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Resumo 

Enquadramento: Este relatório surge no âmbito do estágio, que faz parte do plano de 

estudos do curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, desenvolvido em consórcio 

entre o Instituto Politécnico de Bragança, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, que decorreu de outubro de 2018 a março de 2019, na Unidade de 

Saúde Familiar Corgo de Vila Real. O principal objetivo do mesmo foi refletir, de forma 

crítica, sobre as competências, tendo em conta as atividades desenvolvidas. No decorrer do 

referido estágio foi realizado um estudo acerca da temática menopausa. A fase da menopausa 

é vivida pelas mulheres com alguma ansiedade, por vezes cercadas de medos e mitos, 

associados a sintomas físicos inerentes a esta etapa e que podem influenciar a qualidade de 

vida pessoal e familiar. A menopausa, sendo um fenómeno normal no percurso vital de uma 

mulher, não deixa de ser um período crítico com repercussões na própria família. Assim 

sendo, é necessário quebrar tabus, identificar os medos e as angústias sentidas pelas mulheres 

e perceber como a vivência desta fase afeta a família no seu todo. Importa perceber ainda a 

perspetiva das mulheres em menopausa relativamente ao apoio do Enfermeiro de Família por 

elas sentido nesta fase de transição.  

Objetivo: Compreender as vivências das mulheres em menopausa e o apoio do enfermeiro de 

família às mesmas nesta fase. 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, transversal e de abordagem 

qualitativa. A nossa população é constituída por mulheres na fase da menopausa, utentes da 

Unidade de Saúde Familiar Corgo, escolhida mediante os nossos critérios de inclusão. A 

determinação dos sujeitos participantes foi encontrada mediante os critérios de exclusão. Na 

recolha de dados foi aplicado um formulário às mulheres participantes no estudo que decorreu 

de 28 janeiro 2019 a 01 março 2019. O tratamento de dados foi realizado através da análise de 

conteúdo. 

Resultados: Neste estudo observamos que as mulheres possuem um nível baixo de 

conhecimentos relacionados com a menopausa. Em relação à sintomatologia, os desconfortos 

mais verbalizados foram os do foro vasomotor, mais propriamente o calor. As alterações 

emocionais, alteração da imagem corporal, das dinâmicas familiares, em especial no 

relacionamento conjugal, e alterações nas dinâmicas e socias foram também referidas pelas 

mulheres. Constatamos também que não existe uma procura de cuidados do Enfermeiro de 



 

x 

Família nesta fase de transição sendo os familiares e/ou amigas o contacto privilegiado da 

mulher em menopausa. 

Conclusão: com a realização deste estudo concluímos que, apesar da menopausa ser um 

acontecimento natural da vida da mulher, encontra-se associada a mudanças físicas e 

psíquicas que influenciam a saúde e a qualidade de vida da maioria delas e, 

consequentemente, da sua família, originando muitas vezes alterações nas dinâmicas 

familiares e sociais. Nessa perspetiva, é necessário que o Enfermeiro de Família envolva a 

mulher no processo de cuidados, bem como o seu companheiro se possível antes de 

vivenciarem esta fase, ouvindo os seus medos e dúvidas, fornecendo-lhe informação sobre 

menopausa, hábitos de vida saudáveis e cuidados preventivos que lhe possibilitem manter 

uma boa saúde nesta fase de transição. Este estágio permitiu-nos desenvolver as 

competências do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde familiar. 

Palavras-chave: Menopausa, Enfermeiro de Família, Transição. 
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Abstract 

Background:  This report emerges from the internship, which is part of a study program of the 

Master Course in Family Health Nursing, developed in consortium between the Polytechnic 

Institute of Bragança, the University of Aveiro and the University of Trás-os-Montes and Alto 

Douro, which took place from October 2018 to March 2019, at the Corgo Family Health Unit 

of Vila Real. Its main goal was to critically reflect on competencies, taking into account the 

activities developed. During this internship, a study about menopause was carried out. The 

menopausal phase is experienced by women with some anxiety, sometimes surrounded by 

fears and myths, associated with physical symptoms inherent in this stage and which may 

influence the both personal and family quality of life. Menopause, being a normal 

phenomenon in a woman's life course, is nonetheless a critical period with repercussions on 

her own family. Therefore, it is necessary to break taboos, identify the fears and anxieties felt 

by women and understand how the experience of this phase affects the family as a whole. It is 

also important to understand the perspective of women in menopause regarding the support 

provided to them by the Family Nurse.  Aim To understand the experiences of menopausal 

women and the support provided to them by the family nurses during this phase. 

Methods:  This is a descriptive, exploratory, cross-sectional study with a qualitative approach. 

Our population consists of menopausal women, users of the Corgo Family Health Unit, 

chosen according to our inclusion criteria. The determination of the participating women was 

found through the exclusion criteria. In order to collect all the required data we used a form 

that was filled in by the women participating in the study, that took place from 28 January 

2019 to 01 March 2019. The data processing was performed through content analysis. 

Results: In this study we observed that women have a low level of knowledge related to 

menopause. Regarding the symptoms, the most verbalized discomforts were those of the 

vasomotor forum, more specifically the sensation of high body temperature. Emotional 

changes, changes in body image, family dynamics, especially in marital relationships, and 

changes in social dynamics were also reported by women. We also noticed that women don't 

seek for help from the Family Nurse in this transition phase being the family members and / 

or friends the privileged contact during the menopause. 

  Conclusion: with this study we conclude that, although menopause is a natural event in 

women's lives, it is associated with physical and mental changes that influence the health and 
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quality of life of most women and, consequently their family, and most of the time resulting 

in changes in family and social dynamics. From this perspective, it is necessary that the 

Family Nurse involve the woman in the care process, as well as her partner if possible before 

experiencing this phase, listening to their fears and doubts, providing information about 

menopause, healthy lifestyle and preventive care that enable them to maintain good health in 

this transitional phase. This internship allowed us to develop the competencies of a 

specialized nurse in family health.  

 Keywords: Menopause, Family Nurse, Transition. 
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INTRODUÇÃO 

Este relatório diz respeito ao estágio de natureza profissional realizado na Unidade de Saúde 

Familiar (USF) Corgo, no período compreendido entre outubro de 2018 e março de 2019. 

Insere-se na unidade curricular Dissertação/Trabalho de Projeto/Estágio de natureza 

profissional, do curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar (MESF), da Escola 

Superior de Saúde, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em consórcio 

com a Escola Superior de Saúde, da Universidade de Aveiro e com a Escola Superior de 

Saúde, do Instituto Politécnico de Bragança, no ano letivo 2018/2019. Neste estágio 

desenvolvemos as competências gerais e específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Familiar (EEESF). 

Realizámos, ainda, um estudo empírico que teve como objetivo compreender as vivências das 

mulheres em menopausa e o apoio do enfermeiro de família às mesmas nesta fase. Utilizámos 

uma metodologia qualitativa, utilizando um formulário como instrumento de recolha de 

dados. 

A World Health Organization (WHO, 2015) refere que existem cerca de 463 milhões de 

mulheres na região europeia, e que se está a verificar um aumento do número de mulheres nas 

faixas etárias mais elevadas que vão para além da idade reprodutiva. Em Portugal, segundo as 

previsões do Instituto Nacional de Estatística (2016), os grupos etários com um maior número 

de mulheres residentes, em 2020, serão os grupos com idades compreendidas entre os 40 e os 

59 anos de idade, o que reforça a importância de investir na melhoria dos hábitos de vida, 

saúde e bem-estar na menopausa. 

A Direção-Geral da Saúde (DGS, 2004) defende que saúde da mulher implica falar dos 

problemas específicos da mulher, nomeadamente os relativos à reprodução, menopausa e 

outros problemas que parecem afetar as mulheres de uma forma diferente, e afirma que estas 

especificidades da mulher não têm sido reconhecidas explicitamente nos diversos programas 

de ação. 

Esse novo conceito implica destituir a visão tradicional da medicina, que centralizava o 

atendimento às mulheres somente nas questões relativas à reprodução. A menopausa é uma 

das fases fisiológicas que faz parte do ciclo de vida da mulher. Segundo Silva, Araújo e Silva 

(2003) e Serrão (2008), esta etapa é caracterizada como uma transição da fase reprodutiva 

para a não reprodutiva. É um marco biológico, em que a mulher passa por experiências 
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existenciais profundas, por vezes influenciadas pelo seu contexto sociocultural e espiritual, e 

que se refletem no âmbito das suas relações sociais, na vida conjugal e familiar, profissional, 

para além das manifestações físicas, de sinais e sintomas originados pela diminuição 

progressiva da produção hormonal.  

Apesar de o climatério ser uma condição fisiológica normal, que será vivenciado por todas as 

mulheres, este envolve mais do que o fim da fertilidade, acelera o processo de envelhecimento 

e, consequentemente, afeta também os sentimentos e a qualidade de vida das mesmas.  Esta 

etapa de vida acarreta alterações físicas e psíquicas próprias da idade. Ainda assim, elas são 

vivenciadas de modo individual por cada mulher e podem ser experienciadas de forma mais 

positiva ou negativa, repercutindo-se na sua qualidade de vida diária e, consequentemente, na 

da sua família. A menopausa, sendo um fenómeno normal no percurso vital de uma mulher, 

não deixa de ser um período crítico, com repercussões na própria família. Por vezes, é difícil 

compreender a amplitude dos fatores físicos, emocionais, psíquicos e culturais que intervêm 

nesta fase de transição na vida da mulher. Assim sendo, é necessário quebrar tabus, identificar 

os medos e as angústias sentidas pelas mulheres e perceber como a vivência desta fase afeta a 

família no seu todo. 

Consideramos pertinente a elaboração deste estudo no âmbito do MESF, durante a realização 

do estágio na USF Corgo, pois apesar de a saúde da mulher se encontrar amplamente estudada 

em diversas áreas, a menopausa continua a permanecer um domínio pouco explorado e com 

grandes implicações, tanto a nível pessoal como na família. A visão biomédica é visível nos 

artigos pesquisados, sendo pouco representativa quanto às vivências psicológicas e familiares 

desta etapa da vida da mulher. Por outro lado, o desconhecimento e a preocupação com estes 

fatores estiveram na base da escolha deste tema, pois como enfermeiros de família, sentimo-

nos comprometidos com a promoção da saúde das mulheres. 

Esperamos que os resultados que emergirem deste estudo nos permita compreender o modo 

como a mulher vivencia a fase de menopausa, identificando as suas necessidades de cuidado, 

bem como, segundo a perspetiva das mulheres, percebermos se a nossa intervenção dá 

resposta aos seus medos e anseios, promovendo, assim, a sua capacitação e empowerment 

necessário, para que as mesmas possam vivenciar de forma mais natural e equilibrada a fase 

de menopausa. 
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A principal finalidade deste estudo é dar um contributo para a melhoria da qualidade das 

práticas dos cuidados de enfermagem de saúde familiar, pois os enfermeiros de família devem 

estar preparados para o atendimento a estas mulheres na sua consulta de enfermagem, 

englobando a família na sua dimensão holística. 

O relatório de estágio é um instrumento de ajuda no desenvolvimento do próprio estágio. 

Com a elaboração deste relatório tivemos como objetivos: i) Refletir, de forma crítica, sobre 

as competências, tendo em conta as atividades desenvolvidas e tendo como pano de fundo a 

matriz de competências estabelecida pela Ordem dos Enfermeiros para o EEESF; ii) 

Apresentar todas as fases do estudo realizado sobre a problemática da menopausa na mulher; 

iii) Descrever as principais limitações do estudo e as suas implicações na prática dos cuidados 

no âmbito da enfermagem familiar; iv) Fornecer um instrumento de avaliação para a unidade 

curricular Dissertação/Trabalho de Projeto/Estágio de natureza profissional, do curso de 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar da Universidade de Trás os Montes e Alto 

Douro 

Este relatório está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, fazemos uma análise e 

uma reflexão crítica do desenvolvimento de competências durante o estágio, apresentamos 

uma contextualização do local de estágio e uma reflexão sobre toda a aprendizagem aqui 

posta em prática. No segundo capítulo, apresentamos o estudo desenvolvido, fazemos uma 

contextualização sobre o mesmo, desenvolvemos o enquadramento teórico que o sustenta, 

bem como fazemos referência ao papel do enfermeiro de família, no apoio a mulheres em fase 

de menopausa. Referimos, ainda, neste capítulo, a metodologia usada, nomeadamente o tipo 

de estudo, os sujeitos participantes, a problemática e os objetivos do estudo, o instrumento de 

recolha de dados, os procedimentos da recolha de dados e as considerações éticas inerentes ao 

estudo, o tratamento e análise dos dados. Terminamos este capítulo com a apresentação e 

discussão dos resultados obtidos. No terceiro capítulo é realizada uma síntese conclusiva do 

relatório, assim como de todo o percurso realizado no decorrer deste estágio de natureza 

profissional. 
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CAPÍTULO I  

Análise e Reflexão Crítica do Desenvolvimento de Competências 
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1. Contextualização 

Realizamos o estágio de natureza profissional do MESF, numa das unidades funcionais do 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) Douro I - Marão e Douro Norte, concretamente 

na USF Corgo, no período compreendido entre outubro de 2018 e março de 2019, sob 

orientação do Enfermeiro Especialista e Mestre em Enfermagem Comunitária, Joaquim 

Freitas, e do Professor Doutor Amâncio Carvalho. 

A área geográfica que se encontra abrangida pelo ACeS Douro I - Marão e Douro Norte inclui 

os concelhos de Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua, Mesão Frio, Alijó, 

Murça e Sabrosa, abrangendo uma população residente de 99.377 habitantes, representando 

cerca de 2,8% da população da região norte (RN) em 2016 (3.577.902 habitantes). Entre os 

dois últimos censos (2001 e 2011), a população do ACeS diminuiu (-4,9%), contrariamente ao 

verificado para a RN e para o Continente, cuja população cresceu, respetivamente, 0,1% e 

1,8%. 

 O índice de envelhecimento (187,9, em 2016) é superior ao da RN (146,1) e ao do Continente 

(153,9). A esperança de vida à nascença (81,1 anos, no triénio 2014-2016) tem aumentado em 

ambos os sexos, mas é inferior à da RN (81,7 anos) e à do Continente (81,4 anos). A taxa de 

natalidade (6,5 nados vivos por 1000 habitantes, em 2016) tem diminuído, apresentando 

valores sempre inferiores aos da RN e aos do Continente. A mortalidade infantil (1,6 óbitos 

infantis por 1000 nados vivos no triénio 2014-2016), apresenta uma tendência evolutiva 

decrescente desde o triénio 2007-2009, sendo inferior à da RN e à do Continente. No mesmo 

período, a taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade (idade inferior a 75 anos) 

apresenta, para todas as causas de morte, valores superiores aos da RN, sem significância 

estatística, para ambos os sexos. Destaca-se, pela negativa, com valores significativamente 

superiores aos da RN, as doenças crónicas do fígado (inclui cirrose), para ambos os sexos e 

sexo masculino e ainda as causas externas, para ambos os sexos. No que diz respeito à 

morbilidade nos cuidados de saúde primários (CSP), as causas de doença mais registadas são 

as alterações do metabolismo dos lípidos e a hipertensão arterial (HTA), que apresentam 

valores superiores aos da RN, em 2016. As perturbações depressivas são a terceira causa mais 

registada, sobretudo à custa do sexo feminino, que apresenta um valor cerca de quatro vezes 
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superior ao do sexo masculino. Em termos comparativos, destaca-se uma maior proporção de 

doentes inscritos com diagnóstico de diabetes e osteoartrose do joelho, relativamente à RN1.  

