam atender a essas mulheres, depreende-se a necessidade 

de estudos que visem conhecer as reais necessidades das mesmas e como elas 

enfrentam essa fase da vida, visando sensibilizar gestores e profissionais da saúde 

para essa realidade, em distintos contextos.  

De posse das necessidades das mulheres no período do climatério, 

entendendo suas vivências no enfretamento deste período, pode-se estabelecer um 
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efetivo norteador para a construção de materiais educativos que visem informar, 

educar e promover à saúde desta importante parcela da população.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Construir e validar um material educativo para mulheres no climatério. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar e analisar as necessidades de saúde das mulheres ao vivenciarem 

o período do climatério; 

  Analisar o significado do climatério para essas mulheres;  

 Construir um material educativo sobre o climatério a partir das necessidades 

de saúde identificadas e da opinião de especialistas nessa área para suporte 

em atividades de educação em saúde; 

 Validar o material educativo produzido por meio de avaliação da pertinência e 

clareza das informações concebidas junto a uma equipe multiprofissional de 

especialistas.  
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

Trata-se de um estudo envolvendo a pesquisa qualitativa e quantitativa, 

sendo desenvolvida em quatro etapas. A primeira se constituiu na realização de 

grupo focal com mulheres na faixa etária de 40 a 65 anos com o objetivo de analisar 

o que as mulheres compreendem sobre o climatério e como vivenciam essa fase. A 

segunda etapa foi realizada concomitantemente a primeira e consistiu em obter a 

opinião de especialistas, envolvidos com a área do climatério, quanto ao conteúdo a 

ser abordado no material educativo voltado a este público alvo. A terceira etapa foi a 

construção de um material educativo, a partir da análise das transcrições do grupo 

focal, da opinião dos especialistas e consulta da literatura. A quarta e última etapa 

concluiu-se com o processo de validação do material educativo produzido, o qual 

teve início na terceira etapa por meio do desenvolvimento do material educativo e 

nesta etapa, foi finalizado com a avaliação por juízes do material, utilizando-se 

escala tipo Likert, com quatro pontos, cujos dados obtidos foram tabulados e 

realizado o cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC).  

Os procedimentos metodológicos referentes a cada etapa da pesquisa são 

apresentados a seguir: 

 

3.2 Etapa 1: Grupo Focal 

 

A abordagem qualitativa neste estudo é adequada, considerando que o foco 

do mesmo é a compreensão das percepções das mulheres, no climatério, 

valorizando o modo como elas interpretam o seu cotidiano, como vivem, como 

pensam e como sentem. A abordagem qualitativa é pertinente para investigações de 

grupos e segmentos focalizados, com o olhar dos atores e para a análise de 

discursos e documentos.54  

O trabalho com grupos focais se contrapõe à aplicação de questionários 

fechados e de entrevistas, nos quais os participantes expressam suas opiniões 

individualmente. Esse tipo de entrevista consiste em um diálogo entre duas ou mais 
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pessoas realizado por um entrevistador com um roteiro estabelecido, para facilitar a 

abordagem e garantir que os objetivos da pesquisa sejam contemplados.54  

O grupo focal tem como objetivo identificar ideias, sentimentos, percepções e 

atitudes, sobre um assunto, atividade ou produto. O objetivo específico depende da 

abordagem da pesquisa. O número de pessoas do grupo deve ser uma quantidade 

que estimule a interação e participação de todos. O grupo pode ser composto de 

seis pessoas a doze pessoas. A literatura recomenda que o grupo focal seja no 

mínimo com seis pessoas, para que as discussões tenham mais conteúdo e o 

ambiente seja mais agradável.55 

O grupo focal permite aos participantes explorarem seus pontos de vista, 

através da reflexão de um determinado fenômeno social, na sua própria linguagem, 

gerando perguntas e buscando respostas sobre o tema abordado. Essa técnica se 

desenvolve a partir de uma perspectiva dialética, permitindo novas concepções, 

problematização e análise de uma ideia com profundidade.56 

 

3.2.1 Cenário da pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido no município de Marília, estado de São Paulo (SP). 

O município está localizado no centro-oeste paulista, com uma população estimada 

de 223.002 habitantes no ano de 2014, sendo 107.647 do sexo masculino e 115.355 

do sexo feminino. A população feminina na faixa etária de 40 a 69 é de 41.583 

mulheres. Apresenta um índice de envelhecimento de 79,23% em relação ao Estado 

de São Paulo.57 

A rede de saúde do município de Marília possui 50 Unidades Básicas de 

Saúde (12 Unidades Básicas de Saúde modelo tradicional, 34 Estratégias de Saúde 

da Família e um Serviço de Assistência Especializada/SAE que são de gestão 

municipal, além de outras 03 unidades de gestão estadual: 01 Centro de Assistência 

Médico Ambulatorial (CEAMA), 01 Centro de Ressocialização e 01 Penitenciária). 

Conta também com 01 Central de Regulação, 03 Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), 04 Ambulatórios de Especialidades, 01 Policlínica, 01 Unidade de Vigilância 

Epidemiológica e 26 Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapia.  

O município possui além das unidades básicas, uma Rede de Atenção à 

Saúde Atenção Especializada composta por 01 Policlínica, 02 Serviços de Pronto 
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Atendimento, 01 Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU), 01 Centro de 

Atenção Psicossocial tipo II, 01 Centro de Atenção Psicossocial Infantil, 01 Centro de 

Atendimento à Obesidade Infantil de Marília, 01 Banco de Leite Humano, 01 Clínica 

de Fisioterapia, 01 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 01 Clínica 

Municipal de Fonoaudiologia, 01 Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar – 

em parceria com a Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), 01 Unidade 

Central de Assistência Farmacêutica (UCAF), 01 Farmácia de Manipulação/FITO-

SAÚDE, 02 Farmácias Populares do Brasil, 01 Núcleo de Assistência Social em 

Saúde, 01 Central de Transporte Social em Saúde, 01 Unidade Central de 

Esterilização de Materiais (UCEM), 01 Serviço de Atendimento Especializado (SAE) 

DST/AIDS, 01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), 01 

Núcleo de Educação Permanente (NEPEM).58 

O universo da presente pesquisa consistiu de três cenários diferentes de 

atenção à saúde, permitindo assim uma visão diversificada e mais ampla sobre as 

necessidades de saúde do público-alvo, abrangendo Estratégia Saúde da Família 

(ESF), Unidade Básica de Saúde (UBS) e Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia. 

O critério de escolha desses cenários foi estabelecido para contemplar a faixa etária 

de mulheres no período do climatério e obter uma diversificação amostral para que, 

juntamente com a opinião dos especialistas, construir um material educativo próximo 

à realidade do público alvo. Além disso, o Ambulatório de Ginecologia é um local de 

interesse do pesquisador por ser uma unidade de saúde de nível secundário que 

atende a mulheres, referenciadas por outro serviço de saúde. 

 

3.2.2 Participantes  

 

As mulheres participantes contemplaram a faixa etária de 40 a 65 anos 

independentemente de estarem ou não vivenciando sintomas do climatério, mas 

abrangendo diferentes fases desse período. 

 

3.2.3 Instrumento de coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada por meio de grupo focal, nos três cenários de 

desenvolvimento da pesquisa com base em um roteiro norteador com as seguintes 
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perguntas: O que você sabe sobre o climatério? O que você já ouviu falar sobre? O 

que você percebeu de diferente no seu dia a dia nessa fase da sua vida? Que 

mudanças você observou? Como você cuida de sua saúde? Nesse período do 

climatério o que você acha importante para a sua saúde?Você já procurou o serviço 

de saúde/profissional de saúde devido às mudanças neste período do climatério? 

Qual a sua sugestão para o serviço de saúde no atendimento a mulher nesta fase da 

vida? 

 Para obtenção dos dados socioeconômicos foi utilizado um questionário, que 

permitiu caracterizar as mulheres participantes do estudo quanto à idade, 

escolaridade, religião, cor, estado civil, número de filhos, profissão, renda familiar e 

número de pessoas que moram na residência (APÊNDICE A). 

  

3.2.4 Procedimentos para a coleta dos dados 

 

A dinâmica de coleta de dados por meio dos grupos focais ocorreu da mesma 

forma nos diferentes cenários, contemplando: 1º) Obtenção do aceite em participar 

da pesquisa e solicitação, a cada participante da assinatura, do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), garantindo a livre adesão 

ao estudo, sigilo quanto às informações prestadas, direito de deixar a pesquisa a 

qualquer momento, esclarecimento quanto aos objetivos do estudo e forma de 

participação. 

Para a realização do grupo focal foi estabelecido contato com as enfermeiras 

dos respectivos cenários do serviço para explicação do projeto e definição do melhor 

dia para a realização de cada grupo focal. Na ESF foi possível, inclusive, explicar os 

objetivos do projeto na reunião de equipe.  

A realização dos grupos focais ocorreu em quatro momentos. No dia 02 de 

setembro de 2013 na UBS, em 24 de setembro de 2013 na ESF e no Ambulatório de 

Ginecologia e Obstetrícia nos dias 26 de novembro e 17 de dezembro de 2013. 

Na UBS, após contato com a enfermeira, contou-se com o apoio dos agentes 

comunitários de saúde para convidar mulheres na faixa etária de 40 a 65 anos. 

Neste cenário, foram convidadas 12 mulheres e o grupo focal foi realizado com a 

presença das 11 participantes que compareceram para a atividade.  
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Na ESF, foram convidadas 14 mulheres por meio de convite impresso e 

entregue pessoalmente no domicílio das mesmas. O grupo focal contou com a 

participação de cinco mulheres. 

No Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia, para convidar as mulheres para 

o grupo, foi realizada uma primeira abordagem geral a aproximadamente 10 

mulheres que estavam aguardando atendimento na recepção, explicando-se o 

projeto. Mesmo com a abordagem na recepção, houve pouco interesse das 

mulheres presentes em participar do grupo. Por isso, foi realizada abordagem 

pessoal, havendo quatro mulheres que se dispuseram a participar. Buscando-se um 

número maior de mulheres para formar o grupo focal, foi realizado um levantamento 

das mulheres que eram atendidas neste serviço junto à recepcionista. Uma semana 

antes da data proposta para o grupo, as mulheres foram convidadas a participar do 

grupo por meio de contato telefônico. Devido à baixa adesão no primeiro grupo 

realizado, fez-se nova pesquisa junto à recepcionista, das mulheres que eram 

atendidas neste serviço. Outra estratégia adotada foi convidar as mulheres que 

tinham consulta agendada, levando um convite em papel com o nome da paciente, 

data e horário do grupo. Mesmo assim a adesão ao grupo foi pequena. O primeiro e 

o segundo grupo focal realizado no ambulatório contaram com a participação de 

quatro mulheres cada. 

Apesar do número de participantes ter sido menor, em dois cenários da 

pesquisa (ESF = 5 e Ambulatório = 4 em cada), do que aquele preconizado na 

literatura para a técnica do grupo focal,55 a coleta de dados não foi prejudicada, pois 

sendo um grupo pequeno, as mulheres se sentiram a vontade para compartilhar 

suas experiências. As informações das participantes foram valiosas, trazendo 

riqueza das vivências sobre o tema e conteúdo importante para a construção do 

material educativo. Portanto, os dados obtidos nestes grupos focais foram 

incorporados à análise. 

No total, 24 mulheres participaram dos grupos focais, sendo 11 da UBS, cinco 

da ESF e oito do Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia. 

A duração dos grupos focais foi cerca de 50 minutos, na presença da 

pesquisadora responsável, no papel de moderadora, de uma docente com 

especialização em ginecologia e obstetrícia e de uma aluna de mestrado acadêmico 

a convite da pesquisadora responsável, como observadoras. Para garantir 
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fidedignidade e preservar o conteúdo original dos depoimentos, foi utilizado gravador 

de voz digital durante toda a intervenção.  

Para garantir o anonimato das mulheres participantes dos grupos e sigilo dos 

depoimentos coletados, as identificamos com a letra P, seguida do número 

equivalente a ordem em que cada uma se colocava na conversa. Quanto à 

identificação dos grupos focais, estabeleceu-se a letra G. Dessa forma, o grupo um 

refere-se à UBS; grupo dois a ESF e grupos três e quatro referem-se ao Ambulatório 

de Ginecologia e Obstetrícia, por ter sido realizado em dois momentos. Sendo 

assim, as falas foram identificadas conforme o exemplo: P1G1 que significa que foi a 

primeira participante a se expressar sobre o tema no grupo focal realizado na UBS.  

 

3.2.5 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos por meio dos grupos focais foram transcritos e submetidos 

à análise de conteúdo modalidade temática proposta por Bardin,59 que a descreve 

como um conjunto de técnicas de análise de comunicações para a inferência de 

conhecimentos com relação às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

das mensagens. Para a inferência se utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens e indicadores (quantitativos ou não). Essa 

forma de trabalho perpassou pelas seguintes etapas: 1) Pré-análise: fase de 

sistematizar as ideias que envolve três processos: 1.1) leitura flutuante: contato com 

os documentos para análise; 1.2) escolha dos documentos: a constituição do corpus, 

ou seja, o conjunto de documentos que serão representativos e analisados através 

da leitura exaustiva e 1.3) construção das hipóteses e os objetivos; 2) Exploração do 

material: visa alcançar os núcleos de sentido do texto; 3) Interpretação e preparação 

do material: discutem-se os resultados da pesquisa com fundamentação teórica de 

uma área de conhecimento ou campo de atuação.54,59,60 Dessa forma, os resultados 

obtidos foram interpretados e formaram-se as categorias trabalhadas, de forma a 

identificar as necessidades de saúde das mulheres ao vivenciarem o climatério, bem 

como analisar seu significado para essas mulheres. Além disso, os depoimentos 

obtidos foram determinantes da abordagem contemplada no material educativo. 
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3.3 Etapa 2: Opinião dos especialistas 

 

Para construir o material educativo, além da análise do grupo focal buscou-se 

a opinião de especialistas, que em seu campo profissional atendem mulheres que 

vivenciam o climatério e que trabalham em áreas relacionadas com o tema. Dessa 

forma foram convidados profissionais especialistas tanto para opinarem sobre o que 

consideram importante ser abordado em um material educativo sobre climatério, 

como também para participarem como juízes do processo de validação do material 

produzido.  

O grupo de especialistas convidado abrangeu: dois ginecologistas/obstetras, 

uma geriatra, uma médica de saúde pública, duas enfermeiras, uma nutricionista e 

uma psicóloga. 

A escolha dos especialistas foi por amostragem intencional, não fazendo uso, 

portanto, de formas aleatórias de seleção dos participantes. Os critérios 

estabelecidos para seleção foram: ser profissional atuante em intervenções com o 

público alvo e o tempo de atuação e experiência com a temática, de pelo menos dois 

anos. 

A partir da obtenção do aceite, foi solicitada a cada especialista, a assinatura 

do TCLE (APÊNDICE C), garantindo a livre adesão ao estudo, sigilo quanto às 

informações prestadas, direito de deixar a pesquisa a qualquer momento e 

esclarecimento quanto aos objetivos do estudo.  

Os especialistas convidados responderam a um instrumento (APÊNDICE D), 

contendo a pergunta aberta: “Quais informações devem ser descritas em um 

material educativo para mulheres no período do climatério?”. Além disso, este 

instrumento possibilitou caracterizar os especialistas, quanto à idade, profissão, 

tempo de experiência na área, formação acadêmica e área de atuação.  

As respostas dadas pelos juízes foram analisadas e tabuladas, sendo 

também utilizadas na definição dos temas abordados no material educativo. 

 

3.4 Etapa 3: Construção do material educativo 

 

Considerando que o público alvo são as mulheres na faixa etária dos 40 aos 

65 anos, buscou-se trabalhar o material com enfoque nesta parcela da população. 
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Apesar disso, o mesmo poderá também ser trabalhado junto às mulheres que ainda 

irão vivenciar esse período. 

Com esse norte do publico alvo para o material educativo, a estratégia do 

grupo focal foi importante para conhecer como as mulheres entendem essa fase, o 

que sabem e as dúvidas. Com essa técnica foi possível estabelecer quais as 

necessidades de saúde por elas verbalizadas para que o material fosse significativo 

e esclarecedor.  

 Para o material ser construído com a clareza e consistência necessárias, além 

do grupo focal, a opinião dos especialistas sobre o tema foi essencial, permitindo 

contemplar a mulher em sua integralidade, uma vez que selecionou-se um grupo de 

especialistas multiprofissional, buscando assim unir as especificidades. Dessa 

maneira, a construção do material educativo associou a análise das transcrições dos 

grupos focais e a opinião dos especialistas.  

Somado a isto, foi imprescindível a busca na literatura em base de dados, 

utilizando portais da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – Bireme, a base de dados 

PUBMED e Portal Capes, os quais possibilitaram acesso às revistas indexadas das 

bases MEDLINE e LILACS para fundamentação teórica dos temas abordados e 

assim, por fim, estabelecer o conteúdo literário. As pesquisas para busca eletrônica 

foram norteadas segundo as palavras: climatério, menopausa, sinais e sintomas, 

terapia hormonal e terapia de reposição hormonal, fitoterapia, saúde da mulher no 

Brasil e políticas, material educativo. As fontes obtidas e, posteriormente, 

selecionadas consistiram-se em sua maioria de trabalhos publicados nos anos de 

2008 a 2014 cujos idiomas predominantes foram inglês e português. 

O processo de produção do material educativo com o propósito de Educação 

em Saúde para mulheres climatéricas considerou as diretrizes apresentadas por 

Griffin et al.,61 que levam em consideração o nível de legibilidade da informação em 

saúde, o grau de alfabetização ou habilidade de leitura do público alvo e as 

características ideais de design para se alcançar um efetivo material educativo no 

formato escrito. Os aspectos considerados em cada item encontram-se 

apresentados a seguir: 
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 Conteúdo 

 

Os textos do material devem apresentar uma escrita simples e clara, com 

informações precisas, relevantes e confiáveis. As informações devem ser atuais e 

fidedignas, com evidência.61,62 

Na seleção do conteúdo, pautou-se na pesquisa de campo: o grupo focal e a 

opinião dos especialistas, com fundamentação da literatura nos tópicos que foram 

elencados. 

 

Legibilidade 

 
Refere-se à facilidade de compreensão como resultado de estilo de escrita.61 

O ideal é que materiais com este perfil tenham uma escrita a um nível capaz de ser 

lido pela maioria dos clientes que compreendem o público-alvo.63 

O texto com a legibilidade adequada deve fornecer exemplos práticos para 

ilustrar conceitos complexos, usar frases curtas e não utilizar abreviaturas ou jargões 

técnicos.64 

A elaboração do material considerou o público alvo, atentando às explicações 

e à maneira mais simples de explicar mecanismos complexos, como por exemplo a 

produção hormonal pelos ovários.  

 

Linguagem e Ilustrações 

 

Os textos e as ilustrações têm o propósito de trazer uma informação clara e 

significativa,61 que contribua no cuidado de si da mulher climatérica, ajudando-a a 

compreender essa fase. 

Uma linguagem adequada não significa escrever de forma simplificada um 

conteúdo científico, mas compreender a linguagem e os códigos do interlocutor e 

atingi-lo através de uma expressão que tenha sentido em seu universo cultural e que 

seja compatível com sua realidade.65 

As ilustrações do material educativo foram produzidas por um designer gráfico 

contratado especificamente para essa finalidade. Algumas ilustrações foram 

extraídas de livro especializado, como Princípios de Anatomia e Fisiologia, Tortora,66 

além da utilização de ilustrações digitais, obtidas de diversas fontes conforme a 
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necessidade e respeitando-se a lei de direitos autorais como: atlas e páginas da 

web, a fim de facilitar a compreensão dos fatos e informações. Estas ilustrações 

passaram por um tratamento também realizado pelo designer gráfico, considerando-

se a didática necessária para melhor esclarecer a informação ao público alvo. 

 

Layout e Design (formato e organização) 

 

Layout e Design do material estão relacionados ao tipo de fonte, grafia do 

texto, cores e sombreamento. A capa deve conter imagens, cores e texto atrativo. 

Mostrar a mensagem principal ao público, a qual se destina o material. Organizar as 

ideias na mesma sequência que o público alvo irá usá-las. Apresentar uma ideia na 

mesma página ou nos dois lados da folha.49
 

 Um layout eficaz também é determinado pelo estilo de frases. Idealmente, as 

sentenças devem ser simples e sucintas, conter uma ideia e algumas palavras para 

reduzir a número de palavras que têm de ser processadas e integradas dentro da 

memória de curto prazo.61 

 Definiu-se para a construção do material o formato de pequenos diálogos 

entre as mulheres, sendo uma das personagens uma profissional de saúde, que irá 

trabalhar a temática climatério com as mulheres. 

  

Motivação 

 

Envolve se o conteúdo desperta o interesse do leitor e o incentivar a 

prosseguir com a leitura. Se o conteúdo atende as dúvidas, esclarece e educa a 

mulher. 

Alguns textos são curtos se contrapondo aos mais extensos para a leitura ser 

estimulante e motivadora. As caixas de diálogo foram utilizadas como estratégia 

para despertar o interesse no leitor, tornando-o parte da história, à medida que este 

vai se identificando nos diálogos.  

A alternância do tamanho dos textos, a disposição, intercalando falas com 

explicações de conteúdo maior, foi um recurso utilizado para incentivar a leitura. 
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Cultura 

 

A cultura de um povo é uma porta de entrada para começar um diálogo 

significativo com sua realidade, permitindo captar a riqueza dos conhecimentos 

presentes no imaginário criativo e expressos na linguagem. Por isso cultura e 

linguagem se relacionam. A educação e a cultura devem estabelecer uma 

comunicação dialética, sendo uma condição para que o conhecimento, resultado da 

investigação que brota desta relação, seja realmente significativo entre educandos e 

educadores. Uma prática educativa democrática não pode ser invasiva, sobrepor-se 

à realidade cultural em que está se dando.67 

Nesse sentido, considerou-se o conteúdo do grupo focal para a construção do 

material, para que o mesmo não fosse unilinear, num discurso somente do 

profissional de saúde.  

O modelo unilinear estabelece uma comunicação na qual o emissor aplica 

determinados estímulos e obtém, do receptor, determinadas respostas. Dessa forma 

a comunicação seria uma consequência mecânica (efeitos) de ações do emissor 

sobre o receptor. Este modelo enraizado nas práticas de saúde pública, valoriza o 

saber médico, para adquirir hábitos e práticas de promoção à saúde e a adesão da 

população aos procedimentos médico-sanitários.65 

Os modelos dialógico,se opõe ao modelo unilinear. A educação em saúde 

deixa de ser um instrumento de manipulação, para transferência de informações, e 

torna-se um processo de potencialização de transformações da realidade, por meio 

de uma relação de dialógica, bidirecional e democrática.65 

 

3.5 Etapa 4: Validação do material educativo 

 

A pesquisa quantitativa trabalha com linguagem matemática, quadros, 

tabelas, cálculos, questionário fechado e é fundamental68 no processo de validação, 

porque são atribuídos valores numéricos às respostas dos juízes, obtendo-se um 

valor para a afirmação que qualifica o objeto a ser validado,69 por isso utilizada nesta 

etapa do estudo. 

A validação perpassa pelo conceito de validade que é o grau em que um 

instrumento demonstra ser apropriado para mensurar o que deveria medir.47 
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 Pesquisadores têm defendido que a fase de desenvolvimento de um 

instrumento consiste também de uma parte do processo de validade de conteúdo. 

Consideram que a validade de conteúdo de determinado constructo é um julgamento 

que deve perpassar por dois estágios, sendo um o desenvolvimento do instrumento 

e o outro a avaliação do instrumento produzido por um comitê de especialistas.70,71,72  

Quando se une o quantitativo ao qualitativo no processo de validação tem-se 

a triangulação sequencial e simultânea, o que confere fidedignidade, permitindo 

perspectivas complementares ao material a ser validado.73 

Assim, a validade de conteúdo perpassa tanto por procedimentos qualitativos 

no primeiro estágio quanto por quantitativos no segundo.  

Tendo em vista que no processo de construção do material educativo sobre 

climatério considerou-se a consulta a peritos da área e a representantes do público 

alvo, bem como a pesquisa literária para definição dos domínios, formação dos itens 

e construção do instrumento, entende-se que se contemplou o estágio de 

desenvolvimento para validação do conteúdo conforme preconizado na literatura.72 

O segundo estágio do processo de validade de conteúdo e aparência 

consistiu na avaliação do material educativo produzido por juízes/especialistas. Os 

participantes desse comitê de avaliação foram os mesmos especialistas convidados 

para a consulta de opinião descrita anteriormente. Os oito juízes participantes foram 

identificados com as letras de A a H, visando o anonimato. 