 A USF Corgo faz parte deste ACeS e iniciou a sua atividade em 21 junho de 2011. É 

considerada modelo A. Tem 13.563 utentes inscritos, distribuídos por oito ficheiros clínicos e 

apoiados por uma equipa multiprofissional composta por oito médicos, oito enfermeiros, seis 

secretários clínicos e quatro internos. Presta cuidados aos utentes pertencentes às seguintes 

áreas geográficas: União de Freguesias de Vila Real, Borbela e Lamas de Olo, Adoufe, 

Lordelo, Mondrões, Parada de Cunhos e Vila Marim. 

Na Figura 1 é apresentada a pirâmide etária dos utentes da USF Corgo. Pudemos observar que 

a distribuição de utentes por sexo é equilibrada, sendo 7.306 utentes do sexo feminino e 6.257 

do sexo masculino. Pode verificar-se que a maior parte dos utentes se encontra em idade 

ativa, na faixa etária dos 45-49 anos no que se refere ao sexo feminino, e dos 50-54 anos no 

que diz respeito ao sexo masculino. 

 

Figura 1. Pirâmide de caracterização da população inscrita na USF Corgo 

(Adaptado de RNU) 

 
1 http://portal.arsnorte.min.saude.pt, 2017. 

http://portal.arsnorte.min.saude.pt/
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De referir que todos os utentes inscritos estão inseridos nos programas de saude preconizados 

pela DGS.  

No âmbito da consulta programada, realizam-se as consultas de vigilância de planeamento 

familiar, saúde materna, saúde infantil, bem como consultas de vigilância dos grupos de risco 

a utentes com diabetes mellitus, HTA e hipocoagulados. 

Em relação à estrutura orgânica e, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 298/2007, de 

22 de agosto, a USF Corgo tem um coordenador, um conselho técnico e um conselho geral 

constituído por todos os elementos da equipa multiprofissional da unidade.  

O período de funcionamento desta USF é de segunda a sexta-feira, no horário das 08.00 às 

20.00 horas. Neste período, os profissionais asseguram a consulta aberta, consultas 

programadas, atos programados/não programados, visitas domiciliárias a pedido dos utentes 

ou familiares ou por iniciativa do médico ou do enfermeiro.  

Baseadas na legislação de suporte das USF e nas competências do enfermeiro de família, 

propomo-nos atingir para este estágio os seguintes objetivos: 

• Cuidar a família como uma unidade de cuidados; 

• Prestar cuidados específicos de acordo com as diferentes fases do ciclo vital da família 

ao nível da prevenção primária, secundária e terciaria; 

• Mobilizar os recursos da comunidade para a prestação de cuidados à família, 

capacitando a mesma face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento; 

• Identificar precocemente os determinantes da saúde com efeitos na saúde familiar; 

• Desenvolver, em parceria com a família, processos de gestão, promoção, manutenção 

e recuperação da saúde familiar, identificando e mobilizando os recursos necessários à 

promoção da sua autonomia; 

• Realizar um estudo de investigação; 

• Elaborar o relatório de estágio (Escola Superior de Saúde, UTAD, 2018/2019). 

O atingir destes objetivos permitiu o desenvolvimento de competências, tanto gerais como 

específicas do enfermeiro de família, de acordo com a matriz preconizada pela Ordem dos 



CAPÍTULO I - Análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências 

 

10 

Enfermeiros no Regulamento nº 428/2018, de 16 de junho, assim como pela aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica neste MESF. 

2. Reflexão sobre o Desenvolvimento de Competências  

A reflexão, enquanto ferramenta básica para consolidação de conhecimentos, desempenha um 

papel determinante, nas dimensões profissional e pessoal. Assim, ao longo do estágio 

procurámos ter sempre presente uma atitude reflexiva como ferramenta fundamental, 

permitindo, deste modo, alterar comportamentos e procedimentos de forma a planear e 

otimizar as ações na permanente adaptação aos contextos reais. 

Segundo o Regulamento n.º 428/2018, de 16 de junho, as competências específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde 

Familiar são: i) Cuida a família, enquanto unidade de cuidados, e de cada um dos seus 

membros, ao longo do ciclo vital e aos diferentes níveis de prevenção - Considerando a 

família como unidade de cuidados, promove a sua capacitação focando-se na família como 

um todo e nos seus membros individualmente ao longo do ciclo vital e nas suas transições; e  

ii) Lidera e colabora nos processos de intervenção no âmbito da enfermagem de saúde 

familiar - Gere, articula e mobiliza os recursos necessários à prestação de cuidados à família.  

Assim sendo, e no que respeita ao desenvolvimento de competências, passamos a descrever 

cada uma de modo particular.  

Unidade de competência: 1.1. “Estabelece uma relação com a família para promover a 

saúde, a prevenção de doenças e controlo de situações 

complexas”.  

Os CSP são pilar do serviço nacional de saúde (SNS) e abrangem importantes funções, tais 

como: i) promoção da saúde; ii) prevenção da doença; iii) prestação de cuidados na doença e 

ligação a outros serviços, com o propósito de ser garantida, de modo racional e eficiente, a 

continuidade dos cuidados. Este processo tem como objetivo capacitar os utentes e família 

para atuarem sobre os determinantes de saúde individual e coletiva, no sentido de adotarem 

comportamentos promotores de saúde, e da criação de ambientes físicos e ambientais mais 

saudáveis, ou seja, adotarem estilos de vida mais saudáveis (Ministério da Saúde, 2011).  
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No decorrer deste estágio realizámos consultas de saúde do adulto, saúde do idoso, saúde 

infantil e juvenil, saúde materna, planeamento familiar, vigilância de diabetes e vigilância de 

HTA, tratamento de feridas e visitação domiciliária. Na realização das visitas domiciliárias, 

constatamos que talvez seja o meio mais privilegiado para perceber a rede complexa de 

relações entre os subsistemas familiares e entre estes e os subsistemas sociais e os 

suprassistemas. Nas visitas domiciliárias podemos perceber melhor o contexto em que vive a 

família, nomeadamente em relação à sua habitação, aos seus recursos, às suas redes de apoio e 

ao suporte familiar. Procurámos sempre criar uma relação de empatia e de confiança com o 

utente e família. Mostramos disponibilidade, utilizámos uma comunicação adequada, 

recorremos à escuta ativa, aceitação, respeito, empatia. Valorizámos sempre os utentes, para 

que os mesmos conseguissem exprimir as suas dúvidas, preocupações e dificuldades, sempre 

através de uma abordagem humanística com a finalidade de os ajudar a encontrar soluções 

para minimizar essas dificuldades. Propusemos objetivos de saúde e estabelecemos metas 

para o cumprimento dos mesmos. Responsabilizando, assim, o utente/família no seu processo 

de saúde/doença, com intenção da promoção da saúde, prevenção da doença e controlo de 

situações complexas.  

 Unidade de competência: 1.2. “Colhe dados pertinentes para o estado de saúde 

da família”.    

Para o desenvolvimento desta competência, procedemos à recolha de dados de forma 

sistemática para avaliação das famílias, através de uma avaliação dinâmica e ecológica da 

unidade familiar, integrando a sua perspetiva sistémica para a prestação de cuidados seguros e 

adequados às famílias. A nossa recolha de dados à família teve como base, essencialmente o 

modelo dinâmico de avaliação e intervenção familiar (MDAIF) (Figueiredo, 2009). O 

MDAIF foi adotado pela Ordem dos Enfermeiros para dar resposta às necessidades dos 

enfermeiros no que diz respeito aos cuidados às famílias. É um instrumento sistémico e 

operativo, tendo como fonte teórica o modelo de avaliação da família de Calgary (MAFC). 

Segundo Figueiredo (2012), autora do modelo de avaliação, a própria natureza dos CSP 

permite que todas as famílias sejam suscetíveis de avaliação, e esta permite a identificação 

dos seus recursos e forças, assim como as necessidades, congruentes com a sua unicidade, 

para o planeamento de intervenções. Tivemos, ainda, a oportunidade de operacionalizar 

diversos instrumentos de avaliação familiar, sendo que alguns deles já se encontram presentes 

no sistema informático SClínico, na área do processo familiar, como: i) condições 



CAPÍTULO I - Análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências 

 

12 

habitacionais; ii) escala Graffar; iii) ciclo vital da família de Duvall; iv) tipo de família e o 

risco familiar Garcia-Gonzalez e Segovia Dreyer. Utilizámos, ainda, outros instrumentos de 

avaliação familiar: Genograma, Ecomapa, Apgar familiar de Smilkstein, Ciclo Vital da 

Família de Relvas, Escala de Readaptação Social de Holmes-Rahe. Tendo como base o 

MDAIF, a dimensão estrutural foi amplamente avaliada, aliás um dos primeiros itens a ser 

avaliado. Assim, tivemos em linha de conta, a composição da família, quem faz parte dela, 

qual o vínculo afetivo entre os seus membros e com os indivíduos e grupos que rodeiam o 

sistema familiar e, por fim, qual é o seu contexto (Wright & Leahey, 2013). Recorremos ao 

genograma por constituir um diagrama sistémico que permite rapidamente a descrição da 

configuração atual do sistema familiar e os padrões passados da família de origem. Ainda no 

que diz respeito à dimensão estrutural, recorremos igualmente ao ecomapa, que é uma 

ferramenta valiosa para ajudar os enfermeiros a avaliar os sistemas de suporte social, reais ou 

potenciais, da família (Gottlieb, 2016). A realização do ecomapa permitiu-nos explorar as 

forças e recursos da família, e a qualidade das suas relações. Na dimensão de 

desenvolvimento, identificamos a etapa do ciclo vital das famílias e, por fim, na dimensão 

funcional, aplicamos a Faces II para avaliação da coesão, adaptabilidade da família e tipo de 

família. A aplicação destes instrumentos de avaliação familiar permitiu-nos identificar fatores 

familiares e ambientais suscetíveis de por em risco a saúde dos utentes e famílias. Tivemos 

sempre presente a perspetiva dos valores e crenças da família na compreensão dos seus 

processos de transição, de forma a concebermos comportamentos facilitadores   

Unidade de competência 1.3. “Monitoriza as respostas a diferentes condições de saúde e de 

doença, em situações complexas”.  

Avaliamos o funcionamento da família como um todo, nunca descurando a avaliação 

individual de cada membro da família. Neste sentido, procedemos à utilização de 

instrumentos de avaliação familiar suportados pelo MDAIF. Realizámos o genograma de 

modo a conhecer a composição, tipo de família, relações familiares, doenças, assim como 

momentos marcantes das famílias, de acordo com a etapa do ciclo vital das famílias. Na 

dimensão funcional, aplicamos a escala Faces II para avaliação da coesão e adaptabilidade 

familiar e o tipo de família. Fizemos o diagnóstico de necessidades específicas da família, 

priorizando os problemas de acordo com aquilo que a família considerava mais importante 

para o restabelecimento da saúde familiar. Envolvemos a família no processo de mudança. 

Desenvolvemos educação para a saúde ao utente/família, tendo em conta as etapas de 
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desenvolvimento familiar e individual, as crenças culturais e espirituais, os diversos fatores 

ambientais e recursos familiares na resposta a situações complexas.  

Durante este estágio, realizámos ainda um estudo empírico denominado “As vivências da 

mulher em menopausa: implicações na própria e na família”. Uma vez que a menopausa 

constitui uma fase de transição complexa, foi necessário mobilizar para além dos 

conhecimentos científicos, também todo um trabalho de investigação de abordagem 

qualitativa do qual fez parte a caracterização sociodemográfica, a aplicação dum instrumento 

de colheita de dados às mulheres que faziam parte dos sujeitos participantes (formulário), 

tratamento e análise dos dados. 

Unidade de competência 1.4. “Desenvolve a prática de enfermeiro de família baseada na 

evidência científica”.  

O enfermeiro de família cuida da família como unidade de cuidados e presta cuidados gerais e 

específicos nas diferentes fases da vida do indivíduo e da família, aos três níveis de 

prevenção: primária; secundária e terciária (Decreto-Lei n.º 118/2014, de 05 de agosto). 

O EEESF deve maximizar o bem-estar da família, promovendo a capacitação da família e o 

empowerment necessário. Considerando a família enquanto a sua unidade de cuidados, 

promove a capacitação da mesma face às exigências e especificidades do seu 

desenvolvimento (Regulamento nº 428/2018, 16 de julho).  A enfermagem de saúde familiar 

tem como foco de intervenção capacitar, responsabilizar e empoderar (empowerment) o 

utente/família, permitindo, assim, desenvolver metas e expectativas promotoras da sua saúde. 

Assim sendo, e ao longo deste estágio, nas consultas de enfermagem, após criarmos um 

ambiente seguro e de privacidade, colhemos a informação necessária para formular um 

diagnóstico de enfermagem e desenvolver um plano de cuidados com o utente e família. 

Realizámos intervenções de enfermagem face aos problemas identificados e diagnósticos 

formulados nas áreas de atenção das diferentes dimensões. Isto permitiu envolver o utente e 

família no seu processo de saúde-doença. Para conseguirmos basear as nossas práticas na 

melhor evidência científica, fizemos pesquisa bibliográfica. 
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Unidade de competência 1.5. “Intervém, de forma eficaz na promoção e na recuperação do 

bem-estar da família, em situações complexas”.  

Os CSP são o lugar de excelência onde o enfermeiro de família assume um papel essencial no 

que respeita à promoção e recuperação do bem-estar da família em situações complexas, O 

enfermeiro de família deve ter uma visão holística da família. Aqui está inerente o princípio 

da globalidade, que refere que a família é mais do que a soma individual de cada membro. No 

decorrer deste estágio, deparámo-nos com famílias em diferentes estádios do ciclo familiar 

com tarefas múltiplas e organizadas de formas diferentes e em processos de transição 

evidentes e às quais tivemos de estabelecer intervenções de enfermagem. Assim sendo, neste 

estágio atuamos em parceria com as famílias e os seus membros individualmente, em 

atividades específicas, ao longo do ciclo vital familiar e nas transições. 