Após o término da construção, o material educativo foi apresentado aos 

juízes/especialistas para análise individual e posterior preenchimento de um 

instrumento de avaliação, composto por quatro níveis de variação da escala tipo 

Likert (APÊNDICE E). Essa escala é um método desenvolvido por Rensis Likert em 

1932, onde um conjunto de itens é apresentado para que o sujeito expresse sua 

opinião através da escolha dos itens nas categorias do instrumento.69 

O instrumento de avaliação seguiu o modelo desenvolvido por Sousa,46 com 

adaptação nos níveis de variação da escala, reduzindo-se a escala de cinco para 

quatro níveis de variação, além da exclusão de um item, resultando 21 itens 

separados em seis grupos de análise. Esses grupos envolveram a avaliação de: 

conteúdo, linguagem, ilustrações, layout, motivação e cultura do material educativo. 

Dentro de cada grupo havia os itens a serem preenchidos pelos juízes, segundo 

quatro níveis de variação, sendo: Inadequado (I), Parcialmente Adequado (PA), 
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Adequado (A) e Totalmente Adequado (TA), sendo utilizada para cada nível de 

variação uma pontuação de 1 a 4, com o objetivo de avaliar a relevância e 

representatividade de cada item. Lynn72 recomenda a utilização de escala de quatro 

pontos para evitar julgamentos neutros ou ambíguos dos juízes.  

Foram encaminhadas também, junto a esse instrumento, três questões 

dissertativas de acordo com Sousa50 para que os juízes fizessem considerações 

sobre o material, quanto à necessidade de inclusões, revisões e/ou exclusões, 

presença de erros e, por fim, comentários.  

Para analisar o segundo estágio da validade de conteúdo do material 

educativo (estágio de julgamento/quantificação) foi utilizado o Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC) ou Content Validity Index (CVI). Trata-se de um método amplamente 

utilizado na área da saúde, o qual mede o percentual de juízes que estão em acordo 

sobre determinados aspectos do material como um todo e de cada um de seus itens. 

Portanto, possibilita analisar cada item individualmente, bem como o instrumento 

global.71,72,74 Com esta finalidade, podem-se efetuar três cálculos: 1º) I-CVI (item-

level content validity index), que corresponde a validade de conteúdo dos itens 

individuais, calculado pela proporção de juízes que atribuíram escore 3 ou 4 ao item 

avaliado; 2º) S-CVI/Ave (Scale-level content validity index, averaging calculation 

method), que representa a média dos índices de validação de conteúdo para todos 

os itens da escala e 3º) S-CVI/UA (Scale-level content validdity índex, universal 

agreement calculation method), que significa a proporção de itens de uma escala 

que atingirem escores 3 ou 4 por todos os juízes.71,72. Nota-se que além do cálculo 

do I-CVI, o índice de validade de conteúdo de toda a escala (S-CVI) pode ser obtido 

de duas formas, sendo uma pelo S-CVI/Ave e a outra pelo S-CVI/UA. 

Para validação do material educativo produzido denominado “Conhecendo o 

Climatério: compreenda esse período na vida da mulher” optou-se pelo cálculo do I-

CVI e do S-CVI/Ave. A escolha do I-CVI levou em consideração o fato de que com 

esse método é possível calcular os índices de validade de conteúdo para cada um 

dos itens avaliados pelos juízes e com estes valores decidir quanto à revisão, 

deleção ou substituição dos mesmos. Optou-se pelo S-CVI/Ave seguindo as 

recomendações de Polit, Beck71 e Polit et al.,75 porque este método considera a 

média dos índices de validade de conteúdo de todos os itens da escala, focando na 

qualidade média do item ao invés da performance média dos juízes como ocorre no 
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S-CVI/UA. Além disso, o número de juízes participantes do processo de validação 

influencia o grau de concordância entre os mesmos, ou seja, quanto maior o número 

de juízes selecionados maior será a probabilidade de discordância entre eles, o que 

faz decair o S-CVI/UA. Lynn72 recomenda 100% de concordância entre os juízes, se 

o comitê for ≤ a 5. Em caso de comitês com seis ou mais avaliadores, a autora 

recomenda um mínimo de 78% de concordância. 

Com vistas a analise do I-CVI e do S-CVI/Ave realizou-se um reagrupando 

das respostas dadas pelos juízes para cada item, as quais poderiam variar de 1 a 4, 

sendo: 1 = Inadequado (I), 2 = Parcialmente Adequado (PA), 3 = Adequado (A) e 4 = 

Totalmente Adequado. Para o cálculo de concordância entre as respostas dos juízes 

realizou-se uma re-categorização dos escores, atribuindo-se concordância, quando o 

item foi avaliado como TA ou A = escore 1 e, discordância, quando o item foi 

avaliado pelo juiz como I ou PA = escore 0.63 

A literatura considera o valor mínimo de 0,80 para o S-CVI 63,71 para se aceitar 

a validade de um instrumento. Contudo, este valor é considerado um critério 

razoável quando o cálculo do S-CVI é realizado pelo método de 100% de 

concordância (S-CVI/UA), mas torna-se liberal se o método utilizado para o cálculo 

for a média dos I-CVI. Considerando que, na presente pesquisa, o S-CVI foi 

calculado pelo método da média (S-CVI/Ave), seguiu-se como critério de julgamento 

da escala com validade de conteúdo excelente, as recomendações de Polit et al.75 e 

Lynn72, que considera o valor mínimo de 0,90 para S-CVI/Ave e um I-CVI de pelo 

menos 0,78.  

Finalizado o processo de julgamento pelos juízes, os dados obtidos foram 

tabulados no programa Microsoft Office Excel 2007, Windows® e procedeu-se ao 

cálculo do Índice de Validade de Conteúdo para toda a escala (S-CVI/Ave) e dos 

Índices de Validade de Conteúdo dos itens individuais da escala (I-CVI).  
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3.6 Aspectos éticos 

 

O projeto esteve de acordo com as normas e diretrizes regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos de acordo com a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), com 

Parecer nº 229.994, CAAE 13735113.0.0000.5413 e ao Conselho Municipal de 

Saúde em Pesquisa (COMAP) da Secretaria Municipal da Saúde de Marília/SP, com 

protocolo nº 107/13-SS. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Etapa 1: Caracterização das participantes e análise dos grupos focais 

 

4.1.1 Perfil socioeconômico das participantes 

 

Os dados obtidos a partir do preenchimento do questionário sobre dados 

socioeconômicos mostraram que a média de idade das participantes foi de 54,6 

anos, 83,3% eram casadas, 54,16% com dois filhos, 29,16% residiam com três, 

como também 29,16% com quatro pessoas na casa, 54,17% exercem atividades do 

lar, 54,17% de cor branca, 37,5% com renda familiar de dois salários mínimos, 

58,33% tinham o ensino fundamental, 45,83% de religião católica. 

 

4.1.2 Análise das transcrições dos grupos focais 

 

Os diálogos obtidos por meio dos grupos focais foram transcritos e 

submetidos à análise de conteúdo modalidade temática proposta por Bardin59. Com 

a transcrição das gravações feitas, realizou-se a pré-análise do material através de 

uma leitura flutuante para estabelecer a organização do material, sistematizando as 

ideias iniciais. Após essa etapa, o material foi lido exaustivamente para codificação e 

definição em categorias temáticas.  

 

4.1.2.1 Categorias  

 

Por meio da análise das transcrições dos grupos focais foram definidas quatro 

categorias acerca da temática climatério: 1ª) Conhecimento deficiente sobre o 

significado do climatério; 2ª) Os sinais e sintomas afetando o cotidiano; 3ª) A terapia 

de reposição hormonal: dúvidas e indicação; 4ª) Enfretamento do climatério por meio 

de mudanças no estilo de vida. Essas categorias são trabalhadas na sequência: 
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1ª Conhecimento deficiente sobre o significado do climatério 

  

 A construção dessa categoria emergiu da pergunta ao grupo: O que você 

sabe sobre climatério? O que você já ouviu falar sobre? Ao analisar os relatos 

das mulheres entrevistadas observa-se o desconhecimento sobre o significado do 

climatério, conforme se observa nas falas a seguir:  

 

 “Eu nunca ouvi falar sobre isso daí, então eu queria saber o 
que é”. (P3G1) – 63 anos. 
 
 “Ouvi falar por cima assim só”. (P7G1) – 58 anos. 
 
 “Eu não entendo muito né, então climatério deve ser doença 
de mulheres né, o que as mulheres sentem”. (P3G3) – 61 anos. 
 
 

Em alguns trabalhos é observada situação semelhante de desconhecimento 

quanto ao termo climatério. Estudo realizado com 39 mulheres climatéricas em um 

Ambulatório especializado de climatério na Maternidade-Escola Assis 

Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará, revelou que a maioria das 

mulheres entrevistadas apresentava desconhecimento cognitivo em relação à 

nomenclatura climatério.36 Outro estudo com 50 mulheres atendidas em um centro 

de saúde reprodutiva em Natal/RN constatou que 66% delas tinham uma visão 

superficial sobre o climatério.27 A falta de entendimento também foi corroborada em 

um trabalho realizado com 15 mulheres em Canoas e Porto Alegre/RS, no qual as 

participantes expressaram confusão sobre o que é climatério, considerando uma 

terminologia técnica de difícil compreensão.38 

O desconhecimento das participantes da pesquisa também está relacionado 

com dúvidas em relação às mudanças e consequências dessa fase na vida da 

mulher que não se restringem apenas ao corpo físico, mas à mulher em sua 

integralidade. Como se observa na seguinte fala: 

 

“Eu não sei o que é climatério e nem sei o que causa pra mim, 

o que vai acontecer comigo, com o meu corpo”. (P4G2) – 47 

anos. 
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Evidenciou-se nessa pesquisa que as mulheres confundem climatério com 

menopausa, dando a ideia de se tratar de um marco, em que há a cessação da 

menstruação, sem outras ocorrências que perpassam por um longo período da vida, 

como se observa nas seguintes falas: 

 

 “Eu penso que é quando termina a menstruação.” (P2G2) – 53 
anos. 
 
“É...É relacionado a menopausa, mas esse climatério ele é o 
quê?”. (P1G2) – 53 anos. 
 
“Deixa eu perguntar, qual é a diferença entre... o que quer dizer 
o climatério e menopausa? Qual a diferença entre os dois 
nomes?”. (P4G1) – 58 anos. 
 
“Agente quer saber a realidade do climatério... climatério é o 
que na realidade?... você tá com esse calor todo porque é dá 
menopausa... agente só sabe que climatério é dá 
menopausa...”. (P1G2) – 53 anos. 

 

A relação da fase do climatério à menopausa também foi identificado em um 

estudo com 40 mulheres em Cajazeiras/PB76 e em outros já citados.27,36,38 Essa 

relação é esperada por estarem intimamente relacionadas, e porque as 

terminologias não são uniformes na própria literatura.77 A problemática reconhecida 

nesse contexto é que o desconhecimento sobre o significado do climatério traz 

consigo que o tema não é trabalhado com as mulheres de forma efetiva e elas 

apresentam lacunas no conhecimento acerca de como cuidar da saúde nesse 

período. 

Algumas mulheres associam a menopausa à velhice e à finitude da vida, 

como aparece nas seguintes falas:  

 

“Já deu o que tinha que dar, aí termina. Termina o ciclo 
menstrual”. (P4G2) – 60 anos  
 
“Quando parou minha menstruação no primeiro mês eu me 
entristeci, acabou minha menstruação o quê que vai ser agora 
né. Aí depois eu me acostumei, me acostumei com a ideia, só 
que agente fica assim... eu estou envelhecendo, eu estou me 
aproximando da morte”. (P7G1) – 58 anos. 
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 A associação da menopausa ao envelhecimento ocorre quando a nossa 

cultura a trata com tal enfoque, limitando a mulher a sua fase reprodutiva. A 

construção desse conceito também se deve a obra de Wilson, “Femine Forever”, em 

que relata que o fim da vida reprodutiva é uma espécie de morte em vida das 

mulheres.78,79 

O conhecimento que essas mulheres têm sobre si pode ser modificado por 

ações de promoção de saúde desenvolvidas pelos profissionais desta área.78 Assim, 

pode-se construir um novo significado para essa fase e desconstruir o sinônimo de 

velhice, enfermidade, improdutividade ou fim da sexualidade. 

 

2ª Os sinais e sintomas afetando o cotidiano 

 

Durante o período do climatério, a mulher passa a apresentar sinais e 

sintomas e a perceber mudanças no seu corpo que influenciam o seu cotidiano. 

Essas mudanças podem ocorrer a curto, médio e longo prazo, serem transitórias ou 

definitivas e incluírem alterações urogenitais, distúrbios neurovegetativos e 

metabólicos.80 

Os sinais e sintomas que as mulheres podem vivenciar no climatério, 

caracterizam-se como brandos ou severos, variando de mulher para mulher,4,81 

como se observa nos depoimentos das mulheres que participaram do grupo focal: 

 

“Eu sofri muito no climatério e na menopausa. Calor daqui da 
cintura pra cima, suava muito e era um suor... suor 
incontrolável... é horrível. [...] eu sofri tanto e era tão sofrido que 
dava vontade de sair correndo louca assim descabelada de tão 
horrível”. (P1G1) – 61 anos.  
 
“Então... com 37 anos eu comecei a sentir dores no corpo, 
nervoso, sabe... eu ficava muito mal quando não vinha pra mim 
e eu não conseguia nem trabalhar...”. (P4G1) – 58 anos. 
 

Nos relatos também é possível reconhecer a preocupação com essa fase da 

vida e a necessidade da mulher de saber o que acontece com ela nesse período, 

como pode ser constatado pela fala: 
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“[...] agente só sabe que climatério é da menopausa, mas no 
fundo... agente quer... eu pelo menos tenho essa curiosidade... 
na realidade o que é o climatério? O quê que ele... o que ele 
afeta na gente. O que ele... o que ele... qual é as causas que 
ele traz pra gente? Ele mexe com a pressão? Ele mexe com 
inchaço? Ele mexe com o quê? Sistema nervoso? Ele mexe 
com a gente como se a mulher tivesse em TPM por exemplo? 
O quê que ele faz? Quê que ele causa? Quando ele chega 
numa idade por exemplo...eu estou com 53 anos”. (P1G2) – 53 
anos. 

 

No presente estudo, o sintoma mais comum relatado pelas mulheres são as 

ondas de calor, como exemplificado nas seguintes falas: 

 
“[...] calor daqui da cintura pra cima, suava muito e era um 
suor... suor incontrolável... é horrível [...]”. (P1G1) – 61 anos. 
 
“[...] comecei a sentir calor no rosto assim, calor de suar, 
transpirar, a barriga, nos pés, muito calor e dá muito nervoso 
também [...]”. (P9G1) – 51 anos.   
 
“[...] Por que a menopausa dá aquele calor insuportável? Um 
calor nossa senhora que eu tenho que tirar os pés pra fora, as 
mãos pra fora, pôr debaixo da água. Aí você põe roupa, tira 
roupa, põe uma blusa fininha, [...] fica quase pelada. Põe 
coberta, tira coberta... ah... aí você fica cansado de tanto põe e 
tira [...]”. (P3G1) – 63 anos 
 
“Eu sinto o calor, um mau humor... vem um vermelhão... é um 
calor que sai de dentro pra fora, e aí você começa a suar em 
bica, horrível, porque você não pode usar nem maquiagem né, 
aí molha [...]”. (P2G3) – 53 anos  
 
“[...] eu sinto muito calor, eu sinto muita caloria [...]”. (P1G2) – 53 
anos 
 
“[...] é aquele calor que é daqui pra cima (do colo pra cima) 
sabe e de repente você esfria, de repente sente calor de novo 
[...]”. (P3G2) – 46 anos 
 
“Me dá um calorão tipo de madrugada, parece que não vou 
aguentar, aí daqui a pouco dá aquele frio”. (P3G4) – 54 anos. 
 

Os sintomas vasomotores compreendem as ondas de calor, que podem ser 

acompanhadas de sudorese, rubor82 e taquicardia.34 É um sintoma que acomete 

75% das mulheres, com manifestação súbita e transitória, podendo durar de 

segundos a 30 minutos ou de um a cinco minutos e, tendem a ser mais severas nos 
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dois primeiros anos da menopausa. Geralmente as ondas de calor têm início na 

parte superior do tronco ou pescoço subindo em direção à face e a cabeça.33,34,82  

Alguns estudos confirmam as ondas de calor como o sintoma mais 

prevalente.4,37,83 Embora o mecanismo para desencadear as ondas de calor ainda 

não seja totalmente conhecido, tem-se que a redução nos níveis de estradiol 

interfere no centro regulador de temperatura que se encontra no hipotálamo.10,26,34 

 Outro sintoma considerado foi a preocupação com a perda óssea, verbalizada 
por duas participantes: 
  

“Perda óssea que parece que normalmente é muito grande”. 
(P1G3) – 61 anos 
 
“[...] nessa fase que a mulher entra... diz.. perde muito cálcio 
[...]”. (P1G4) – 49 anos 
 

Na mulher, a massa óssea começa a reduzir a partir dos 40 anos e devido à 

queda nos níveis de estrogênio na menopausa, a diminuição da massa óssea é 

acelerada, podendo resultar na osteoporose. A deterioração da arquitetura óssea 

pela ação dos osteoclastos pode levar a fragilidade mecânica, tendo como 

consequência o risco de fraturas, diminuindo a qualidade de vida.84 

 Uma das participantes relata ainda apresentar dores nas articulações e fratura 

nos braços decorrente de uma queda. Revela também desconhecimento sobre as 

mudanças que essa fase pode acarretar no corpo físico.  

    

“E eu percebi também que eu sinto dor nas juntas sabe. Eu não 
sei se a perda de hormônio, tanto que a médica receitou cálcio 
agora... pra mim tomar pra sempre e eu acabei deixando de 
tomar...e eu quebrei dois braços, não sei se tem haver”. (P1G3) 
– 61 anos. 

 

O ganho ponderal, comum no climatério, aparece no grupo focal, mas apenas 

em uma fala: 

  

“[...] a única coisa que eu senti... que eu percebi muito, foi que 
de um ano pro outro eu comecei engordar pros lados, mesmo 
que eu tomo muito cuidado com a minha alimentação e mesmo 
assim comecei inchar muito [...]”. (P4G2) – 46 anos 
 

A preocupação em relação à obesidade não é devido apenas a estética, mas 

ao risco de doença cardiovascular (DCV) no climatério. A incidência de DCV 
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aumenta devido ao envelhecimento, principalmente nas mulheres.33 A diminuição de 

estrogênio acarreta aumento da gordura abdominal e, consequentemente, o risco 

cardiovascular.26 

As alterações metabólicas como elevação dos níveis de colesterol LDL e 

triglicerídeos, com diminuição do HDL, pode ser devido à queda abrupta nos níveis 

de estrogênio. Essas alterações associadas à hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

alimentação inadequada, tabagismo e sedentarismo são fatores de risco para o 

desenvolvimento de eventos cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral e 

o infarto.33,85 

Ao serem questionadas sobre: Vocês perceberam mudanças no dia-a-dia? 

Algumas participantes relatam esquecimento, irritabilidade, mudança de humor e 

distúrbios no sono, como pode ser observado nos depoimentos: 

 
“Agora também... muito esquecimento” [...] pra mim irritação, a 
falta de paciência minha [...]”. (P1G3) – 61 anos. 
 
“Esquecimento, às vezes alguma coisa que eu sempre fazia 
[...]”. (P2G4) – 45 anos.  
 
“[...] um mau humor [...] eu perco o sono, não durmo à noite, é 
difícil, eu cochilo e assim sempre mal humorada, às vezes”. 
(P2G3) – 53 anos. 
 
“[...] não estou dormindo aí a cabeça fica pesada [...]”. (P4G1) – 
58 anos.  

 

As mulheres também relatam sintomas relacionados à disfunção sexual: 

 

“Eu percebi... na relação sexual eu fiquei mais assim seca, não 
tem aquela lubrificação...”. (P3G2) – 46 anos. 
 
“[...]então às vezes assim, eu faço sem ter vontade mesmo, 
para poder agradar ele (o marido), mas na verdade eu não 
sinto nada”. (P2G4) – 45 anos. 
 
“[...] uma área que tá afetando a minha vida, o meu casamento, 
porque eu não tenho desejo sexual mais [...] pra você manter 
seu casamento hoje, você tem que ter uma vida sexual ativa, e 
a minha não é ativa [...]”. (P1G2) – 53 anos. 
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 Duas participantes comentam a importância de conversar com o marido sobre 

a sexualidade: 

 

“[...] eles mudam também, vão envelhecendo junto com a gente 
[...] então assim eu acho que se conversar dá pra se entender 
[...]”. (P4G2) – 47 anos. 
 
“[...] a comunicação bem aberta que dá bastante resultado [...] 
ajuda a resolver [...] também [...] o marido participar [...] 
acompanhar a esposa no ginecologista, pra ouvir o que o 
ginecologista tem a dizer quanto a essa questão [...]”. (P3G2) – 
46 anos. 

 

A disfunção sexual relacionada aos sintomas climatéricos também foi 

encontrada em um estudo com 370 mulheres entre 40 e 65 anos, atendidas em 

Unidades Básicas de Saúde da cidade de Natal. As mulheres com sintomatologia 

climatérica revelaram mais riscos de disfunção sexual.86 

Abordar a mulher climatérica quanto as suas dificuldades, inclusive as 

sexuais, é essencial na assistência à saúde.87 A sexualidade faz parte da qualidade 

de vida, porém nem sempre a abordagem é adequada nesse momento do climatério, 

devido à dificuldade da mulher em se expor e ao despreparo do profissional de 

saúde em trabalhar a questão.26 

Esses relatos nos mostram como as mulheres apresentam sintomatologia 

nessa fase da vida e precisam ser cuidadas em sua integralidade. Em um estudo na 

Universidade de Santa Catarina, as mulheres relataram que não estavam 

preparadas para o climatério e ressaltaram a importância de um espaço para falar 

sobre o assunto e suas repercussões.88 

 

3ª A Terapia Hormonal: dúvidas e indicação 

 

 A Terapia Hormonal (TH) é uma questão polêmica na comunidade científica 

devido a resultados de estudos que foram marcos importantes nessa temática, 

revelando seus riscos. Destaca-se o Heart and Estrogen/progestin Replacement 

Study (HERS), um estudo realizado em 1998, no qual os pesquisadores concluíram 

que o tratamento com estrógenos equinos conjugados associados ao acetato de 

medroxiprogesterona aumentou a ocorrência de eventos tromboembólicos e 
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doenças renais. Também os resultados do Women’s Health Initiative (WHI) em 2002, 

em que o estudo foi interrompido pelo aumento da incidência de cânceres invasivos, 

principalmente de mama, nas voluntárias do estudo que estavam em uso de 

estrógenos associados à progestinas.89-91 Esses autores em suas considerações 

reforçam a importância da TH para mulheres que apresentam sinais e sintomas 

severos devido ao climatério, mas que esta deva ser individualizada para cada 

mulher. 90,92  

 A esse respeito, é importante que os profissionais da saúde tenham 

conhecimento quanto às possibilidades existentes para o tratamento, deixando 

claros os riscos e os benefícios. 

Nos diálogos, as mulheres dos grupos relatam que os profissionais não 

explicam sobre a Terapia Hormonal, enquanto outros orientam a não usar e isso traz 

confusão à mulher sobre como lidar com essa questão.26 Observa-se isso nos 

seguintes relatos: 

 

“Ah não tem ajuda do profissional... é igual eu... vai no médico, 
porque me deu alergia, ela pergunta você está tomando o quê? 
Falei hormônio [...] o médico disse:...pára, não toma nada pra 
menopausa, vai em outro (médico)... toma, vai em outro 
(médico) não toma, então você fica assim na dúvida [...] agente 
vai no ginecologista, explica pra eles como eu fui, eles passam 
o medicamento ali, mas não explica pra gente nada”. (P3G1) – 
63 anos. 
 

 Para a tomada de decisão e até mesmo para a adesão ao tratamento, a 

mulher deve estar ciente dos riscos e benefícios da indicação da TH, considerando 

sua individualidade.80,93,94 

Para tanto, recomenda-se um processo de tomada de decisão compartilhada, 

no qual profissionais e usuários possam dividir a responsabilidade nas decisões. Aos 

profissionais é importante manter uma atmosfera de respeito, linguagem clara e com 

informações coerentes de forma que a decisão seja compatível com sua situação 

social. Para os pacientes, é preciso que estejam dispostos a participar do processo, 

comunicando suas preferências, fazendo perguntas e considerando alternativas.95  

Percebe-se, também, que, além de esclarecimentos quanto aos riscos e 

benefícios da TH, faz-se necessário o acompanhamento dessas mulheres, 

prestando um cuidado que contemple a saúde da mulher em sua singularidade. 
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Enquanto uma mulher necessita de esclarecimentos sobre a Terapia Hormonal, a 

que já está em uso precisa reavaliar a continuidade do tratamento, porém isso não é 

a rotina, a conduta para cada mulher é diferente como pode ser evidenciado nas 

seguintes falas: 

 
“Então como lá na minha vila só tem essa clínico geral, que é 
do postinho, só tem ela, não tem ginecologista, então fui... eu 
tava sentindo esses calorões, nervosa e... eu tinha que falar 
com ela, e ela me disse isso... que reposição hormonal ela não 
indicava, que era pra fazer exercício físico e alimentação, fazer 
bastante uso da soja, verduras que ia melhorar. Ela falou 
assim... não de um dia pro outro, começar amanhã que já vai 
mudar, tudo é uma sequência”. (P2G4) – 45 anos. 
 