Como exemplo da nossa atuação, incluindo a família no processo, no decurso do estágio 

realizámos, entre outras, consultas de saúde infantil com base nas linhas orientadoras do 

programa de vigilância, principalmente em crianças em idade pré-escolar e escolar, aquando 

da monotorização dos parâmetros antropométricos. Observamos que algumas crianças 

apresentavam excesso de peso e mesmo obesidade infantil. Assim sendo, procurámos fazer a 

avaliação dos conhecimentos dos pais sobre os hábitos alimentares e exercício físico da 

criança. Tentamos a consciencialização dos pais através da educação para a saúde para a 

problemática da obesidade infantil, explicando as complicações do excesso de peso e 

obesidade na saúde da criança. Procuramos estimular a mudança de comportamentos nos pais, 

promovendo uma alimentação saudável, tendo sempre em conta os seus hábitos, o seu poder 

de compra, os seus conhecimentos, a sua forma de confeção e as reações da criança, 

incentivamos ainda a prática de exercício físico, bem como a gestão do tempo que a criança 

passa em frente a uma televisão ou computador. Verificamos, ainda, que as crianças passam 

bastante tempo sozinhas no seu quarto enquanto os pais desenvolvem as suas atividades em 

casa. Procurámos alertar para a necessidade da promoção de ambientes seguros e saudáveis, 

nunca descurando a supervisão. Verificamos o cumprimento do plano nacional de vacinação 

das crianças nas várias etapas, tendo constatado que, nesta área, os pais demonstram 

preocupação no seu cumprimento atempado. 

Nas consultas de vigilância do adolescente, tivemos em conta como intervenções de 

diagnóstico, a avaliação do conhecimento do adolescente sobre o uso de substâncias (álcool, 

tabaco e drogas), uso adequado de contracetivos para a prevenção da gravidez na adolescência 
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e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Uma vez que a adolescência constitui 

uma transição para a qual a família deve estar preparada, avaliamos também os 

conhecimentos dos pais sobre as mudanças inerentes a esta fase a nível biológico, fisiológico 

psicológico e sociocultural, sem nunca descurar a importância de regras estruturantes nesta 

etapa do ciclo vital. Pensamos ter conseguido desenvolver, como enfermeira de família, uma 

parceria com a família conducente à homeostasia familiar.  

Unidade de competência 1.6. “Facilita a resposta da família em situação de transição 

complexa”. 

O enfermeiro de família estabelece contacto com os utentes/família muitas vezes quando estes 

se encontram em períodos de transição, tendo na sua base mudanças de desenvolvimento, 

situacionais, de saúde-doença ou organizacionais, capazes de provocar desconforto no seio 

familiar, que têm inevitavelmente reflexos na sua esfera identitária, papéis sociais e padrões 

de comportamento, exigindo assimilação de novos saberes, adoção de novos comportamentos 

com mudança na definição da sua individualidade, no contexto social em que se insere 

(Santos et al., 2015).).  

A mudança provoca uma transição para um novo estádio, mas sabemos que a família é capaz 

de criar um equilíbrio entre a mudança e a estabilidade, e assim sendo, procurámos conhecer 

as condições facilitadoras e as inibidoras. 

 A família deve ser incluída deliberadamente no planeamento e prestação de cuidados, de 

forma a respeitar os recursos internos da família e, simultaneamente, dar-lhe apoio para 

encontrar soluções que lhe permita restabelecer o equilíbrio (Figueiredo, 2012), 

Durante este estágio, procurámos sempre incentivar cada membro da família para a procura 

de soluções que conduzissem a mudança, tendo sempre em conta as suas potencialidades. 

Sabemos que a família é capaz de criar um balanço entre a mudança e a estabilidade. A 

mudança provoca uma transição para um novo estádio de equilíbrio.  

Para tal, promovemos o diálogo com a família, estivemos presentes, ouvimo-los, ajudando-os 

a ter consciência das alterações que estavam a ocorrer, identificando os pontos fortes e fracos 

de forma a alcançarem uma transição saudável. Utilizámos estratégias e técnicas 

motivacionais na interação com a família, desenvolvemos e avaliamos com a família as 

intervenções de enfermagem para a realização das mudanças necessárias nas transições 
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complexas de saúde, abordamos situações de stresse, desenvolvemos com a família formas de 

resolver conflitos, lidar com emoções difíceis através do comprometimento da família e, 

muitas vezes, tendo por base um princípio de negociação, tentámos garantir a segurança e a 

qualidade dos cuidados em saúde, aproveitamos os recursos internos e externos da família de 

forma a procurarmos soluções para os problemas. Tivemos sempre presente a perspetiva dos 

valores e crenças da família na compreensão dos seus processos de transição. Apenas a título 

de exemplo e para o desenvolvimento desta competência, durante as consultas de vigilância 

de enfermagem ao adolescente/família, as nossas intervenções também foram dirigidas aos 

pais, no sentido de avaliarmos os seus conhecimentos sobre as mudanças biofisiológicas, 

psicológicas e socioculturais da adolescência, e a importância de regras estruturantes nesta 

etapa do ciclo vital, etc. (DGS, 2013). Abordamos o adotar de novos comportamentos no 

relacionamento de dependência, anteriormente estabelecido com um filho pequeno, para um 

relacionamento cada vez mais independente com o adolescente, de forma a contribuir para o 

equilíbrio entre a liberdade e a emancipação do adolescente. É necessário preparar a 

pessoa/família para o processo de transição, ou seja, para a mudança. Assim sendo, o 

enfermeiro de família apresenta-se como o profissional dotado de conhecimentos técnicos e 

científicos para apoiar o utente e família num processo transição. 

Unidade de competência 1.7. “Envolve-se de forma ativa e intencional na prática de 

enfermagem de saúde familiar”.  

Quando decidimos fazer o MESF tivemos por intenção compreender melhor o sistema 

familiar de forma a podermos melhorar o desempenho e a qualidade dos cuidados de 

enfermagem dirigidos ao utente e família. Durante o estágio que realizámos na USF Corgo, as 

intervenções de enfermagem aos utentes e família, na nossa opinião, cumpriram os padrões de 

qualidade preconizados pela Ordem dos Enfermeiros, tendo por base os enunciados 

descritivos - satisfação do utente, promoção da saúde, prevenção de complicações, bem-estar 

e autocuidado, readaptação funcional organização dos cuidados de enfermagem (Ordem dos 

Enfermeiros, 2002). 

Participamos em reuniões com os enfermeiros especialistas em saúde comunitária, onde, para 

além de discutirmos casos pertinentes relacionados com a saúde familiar, refletíamos sobre as 

nossas práticas nas consultas de enfermagem, procurávamos sempre melhorar, de forma a 

obtermos ganhos em saúde. Tentamos sempre que a qualidade dos cuidados que prestamos 



CAPÍTULO I - Análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências 

 

17 

visassem sempre a capacitação, empowerment do utente/família através de processos de 

ensino/aprendizagem, com o propósito da mudança de comportamentos no sistema familiar.  

 Unidade de competência 1.8. “Formaliza a monitorização e avaliação das respostas da 

família às intervenções de enfermagem”.  

O sistema informático SClínico permitiu-nos o registo das atividades de enfermagem. Ao 

existir uma uniformização do registo faz com que toda a equipa de enfermagem siga as 

guidelines recomendadas e uniformize as práticas. Este sistema de registo tornou a nossa 

atuação, enquanto profissionais de saúde, mais eficaz e eficiente, possibilitando uma melhoria 

no apoio e acompanhamento às famílias. 

No desenvolvimento desta competência, utilizamos o processo de enfermagem, formulamos 

diagnósticos de enfermagem e planeamos as intervenções sugeridas face ao diagnóstico bem 

como a sua avaliação, e estabelecemos objetivos atingíveis junto do utente/família. Ainda 

assim, e após uma avaliação da eficácia dos cuidados prestados, foi por vezes necessário 

reformular os objetivos propostos à família e propor novas estratégias, envolvendo sempre o 

utente e família na gestão do processo de saúde/doença. Como exemplo, na consulta de 

diabetes, avaliamos o conhecimento do utente e da família sobre a doença, a gestão e adesão 

do regime terapêutico (medicamentoso, dietético e exercício físico) e a capacidade para gerir 

o regime medicamentoso, dietético e alimentar, bem como a importância da autovigilância 

para controlo da doença e prevenção de complicações, procurando sempre o envolvimento da 

família para o cumprimento das metas de saúde. Quando os resultados não eram os 

pretendidos, reformulávamos estratégias e encurtávamos o tempo até à consulta seguinte para 

fazermos uma nova avaliação e podermos intervir de forma mais eficaz no acompanhamento 

do utente/família.  

Unidade de competência 2.1. “Articula com outras equipas de saúde, mobilizando os 

recursos necessários para a prestação de cuidados à 

família”. 

Quando prestamos cuidados aos utentes e à família, muitas vezes temos necessidade de a 

referenciar para outros profissionais de saúde: i) Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados (URAP); ii) Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI); e iii) Unidade 

de Cuidados Continuados (UCC), profissionais da área da nutrição, serviço social e 
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psicologia. Desta forma, promovemos a colaboração interdisciplinar e a articulação com 

outras equipas de saúde, de modo a viabilizar a prestação de cuidados muito específicos e de 

qualidade a pessoas e famílias. Contribuímos, assim, para a mudança dos sistemas 

organizacionais e promovemos a gestão dos cuidados de saúde.  

Unidade de competência 2.2. “Gere o sistema de cuidados de saúde da família aos diferentes 

níveis de prevenção”.  

Com vista a uma melhor gestão de cuidados às famílias, participamos nas reuniões semanais 

da equipa da USF Corgo, onde estavam presentes médicos, enfermeiros e assistentes técnicos. 

Pretendemos, assim, garantir o funcionamento da unidade com maior qualidade e melhorar a 

prestação de cuidados às famílias.  

Também para o desenvolvimento desta competência, acompanhamos o planeamento, 

desenvolvimento e avaliação dos programas de saúde no que diz respeito à saúde familiar. 

Analisamos os indicadores de saúde estabelecidos, de forma a podermos dar uma resposta 

mais eficaz no que respeita ao bom cumprimento dos programas de saúde. 

Utilizamos o SClínico como sistema de informação, o que nos permitiu a uniformização dos 

registos clínicos, tornando a nossa atuação dentro da equipa multidisciplinar mais eficaz bem 

como uma melhoria nos cuidados prestados aos utentes e à família. De referir que o SClínico 

foi o sistema de informação definido pelo Ministério da Saúde para a área de informatização 

clínica do SNS. 

Consultamos, ainda, os sistemas de informação institucionais - SIARS e MIMUF, que nos 

permitiu monitorizar os indicadores das unidades de saúde, dando-nos uma visão da nossa 

atuação ao nível dos três níveis de prevenção, além de nos permitir uma visão mais partilhada.  

Foram estas as competências que nos seguiram e encaminharam ao longo deste estágio, e foi 

com os olhos postos nelas e nas respetivas unidades de competência, que fizemos a presente 

reflexão.  

Numa reflexão final, em todo o estágio e como linha orientadora estiveram sempre presentes 

as competências científicas, técnicas e humanas exigidas ao EEESF na execução do seu 

trabalho, bem como a capacidade retrospetiva e prospetiva de refletir sobre o processo de 

saúde/doença do utente/família. Na globalidade, participamos em todas as atividades da USF 

Corgo, privilegiando as intervenções em famílias em transição, particularmente as famílias 
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com mulheres em menopausa, com vista à realização do trabalho empírico. Benner (2001) 

desenvolveu um modelo de aquisição de competências tendo por base o Modelo de Aquisição 

de Perícia de Dreyfus, no qual identifica cinco níveis de competências na prática clínica de 

enfermagem; iniciado, avançado, competente, proficiente e perito. A autora organizou a 

aquisição de competências por estádios de um a cinco, em que o primeiro corresponde ao 

iniciado, que não possui nenhuma experiência prática das situações. Seguiu uma logica de 

evolução na aquisição de competências até ao quinto estádio que corresponde como já 

referimos ao de “perito”. Para Benner (2001), o enfermeiro perito “tem uma enorme 

experiência, compreende de maneira intuitiva cada situação e apreende diretamente o 

problema sem se perder num largo leque de soluções e diagnósticos estéreis” (p.58). 

Pensamos ter sedimentando a nossa aquisição de competências de acordo com estes estádios 

encontrando-nos, na nossa perspetiva, neste momento no nível cinco, que corresponde a 

Perito. 
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1. Contextualização do Estudo 

Realizamos este estudo no decorrer do estágio de natureza profissional do MESF, numa das 

unidades funcionais do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte, concretamente na USF Corgo, 

no período compreendido entre outubro de 2018 e março 2019.  

A WHO (2015) refere que existem cerca de 463 milhões de mulheres na região europeia e que 

estão a acontecer significativas alterações demográficas e epidemiológicas. O aumento da 

esperança média de vida da mulher, a redução da mortalidade e o aumento do envelhecimento 

global da população, contribuem para que a percentagem de mulheres que se encontram na 

fase da pós-menopausa seja cada vez mais significativa (Cavadas, Nunes, Pinheiro & Silva, 

2010), o que requer investimento na melhoria da saúde e bem-estar das mulheres nesta fase de 

transição e, consequentemente, da família como um todo. 

A maioria das mulheres ainda vivencia o climatério em silêncio, desinformada e sem 

preparação para esse momento (Giron, Fonseca, Berardinellin & Penna, 2012). 

O enfermeiro de família deve ser sensível às alterações biopsicossociais da menopausa, bem 

como aos fatores de risco relacionados com o estilo de vida, de modo a apoiar, vigiar e 

promover a saúde e o bem-estar das mulheres e família nesta fase da vida. 

Neste sentido, surgiu o interesse pelo tema “As vivências da mulher em menopausa: 

implicações na própria e na família”. A escolha deste tema foi ainda influenciada pela nossa  

prática profissional, pois prestamos cuidados as mulheres ao longo do seu ciclo de vida, do 

qual faz parte a fase de transição para a menopausa, e a nossa perceção é que nem sempre as 

mulheres se encontram devidamente preparadas para superar da melhor forma esta fase. 

Consideramos também importante estudar o contributo do enfermeiro de família no apoio as 

mulheres nesta fase, visto pela perspetiva das mesmas. Para tal, utilizamos um formulário 

como instrumento de recolha de dados.  
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2. Enquadramento Teórico 

Neste capítulo será abordado o conceito de menopausa, a menopausa como fase de transição e 

a importância da intervenção do enfermeiro de família no cuidar da mulher e família nesta 

fase. 

2.1. A menopausa 

Etimologicamente, menopausa deriva do termo grego Meno (mês, menstruo) e pausis (pausa). 

Para a Sociedade Portuguesa de Ginecologia (SPG, 2016), a menopausa é a última 

menstruação, resultante do esgotamento do património folicular funcionante do ovário. 

Traduz falência ovárica, definitiva. Em termos clínicos, que constituem a sua definição 

primária, diagnostica-se após um ano de amenorreia sem outra causa suspeitada e 

demonstrável. 

A menopausa é caracterizada como uma transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva. 

Segundo a SPG (2016), existem três estádios do ciclo menstrual: pré-menopausa, peri-

menopausa, menopausa e pós-menopausa.  

O período que decorre entre a perda da função reprodutiva, o aparecimento da menopausa, e a 

adaptação do organismo a esta perda, é designado como climatério, como representado na 

Figura 2 (Mcphee & Ganong, 2011).  