“A minha (menopausa) começou com 50 anos. Só que eu fui ao 
médico e ele me deu um remédio para menopausa. Aí eu fui 
em outra médica (ela disse)...não toma porque engorda muito é 
hormônio. Eu tomei três meses e engordei, parei e não tomei 
mais. Prefiro ficar assim...com calor [...] do que ficar tomando 
remédio”. (P3G1) – 63 anos. 
 
“É isso... fiz tratamento [...] teve um problema de saúde assim 
intestino, comecei a ficar deprimida né. Aí o médico passou um 
hormônio pra mim... é o Natifa 1mg...eu tomo há 05 anos e não 
engordei não. Como eu tirei o útero, só tomo o...é o 
hormônio...esqueci o nome, só um...Natifa pra isso...então 
estou bem assim. Agora eu preciso voltar no médico pra saber 
se eu posso...que são cinco anos já...se eu continuo ou se eu 
paro. Porque eu não sinto agora esse calor”. (P2G1)  
 

 Em contrapartida, algumas mulheres participantes fazem uso da TH e referem 

melhora dos sintomas:  

 
“Eu também sinto muitas dores nas pernas quando eu não 
tomo hormônio, depois que eu volto a tomar aí melhora, aí 
melhora tudo [...]”. (P1G3) – 61 anos. 
 

“[...] eu sinto o calor, um mau humor, um calor que parece... 

vem um vermelhão, aí vem aquele suor, às vezes esquenta 
sabe, é um calor que sai de dentro pra fora, e aí você começa a 
suar em bica, [...] e eu tomo hormônio, pra mim começou essas 
coisas faz uns dois anos, então eu tomo Climene, a médica 
daqui tentou tirar... comecei tomar Buona, aí eu não vi 
resultado e eu voltei pro Climene agora esse mês, que eu já 
não suportava mais [...]”. (P2G3) – 53 anos. 
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O uso de estrogênio com ou sem progesterona é considerado o tratamento 

mais efetivo para os sintomas vasomotores e atrofia urogenital. O estrogênio reduz a 

severidade dos sintomas em até 70%. Dessa forma, em caso de indicação da TRH, 

a recomendação é que sejam prescritas doses hormonais mais baixas por um 

período de tempo mais curto.82 

A preocupação do uso da Terapia Hormonal quanto ao câncer de mama é 

demonstrado na seguinte fala: 

 

“[...] eu já tive câncer de mama e eu não fiz reposição 
hormonal, porque eu tomei tamoxifen [...] tomei cinco anos aí o 
médico falou: - você não pode tomar, vai parar... só o 
tamoxifen, reposição hormonal não...dava calorão...mas assim 
já tá diminuindo já e é isso que agente sente, tudo igual né". 
(P3G3) – 61anos. 

 

O risco de câncer de mama está relacionado com o uso combinado de 

estrogênio e progesterona. Mulheres que realizaram histerectomia e utilizaram o 

estrogênio isolado não apresentaram esse risco.81 A TH é contra indicada para os 

seguintes casos: câncer de mama, câncer de endométrio, sangramento uterino sem 

explicação, doença hepática, histórico de coágulos e doença cardiovascular.34  

Cabe ressaltar que a TH deve estar associada a mudanças no estilo de vida, 

como adoção de uma alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos e 

abandono do tabagismo.82,96 

 

4ª Enfretamento do climatério por meio de mudanças no estilo de vida 

  

A mudança no estilo de vida é a primeira intervenção a ser realizada antes de 

iniciar a terapia farmacológica para tratar os sintomas vasomotores. Evitar o 

tabagismo, consumir álcool com moderação,82 ter cuidados com a alimentação, 

favorecem a qualidade de vida da mulher climatérica.97 Além disso, exercícios 

aeróbicos melhoram o humor, favorecem a imagem corporal e diminuem a massa 

corpórea.82 Em conjunto, essas ações contribuem para minimizar a sintomatologia 

que acompanha essa fase. 

Um estudo realizado na região Sul do Brasil com 197 mulheres na pós-

menopausa, com praticantes de exercícios aeróbicos de intensidade leve a 
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moderado e sedentárias, teve como resultado menor severidade da sintomatologia 

climatérica nas mulheres que praticaram exercícios, enquanto que as sedentárias 

referiram sintomas de intensidade moderada a severa.97 

 Com o intuito de saber como essas mulheres lidam com essa fase foi feita a 

seguinte pergunta: “Vocês nessa fase do climatério procuram fazer algo para 

melhorar os sintomas?” 

 As mulheres que participaram do grupo focal relataram que para enfrentar as 

mudanças decorrentes dessa fase da vida, realizam mudanças no estilo de vida, 

conforme se observa nos relatos:  

 
“Eu procuro me cercar, não por ser egoísta, mas o máximo de 
conforto pra mim... chega em casa, toma um banho e por 
minha camisola, curtinha, assim solta, à vontade, só ponho 
roupa mesmo se eu sei que vai chegar alguém”. (P1G3) – 61 
anos. 
 
“Ah, o que aparece de atividade se eu puder ir eu vou e faço.” 
(P3G1) – 63 anos 
 
“Eu faço hidro (hidroginástica)”. (P4G1) – 58 anos. 
 
“Diz que exercício é muito bom, ajuda, caminhada, fazer 
alguma coisa, hidroginástica, alguma coisa que a pessoa 
goste”. (P1G4) – 49 anos. 
 

A mulher climatérica pode praticar tanto atividade física quanto exercício 

físico. A atividade física é qualquer movimento realizado pelo corpo com gasto de 

energia. Já o exercício físico é um conjunto de movimentos físicos repetitivos, 

planejados para melhorar o desempenho físico. Ambos vão trazer benefícios à 

saúde. O exercício físico de intensidade moderada melhora a função cardiovascular 

e respiratória, diminui a pressão arterial em mulheres hipertensas, contribui para o 

ganho de massa óssea, melhora as dores musculares, auxilia na redução de peso e 

ajuda a prevenir o desenvolvimento do diabetes. Favorece também a imagem 

corporal da mulher, aumenta a autoestima e alivia as ondas de calor.10 

Em um estudo realizado com 370 mulheres na idade entre 40 e 65 anos, 

constatou-se que mulheres que realizam atividade física têm uma sintomatologia 

mais branda, demonstrando também benefícios físicos e mentais, como a melhora 

da cognição e também da saúde psicossocial.98  
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Em relação à alimentação e o que ajuda a melhorar os sintomas do climatério, 

as mulheres comentam: 

 

“A soja, legumes, verduras... assim alimentação saudável.”  
(P5G2) – 53 anos.   
 
“Eu faço aveia, linhaça, chia”. (P7G1) – 58 anos. 
 
“Eu tomei chá de amora, diz que dá uma melhorada no calor”. 
(P3G2) – 46 anos. 
 
“Então eu como castanha assim direto... melhora, linhaça, 
aveia, mas eu não gosto não [...].Eu compro, meu marido 
compra e me obriga a fazer, mas eu sinto uma melhora boa, 
assim o intestino, pra tudo [...] eu sinto que resolve.” (P2G3) – 
53 anos. 

 

Em casos que a Terapia Hormonal é contraindicada, têm se tornado comum o 

uso de fitoterápicos para tratamento dos sintomas do climatério. No final de 1990, 

alguns produtos foram colocados como opção terapêutica, utilizando plantas 

medicinais como princípio ativo, dentre elas: Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., Glycine 

max (L.) Merr. (soja), Dioscorea villosa L. (cará ou inhame).99  

Como evidenciado, a soja é um exemplo de alimento que algumas mulheres 

fazem uso para melhora dos sintomas. É uma leguminosa que contém de uma a três 

miligramas de isoflavona, que possui propriedade antioxidante e também exerce o 

papel de modulador seletivo nos receptores de estrógeno. O uso da isoflavona 

ajudou a aliviar os sintomas nos períodos da menopausa e pós-menopausa, sendo 

demonstrado em estudo com 30 mulheres realizado em Birigui/SP.100  

 No cuidado à saúde da mulher é importante oferecer espaço para a 

construção de sua autonomia e protagonismo, para que esta seja sujeito neste 

processo.101 Ao apropriar e entender a importância do cuidado com sua saúde, 

levando em consideração os determinantes sociais em seu contexto de vida, seja 

corresponsável no que está ao seu alcance de mudança. Compreendendo que 

algumas ações cotidianas como mudanças no estilo de vida, hábitos alimentares e a 

realização de atividade física, por exemplo, têm impacto sobre a sua saúde. Sendo a 

mulher atuante no cuidado de si, buscando os seus direitos e as ferramentas 

necessárias para se cuidar.102 Somado a isso, a atuação os serviços de saúde são 
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espaços de cuidado, que tem a responsabilidade no cuidado à saúde da mulher em 

sua integralidade. 

 

4.2 Etapa 2: Caracterização dos juízes/especialistas e análise das opiniões 

 

A caracterização dos especialistas participantes da consulta de opinião 

encontra-se descrita a seguir no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Perfil dos especialistas participantes. Marília, 2014. 

Idade Profissão Formação 
 Acadêmica 

Área 
 de Atuação 

Tempo de 
Experiência 

na Área  

47 
anos 

Enfermeira  Enfermagem obstétrica 
e social 

 Enfermagem 
obstétrica e 
ginecológica 

 
24 anos 

57 
anos 

Enfermeira  Saúde Pública 

 Obstetrícia e Obstetrícia 
Social 

 Ativadores do Processo 
de Mudança no Ensino 
Superior 

 Ginecologia  
26 anos 

52 
anos 

Médico  Ginecologia e 
Obstetrícia 

 Saúde de Família e 
Comunidade 

 Ginecologia e 
Obstetrícia 

 Gestão Hospitalar 

 
25 anos 

45 
anos 

Médica  Ginecologia e 
Obstetrícia 

 Ginecologia e 
Obstetrícia 

22 anos 
 

52 
anos 

Médica  Clínica Médica 

 Saúde Pública 

 Geriatria 

 Clínica e Geriatria  
29 anos 

58 
anos 

Médica  Saúde Coletiva 

 Saúde Pública 

 Saúde Pública 

 Saúde da Mulher 

 
33 anos 

 

38 
anos 

Nutricionista  Nutrição e Metabolismo 
na Prática Clínica 

 Consultório e 
Docência 

10 anos 

36 
anos 

Psicóloga  Psicologia clínica 

 Psicologia hospitalar 

 Ginecologia, Obstetrícia 
e Mastologia 

 Educação e 
Assistência na Área 
Materno-Infantil 

 
14 anos 

 

 

A partir das respostas dadas pelos especialistas à questão aberta: “Quais 

informações devem ser descritas em um material educativo para mulheres no 

período do climatério?”, foram obtidas informações relevantes que também 
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subsidiaram a definição dos temas a serem contemplados no material educativo. O 

Quadro 2 exibe a descrição na íntegra das opiniões dadas pelos especialistas em 

resposta à questão apresentada. 
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Quadro 2 - Opinião dos especialistas quanto à abordagem a ser dada em um material educativo sobre climatério. Marília, 2014. 
 
 

Especialista Orientação do Profissional 

Enfermeira 
Especialização: Saúde Pública, Obstetrícia, 
Obstetrícia Social e Ativadores do Processo de 
Mudança no Ensino Superior. 

 Alimentação; 

 Exercício físico; 

 Reposição hormonal;  

 Sexualidade;  

 Patologias associadas; 

 Sinais e sintomas da pré-menopausa; 

 Instalação definitiva da menopausa. 

Enfermeira 
Especialização: Obstetrícia e Obstetrícia Social 

Penso que as informações podem ser explicativas e simples como: 

 Explicação sobre como é essa fase do climatério – classificação (perimenopausa, menopausa e 
pós-menopausa); 

 Como ocorrem as modificações; 

 Trabalhar a qualidade de vida em relação aos sinais e sintomas (prevenção, promoção da 
saúde, tratamento); 

 Dar alternativas de assistência a essas mulheres com indicação dos serviços que atuam na 
cidade. 