 

Figura 2. Esquema representativo do ciclo de vida da mulher entre a fase 

reprodutiva e a não reprodutiva 

Pré-menopausa: em sentido geral, inclui toda a idade fértil até à menopausa. Mais 

frequentemente, em sentido restrito, refere-se ao período de tempo decorrido entre o início do 

declínio da função ovárica e a menopausa. 

Perimenopausa: é o período de tempo que pode variar entre 4 a 8 anos, e que decorre até um 

ano após a menopausa. 

Fase Reprodutiva
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Menopausa

Peri 
Menopausa
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 Pós-menopausa: é o período que se inicia com a última menstruação. Dividido em precoce, 

até 6 anos após a última menstruação, e tardio, os restantes anos. 

A menopausa pode ser designada de origem natural ou espontânea, resultante do processo 

fisiológico da mulher ou de origem iatrogénica ou artificial, que resulta da destruição do 

património folicular ovárico por métodos variados (químico ou radioterapia), incluindo a 

remoção cirúrgica (menopausa cirúrgica) (Administração Regional de Saúde do Norte 

[ARSN], 2011; North American Menopause Society, 2014). 

A idade de estabelecimento da menopausa é, em média, de 51 anos nos países europeus 

(Baber, Panay & Fenton, 2016). Segundo Burns, Breathnach, Cox e Griffiths (2010), há 

fatores que podem influenciar a idade da menopausa, apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3. Fatores que podem influenciar a idade da menopausa 

Para a SPG (2016), a menopausa pode decorrer no seu período usual (menopausa fisiológica), 

tardiamente, se após os 55 anos (menopausa tardia) ou precocemente, se antes dos 45 

(menopausa precoce), designando-se prematura se anterior aos 40 anos de idade. 

Para melhor se compreender as transformações que ocorrem no corpo da mulher na fase de 

transição da menopausa, é extremamente necessário conhecer o ciclo menstrual. 

2.1.1. Ciclo menstrual 

Para melhor se compreender as transformações que ocorrem no corpo da mulher na fase de 

transição da menopausa, é extremamente necessário conhecer o ciclo menstrual. O ciclo 

menstrual corresponde a um período de 28 dias que se repete mensalmente, durante a vida 
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Hereditariedade
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Paridade
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Exposição a toxinas e nutrição



CAPÍTULO II - Estudo Empírico 

 

26 

fértil da mulher. O ciclo menstrual pode ser dividido em ciclo ovarino e o ciclo uterino. O 

ciclo ovariano pode dividir-se ainda em fase folicular e lútea. O ciclo uterino divide-se em 

fase proliferativa e secretora (Ray, 2018). 

Na fase folicular, também conhecida por fase proliferativa (Zinn, 2009), a hormona folículo-

estimulante (FSH) é segregada pelo lobo anterior da hipófise no quinto dia do ciclo menstrual, 

sendo enviada para o ovário através da corrente sanguínea. Quando chega aos ovários, a FSH 

vai estimular os folículos, que se encontram no interior dos ovários e que contêm óvulos e 

estrogénios, mas apenas um se irá desenvolver. O folículo cresce e o óvulo que sobrevive no 

seu interior começa a amadurecer, permitindo que este se encha de um fluido rico em 

estrogénios. Os estrogénios vão estimular o endométrio, engrossando-o e tornando-o numa 

fonte rica em vasos sanguíneos. Estas alterações no endométrio preparam o útero para a 

fecundação, implantação e consequente nutrição de um embrião. Com o fornecimento de uma 

quantidade ajustada de nutrientes, a progesterona continua a preparação do útero para a 

receção e desenvolvimento do óvulo fecundado (Alters & Schiff, 2011). A fase folicular 

permanece cerca de 10 a 14 dias (Knudtson & McLaughlin, 2016).  

A fase ovulatória acontece ao décimo quarto dia do ciclo. A ovulação compreende a 

libertação do ovo maduro a partir do ovário, que se dirige para o interior das trompas de 

Falópio, onde pode ser fertilizado. Depois da ovulação, a estrutura que protegia o óvulo, 

enquanto se encontrava no ovário, transforma-se em corpo lúteo. Este segrega a progesterona, 

dando-se, assim, a terceira fase do ciclo menstrual, a luteinica (Zinn, 2009). 

O nível de estrogénios é reduzido durante a fase lútea inicial. Dá-se um crescimento 

progressivo da progesterona, que atinge o seu valor máximo cerca de oito dias após o ponto 

alto de LH. A progesterona inibe a produção de LH e FSH, agindo sob o útero, provocando 

uma mudança no endométrio, de modo a permitir a implantação de um ovo fertilizado. Na 

implantação deverá ocorrer a libertação de hCG (Gonadotrofina Coriónica Humana), de 

forma a preservar o corpo lúteo, suspendendo o ciclo menstrual (Hales & Lauzon, 2010). 

Caso não aconteça, o corpo lúteo degenera dando lugar à fase da menstruação (Lyons, 2011). 

Com a diminuição da hormona LH, o corpo lúteo rompe, originando uma redução da 

progesterona, o que leva a que o revestimento do endométrio se torne mais fino e, assim, mais 

facilmente conduz a uma rutura. Assim sendo, as camadas extras do endométrio, a não 

fecundação e uma quantidade de sangue que tem origem da rutura dos capilares, são expulsos 

do corpo da mulher através da abertura vaginal. 
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Figura 4. Ciclo menstrual  

(Adaptado de Seeley, Stephens & Tate, 2011) 

2.1.2. Fisiologia da menopausa 

Vários anos antes da menopausa, a função dos ovários começa a sofrer um declínio, A 

quantidade de folículos existentes nos ovários vai diminuindo gradualmente, de uns 2 milhões 

de óvulos presentes no momento do nascimento a aproximadamente 400 mil, na estreia da 



CAPÍTULO II - Estudo Empírico 

 

28 

primeira menstruação até 250 mil no princípio da peri-menopausa (Jonekos & Klein, 2010). 

Uma vez que existe uma redução de folículos pode haver meses em que não existe 

menstruação, ou seja, a ausência de folículos indica a inexistência de óvulos, estrogénios, 

corpo lúteo, progesterona e período menstrual. Daí um sinal indicativo de que se aproxima a 

menopausa, é o aparecimento dos ciclos anovulatórios, ou seja, ciclos durante os quais não há 

ovulação. O consumo total de folículos dá-se ao fim de algum tempo, terminando na 

amenorreia definitiva. Isto é, a menopausa dá-se quando o número de folículos se situa abaixo 

dum limiar crítico, cerca de 1000, independentemente da idade (Oliveira, 2009). Tendo 

presente o ciclo menstrual da mulher, sabemos que este resulta da interação cíclica da 

hormona hipotalâmica GnRH com as hormonas folículo estimulantes FSH e LH e os 

esteroides ováricos, o estradiol e a progesterona; é nesta interação cíclica que ocorrem 

alterações para dar origem ao início do climatério (hipotálamo → lobo anterior da hipófise → 

ovário) (Neves-e-Castro et al., 2015). É no ovário que estas alterações começam. Do ponto de 

vista histológico, há alterações a nível folicular, entre as quais a diminuição do número de 

células da teca interna e da granulosa, e um aumento do número de células intersticiais, local 

de produção de androgénios (Oliveira, 2009). Dá-se, assim, um aumento da produção de 

androgénios que, no tecido adiposo periférico, são convertidos em estrona e estradiol. Há, 

também, uma diminuição da produção da inibina e de estradiol. A diminuição, ou total 

ausência, destes dois últimos, estimula a hipófise, que produz níveis crescentes de FSH 

(Antunes, Marcelino & Aguiar, 2003). 

Dito isto de outra forma, à medida que se aproxima o climatério há um aumento progressivo 

da FSH, que pode ser devido à menor secreção de inibina e de estradiol pelos folículos 

(ambos com um efeito de retroação negativa sobre a unidade hipotálamo-hipofisária). O 

excesso de produção de FSH e LH poderia resultar numa maior secreção de estradiol pelos 

folículos, mas o que se verifica é o contrário. Isto, porque os folículos (teca interna e 

granulosa) estão deficientes em recetores para FSH e LH (refratários a um estímulo normal) 

ou porque os níveis elevados de FSH e LH (que se doseiam por métodos imunológicos) 

representam isoformas de FSH com muita imunoatividade e fraco efeito biológico (Neves-e-

Castro et al., 2015). 

Resumidamente, a longo prazo, os folículos dos ovários deixam de responder aos estímulos 

das hormonas LH e FSH. Os estrogénios decaem para níveis demasiado baixos, com o intuito 

de estimular o crescimento progressivo do endométrio. Assim, dá-se o desfecho da fase 
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reprodutiva da mulher e, por sua vez, inicia-se uma nova etapa, a da menopausa (Jonekos & 

Klein, 2010).  

 

Figura 5. Repercussões da falência ovariana sobre os níveis de FSH, LH e estradiol 

(Adaptado de Dzik, Pereira, Cavagna & Amaral, 2011) 

Apesar da menopausa ser uma condição fisiológica normal, que será vivenciada por todas as 

mulheres, este envolve mais do que o fim da fertilidade, acelera o processo de envelhecimento 

e, consequentemente, afeta também os sentimentos e a qualidade de vida das mesmas 

(Bullinger, Anderson, Cella & Aaronson, 1993; Carvalho Filho & Netto, 1994; Freitas, Silva 

& Silva, 2008). Esta etapa de vida acarreta alterações físicas e psíquicas próprias da idade; 

ainda assim, elas são vivenciadas de modo individual por cada mulher e podem ser 

experienciadas de forma mais positiva ou negativa, repercutindo-se na sua qualidade de vida 

diária e, consequentemente, na da sua família. 

A perda progressiva da função ovárica determina um conjunto de alterações que interferem na 

qualidade devida da mulher, nomeadamente na sua saúde física, mental, assim como na sua 

atividade do dia a dia, a nível laboral, relacional e afetiva (Schindler, 2006). 

2.1.3. Sinais e sintomas 

Os sintomas da menopausa são vivenciados de forma diferente pelas mulheres, embora este 

fenómeno biológico seja sempre marcante na vida de qualquer uma delas, uma vez que põe 
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fim à vida reprodutiva feminina e abre portas ao envelhecimento (Fagulha & Gonçalves, 

2005). 

A sintomatologia do climatério relaciona-se com a diminuição da reserva folicular ovárica e 

consequente hipoestrogenismo. 

As alterações do ciclo menstrual podem iniciar-se 4 a 8 anos antes da menopausa, existindo 

inicialmente encurtamento da periodicidade e a menstruação difere do padrão habitual no que 

respeita à duração e quantidade de fluxo (SPG, 2016).   

No que diz respeito à sintomatologia física, para Bacelar-Antunes (2005), a mulher está 

sujeita a dois tipos de perturbações: neurovegetativas e geniturinárias, ambas com origem na 

diminuição de estrogénios. Em relação às perturbações neurovegetativas, ondas de calor, 

sudorese, insónia, irritabilidade, cefaleias, ansiedades e sintomas depressivos, podem estar 

presentes (Trien, 1994), bem como tonturas, pele ruborizada e taquicardia (Chaby, 1995).  Os 

afrontamentos ou calores é algo subjetivo, que habitualmente se associa a uma vasodilatação 

cutânea e sudorese, devido a uma diminuição da temperatura corporal e aceleração transitória 

da frequência cardíaca. Ocorrem na transição menopáusica e afetam mais de 70% das 

mulheres, sendo frequentes ou intensos em mais de 30% e parecem correlacionar-se com 

doença cardiovascular subclínica e valores de tensão arterial mais elevados (Thurston et al., 

2016). Habitualmente surgem através de uma sensação súbita de calor durante cerca de 2 a 4 

minutos, associada muitas das vezes a sudorese profusa e ocasionalmente a palpitações; 

seguida por vezes de calafrios e ansiedade. Evidenciam predomínio noturno, podendo 

interferir com o sono. A frequência é variável, podendo surgir até cerca de 20 vezes por dia 

(Davis & Wahlin-Jacobsen, 2015; Dhanoya et al., 2016; Santen, Loprinzi & Casper, 2016), 

cada mulher pode vivenciá-la de forma mais ou menos intensa assim como a sua durabilidade 

também varia de mulher para mulher. A insónia e referida por 46% - 48% das mulheres na 

pós-menopausa em comparação com 38% nas pré-menopausicas. A qualidade do sono pode 

ser alterada por vários fatores: sintomatologia vasomotora, alterações dos níveis hormonais, 

anomalias do ritmo circadiano, alterações do humor, condições médicas associadas e estilo de 

vida (Jehan et al., 2015). As cefaleias é sintoma referido por muitas mulheres, mas a sua 

prevalência diminui após a menopausa, no entanto, as mulheres sob tratamento hormonal 

podem voltar a referir este sintoma (Baber et al., 2016). 



CAPÍTULO II - Estudo Empírico 

 

31 

A síndrome génito-urinária da menopausa proposta pela North American Menopause 

Society, em 2014, para substituir o que anteriormente se designava por atrofia vulvovaginal, 

define-se como um conjunto de sintomas e sinais associados ao decréscimo dos estrogénios e 

outras hormonas sexuais, envolvendo alterações dos grandes e pequenos lábios, clitóris, 

vestíbulo/ introito, vagina, uretra e bexiga. A síndrome pode incluir, mas não está limitada a 

queixas de secura, ardor e irritação local; sintomas sexuais como ausência de lubrificação, 

desconforto ou dor dificultando o ato sexual; e sintomatologia urinária como urgência, disúria 

e infeções urinárias recorrentes (Baber et al., 2016; Bachmann & Santen, 2016; Neves-e-

Castro et al., 2015). Sintomas relacionados com o trato urinário inferior e a incontinência 

urinária tem sido associada ao envelhecimento sistémico e à menopausa (Baber et al., 2016). 

Para Portman e Gass (2014), a secura vaginal é a mais frequente. Dispareunia, dor durante o 

coito afeta 30% - 40% das mulheres na perimenopausa e é, na maioria dos casos, resultante da 

atrofia e menor lubrificação decorrente do hipoestrogenismo (Silva et al., 2009). As camadas 

da superfície vaginal tornam-se mais secas e sensíveis, a parede vaginal fica mais fina, menos 

elástica e mais vulnerável para contrair infeções. 

A menopausa é considerada um período crítico no que diz respeito à sexualidade, podendo 

mesmo afetar a função sexual da mulher, bem como a sua satisfação na relação com o seu 

parceiro. É de referir que embora muitas mulheres permaneçam sexualmente ativa durante o 

hipoativo e evitamento sexual (Makara-Studzika, Kry-Noszczyk & Jakiel, 2014). 