Médica 
Especialização: Clínica Médica, Saúde Pública e 
Geriatria 

 Definição dando ênfase em ser uma fase biológica e não patológica; 

 Dados sobre as alterações hormonais de maneira bem esquemática (figuras) simples 
relacionando com os sintomas; 

 Possibilidades terapêuticas disponíveis; 
Em relação aos sintomas: os que são transitórios e agudos e os não transitórios (geniturinário, 
alteração do metabolismo lipídico e ósseo). A ideia é não ficar restrito ao geniturinário. 
- abordar a qualidade de vida, libido 
- talvez um material bem ilustrativo, com figuras, etc. 

Médica 
Especialização: Ginecologia e Obstetrícia 

 Métodos contraceptivos; 

 Orientação alimentar para a prevenção de osteoporose, risco cardiovascular, obesidade 

 Exaltar as vantagens desta fase da vida da mulher – manter a autoestima. 

 Orientações estéticas – atividade física, ingestão de alimentos com colágeno, protetor solar, 
hidratação da pele, cuidados com os cabelos, etc. 
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Especialista Orientação do Profissional 

Médica 
Especialização: Saúde Pública 

Em um primeiro momento devemos abordar informações referentes aos fatores pessoais, sociais 
e ambientais; determinantes do estado de saúde dessas mulheres. 

 Fatores pessoais: saúde individual; o comportamento, o estilo de vida como tabagismo, o 
excesso de álcool e drogas, nutrição, atividade física, a resposta ao estresse e a higiene 
pessoal. 

 Fatores sociais: pobreza e saúde debilitada estão intimamente relacionadas devido à 
desnutrição, condições de vida precárias, ao estresse constante e à falta de acesso aos 
serviços de saúde pública. 

 Fatores ambientais: fatores socioculturais mais as diversas condições e influências sobre as 
quais a pessoa vive e se desenvolve. 

II – Informações sobre a prevenção de doenças: doenças cardiovasculares; obesidade; câncer 
(mama, cólon, endométrio, pele); osteoporose; doenças infecciosas (pneumonia, gripe, 
tuberculose, hepatite B e infecções cutâneas); acidentes (principalmente quedas); doenças 
metabólicas (diabetes, dislipidemias e hipotireoidismo); iatrogenia (mal uso de medicamentos, 
presença de cateteres e sondas por tempo prolongado, perda do condicionamento físico devido o 
repouso prolongado na cama e dependência social pelos familiares exagerada). 
III – Fisiologia do climatério. 
IV – Dinâmica hormonal do climatério. 
V – Fatores extra-ovarianos de produção de estrogênios. 
VI – Padrão endócrino da mulher pós-menopausa: 

 Grupo de mulheres hormonalmente equilibradas para a idade, sem manifestações 
clínicas específicas. 

 Grupo de mulheres que apresentam manifestações clínicas:  
- mulheres que apresentam sinais e sintomas por deficiência estrogênica; 
- mulheres que apresentam sinais e sintomas de excesso de androgênios como desfeminização, 
hisurtismo, alopecia e, eventualmente virilização; 
- mulheres que apresentam sinais e sintomas paradoxais de excesso de estrogênios, como 
hiperplasia ou adenocarcinoma do endométrio. 
VII – Orientações sobre a Terapia de Reposição Hormonal.  
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Especialista Orientação do Profissional 

Médico 
Especialização: Ginecologia e Obstetrícia, Saúde da 
Família e Comunidade 

Primeiro devemos pensar no como se realiza. Trabalhamos com mulheres de várias camadas 
sociais, com preocupações e necessidades diferentes. Mas informar o que é climatério, os 
cuidados e as possíveis complicações é muito importante.  
E não só o climatério, mas principalmente por ser uma fase, onde a condição clínica é impar para 
cada mulher. Trabalhar como enfrentar esta fase, sem clima catastrófico, mas de como a mulher 
moderna enfrenta este período. E trabalhar com os mitos. 
 

Nutricionista 
Especialização: Nutrição e metabolismo na prática 
clínica 

Orientações básicas a respeito de alimentos que podem ser ingeridos rotineiramente que podem 
auxiliar nesse período da vida atenuando ou prevenindo os sintomas. 
Lista de alimentos “mais” indicados; 
Quais as possíveis restrições a alguns desses alimentos; por exemplo: alergias, intolerâncias. 
Possíveis alterações fisiológicas relacionadas com a queda da produção hormonal (ex.: alteração 
de triglicérides e colesterol, diminuição da absorção do cálcio, e quais alimentos devem ser 
evitados ou ingeridos). 
 

Psicóloga 
Especialização: Psicologia clínica, Psicologia 
hospitalar 

 Conceito do climatério; diferenças climatério e menopausa; sintomas físicos e emocionais 
ligados ao período; preocupações que acompanham a crise da meia-idade e alternativas que 
visam à melhora da qualidade de vida no período; 

 Sexualidade: trabalhar mitos e tabus; possibilidade de manter a intimidade e vida sexual ativa; 

 Relacionamentos familiares: mudança na dinâmica familiar ao longo do tempo nas diferentes 
fases da vida. Possibilidade de manter vínculos fortes com a família; 

 Processo de envelhecimento: trabalhar o envelhecer; as mudanças e os 
estereótipos/posicionamentos; propiciar envelhecer saudável; 

 Manter a saúde física com a prevenção de doenças; exercícios físicos, redução do estresse, 
alimentação, lazer; 

 Vínculos sociais/grupais – prevenir o isolamento/depressão; 

 Manter planejamento para o futuro. 
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4.3 Etapas 3: Construção do material educativo  

 

O estágio de desenvolvimento de um instrumento configura-se o ponto de 

partida do processo de validação, garantindo que os procedimentos adotados na sua 

elaboração sejam considerados.72,74 A seguir, são apresentados os aspectos 

contemplados na construção do material educativo: 

 

Seleção do conteúdo e estruturação geral 

 

A partir da análise das opiniões dos juízes e das transcrições dos grupos e 

busca na literatura elencou-se os temas que foram desenvolvidos no material 

educativo, abrangendo: O que é o climatério; Perimenopausa; Ciclos Reprodutivos; 

Ciclos ovariano e menstrual, Estrogênio; Ondas de Calor; Menopausa; Pós-

Menopausa; Terapia Hormonal; Sexualidade; Sintomas Psicológicos; Outros 

Sintomas; Cuidados com a saúde; Alimentação e Exercício físico.  

Tendo em vista que o público alvo do material educativo são mulheres que 

estão na faixa etária que compreende o climatério, considerou-se na produção do 

material a criação de um diálogo entre mulheres na medida em que as informações 

textuais são fornecidas por meio de ilustrações com caixas de diálogo, traduzindo 

dessa forma uma atitude cotidiana comum na vida das pessoas, que é uma 

conversa. Indo ao encontro dessa lógica para trabalhar a temática climatério, foi 

inserida uma personagem fictícia, que trabalha com educação em saúde, 

denominada de Eduarda e outras duas personagens representando a população de 

interesse. A personagem Eduarda foi pensada como correspondente a um 

profissional da saúde, trazendo esclarecimentos às mulheres quanto a essa fase da 

vida em sua prática diária. Ressalta-se, novamente, que o conteúdo trabalhado no 

decorrer do material educativo, nas caixas de diálogos, nos assuntos abordados, 

nas perguntas das duas mulheres emergiu das dúvidas que surgiram nos grupos 

focais realizados nos três cenários da pesquisa, associando-se à sugestão dos 

especialistas, como também o fundamento da literatura, subsidiando todas as 

informações, visando à adequação e fidedignidade do material. 
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Um grande diferencial no conteúdo foi desenvolvê-lo com base na análise do 

grupo focal, garantindo a participação do público alvo na construção do material. 

Nesse sentido, as experiências das participantes foram consideradas para a seleção 

dos conteúdos, promovendo em parte uma construção dialógica, compartilhada.65  

Sendo assim, considerou-se uma linguagem simples e clara, utilizando alguns 

diálogos na voz ativa por ser adequada para materiais de educação em saúde.61,64 

As caixas de diálogo trazem uma conversa entre as mulheres de forma simples e, 

aos poucos, as explicações vão sendo inseridas.  

 No total, 23 caixas de diálogo foram produzidas, sendo 15 da profissional de 

saúde e oito das mulheres representativas da população alvo. 

A seguir, tem-se um exemplo desses diálogos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer das conversas, alguns temas trabalhados são de natureza mais 

complexa, como o mecanismo fisiológico de desenvolvimento dos folículos 

ovarianos, a produção hormonal nos ovários, o ciclo menstrual, que apesar de 

densos são importantes para agregar conhecimento às mulheres sobre o 

funcionamento do próprio corpo. Nessas situações, as caixas de diálogos são mais 

extensas, mas procurou-se reduzir ou substituir as palavras de difícil entendimento e 

explicar de forma sucinta, além de associar ilustrações para facilitar a compreensão. 

Contudo, tomou-se o cuidado de não reduzir os textos em demasia para não 

prejudicar a explicação do conteúdo, conforme o exemplo: 
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Além disso, outros textos no decorrer dos diálogos introduziram assuntos 

como as fases do climatério, os sinais e sintomas e cuidados com a saúde, 

totalizando 15 textos que explicam a temática. 

Ao todo 12 ilustrações foram utilizadas no material educativo, sendo: 02 do 

ciclo reprodutivo, 02 do ciclo ovariano e menstrual, 01 da menopausa, 01 da 

pirâmide alimentar, 01 da mulher se alimentando de forma saudável, 01 sobre o que 

se deve evitar, 01 da mulher fazendo exercício, 01 da mulher com ondas de calor, 01 

de um casal no tópico sexualidade e 01 da mulher com face triste no tópico sintomas 

psicológicos. 
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Nas ilustrações, os esquemas desenvolvidos contemplaram as abordagens 

mais importantes para que a mulher compreenda os mecanismos complexos da 

forma mais clara possível. Para isso, evitou-se a inserção do nome de todas as 

estruturas que compõem o sistema genital feminino, bem como de detalhes. Dessa 

forma, as ilustrações ficaram sem excessos, limpas, para facilitar o entendimento. 

 Na escolha das cores, procurou-se harmonizar as cores das personagens, 

dos textos e das ilustrações, diferenciando também as caixas de diálogos entre a 

profissional de saúde e as mulheres. As explicações foram organizadas de forma a 

adequar a ilustração e o texto, para facilitar a leitura e o visual.  

Apesar dos diálogos terem sido escritos considerando o público alvo e por 

isso utilizou-se uma linguagem facilitada, para possibilitar maior compreensão do 

assunto abordado, algumas palavras ainda podem ser de difícil compreensão para 

algumas mulheres, dependendo do grau de instrução. Mas o material construído foi 

pensado como uma ferramenta de apoio no trabalho dos profissionais de saúde com 

as mulheres. O interesse não é que o material seja distribuído aleatoriamente, mas 

que sua utilização seja imbuída de um verdadeiro interesse em educar, compartilhar 

o conhecimento, abrindo um espaço a essas mulheres para falarem sobre suas 

vivências, permitindo um aprendizado em conjunto entre o profissional e a pessoa 

que busca o serviço. 

 Após a finalização do material educativo, o processo de validação do material 

pela avaliação dos juízes proposto foi iniciado, contemplando-se, dessa maneira, a 

4ª etapa da presente pesquisa. 

  

4.4 Etapa 4: Validação do material educativo 

 

O segundo estágio do processo de validação do conteúdo do material 

educativo sobre climatério contou com a participação dos oito juízes apresentados 

no Quadro 1, os quais receberam a versão preliminar do material por e-mail, em 

formato PDF, para leitura e análise individual e, o instrumento de avaliação foi 

entregue impresso a cada um. Foi estabelecido um prazo de 15 dias para a 

devolutiva da avaliação.  

De posse dos instrumentos de avaliação preenchidos efetuou-se os cálculos 

do índice de validade de conteúdo tanto para o instrumento como um todo, o S-
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CVI/Ave quanto para cada item individualmente, os I-CVIs. Além disso, procedeu-se 

à organização das informações coletadas a partir das respostas dos juízes dadas às 

três questões dissertativas que acompanharam o instrumento.  

A Tabela 1 mostra os escores atribuídos pelos juízes para cada um dos itens 

avaliados. A análise das respostas dos oito juízes, considerando os seis grupos de 

análise do material educativo, revela que nenhum dos itens avaliados foi 

considerado I = Inadequado (0) e a maioria deles recebeu os escores A = Adequado 

(87) e TA = Totalmente Adequado (64).  

Os valores dos índices de validade de conteúdo para cada um dos itens (I-

CVI) e para o instrumento como um todo se encontram evidenciados na Tabela 2. O 

valor do S-CVI/Ave calculado foi de 0,90, o que indica um excelente nível de 

concordância entre os juízes. Esse índice foi calculado a partir da somatória dos I-

CVIs/número total de itens do instrumento. Este resultado corrobora com o 

recomendado na literatura para o S-CVI, que preconiza o mínimo de 0,90, quando 

se considera o cálculo pelo método da média.72,75 

Em relação aos valores I-CVIs observa-se que a maioria dos itens individuais 

(17 dentre 21 itens avaliados) obtiveram índices ≥ 0,78 (Tabela 2) como 

recomendado,72,75 sendo, portanto, validados já que atingiram excelentes níveis de 

concordância entre os juízes. Isto revela uma tendência de atribuição de respostas 

em concordância pelos juízes. 

Já os itens referentes ao grupo de análise da linguagem empregada no 

material educativo, com escores de 0,75 cada e ao da cultura, com escore de 0,62, 

totalizando quatro itens dos 21 itens avaliados, não foram considerados validados 

porque não atingiram o critério mínimo adotado para o I-CVI (≥ 0,78). Assim, os itens 

2.1, 2.2, 2.3 e 6.1 que obtiveram índices abaixo do parâmetro preconizado, foram 

reformulados acatando-se os apontamentos dos juízes de forma a conferir melhoria 

ao material e para alcançar os objetivos propostos. O material também foi submetido 

à revisão ortográfica e gramatical.  

Os apontamentos feitos pelos juízes são descritos nas tabelas 1 e 2, e no 

Quadro 3, a seguir: 

 

 

 



66 

 
 

Tabela 1 - Respostas obtidas dos juízes. Marília, 2015. 

Itens Avaliados 
Escores (n = 8)  

I PA A TA 

1. Conteúdo 

    1.1 O conteúdo está apropriado ao público alvo 0 1 4 3 

1.2 A divisão dos títulos e subtítulos do material são pertinentes 0 1 5 2 

1.3 Os trechos chaves (trechos em destaques) são pontos 
importantes e merecem destaque 0 0 5 3 
1.4 O conteúdo é suficiente para atender as necessidades do 
público alvo 0 0 6 2 

2. Linguagem 

    2.1 O estilo da redação é compatível com o público alvo 0 2 5 1 
2.2 A escrita utilizada é atrativa 0 2 3 3 

2.3 A linguagem é clara e objetiva 0 2 4 2 

3. Ilustrações 

    3.1 As ilustrações utilizadas são pertinentes com o conteúdo do 
material e elucidam o conteúdo 0 0 4 4 
3.2 As ilustrações são claras e transmitem facilidade de 
compreensão 0 0 3 5 
3.3 As legendas das imagens são adequadas e auxilia o leitor a 
compreender a imagem 0 1 3 4 
3.4 A quantidade de ilustrações está adequada para o conteúdo 
do material educativo 0 0 4 4 

4. Layout 

    4.1 O tipo de letra utilizado facilita a leitura 0 1 2 5 

4.2 As cores aplicadas ao texto são pertinentes e facilitadoras 
para a leitura 0 0 4 4 

4.3 A composição visual está atrativa e bem organizada 0 0 5 3 
4.4 O formato (tamanho) do material educativo e o número de 
páginas estão adequados 0 1 3 4 

4.5 A disposição do texto está adequada 0 1 4 3 
4.6 O tamanho das letras dos títulos, subtítulos e textos estão 
adequadas 0 1 3 4 

5. Motivação 

    5.1 O conteúdo está motivador e incentiva a prosseguir com a 
leitura 0 1 5 2 

5.2 O conteúdo despertou interesse no leitor 0 0 6 2 
5.3 O conteúdo atende as dúvidas, esclarece e educa a mulher 
que vivencia o climatério 0 0 5 3 

6. Cultura 

    6.1 O texto está compatível com o público alvo, atendendo aos 
diferentes perfis de conhecimento 0 3 4 1 

Total 0 17 87 64 

Escores: (I) Inadequado, (PA) Parcialmente Adequado, (A) Adequado, (TA) 
Totalmente Adequado, n = nº de juízes 
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Tabela 2 - Índices de validade de conteúdo para cada item individualmente, 

considerando os seis grupos de análise e o índice de validade de conteúdo do 

instrumento como um todo. Marília, 2015. 

Itens Avaliados 
 

I-CVI 

 

S-CVI/Ave 

    
 

1. Conteúdo 

    

 

1.1 O conteúdo está apropriado ao público alvo 

  
0,88 

 

 

1.2 A divisão dos títulos e subtítulos do material são pertinentes 

  
0,88 

 

 

1.3 Os trechos chaves (trechos em destaques) são pontos importantes e 
merecem destaque 

  
1,00 

 

 

1.4 O conteúdo é suficiente para atender as necessidades do público alvo 

  
1,00 

 

 

2. Linguagem 

    

 

2.1 O estilo da redação é compatível com o público alvo 

  
0,75 

 
 

2.2 A escrita utilizada é atrativa 

  
0,75 

 
 

2.3 A linguagem é clara e objetiva 

  
0,75 

 
 

3. Ilustrações 

    

 

3.1 As ilustrações utilizadas são pertinentes com o conteúdo do material 
e elucidam o conteúdo 

  
1,00 

 

 

3.2 As ilustrações são claras e transmitem facilidade de compreensão 

  
1,00 

 

 

3.3 As legendas das imagens são adequadas e auxilia o leitor a 
compreender a imagem 

  
0,88 

 

 

3.4 A quantidade de ilustrações está adequada para o conteúdo do 
material educativo 

  
1,00 

 

 

4. Layout 

    

 

4.1 O tipo de letra utilizado facilita a leitura 

  
0,88 

 

 

4.2 As cores aplicadas ao texto são pertinentes e facilitadoras para a 
leitura 

  
1,00 

 

 

4.3 A composição visual está atrativa e bem organizada 

  
1,00 

 
 

4.4 O formato (tamanho) do material educativo e o número de páginas 
estão adequados 

  
0,88 

 

 

4.5 A disposição do texto está adequada 

  
0,88 

 

 

4.6 O tamanho das letras dos títulos, subtítulos e textos estão adequadas 

  
0,88 

 

 

5. Motivação 

    

 

5.1 O conteúdo está motivador e incentiva a prosseguir com a leitura 

  
0,88 

 

 

5.2 O conteúdo despertou interesse no leitor 

  
1,00 

 
 

5.3 O conteúdo atende as dúvidas, esclarece e educa a mulher que 
vivencia o climatério 

  
1,00 

 

 

6. Cultura 

    

 

6.1 O texto está compatível com o público alvo, atendendo aos diferentes 
perfis de conhecimento 

  
0,62 

 

 
 

Global 

    

 
0,90 

I-CVI = Índice de Validade de Conteúdo para cada item; S-CVI/Ave = Índice de Validade de 
Conteúdo Global do Instrumento. 
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Quadro 3 - Alterações realizadas na versão final do material educativo segundo as sugestões dadas pelos avaliadores. Marília, 
2015. 
 

SEÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO   

CAPA ORIGINAL MUDANÇA SUGERIDA MUDANÇA EXECUTADA 

 
 

 

- A ilustração da capa é inadequada, 
mostra uma mulher com face 
depressiva. Deveria mostrar uma 
mulher madura, porém feliz com sua 
nova fase da vida. Acho que tem que 
ser uma mulher otimista, 
demonstrando o lado bom de atingir a 
maturidade. 
 
- A foto da capa parece uma mulher 
com dor de cabeça/enxaqueca. Penso 
que deve ser uma figura mais “leve”, 
que não transmita a ideia de mais um 
“peso”, que ela tem que carregar, 
aliás a cartilha tenta mostrar que é um 
período natural da vida como tantos 
outros. 
 

- Substituição da ilustração. 
 

 

TEXTO ORIGINAL MUDANÇA SUGERIDA MUDANÇA EXECUTADA 

Página 6: É um fenômeno que 
envolve alteração hormonal devido 
principalmente à diminuição 
progressiva da função ovariana. 

O climatério não é um fenômeno, e 
sim uma fase do ciclo de vida 
feminino, então sugiro que coloque 
fase, ou até mesmo período. 

É uma fase que envolve alteração 
hormonal devido, principalmente, à 
diminuição progressiva da função 
ovariana. 
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TEXTO ORIGINAL MUDANÇA SUGERIDA MUDANÇA EXECUTADA 

Página 8: Pode ocorrer também 
sangramento uterino anormal devido 
à irregularidade da produção de 
Estrogênio, resultando em alterações 
no útero. 

Sangramento uterino anormal – o 
sentido que está usando é sobre uma 
menstruação com quantidade grande 
de sangramento, sugiro que coloque a 
ideia, porque muitas vezes a mulher 
não entende o que é. 

Pode ocorrer também menstruação 
em grande quantidade devido à 
irregularidade da produção de 
estrogênio, que resulta em alterações 
no útero. 

TEXTO ORIGINAL MUDANÇA SUGERIDA MUDANÇA EXECUTADA 

Página 10: Se não ocorrer a 
fecundação, o corpo lúteo se 
degenera e ocorre a menstruação 

Ao invés de degeneração – quando 
o corpo lúteo se desfaz. 

Se não ocorrer a fecundação, o corpo 
lúteo se desfaz e ocorre a 
menstruação. 

Página 10 (na imagem do ovário): 
Corpo lúteo em degeneração.  

Ao invés de degeneração – quando 
o corpo lúteo se desfaz. 

Corpo lúteo se desfazendo. 

TEXTO ORIGINAL MUDANÇA SUGERIDA MUDANÇA EXECUTADA 

Página 12: Desenvolvimento dos 
órgãos sexuais femininos internos e 
externos (vulva, lábios maiores, lábios 
menores, clitóris e monte pubiano). 

 
Deposição de gordura nas mamas, 
nos glúteos e nas coxas, que é 
característica da aparência feminina. 
 
 
 

Monte pubiano – região da vulva 
em que se localizam os pelos e 
onde há glúteos – se permanecer 
glúteos, coloque na frente 
músculos ou coloque nádegas. 

Desenvolvimento dos órgãos sexuais 
femininos internos e externos (vulva, 
lábios maiores, lábios menores, 
clitóris e monte pubiano, região 
onde se localiza os pelos); 
 
Deposição de gordura nas mamas, 
nos glúteos (nádegas) e nas coxas, 
que é característica da aparência 
feminina. 
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Ao analisar o grau de concordância entre os juízes, considerando 

isoladamente cada grupo de análise do material educativo proposto, tem-se o 

panorama: Conteúdo, com 93,7%; Linguagem, com 75%; Ilustrações, com 96,8%; 

Layout, com 91,6%; Motivação, com 95,8% e por fim, Cultura, com 62,5%. Estes 

dados demonstram que quatro grupos de análise (conteúdo, ilustrações, layout e 

motivação) dentre seis avaliados obtiveram níveis excelentes de concordância, 

conferindo validade ao material.  

Os grupos de análise (linguagem e cultura) que não obtiveram o nível de 

concordância mínimo foram adequados frente às sugestões dadas como 

mencionado anteriormente, mas é importante ressaltar que o material desde a sua 

concepção não tem a proposta de ser distribuído indiscriminadamente às mulheres 

no período do climatério. O que se propõe é que o material possa ser utilizado pelos 

profissionais de saúde em ações de educação em saúde, de forma a possibilitar que 

o mesmo trabalhe o tema junto à população alvo, conduzindo-a para o entendimento 

daquilo que vivencia. Com isso depreende-se que palavras que forem consideradas 

de difícil compreensão, ou até mesmo o entendimento dos ciclos ovariano e 

menstrual, como também figuras ilustrativas das fases do climatério, são possíveis 

de serem esclarecidas à mulher, oferecendo a ela a oportunidade de se conhecer e 

entender o que acontece neste período da vida.  