As alterações osteoarticulares são também um problema sentido pelas mulheres em 

menopausa. Podem ser de natureza articular e /ou óssea. A osteoartrite caracteriza-se por uma 

inflamação a nível articular, para além de um processo degenerativo progressivo. Apesar de o 

risco de osteoartrite não se encontrar claramente relacionada com os níveis de estrogénios, as 

queixas de dores articulares após a menopausa são muito comuns; existe, ainda, uma maior 

prevalência e incidência de osteoartrites nas mulheres do que nos homens. Foram detetados 

recetores alfa e beta nos condrocitos e sinoviocitos (Baber et al., 2016). A osteoporose é uma 

doença esquelética sistémica e que se caracteriza por diminuição da massa óssea; alterações 

da microarquitetura e fragilidade esquelética e que evolui de forma mais acentuada durante a 

menopausa. Como consequência, existe um maior risco de fratura, sendo por isso uma das 

principais consequências desta fase da vida da mulher. As dores musculares, embora não seja 

um dos sintomas mais referidos da menopausa, existe uma vez que a ausência de estrogénios 

afeta os ligamentos em torno das articulações.  
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As doenças cardiovasculares, em especial a doença coronária - isquemia e enfarte do 

miocárdio aumentam mais rapidamente depois da menopausa, devido à diminuição de 

estrogénios. A incidência de doença cardiovascular aumenta consideravelmente, sendo a 

principal causa de morte na pós-menopausa (Bassuk & Manson, 2014; Douglas & Poppas, 

2016; Ouyang, Michos & Karas, 2006). Na pós-menopausa, a alteração do balanço hormonal, 

resultado de hipoestrogenismo absoluto e hiperandrogenismo relativo, associado ao aumento 

do colesterol LDL e dos triglicerídeos e diminuição dos níveis do colesterol HDL resultam 

numa alteração negativa do perfil aterogénico, tendo como consequência um aumento do risco 

cardio e cerebrovascular (Stachowiak, Pertyski & Pertyska-Marczewska, 2015; Vryonidou, 

Paschou, Muscogiuri, Orio & Goulis, 2015). 

A aparência física e o bem-estar emocional estão intimamente relacionadas. A menopausa 

pode ser a causa de inúmeras alterações que ocorrem no corpo da mulher, como rugas, perda 

da elasticidade da pele, a textura do cabelo que pode tornar-se mais fino ou haver mesmo 

queda e o ganho de peso corporal. Após a menopausa verifica-se uma diminuição importante 

do colagénio tecidular, causando pele mais fina e perda da viscoelasticidade. 

Consequentemente, após a menopausa pode surgir uma aceleração no envelhecimento da pele, 

com aumento das rugas (Baber et al., 2016). Além disso, a variação dos níveis de androgénio 

são consequências mais ou menos evidentes nesta fase, levando a uma diminuição da 

autoestima, podendo tornar a mulher mais insegura, pelo medo de perder a sua jovialidade e 

se tornar menos atrativa. As modificações hormonais, assim como a influência que exercem 

sobre a aparência, fazem com que as mulheres se sintam muito mais velhas do que realmente 

são. Com as inúmeras mudanças hormonais que acontecem no corpo da mulher, os sintomas 

psicológicos, como as alterações de humor, tristeza, crises de choro, confusão e 

esquecimento, ansiedade e depressão, podem ocorrer. 

A irritabilidade e humor depressivo estão muitas vezes presentes, provocando mesmo algum 

desgaste nas relações conjugais (Fonseca, Bagnoli, Assis & Pinotti, 2004).  

2.2. Medos e mitos da mulher 

A condição feminina e a feminilidade foram sempre objeto de lendas e até de contos 

populares nas civilizações antigas, mitologias egípcia e grega A menopausa constituía por si 

só um mito (Chaby, 1997). 



CAPÍTULO II - Estudo Empírico 

 

33 

Na antiguidade, sem fazer referência à menopausa, falava-se em “útero errante” como o 

grande causador de problemas (Ballinger, 1990). Por outro lado, no ano de 1945, Helen 

Deutsch, defendia que a vida para estas mulheres se convertia em “opaca e sem sentido”. 

Assim se percebe que as questões em torno da menopausa há muito que estavam presentes. 

Nalgumas tribos da África ainda conferem à menopausa uma função purificadora proibindo as 

relações sexuais a partir desta fase; o mundo Islâmico considerava a menopausa a chegada da 

“idade do desespero”; em certas castas da Índia, a partir da fase da menopausa, a mulher 

podia participar nas cerimónias religiosas, o que lhe era proibido até aí por ser considerada 

impura, ou seja, tinha desaparecido o “sangue impuro”. Ainda assim, isto não significa que a 

mulher deixasse de ser desvalorizada, pois nestas sociedades a mulher só é considerada útil 

enquanto podia procriar (Chaby, 1995). Sabemos, no entanto, que a representação da 

menopausa depende ainda hoje do contexto económico e cultural de cada país, como é o caso 

da China, que considera muito mais a mulher depois da menopausa, devido à tentativa de 

limitar os nascimentos. 

Atualmente, é frequente falar-se em menopausa, no entanto, pode ter significados diferentes 

conforme a definição de cada mulher. Para algumas mulheres resume-se a uma alteração 

normal que ocorre no seu corpo. Para outras, a própria palavra desencadeia pensamentos 

negativos com origem na idade média e transmitidos de geração em geração. Estes conceitos 

vão sendo transmitidos e ainda se mantêm presentes até hoje no senso comum, influenciando 

negativamente a transição deste período. O facto de o fenómeno da menopausa ser conhecido 

desde a antiguidade, não significa que as mulheres o encarem sem medos, preconceitos ou 

mitos. 

Lobo (2001), cit. por Palácios, Tobar e Menendez (2002), refere que a menopausa é um 

tempo, tanto de ajuste psicológico como também de mudanças físicas e anatómicas e que a 

origem de sintomas é considerada como o resultado da interação complexa de privação de 

estrogénio e das influências biossocioculturais, e que esta fase deve ser tratada como tal. Em 

1980, um grupo de investigadores da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que a 

chegada e a importância dos sintomas da menopausa podem ser influenciadas por fatores 

socioculturais como, por exemplo, o estatuto social de cada mulher ou a atitude do marido a 

seu respeito (Chaby, 1995). 
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Cada mulher menopausada é, em si, fruto de um funcionamento biológico específico, sob a 

influência de uma pressão cultural determinada, tanto geográfica como historicamente, com 

repercussões psicológicas características, resultantes do inter-relacionamento dinâmico de 

todos estes componentes (Abreu, 1998). 

A literacia relativa a estes sintomas durante a menopausa pode ser uma mais-valia para a 

mulher, pois pode ajudar no alívio da ansiedade e do medo, por ela sentido (Vinecomb, 2008).  

Aqui, o papel do enfermeiro de família é preponderante no apoio a estas mulheres para ajudá-

las a ultrapassar de forma saudável esta fase de transição. 

2.3. Diagnóstico 

A menopausa baseia-se na observação clínica, pela ausência de cataménios 12 meses após a 

última menstruação (ARSN, 2011).  

Segundo Antunes et al. (2003),  

o diagnóstico da menopausa é essencialmente clínico e retrospetivo: uma mulher 

entre os 45 e os 52 anos de idade, com amenorreia de pelo menos um ano, sem que 

se identifiquem outras causas para esta, ou com irregularidades menstruais e 

perturbações vasomotoras, está, seguramente, na fase da menopausa. (p.353) 

Contudo, a confirmação do diagnóstico deve ser realizada através do doseamento sérico da 

FSH e do estradiol. Este é confirmado se a hormona FSH > 40 mUl/ml e estradiol < 20-30 

pg/ml (ARSN, 2011). Nas mulheres peri-menopáusicas a fazer contraceção oral, deve 

proceder aos doseamentos de FSH e estradiol, 20 dias após a suspensão da pílula. Para além 

destes valores hormonais alterados, também a inibina se apresenta diminuída (sintetizada 

pelas células da granulosa) (Antunes et al., 2003), assim como a progesterona e as 

gonodotrofinas. Os níveis de estrogénios estão pouco diminuídos em algumas mulheres pela 

aromatização dos androgénios (androstenediona e testosterona) (ARSN, 2011). 

2.4. Tratamento 

A menopausa traz à mulher uma panóplia de sintomas que alteram todo o seu estilo de vida e, 

mais tarde, a sua qualidade de vida. Com vista a minimizar todos estes efeitos, surge então a 

terapia hormonal de substituição (THS), que tem por finalidade aliviar estes sintomas que 
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interferem na qualidade de vida da mulher. A THS foi utilizada a partir dos anos 60 para tratar 

sintomas associados ao estado de deficiência em estrogénios, no entanto, a partir dos anos 90 

começou a ser colocada em dúvidas devido à existência de uma grande quantidade de estudos 

e informação publicados, discordante das opiniões médicas. A decisão em efetuar ou não THS 

deverá depender sempre da opinião médico-utente individualizada, tendo por base o binómio 

risco/beneficio.  

Segundo a circular informativa n.º 01/2011 da ARSN, as indicações e contraindicações para o 

uso das terapias hormonais, são: 

Indicações: 

Estrogénios: Tratamento dos sintomas vasomotores, tratamento da atrofia urogenital, 

prevenção da osteoporose; 

Progestagénios: controlo do ciclo na peri-menopausa, regular o efeito proliferativo dos 

estrogénios a nível do tecido endometrial (a utilizar só nas mulheres com útero).  

Contraindicações absolutas:  

Hemorragia genital não esclarecida, tumores hormonodependentes, doença hepática aguda 

tromboembolismo agudo, meningioma (progestagénios). 

Contraindicações relativas:  

Miomas, porfiria, endometriose, enxaqueca, trombofilia, antecedentes de tromboembolismo, 

doença cardiovascular, insuficiência hepática. 

Existem medidas não farmacológicas e muito importantes que interferem também elas, de 

forma significativa, na qualidade de vida. Sendo muito importante que a mulher adote novos 

hábitos de estilo de vida, praticando exercício físico, uma dieta alimentar adequada, pobre em 

gorduras, na suplementação de cálcio (1000 a 1200g/d) e de vitamina D (700 a 800UI/d), na 

não ingestão de bebidas alcoólicas em excesso bem como na abolição do tabagismo, o que 

permite melhorar os índices de qualidade de vida das mulheres pós-menopausa (ARSN, 

2011). 
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2.5. Implicações no quotidiano das mulheres  

A menopausa é uma fase da vida da mulher onde surgem múltiplas alterações. A qualidade de 

vida das mulheres em menopausa é afetada pelas manifestações provenientes das alterações 

hormonais da menopausa. Segundo a literatura, a ausência do ciclo menstrual, ondas de calor, 

sudorese, insónia, irritabilidade, cefaleias, ansiedades e sintomas depressivos, podem estar 

presentes, bem como tonturas, pele ruborizada e taquicardia infeção urinária de repetição, 

diminuição do prazer ou mesmo dor durante a relação sexual são sintomas presentes na maior 

parte das mulheres nessa fase, bem como alterações da imagem corporal e da sua autoestima. 

Essas alterações afetam a qualidade de vida e saúde das mulheres, impossibilitando algumas 

delas de realizar suas atividades diárias, e dificultam também os relacionamentos 

interpessoais (Ferreira, Silva & Almeida, 2015). Ao mesmo tempo que surgem os 

desconfortos físicos e psicológicos bem como outras alterações inerentes à menopausa, 

sucedem-se acontecimentos no quotidiano da mulher que exigem da sua parte uma adaptação 

constante, como é o caso da emancipação dos filhos, o que conduz ao sentimento de “ninho 

vazio”. Fagulha e Gonçalves (2005) referem mesmo que o confronto com esta realidade 

(menopausa) acontece muitas vezes em simultâneo com alterações na relação com os filhos 

que se emanciparam e com os pais que envelhecem. Com efeito, é nesta fase que os pais 

destas mulheres, fruto da sua faixa etária e das patologias frequentes nesta fase, começam a 

necessitar dos seus cuidados, passando estas a desempenhar o papel de prestadoras de 

cuidados. É habitual ainda nesta fase surgir o nascimento dos netos, o que implica 

normalmente uma sobrecarga na vida da mulher.  

Esta fase é, portanto, e segundo Freitas et al. (2008), um processo de mudanças físicas e 

emocionais para a mulher, que recebe ainda a influência de múltiplos fatores: a sua história de 

vida pessoal e familiar, o ambiente onde se encontra inserida, a sua cultura, suas crenças e 

costumes. Assim sendo, e tendo presente o modelo biopsicossocial, esta fase de transição dá 

origem a uma etapa de reformulações, no que respeita às relações da mulher consigo própria e 

com os outros (Mori & Coelho, 2004). 

A menopausa conduz a mulher para um novo começo, uma nova vida e, como tal, é 

imprescindível considerar alguns cuidados, ao nível da saúde física e psicológica, devendo a 

mulher desfrutar de momentos de reflexão. 
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O enfermeiro de família desempenha um papel preponderante no apoio à mulher nesta fase, 

devendo proporcionar-lhes a informação necessária sobre as mudanças vivenciadas neste 

período, facultando à mulher instrumentos e estratégias para vivenciar este período de modo 

saudável.  

2.6. Cuidar da mulher em menopausa: o papel enfermeiro de família 

Desde a declaração de Munique, em 2000, que o enfermeiro de família é considerado o 

profissional em posição privilegiada para constituir a interface entre os profissionais que 

participam na prestação de cuidados às famílias, pois desempenha um papel multifacetado na 

proximidade com as famílias. Em 2002, a Ordem dos Enfermeiros realizou uma Conferência 

intitulada “A cada família o seu enfermeiro”, para analisar as ideias abordadas na Declaração 

de Munique. Esta conferência permitiu concluir que se consegue dar uma melhor resposta às 

necessidades das pessoas, se o foco da prestação de cuidados for centrado na família, surgindo 

assim a importância do enfermeiro de família (Ordem dos Enfermeiros, 2002). Nesta 

conjuntura, a enfermagem de saúde familiar é extremamente relevante, pois a sua estratégia 

de cuidado à família pauta-se na preocupação com o sujeito e com o coletivo, com a sua 

singularidade, a sua história, a sua cultura e vida quotidiana e sua interface com o contexto 

familiar, o que poderá articular e auxiliar na potencialização das ações desse grupo e conhecer 

sua tipologia (Figueiredo, 2012). 

 O enfermeiro de família cuida a família como unidade de cuidados, prestando cuidados 

específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família aos vários níveis de prevenção. 

Atua em parceria com as famílias e seus membros individualmente em atividades específicas, 

ao longo do ciclo vital familiar e nas transições. Todo o ser humano, durante o seu ciclo vital, 

passa por vários processos de transição, que têm inevitavelmente reflexos na sua identidade, 

papéis sociais e padrões de comportamento, o que implica adquirir novos saberes, novos 

comportamentos com mudança na definição da sua individualidade e no contexto social em 

que se insere (Meleis, 2010). 

Os enfermeiros são os prestadores de cuidados mais próximos da mulher e da sua família que 

estão a experienciar transições. Estão atentos às mudanças e necessidades impostas pela 

própria situação de transição e são, também, quem prepara as pessoas para as transições 

difíceis e facilitam o processo de aprendizagem de novas capacidades/competências para 
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lidarem com essa situação (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger & Schumacher, 2000). Os serviços 

de saúde e, em particular, as intervenções dos enfermeiros, assumem especial importância nos 

momentos de transição de vida e, mais especificamente, neste processo de transição para a 

menopausa, pelo papel que desempenham e pelo contributo enquanto agentes facilitadores 

deste processo (Meleis, 2010). 