Reforça-se, assim, a premissa da educação em saúde que considera uma 

construção compartilhada de conhecimento, devendo ser valorizada como uma 

tecnologia de trabalho, com diferentes processos de agir em saúde, reorientando a 

prática, construindo uma aprendizagem significativa, para que promova mudança na 

vida destas mulheres.103 

A Educação em Saúde é uma prática social, que contribui para a formação da 

consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, partindo da 

realidade, estimulando a busca de soluções e organização para a ação individual e 

coletiva.104 

Por fim, o processo de validação revelou que o material educativo proposto 

apresenta conteúdo relevante e válido no que se refere ao constructo Climatério, o 

qual se buscava avaliar. A avaliação dos juízes evidenciou resultados excelentes 

para a maioria dos itens do instrumento, com I-CVIs superiores a 0,78 e também 
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para o instrumento de forma global, obtendo-se um S-CVI/Ave de 0,90, considerado 

um nível excelente de validação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo revelou que nos três cenários (UBS, ESF e Ambulatório), onde 

foram realizados os grupos focais, as mulheres apresentam em comum o 

desconhecimento sobre o climatério, seu significado e as repercussões no cotidiano. 

Apesar de não saberem o termo climatério, percebe-se que elas estão sentindo as 

mudanças que essa fase traz, porém sem saber claramente quais ações podem ser 

realizadas para melhorar a qualidade de vida. Elas relatam mudanças no corpo e as 

questões psicológicas e sociais que estão envolvidas nessa fase.  

O grupo focal permitiu diagnosticar como as participantes compreendem e 

vivenciam o climatério, sendo importante para construir um material educativo 

adequado ao público alvo. Revelou também que são escassas as intervenções a 

saúde da mulher nessa fase da vida.  

As falas das mulheres que participaram do grupo focal mostraram a 

importância da educação em saúde nessa fase da vida, tanto no que se refere às 

repercussões do climatério na vida da mulher como para sanar dúvidas referentes às 

possibilidades de controle dos sinais e sintomas.  

Constata-se, neste contexto, ser fundamental que a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher ganhe espaço nos serviços de saúde, para o 

atendimento a mulher climatérica em sua integralidade. Nesse sentido, torna-se 

necessário um incentivo à implementação das políticas públicas voltadas para esse 

público, capacitando profissionais e preparando os serviços em seus níveis de 

atenção para que esta seja atendida em suas necessidades de saúde. 

Portanto é imprescindível a educação em saúde com mulheres na fase do 

climatério para que possam se apropriar dos acontecimentos e mudanças que 

envolvem essa fase e assim desenvolverem autonomia no cuidado com sua saúde. 

Apropriadas de conhecimento sobre esse momento da vida, que perpassam por 

muitos anos, essas mulheres podem realizar mudanças no estilo de vida, 

vivenciando o climatério com naturalidade, sendo produtivas e ativas no seu 

cotidiano. 

Sendo assim, o material educativo elaborado representa uma ferramenta 

que poderá ajudar a implementar a política pública, com enfoque na mulher 

climatérica. Neste material foi possível levantar temas chaves dentro do contexto 
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climatério que podem ser trabalhados com mulheres que estão nessa fase ou que 

irão vivenciá-la.  

A construção do material educativo intitulado: “Conhecendo o climatério: 

compreenda esse período na vida da mulher”, reuniu também a opinião de 

especialistas, que analisaram o mesmo, como juízes no processo de validação.  

A validação de conteúdo do material produzido, utilizando o índice de 

validade de conteúdo, foi alcançada com nível excelente, o que permite que ele seja 

de fato um instrumento de auxílio aos profissionais de saúde em espaços abertos 

para a educação. 
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APÊNDICE A 
Caracterização das Participantes 

 
 

1. Questões sobre dados socioeconômicos  

 

 

Idade:  ________________________________________________________  

Escolaridade:  ___________________________________________________  

Religião:  ______________________________________________________  

Etnia ou origem étnica:  ___________________________________________  

Estado civil:  ____________________________________________________  

Número de filhos:  _______________________________________________  

Profissão/atividade/ocupação: ______________________________________  

Renda familiar:  _________________________________________________  

Número de pessoas que moram na residência:  ________________________  
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APÊNDICE B 
Grupo Focal 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu,______________________________________________________, RG n° 
___________________, abaixo assinado, concordo em participar grupo focal, o qual 
tem por objetivo dialogar com um grupo de mulheres sobre suas vivências no 
climatério. 
 Estou ciente que minha participação nesta pesquisa será gravada e realizada 
em um grupo de oito a dez pessoas. 
 Autorizo a divulgação das informações obtidas, mantendo-se o caráter de 
sigilo das mesmas. Para tanto estou ciente de que terei: 
 Garantia de receber esclarecimento a qualquer dúvida relacionada com a 

pesquisa a qualquer momento, seja antes, durante ou depois da pesquisa, 
sem precisas me justificar; 

 A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo; 

 A segurança de que não serei identificado e que será mantido caráter 
confidencial da informação; 

 A segurança de que a minha participação não trará qualquer prejuízo a mim; 
 As informações sobre os resultados do estudo quando solicitado; 
 A segurança de que o material dos questionários não terá outro destino que 

não o da pesquisa em questão. 
 Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 
compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes, estando totalmente ciente de que não há nenhum 
valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação, concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 
perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
 No entanto, em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos 
procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), 
terei direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 
legalmente estabelecidas. 
 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Av. Monte Carmelo, 800 - 
Fone 3402-1827 - cep@famema.br 

 

Marília, ____ de ___________ de 2013. 
Ass. do entrevistado 
 

______________________________ 

                                                              
 
____________________________ 
Ass. do pesquisador principal                                         
Nome: Gabriela Henrica Abu Kamel Gazetta 
RG: 56.120.033-6 
Fones: (14) 3402-1872 (Pós-graduação) 
(14) 8147-7214  (cellular)          
Email: ggazetta@famema.br 

 
 
____________________________ 
Ass. do pesquisador orientador                                         
Nome: Maria Angélica Spadella 
Chefe da Disciplina Embriologia Humana 
FAMEMA - RG: 28.653.087-9 
 (14) 3402-1764 (Trabalho)  
Email:  maspadella@gmail.com 
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APÊNDICE C 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

JUÍZES ESPECIALISTAS 
Prezado (a) Juiz (a), 

 Obrigada por ter aceitado participar desta pesquisa como juiz(a), uma vez que sua 
contribuição será muito importante.A pesquisa científica intitulada: “Construção e validação 
de material educativo para mulheres no climatério”, visa à produção e validação de um 

material educativo relacionado às mulheres no climatério, a respeito das necessidades de 
saúde dessas mulheres e o significado do climatério para este público-alvo, com o objetivo 
de oferecer a essas mulheres o conhecimento sobre as mudanças que ocorrem nesse 
período e o que fazer para uma maior qualidade de vida. Para a construção deste material 
será realizada uma pesquisa de revisão de literatura sobre a temática para dar sustentação 
científica ao seu conteúdo, o qual terá abordagem básico-clínica; além da coleta de dados 
junto aos Juízes/Especialistas. Sua participação nesta técnica envolverá: 
- Na 1ª fase você deverá responder à pergunta aberta: “Quais informações devem ser 
descritas em um material educativo para mulheres no período do climatério?” (em anexo), 
emitindo suas sugestões acerca da temática, as quais nortearam a construção do material 
educativo juntamente com os dados da literatura e transcrições dos grupos focais realizados 
com mulheres no climatério; 
- Na 2ª fase você receberá a “prova” do material educativo produzido e deverá fazer uma 
leitura crítica e, posteriormente, preencher o instrumento de avaliação que acompanhará o 
mesmo. 
 Caso haja a necessidade de nova avaliação do material educativo reformulado, você 
receberá uma cópia do mesmo para proceder sua avaliação como a realizada na 2ª fase. 
 Para a execução de cada uma destas fases, você terá um prazo para realização do 
trabalho, sendo comunicado com antecedência. Assim, gostaríamos de contar com sua 
participação como juiz(a) nesta pesquisa científica. Garantimos que quaisquer dúvidas sua 
relacionadas à pesquisa serão esclarecidas e que o Sr(a) tem a liberdade de participar ou 
não do estudo e de se retirar a qualquer momento, sem que isso implique no atendimento 
atual e futuro na Instituição. As informações/opiniões por você emitidas, não lhe causarão 
nenhum dano, risco ou ônus e serão tratadas anonimamente no conjunto dos demais 
participantes, sendo que sua identidade será preservada, mantendo-se o caráter 
confidencial da informação. Ainda, devo-lhe informar que esses resultados serão utilizados 
para divulgação em eventos científicos ou em publicações, garantindo sempre o anonimato 
do sujeito na pesquisa. 

Atenciosamente, 
Este TERMO, em duas vias, é para certificar que eu, 
___________________________________ portador do RG n°__________________ aceito 
participar desta pesquisa científica como juiz(a), segundo os critérios definidos 
anteriormente. Considero preservada minha participação como voluntário, sem coerção 
pessoal ou institucional, dando minha permissão para serem utilizadas minhas informações 
por mim dadas. Ainda, estou ciente que os resultados serão tratados sigilosamente, e caso 
não queira mais participar da investigação, tenho a liberdade de retirar este consentimento a 
qualquer momento durante a entrevista. Além disso, estou bem instruído de todas as 
condições acima descritas. 
 

Marília, ____ de _____________________ de 201__. 
 

_______________________________ 
Assinatura do(a) Colaborador(a) 

 
________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 
Enfª Gabriela Henrica Abu Kamel Gazetta 
RG: 56.120.033-6              Coren: 167579 

Fone: (14) 3402-1764  
E-mail: ggazetta@famema.br 
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APÊNDICE D 

Instrumento de coleta de dados para caracterização dos juízes/especialistas 

 

1. Nome completo:  ______________________________________________  

2. Idade: _______________________________________________________  

3. Profissão:  ___________________________________________________  

4. Tempo de experiência na área (em anos):  __________________________  

5. Formação acadêmica: 

5.1 Graduação _____________________________________________  

5.2 Especialização __________________________________________  

5.3 Mestrado:  _____________________________________________  

5.4 Doutorado:  ____________________________________________  

5.5 Pós-doutorado:  _________________________________________  

6 Área de atuação:  _________________________________________  

 

 

Questão 

Quais informações devem ser descritas em um material educativo para mulheres no 

período do climatério? 
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APENDICE E 
Instrumento de avaliação do material educativo 

- Parecer dos juízes- 
Caro Juiz(a) 
Leia minuciosamente o material educativo proposto. Em seguida, preencha o instrumento de avaliação, marcando um X apenas no item que corresponde a 
sua resposta. Por favor, responda todos os itens abaixo. 

  Inadequado 
Parcialmente 

adequado Adequado 
Totalmente 
adequado 

1. Conteúdo         

1.1 O conteúdo está apropriado ao público alvo         

1.2 A divisão dos títulos e subtítulos do material são pertinentes         

1.3 Os trechos-chave (trechos em destaque) são pontos importantes e merecem destaque         

1.4 O conteúdo é suficiente para atender as necessidades do público alvo         

2. Linguagem         

2.1 O estilo da redação é compatível com o público alvo         

2.2 A escrita utilizada é atrativa         

2.3 A linguagem é clara e objetiva         

3. Ilustrações         

3.1 As ilustrações utilizadas são pertinentes com o conteúdo do material e elucidam o 
conteúdo         

3.2 As ilustrações são claras e transmitem facilidade de compreensão         

3.3 As legendas das imagens são adequadas e auxilia o leitor a compreender a imagem         

3.4 A quantidade de ilustrações está adequada para o conteúdo do material educativo         

4. Layout         

4.1 O tipo de letra utilizado facilita a leitura         

4.2 As cores aplicadas ao texto são pertinentes e facilitadoras para a leitura         

4.3 A composição visual está atrativa e bem organizada         

4.4 O formato (tamanho) do material educativo e o número de páginas estão adequados         

4.5 A disposição do texto está adequada         

4.6 O tamanho das letras dos títulos, subtítulos e textos estão adequadas         

5. Motivação         

5.1 O conteúdo está motivador e incentiva a prosseguir com a leitura         

5.2 O conteúdo despertou interesse no leitor         

5.3 O conteúdo atende as dúvidas, esclarece e educa a mulher que vivencia o climatério         

6. Cultura         

6.1 O texto está compatível com o público alvo, atendendo aos diferentes perfis de 
conhecimento         

Fonte: Adaptado de Sousa 
46 
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1. Você observou algum erro ou ideia prejudicial sobre o assunto abordado no material educativo? Por favor, indique a página e parágrafo 

e exponha sua opinião ou sugestão. 
                   
                   
                   
                   
                    
 
2. Há necessidade de incluir novas informações? Dê sua opinião. 
                   
                   
                   
                   
                   
                    
 
3. Comentários. 
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