Para que as mulheres possam vivenciar o período da menopausa com qualidade, é 

fundamental que o enfermeiro de família esteja atento ao modo como elas se sentem nesta 

fase, identificando as suas necessidades, dúvidas, e receios, tantas vezes presentes nesta etapa 

de transição na vida da mulher. 

A maioria das mulheres ainda vivencia a menopausa em silêncio, desinformadas e sem 

preparação para esse momento (Giron et al., 2012). 

A educação em saúde é uma ferramenta indispensável para os enfermeiros atuarem junto das 

mulheres no climatério. Facilitar informação adequada, demonstrar disponibilidade, criando 

uma relação de empatia, é essencial para o apoio à mulher nesta fase. 

O incentivo à adoção de hábitos de vida saudável, alimentação correta, exercício físico, 

combate ao tabagismo, manutenção de uma vida ativa, entre outros, contribui para a 

diminuição do risco de doenças cardiovasculares para as quais a mulher fica mais vulnerável 

no período pós-menopausa, bem como para a promoção da sua autoestima através da 

manutenção do seu peso e da sua imagem corporal, assim como o bem-estar na sua vida 

social, laboral, familiar e conjugal. Os profissionais de saúde precisam desenvolver um 

mecanismo para fornecer o conhecimento necessário sobre menopausa, sintomas e estratégias 

de gestão para as mulheres/família. 

É extremamente importante que o enfermeiro promova a valorização da mulher, através da 

desmistificação de sentimentos adquiridos muitas vezes ao longo de gerações. 

O enfermeiro de família tem, assim, um papel fundamental, uma vez que a prevenção é uma 

grande área da sua atuação, entendendo a mulher/família como agente promotor dessa 

aprendizagem em prol do seu bem-estar, ao encarar esta nova fase do ciclo de vida como 

normal, fisiológica e nalguns aspetos até positiva. 

As intervenções do enfermeiro de família são otimizadas se toda a família for alvo do 

processo de cuidados. Isto é particularmente importante quando as intervenções de 
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enfermagem têm em vista a alteração de comportamentos, compatíveis com a promoção da 

saúde. A informação ao marido/companheiro sobre as mudanças que ocorrem ou podem 

ocorrer na mulher durante a menopausa, pode promover um melhor ambiente familiar. 

É importante que promova a sua capacitação e empowerment para que as mesmas possam 

vivenciar de forma mais natural e equilibrada a fase de menopausa. 
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3. Metodologia 

Esta fase é de grande interesse, pois é a metodologia que assegura a fiabilidade e a qualidade 

dos resultados de investigação (Fortin, Coté & Filion, 2009). Para estes autores, é no decorrer 

da fase metodológica que o investigador deve definir o tipo de estudo, população, amostra e 

escolher o instrumento mais apropriado para realização da colheita de dados. 

Este estudo visa conhecer as vivências medos e mitos da mulher na fase da menopausa, as 

suas implicações na própria e na família, assim como a perceção das mulheres em relação ao 

apoio do enfermeiro de família.  

Neste capítulo abordamos o tipo de estudo que vamos realizar, definimos a população e 

amostra, traçamos os objetivos e questões de investigação, apresentamos o instrumento de 

recolha de dados que iremos utilizar, descrevemos o procedimento de recolha de dados e as 

questões éticas inerentes ao estudo e a forma como faremos o tratamento e a análise dos dados 

recolhidos. 

3.1. Tipo de estudo  

No decorrer do estágio foi realizado um estudo descritivo, do tipo fenomenológico, 

exploratório, transversal, de abordagem qualitativa. 

A opção por esta metodologia possibilita-nos a descrição de vivências, a reflexão sobre as 

mesmas, extraindo a natureza dos fenómenos e o significado que as pessoas lhe atribuem, 

permitindo ainda conhecer e descrever a intersubjetividade da experiência das participantes 

(Fortin et al., 2009). 

É um estudo descritivo, pois segundo Freixo (2009), “este método assenta em estratégias de 

pesquisa para observar e descrever comportamentos, incluindo a identificação de fatores que 

possam estar relacionados com um fenómeno em particular” (p.106).  

É ainda um estudo exploratório, considerando que a abordagem utilizada procurou estudar 

em detalhe uma experiência de vida do ponto de vista de quem a viveu, pois pretendeu-se 

analisar a perspetiva das mulheres em menopausa relativamente às suas vivencias e ao que 

consideram ter sido o contributo do enfermeiro de família, pelo que se recorreu a um tipo de 
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estudo fenomenológico. Segundo Vilelas (2009), o primordial objeto de estudo da 

investigação fenomenológica é o sentido da experiência vivida das pessoas que estão 

impreterivelmente ligados ao mundo que, por sua vez, se traduz numa rede social e cultural 

co construída. Ao contrário de outros modelos, faz uso de um espeto fundamental para poder 

estudar os fenómenos humanos: o contexto.  

O estudo é transversal, uma vez que a colheita de dados è realizada num único período, que na 

opinião de Fortin, Grenier e Nadeau (2003) “baseia-se em examinar um ou vários grupos de 

indivíduos, num determinado tempo, em relação com um determinado fenómeno presente no 

momento da investigação” (p.252). 

3.2. Objetivos/Questões de investigação 

A questão de investigação, segundo Fortin et al. (2009), consiste num “… enunciado 

interrogativo claro e não equívoco que precisa de conceitos-chave, especifica a natureza da 

população alvo que se quer estudar e sugere uma investigação empírica” (p.51). 

Face à problemática enunciada no enquadramento metodológico, as vivências medos e mitos 

da mulher na fase da menopausa, as suas implicações na própria e na família, assim como a 

perceção das mulheres em relação ao apoio do enfermeiro de família, formulamos as 

seguintes questões de investigação:  

• Quais as características sociodemográficas das mulheres participantes? 

•  Quais os medos/mitos que as mulheres vivenciam na menopausa? 

• Quais as implicações da menopausa no quotidiano da mulher e da família? 

•  Qual a perceção das mulheres acerca do apoio do enfermeiro de família durante esta 

fase do ciclo de vida? 

Fortin et al. (2009) defendem que o objetivo de investigação deve indicar de forma clara e 

límpida qual é o fim que o investigador persegue. 

Decorrentes das questões de investigação, formulamos os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: Compreender as vivências das mulheres em menopausa e o apoio do 

enfermeiro de família às mesmas nesta fase. 
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 Objetivos específicos: 

• Caracterizar sociodemograficamente as mulheres participantes no estudo; 

• Identificar os medos/mitos das mulheres que vivenciam a menopausa; 

• Identificar as implicações da menopausa no quotidiano das mulheres e da família; 

• Conhecer a perceção das mulheres acerca do apoio do enfermeiro de família durante 

esta fase do seu ciclo de vida. 

3.3. População e amostra 

A população é definida como “… um conjunto de elementos (indivíduos, espécies, processos) 

que têm características comuns”, sendo a população alvo “um conjunto de pessoas que 

satisfazem os critérios de selecção definidos previamente” (Fortin et al., 2009, p.311). 

Para este estudo definimos como critérios de inclusão: i) mulheres inscritas na USF Corgo; ii) 

mulheres com idades compreendidas entre os 50 e 55 anos (inclusive), que estejam em 

menopausa fisiológica pelo menos há 1 ano.  

Esta definição de idades deveu-se ao facto de, nos países europeus, a idade média da 

menopausa ser aos 51 anos (Baber et al., 2016) e de considerarmos que os dados que 

desejávamos colher estarem ainda bastante presentes. 

A nossa população incluía aproximadamente 600 mulheres com idades compreendidas entre 

os 50 e 55 anos, utentes da USF Corgo. 

A amostra é ”… um subconjunto de uma população. Deve ser representativa da população 

visada, isto é, as características da população devem estar presentes na amostra selecionada” 

(Fortin et al., 2009, p.202). 

Como critérios de exclusão, estabelecemos: i) mulheres com défice cognitivo, que foi 

avaliado através da aplicação da escala Mini Mental State Examination, versão portuguesa 

validada por Guerreiro et al. (1994); ii) mulheres acamadas; iii) mulheres conhecidas da 

investigadora. 
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O número de sujeitos participantes no estudo foi determinado em função da saturação de 

dados nas questões abertas nos formulários. 

3.4. Instrumento de recolha dos dados  

Após a definição da problemática, é necessário determinar qual o método de recolha de 

informação mais adequado. Segundo Fortin et al. (2009), a colheita de dados reside “… em 

recolher metodicamente a informação junto dos participantes com a ajuda dos instrumentos de 

medida escolhidos para esse fim” (p.403). 

Neste estudo, a recolha de dados foi efetuada através dum formulário aplicada às mulheres 

que participam no estudo, foi construído pela investigadora com base na literatura consultada 

(Apêndice A). 

A primeira parte do formulário designada “dados sociodemográficos”, pretendia caracterizar 

os sujeitos participantes do ponto de vista sociodemográfico: idade, estado civil, habilitações 

literárias e situação profissional. A segunda parte do formulário era constituída por perguntas 

abertas que nos permitiram identificar quais os medos e mitos das participantes acerca da 

menopausa, as vivências no seu quotidiano e as implicações na família. A terceira parte era 

constituída igualmente por perguntas abertas que visavam compreender qual a perceção que 

as mulheres têm em relação ao apoio que os enfermeiros de família lhes proporcionam nesta 

fase da menopausa. 

A escolha deste instrumento de recolha de dados deveu-se ao facto de este poder ser utilizado 

em quase todo o segmento da população, alfabetizados e analfabetos e populações 

heterogéneas, porque o seu preenchimento é feito pelo investigador. O facto de o investigador 

estar presente pode ser uma mais-valia, pois permite explicar os objetivos da pesquisa e 

elucidar significados de perguntas que não estejam muito claras e pode adaptar-se às 

necessidades de cada situação. Existe ainda uma uniformidade dos símbolos utilizados, pois é 

preenchido pelo próprio investigador (Andrade, 2009). 
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3.5. Procedimento de recolha de dados e considerações éticas  

Qualquer investigação que envolva seres humanos deve ter em conta o ponto de vista ético 

(Fortin et al., 2009). Antes do início do estudo foi solicitado o pedido de autorização por 

escrito para a realização do estudo, à coordenadora da USF Corgo (Apêndice B), que obteve 

parecer favorável (Anexo A) e ao diretor executivo do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte 

(Apêndice C), igualmente com parecer favorável (Anexo B). De seguida foi solicitada a 

apreciação pela Comissão de Ética para a Saúde da ARSN (Apêndice D), que foi homologado 

com parecer favorável nº 001/2019 de 22/01/2019 (Anexo C). 

No processo de recolha de dados, os direitos fundamentais que assistem a Pessoa, 

determinados pelo código deontológico, foram preservados, salvaguardando o direito à 

autonomia, intimidade, privacidade, confidencialidade, justiça, ao consentimento informado e 

anonimato de todos os dados obtidos, ressalvando o direito da recusa ou da livre revogação a 

qualquer momento da entrevista, abandonando a investigação, sem qualquer penalização e 

sem obrigatoriedade de justificarem o abandono.  

Apresentamos o estudo às participantes, informando-as acerca dos objetivos do estudo e seus 

métodos, e só participaram após terem assinado o documento “Apresentação do 

Estudo/Declaração de Consentimento Informado” (Apêndice E).  

A recolha de dados decorreu no período de 28 de janeiro 2019 a 01 março 2019 e realizou-se 

numa sala da USF Corgo, em ambiente de privacidade, onde apenas estavam presentes a 

mulher à qual estava a ser aplicado o formulário e a investigadora. O tempo de duração das 

entrevistas variou entre os 20 e os 30 minutos. Os formulários foram codificados por números 

para cumprir o princípio da confidencialidade e anonimato. Deste registo integral das 

narrativas (Apêndice F) surge o corpo dos dados a analisar. 

3.6. Tratamento e análise de dados  

Uma vez utilizada uma metodologia qualitativa, a análise de dados foi efetuada através da 

análise de conteúdo. A análise de conteúdo propõe a decomposição de unidades de análise 

para a categorização dos fenómenos, que permite a reconstrução de significados através de 

uma compreensão mais pormenorizada da interpretação da realidade estudada (Silva, Gobbi 

& Simão, 2005). Segundo Bardin (1977) e Vala (1986), qualquer que seja a orientação a dar à 
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pesquisa, existe um conjunto de operações mínimas a ter em atenção: delimitação dos 

objetivos e definição de um quadro teórico de referência; constituição de um corpus de 

análise; definição de categorias e a definição de unidades de análise.  

Após a recolha dos dados qualitativos, os mesmos foram analisados tendo em conta os 

objetivos da investigação segundo uma abordagem de “análise de conteúdo” denominada 

categorização, tendo subjacente as perspetivas de Amado (2017) e Bardin (2013) e com o 

apoio do software webQDA®, que permitiu a indexação de todos os formulários transcritos 

em formato digital e de seguida a codificação dos dados que emergiram dos mesmos, 

seguindo uma lógica de estrutura de árvore com vários ramos designados dimensões, que se 

subdividem em ramos cada vez  mais pequenos correspondentes a categorias e subcategorias 

respetivamente, como apresentamos no Apêndice G (Amado, 2017; Freitas, Souza, Costa & 

Mendes, 2016). 
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4. Apresentação de Resultados 

Neste capítulo apresentamos os resultados deste estudo, onde procuramos compreender a 

forma como as mulheres percecionam a menopausa, o modo como vivenciam esta fase de 

transição, bem como o apoio do enfermeiro de família na perspetiva das mulheres em 

menopausa. Da análise de conteúdo que efetuamos e de acordo com o supracitado emergiram 

três dimensões: “Perceção da mulher sobre menopausa”, “Vivências da Mulher em 

menopausa” e “Apoio do enfermeiro de família à mulher em menopausa”.   Organizamos este 

capítulo em quatro subcapítulos: no primeiro procedemos à caracterização sociodemográfica; 

no segundo faremos a apresentação da dimensão relativa à perceção da mulher sobre 

menopausa; no terceiro, a dimensão respeitante às vivências da mulher em menopausa; no 

quarto, e último, a dimensão relacionada com o apoio do enfermeiro de família à mulher em 

menopausa. 

É de referir que nas tabelas apresentadas a fonte será omissa, uma vez que todos os dados 

resultaram da aplicação do instrumento de recolha de dados no âmbito do presente estudo.  

4.1. Caracterização sociodemográfica dos participantes 

A caracterização sociodemográfica das participantes foi efetuada quanto ao grupo etário, 

estado civil, habilitações literárias e situação perante o trabalho.  

Do total de participantes (n= 9), a maioria das mulheres enquadrava-se no grupo etário dos 

50-52 anos (55,5%), cujo mínimo era de 50 anos e o máximo 55 anos, era casada (88,8%), 

detinha como habilitações literárias uma escolaridade até ao 9º ano (44,4%) e quanto à 

situação perante o trabalho, 79,9% das mulheres encontrava-se empregada.   

Em relação à situação profissional das participantes, podemos observar que das sete mulheres 

que se encontravam profissionalmente ativas, ocupavam profissões diversas, nomeadamente 

assistentes operacionais, funcionária judicial, funcionária de empresa, agricultora e 

enfermeira. As duas outras mulheres participantes no estudo encontravam-se desempregadas, 

considerando-se domésticas (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica 

Variáveis Fa Fr (%) 

Grupo etário:   

                           50-52 

                           53-55 

5 

4 

55,5  

44,6  

Estado civil:   

Casada 

Solteira 

Separada/divorciada 

8 

0 

1 

88,8  

0,0  

11,1  

Habilitações literárias:   

Até ao 9º ano 

10º - 12º ano 

Ensino superior 

4 

3 

2 

44,4  

33,3  

11,1  

Situação profissional:   

Empregada 

Desempregada 

7 

2 

77,9  

11,1  

4.2. Perceção da mulher sobre menopausa 

Relativamente à dimensão “Perceção da mulher sobre menopausa”, definimo-la como o 

conhecimento, compreensão e sensação da mulher acerca da menopausa. Procuramos saber 

quais os conhecimentos que a mulher tem sobre menopausa e os medos que a mulher sente 

nesta fase de transição, assim como os mitos que lhes são transmitidos de geração em 

geração. 

Assim, no que respeita a esta dimensão emergiram quatro categorias: Conhecimentos sobre o 

conceito de menopausa, Conhecimentos da mulher sobre menopausa, Medos sobre a 

menopausa e Mitos sobre a menopausa, que foram descritas com as respetivas subcategorias 

(Tabela 2). 

No que se refere à categoria “Conhecimentos sobre o conceito de menopausa”, emergiu a 

subcategoria: “Demonstra parcialmente”. A totalidade das mulheres demonstrou ter 

conhecimento, embora de forma parcial. “O que é mesmo… sei lá… é o fim da menstruação, 

quando não pudemos ter mais filhos” (E5). 

No que diz respeito à categoria “Conhecimentos da mulher em menopausa”, foram 

identificadas duas subcategorias. A subcategoria que mais emergiu do discurso das 

entrevistadas foi a função reprodutora, que aparece no discurso de nove entrevistadas, das 
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quais a citação mais expressiva é a da entrevistada E5: “É o fim da menstruação...quando não 

pudemos ter mais filhos…quando o nosso organismo já não consegue ter mais filhos”. 

Por outro lado, a subcategoria envelhecimento fisiológico também emergiu das verbalizações 

da maioria das mulheres em estudo, que associaram a menopausa ao envelhecimento, como 

traduz a seguinte citação da entrevistada E2: ”É sinal de envelhecimento”.  

No que diz respeito à categoria “Medos sobre menopausa” emergiram duas subcategorias 

(Tabela 2). A maior parte das mulheres iniciou o seu discurso subvalorizando as preocupações 

com esta fase da vida, no entanto, no decorrer do mesmo constatamos a existência de alguns 

medos latentes. Salientamos a subcategoria “Medo do aparecimento de doenças” como a mais 

emergente. A verbalização seguinte é um exemplo dessa constatação: ” Não muito… mas ainda 

assim… porque não se sabe se, se vai passar bem ou não… dizem que quando deixa de vir o período 

aparecem mais doenças. Assusta não é?” (E2). 

“O Medo do processo de envelhecimento” esteve também presente no discurso de quatro 

mulheres: ”Sempre ouvi que se envelhece muito” (E5). 

Na categoria “Mitos sobre menopausa” foi considerada a subcategoria “Crença falsa de que 

a menopausa traz todas as doenças”, que aparece no discurso da quase totalidade das mulheres 

e de que é exemplo a citação da entrevistada E6: “Diz que é aparecer doenças todos os 

dias…sempre ouvi dizer desde pequena…”. 

A subcategoria “Crença falsa de que a menopausa é sinónimo de velhice” apareceu no 

discurso de quatro mulheres, de que é exemplo a citação da entrevistada E1: “…sempre ouvi 

dizer que a partir daí acabou a vida…estamos velhas”. 
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Tabela 2.  

Categorias e subcategorias da dimensão “Perceção da mulher sobre menopausa” 

Categorias Subcategorias e entrevistados 

Conhecimentos sobre o conceito 

de menopausa 

 

Demonstra parcialmente (E1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Conhecimentos da mulher sobre 

menopausa 

Função Reprodutora (E1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 

Envelhecimento Fisiológico (E1, 2, 3, 6, 8, 9) 

Medos sobre menopausa 

Medo de aparecimento de doenças (E1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) 

 

Medo do processo de envelhecimento (E1, 2,5 e 8) 

Mitos sobre menopausa 

Crença falsa de que a menopausa traz todas as doenças (E1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) 

 

Crença falsa de que a menopausa é sinónimo de velhice (E1, 2, 5, 8) 

 

4.3. Vivências da mulher em menopausa 

Quanto à dimensão “Vivências da Mulher em menopausa”, definimo-la como os processos 

biopsicossociais nos quais a mulher manifesta a posição das suas experiências tal como as 

vive e perceciona. Procuramos, assim, conhecer o modo como a mulher viveu e experienciou 

o processo de menopausa, identificando as alterações por ela sentidas nesta fase de transição.  

Nesta dimensão “Vivências da mulher em menopausa” surgiram as categorias Alterações 

físicas, Alterações emocionais, Alterações das dinâmicas familiares e Alterações das 

dinâmicas sociais (Tabela 3). 

No que se refere à categoria “Alterações físicas” emergiu um conjunto diversificado de seis 

subcategorias. A subcategoria que mais emergiu no discurso das mulheres em estudo foi as 

Alterações vasomotoras, que aparecem no discurso de todas as nove mulheres entrevistadas. 

O sintoma mais vezes referido foi o calor, que foi citado pela totalidade das mulheres, e de 

que a citação seguinte é bem exemplificativa “tenho alturas que tenho um calor na cara, parece 

que arde” (F8). 

Por outro lado, as subcategorias “Alteração da imagem corporal” e “Índice de massa 

corporal” também emergiram muito nas verbalizações da maioria das mulheres, sendo citadas 

por sete do total de nove.  Em relação a estas subcategorias, as verbalizações eram muito 

expressivas “mais velha, a pele já com rugas, cada dia parece que dou conta de mais uma, mais 

gorda” (E1); “Engordei … mesmo com cuidado que tenho. O peito ficou mais pequeno, mesmo 
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engordando. Olhe muito mau” (E3). Observamos pela expressão das mulheres que estas 

alterações eram algo que as incomodava de forma mais intensificada, notando-se mesmo em 

parte delas algum entristecimento. 

As restantes subcategorias emergiram residualmente, tendo sido verbalizadas por uma ou duas 

mulheres, respetivamente, as Perturbações geniturinárias (E6), as Alterações cardiovasculares 

(E6) e as Alterações osteoarticulares (E2 e E8). 

Na categoria “Alterações emocionais”, a subcategoria que mais se destacou foi a 

irritabilidade, que foi verbalizada por sete das nove mulheres. A citação mais expressiva foi a 

da entrevistada E9: “Às vezes parece que até sinto formigueiro por dentro e só me apetece explodir 

de nervos”. 

A subcategoria “Tristeza/Depressão” foi referida por três das entrevistadas cuja citação mais 

expressiva foi a da entrevistada E6:”Sinto uma tristeza em mim… é assim… nem compreendo 

bem”. 

No que se concerne à categoria “Alterações das dinâmicas familiares”, apenas emergiu uma 

subcategoria que designamos por “Relação com marido/companheiro”. Essa subcategoria 

emergiu do discurso de sete entrevistadas, que referiram que a sua relação com o 

marido/companheiro se encontra pior desde que se encontram na fase de menopausa. 

Observamos que quando perguntamos se sentiu alguma mudança no relacionamento afetivo 

com o marido/companheiro, estas mulheres encaminharam espontaneamente as respostas para 

o campo sexual como demostra a verbalização mais expressiva: “isso é que não há vontade 

nenhuma …. Sinto-me cansada … sem disposição … ele é que não gosta muito … mas paciência (E3);  

No que diz respeito à categoria “Alterações das dinâmicas sociais”, apenas emergiu a 

subcategoria “Redução da rede social/participação em atividades socias”. Das nove mulheres 

entrevistadas, sete referem que preferem ficar mais por casa e que tem menos vontade de falar 

com as outras pessoas de que é exemplo a seguinte verbalização: “às vezes as colegas no fim do 

trabalho vão tomar café mas eu até evito e nem vou a maior parte das vezes … primeiro ia sempre” 

(E2).  
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Tabela 3. Categorias e subcategorias da dimensão “Vivências da mulher em menopausa” 

Categorias Subcategorias 

Alterações físicas 

Perturbações vasomotoras (E1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 

 Alterações cardiovasculares (E6)  

 

Alterações osteoarticulares (E2 e 8) 

 

Perturbações geniturinárias (E6) 

 

Alterações do Índice de Massa corporal (E1, 2, 3, 5, 6, 8, 9) 

  

Alterações da Imagem Corporal (E1, 3, 5, 6, 7, 8, 9) 

Alterações emocionais 

 

Ansiedade (E3) 

 

Irritabilidade (E1, 2, 3, 5, 6, 8, 9) 

 

Tristeza/depressão (E2, 6, 8) 

 

Isolamento (E1) 

 

Labilidade emocional (E5) 

Alterações das dinâmicas 

familiares Relação com Marido/Companheiro (E1, 2, 3, 5, 6, 8, 9) 

Alterações das dinâmicas 

sociais 

Redução da rede social/Participação em atividades sociais (E1, 2, 3, 5, 6, 8, 9) 

4.4. Apoio do enfermeiro de família à mulher em menopausa 

No que respeita à dimensão “Apoio do enfermeiro de família à mulher em menopausa”, 

definimos como o conjunto de intervenções realizadas pelo enfermeiro de família com o 

fundamento de dar suporte à mulher em processo de menopausa e de contribuir para que esta 

melhor compreenda e aceite a mesma. Nesta dimensão procuramos perceber, na perspetiva da 

mulher em menopausa, a importância do apoio do enfermeiro de família nesta fase de 

transição, assim como as intervenções realizadas pelo enfermeiro de família no âmbito da 

vigilância e da educação para a saúde.  

Relativamente a esta dimensão emergiram três categorias: Comportamento de procura de 

saúde, Eficácia do apoio do enfermeiro de família sentido pelas mulheres em menopausa e 

Importância da existência de uma consulta de enfermagem para a mulher em menopausa 

(Tabela 4). 

Quanto à categoria “Comportamento de procura de saúde”, tendo questionado as mulheres 

entrevistadas se alguma vez tinham procurado o seu Enfermeiro de Família para resolver 
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assuntos relacionados com a menopausa, apenas emergiu uma subcategoria uma vez que  

todas responderam que “Não”, alegando a maior parte delas que não o faziam porque esta era 

uma fase pela qual toda a mulher tem de passar de que é exemplo a seguinte citação da 

entrevistada E2: “Não … nunca vim aqui por causa de falar disso … cá vou andando … toda a gente 

passa por isto”. 

No que se refere à categoria “Eficácia do apoio do enfermeiro de família sentido pelas 

mulheres em menopausa, ainda que não tenha havido por parte das entrevistadas um 

comportamento de procura de saúde para resolver com o enfermeiro assuntos relacionados 

com menopausa, cinco mulheres verbalizaram que esse apoio, caso solicitado pelas próprias, 

seria eficaz pois também o é, quando o procuram para as ajudar noutros assuntos de saúde 

cuja citação mais expressiva foi a da entrevistada E5: ”sim, quando me queixo ela ajuda-me. … às 

vezes ate me diz que as minhas queixas têm a ver com a menopausa”.  

No que concerne à categoria “Importância da existência de uma consulta de enfermagem 

para a mulher em menopausa”, a totalidade das mulheres consideraram ser importante ter 

mais apoio do enfermeiro de família para ultrapassar melhor esta fase, como mostra a 

verbalização da entrevistada E3: “Era sempre bom … há coisas que a gente não sabe. Se houvesse 

uma consulta disto era diferente. Agora ir lá eu perguntar só mesmo se estivesse muito mal” (Tabela 

4).  

Tabela 4.  

Categorias e subcategorias da dimensão “Apoio do enfermeiro de família à mulher em menopausa” 

Categorias Subcategorias 

Comportamento de procura de saúde Não (E1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Eficácia do apoio do Enfermeiro de família sentido 

pelas mulheres em menopausa 
Positiva (E1, 5, 6, 8, 9) 

 

Importância da existência de uma consulta de 

Enfermagem para a mulher em menopausa 
Importante (E1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
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5. Discussão  

Neste capítulo apresentamos a discussão dos resultados, tendo em consideração os objetivos 

do estudo e procurando dar resposta às questões de investigação. Para tal, analisamos os 

aspetos mais relevantes evidenciados pelas mulheres participantes no estudo no que diz 

respeito às suas vivências do processo de menopausa e efetuaremos uma confrontação com os 

resultados de outros diferentes estudos. 

5.1. Quanto às características sociodemográficas 

 Em relação à idade, tivemos oportunidade de aplicar o formulário a mulheres de todas as 

idades dentro do intervalo por nós estipulado (50-55 anos) aquando da definição dos critérios 

de inclusão. Este intervalo de idades vem ao encontro da idade da maioria das mulheres 

inquiridas no estudo de Pedras (2017). Por outro lado, constatamos que há estudos que não 

fizeram qualquer restrição quanto à idade das mulheres inquiridas como acontece com o 

estudo de Lomônaco, Tomaz e Ramos (2015). No nosso estudo, a média de idade situou-se 

nos 52,4 anos. Esta média da idade das mulheres em estudo é ligeiramente mais elevada do 

que a idade média europeia da menopausa, que é de 51 anos. Este intervalo de idades tornou-

se importante para o nosso estudo porque cumpriu o que pretendíamos, que era obter relatos 

de mulheres com memórias recentes desta fase da vida que estávamos a investigar. 

Quanto ao estado civil, os nossos resultados mostraram uma percentagem de mulheres 

casadas (88,8%), significativamente superior à encontrada noutros estudos, apesar de este ser 

também o estado civil mais prevalente na grande maioria deles, como é o caso do estudo de 

Fagulha (2005), Pedras (2017) e de Lomônaco et al. (2015). 

As habilitações literárias das mulheres em estudo mostram uma maior prevalência de 

mulheres com habilitações até ao 9º ano, não concordante com outros estudos realizados, 

nomeadamente, o estudo de Pedras (2017), Rodrigues (2015) e Presado (2013), facto que 

pode estar associado ao nível de escolaridade das mulheres residentes na região interior de 

Portugal, pertencentes ao mesmo grupo etário.  
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 No que respeita à situação profissional, a maioria das mulheres inquiridas encontrava-se 

empregada (77,9%), o que é coincidente com os resultados de outros estudos, nomeadamente 

o estudo de Sousa (2013) e de Lomônaco et al. (2015). 

5.2. A perceção da mulher acerca da menopausa 

No que diz respeito ao conhecimento das mulheres acerca da menopausa, evidenciou-se neste 

estudo que muitas delas demonstram dúvidas e confusão sobre o seu significado, 

apresentando uma visão pouco consistente e superficial sobre esse período, o que está de 

acordo com alguns autores (Avis & Crawford, 2008; Berni, Luz & Kohlrausch, 2007; Berterö, 

2003; Pereira & Siqueira, 2009; Rodolpho, 2015; Silva et al., 2003; Utian, 2005; Valença & 

Germano, 2010; Vigeta & Brêtas, 2004). A maioria das mulheres definiu a menopausa como 

o fim do ciclo menstrual e da fase reprodutiva, em consequência de ter chegado à idade da 

velhice. Veem esta fase como difícil, cheia de incertezas, indesejável, nada de bom como elas 

próprias referiram no estudo, dando consistência ao que já era defendido por Dias e Lima 

(2008). A menopausa é, assim, entendida por uma grande percentagem de mulheres, como um 

acontecimento natural, mas complicado, o que corrobora o estudo de Bernardes (2014). A 

perceção que a mulher tem sobre a menopausa ainda está muito associado aquilo que lhes 

vem sido transmitido ao longo das gerações, conotando a menopausa ao envelhecimento ou 

mesmo à velhice, como confirma Coelho (2012); mesmo quando atribuem a perda da função 

reprodutora ao conceito de menopausa, associam-na ao facto de estarem já a ficar velhas e 

não poderem por isso ter mais filhos. Neste estudo, percebemos que a maioria das mulheres 

não possui qualquer tipo de informação científica relacionada com o campo biológico, que lhe 

ajude a compreender as alterações que sentem nesta etapa da vida. A falta de conhecimento 

proporciona diversas incertezas sobre a menopausa e fazem prevalecer os mitos que, em 

função de crenças, geram valores e atitudes, o que leva a que esta fase da vida seja mais difícil 

e aumente ainda mais o comprometimento da qualidade da mesma, o que nos faz concordar 

com Ribeiro et al. (2015). A falta de conhecimento, associada às dúvidas e ansiedades pelo 

aproximar da menopausa, leva as mulheres na fase que a precede à procura de informação 

junto de pessoas significativas, familiares/amigas, que já vivenciaram esta fase, como forma 

de diminuir os medos e mitos associados a esta nova etapa. Por seu lado, a procura de 

informação e apoio do enfermeiro de família relacionado com a menopausa não aconteceu por 

parte de nenhuma mulher participante do estudo. O facto de a mulher não procurar os serviços 
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de saúde para retirar as suas dúvidas sobre menopausa, pode contribuir para a permanência de 

mitos que muito dificultam o encarar desta fase da vida de forma mais saudável.  

5.3. Vivências da mulher em menopausa 

 Os estudos sobre a mulher na menopausa alcançaram uma nova dimensão, estabelecendo 

uma relação entre os fatores biológicos e psicossociais. No que diz respeito à sintomatologia, 

verificamos que os sinais e sintomas mais vezes referidos pelas mulheres em estudo foram as 

alterações vasomotoras, das quais se destacam as ondas de calor; também a irritabilidade, 

tristeza e labilidade emocional; o aumento de peso e a alteração da imagem corporal foram 

também referidos pela maioria das mulheres; algumas verbalizaram ainda alterações 

osteoarticulares, perturbações geniturinárias, assim como alterações cardiovasculares, embora 

em menor número. Estes resultados vão ao encontro de outros estudos realizados em Portugal 

(Fagulha & Gonçalves, 2005; Fagulha, Gonçalves & Ferreira 2011, citado por Pedras, 2017), 

em que as alterações vasomotoras, a irritabilidade, instabilidade de humor e alterações do 

corpo e aparência física, são as alterações mais prevalentes. No que diz respeito à alteração da 

imagem corporal, destacam-se queixas relacionadas com o aumento de peso, flacidez, 

aparecimento de rugas e diminuição do tamanho mamário, o que pode afetar negativamente a 

construção da autoimagem, uma vez que estas alterações corporais as colocam à margem do 

padrão de beleza e juventude preconizadas pela nossa cultura (Melby & Lampl, 2011; Meltzer 

& McNulty, 2010). No presente estudo, a maioria das mulheres referiu que desde que 

entraram no período da menopausa o relacionamento familiar também foi afetado, 

especialmente na sua relação conjugal, encaminhando espontaneamente o discurso para o 

âmbito sexual. A presença de sintomas associados à menopausa como a secura vaginal, 

sintomatologia depressiva, perda do desejo sexual, dispareunia influencia negativamente a 

satisfação do relacionamento sexual, o que é concordante com os estudos de Deeks e McCab 

(2001) e de Nisar e Sohoo (2010). Vários estudos têm demonstrado que existe uma redução 

na frequência das relações sexuais após a menopausa devido aos sintomas sentidos (Cabral et 

al., 2012; Pechorro, Diniz & Vieira, 2009; Rani, 2009). Existem, no entanto, estudos que 

contrariam este facto (Silva & Borges, 2012), que evidencia que a satisfação sexual se pode 

manter alta após a menopausa. Para isso, é fundamental existir um bom relacionamento entre 

o casal (Rodrigues, 2015). Já no que diz respeito ao relacionamento com os filhos, as 

mulheres do presente estudo referiram não ter havido alterações relacionais significativas, 
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apenas sentirem alguma falta de paciência e irritabilidade em relação a eles, desvalorizando 

qualquer conflito importante. O que vai ao encontro do estudo de Lomônaco et al. (2015).  

No que respeita às alterações das dinâmicas sociais, a maioria das mulheres neste estudo, 

referem que com a chegada da menopausa sentiram um menor desejo para a vida social, o que 

levou a uma redução na sua rede de amigos bem como uma diminuição da participação em 

atividades sociais. O isolamento, sintomas depressivos, assim como alguns desconfortos 

vasomotores, parecem estar relacionados com estas alterações em termos de vida social, o que 

é concordante com Veras, Rassi, Valença e Nardi (2006). 

5.4. Apoio do enfermeiro de família à mulher em menopausa 

No que diz respeito à procura dos cuidados do enfermeiro de família, todas as mulheres 

participantes do estudo responderam que nunca o procuraram para assuntos relacionados com 

a menopausa, o que também é mencionado por Bernardes (2014). É considerado um assunto 

tabu para a maior parte das mulheres, evitando expor-se e falar no assunto levando-as a 

encarar a menopausa como uma fase pela qual todas têm de passar e que pouco ou nada se 

pode fazer, o que é também concordante com Pereira e Siqueira (2009), que defendem que a 

falta de informações das mulheres faz com que elas procurem os serviços de saúde apenas 

quando acreditam estar doentes, deparando-se já com os sintomas. Apesar de não recorrerem 

aos serviços de saúde na procura de apoio para melhor enfrentar esta fase, acreditam que se o 

fizessem seria benéfico, pois consideram que o enfermeiro de família é eficaz nos seus 

cuidados sempre que elas o procuram quando estão doentes. As mulheres participantes no 

estudo reconhecem mesmo que se tivessem mais apoio do enfermeiro de família 

ultrapassariam melhor esta fase, o que corrobora o estudo de Bernardes (2014). É de referir 

que estas mulheres dão grande importância à existência duma consulta de enfermagem para 

assuntos relacionados com a menopausa, pois assim já se sentiriam à vontade para falar destes 

assuntos, o que não acontece ao procurar os cuidados do enfermeiro de família por iniciativa 

própria.
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6. Conclusões do Estudo 

Após a conclusão deste estudo, importa efetuar uma reflexão sobre o mesmo. Este estudo 

permitiu-nos conhecer melhor o processo de transição para a menopausa, na perspetiva de 

quem o vivencia. Neste capítulo apresentaremos as conclusões que emergiram da sua 

realização, da análise e discussão dos resultados obtidos. Abordaremos as principais 

limitações com que nos debatemos na elaboração do estudo e as implicações que esperamos 

que ele venha a ter para a prática profissional. 

O padrão sociodemográfico das mulheres inquiridas é constituído por mulheres pertencentes 

ao grupo etário dos 50-52 anos, casadas, com escolaridade até ano 9º ano, relativamente baixa 

e com uma condição perante o trabalho de empregada. 

Os medos identificados nestas mulheres que vivenciam a menopausa dizem respeito ao medo 

das alterações fisiológicas, do aparecimento de doenças e do processo de envelhecimento, 

sendo os dois primeiros mais emergentes. No que se refere aos mitos foram identificados a 

crença falsa de que a menopausa traz todas as doenças e de que a menopausa é sinónimo de 

velhice. 

Quanto às implicações da menopausa no quotidiano das mulheres, elas reportam-se, 

principalmente, às alterações físicas, das quais as perturbações vasomotoras, alterações do 

IMC e da imagem corporal foram as que mais se salientaram, as alterações emocionais, 

manifestando-se, principalmente, pela irritabilidade, mas abrangendo também as alterações 

das dinâmicas familiares, com implicações no relacionamento com o marido e das alterações 

das dinâmicas sociais, com uma redução da rede social e da participação em atividades 

sociais. Verificamos que esta sintomatologia não só diminui a qualidade de vida das 

mulheres, mas também tem influência na sua vida familiar e sociocultural. 

No que se refere à perceção das mulheres acerca do apoio do enfermeiro de família, salienta-

se o facto de nenhuma das mulheres ter procurado o enfermeiro de família para a resolução de 

problemas relacionados com a menopausa, talvez por se sentirem pouco à vontade para o 

fazer. No entanto, todas as mulheres expressaram que, apesar de nunca terem feito essa 

solicitação, se o fizessem, as suas expectativas era de que o apoio recebido seria eficaz e que 

seria um apoio importante. 
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A elaboração deste estudo permitiu-nos concluir que o nível de conhecimentos das mulheres 

sobre a menopausa é baixo. Embora as mulheres tenham interesse e procurem informações, 

fazem-no com pessoas não habilitadas, o que leva a que não sejam devidamente informadas e 

ou orientadas. No que respeita à vida familiar, este estudo também nos permitiu concluir que 

estas alterações se refletem sobretudo no relacionamento conjugal mais concretamente na 

vertente sexual, devido à falta de desejo sexual, dispareunia, em consequência ainda dos 

desconfortos provocados pela sintomatologia relacionada com a menopausa. Em relação às 

alterações a nível social, devem-se sobretudo ao facto da mulher, nesta fase, se isolar mais 

devido aos desconfortos próprios da menopausa, deixando de ter um papel tão ativo nas 

atividades sociais, contribuindo assim para a redução da sua rede social. Em relação ao apoio 

do enfermeiro de família, constatamos que a mulher não procura esse apoio fazendo-o apenas, 

segundo elas, quando se sentem muito doentes. Percebemos que este facto se dá muito por 

culpa da pouca informação que a mulher possui sobre menopausa e por ainda continuarem 

enraizados nestas mulheres mitos que lhes vêm sido transmitidos de geração em geração. 

A principal limitação na elaboração do estudo foi o facto de as mulheres se depararem com 

questões relacionadas com a sua vida íntima. Perante a especificidade do estudo, observamos 

que, especialmente nos primeiros minutos da aplicação do formulário, estas se apresentavam 

algo fechadas, respondendo de forma contida às questões colocadas. 

Tendo em conta os resultados obtidos e as conclusões retiradas deste estudo, propomos as 

seguintes intervenções: i) Realizar educação para a saúde na fase pré menopausa, 

individualmente ou em grupo, para podermos transmitir conhecimentos às mulheres sobre o 

processo de menopausa, ajudando-as a desmistificar conceitos transmitidos muitas vezes ao 

longo de gerações. Pretendemos também capacitá-las para vivenciarem a menopausa de forma 

consciente, saudável e, acima de tudo, com melhor qualidade de vida; ii) Criar uma consulta 

de Enfermagem, onde a mulher se sinta à vontade para falar com o Enfermeiro de Família 

sobre a menopausa, as suas dúvidas e medos. Ao mesmo tempo será um momento valioso 

para o Enfermeiro de Família promover o empowerment necessário para que as mesmas se 

sintam preparadas para viver esta fase de transição de forma saudável; iii) Vigiar os fatores de 

risco associados à menopausa, no decorrer das consultas de enfermagem; iv) Elaborar de 

panfletos com informação sobre menopausa, fornecidos à mulher no âmbito da consulta, de 

modo a facultar o acesso à informação também aos restantes membros da família, 
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nomeadamente ao marido/companheiro e facilitar a compreensão destes, acerca do impacto da 

menopausa na mulher. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO RELATÓRIO 

A elaboração deste relatório permitiu-nos fazer uma reflexão sobre a aprendizagem e 

aplicação prática de conhecimentos adquiridos ao longo de todo o trajeto do curso de 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, proporcionando um maior entendimento 

relativamente às competências gerais e específicas do Enfermeiro de Família, que de outro 

modo seria mais difícil de consolidar. Por outro lado, a realização do estudo empírico que 

apresentamos neste relatório contribuiu para o desenvolvimento das competências ao nível da 

investigação. 

Consideramos que a realização do estágio foi determinante no processo de formação, 

proporcionando-nos uma experiência de enriquecimento pessoal e profissional que nos 

permitiu: a identificação da complexidade do sistema familiar, com todas as suas 

propriedades de globalidade, equifinalidade e auto-organização; a conceção da família como 

unidade em transformação sujeita às transições normativas decorrentes dos processos 

desenvolvimentais inerentes ao seu ciclo vital; o desenvolvimento de cuidados específicos 

numa parceria colaborativa de modo a capacitar as famílias face às transições; a realização da 

avaliação familiar nas dimensões estrutural, desenvolvimental e funcional; o reconhecimento 

de eventos de especial complexidade, formulando diagnósticos e implementando intervenções 

ajustadas aos processos globais inerentes ao desenvolvimento familiar; e, por fim, efetuar a 

avaliação das intervenções implementadas de modo a promover as mudanças para a 

continuidade do funcionamento da família.  

As vivências em contexto de estágio e a proximidade com as famílias evidenciaram as 

especificidades da prestação de cuidados, que tiveram sempre por base a evidência científica, 

facilitando, assim, uma constante melhoria da qualidade dos mesmos. Foi-nos ainda possível 

adquirir e desenvolver competências, melhorar comportamentos e atitudes bem como adquirir 

novas habilidades que permitiram obter uma melhor abordagem ao utente e à família. De 

acordo com o Modelo de aquisição de competências desenvolvido por Benner (2001), 

pensamos que nos encontramos neste momento no nível cinco, o que corresponde a Perito.  

A realização do estudo empírico foi extremamente enriquecedora. O contacto com mulheres 

em menopausa, permitiu-nos compreender qual a perceção que elas têm sobre a menopausa, 

os seus medos, as suas vivências, e perceber de que forma esta fase de transição interfere na 

sua vida diária e na da sua família. Com este estudo conseguimos ainda perceber a 
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importância que nós, Enfermeiros de Família, devemos ter no apoio à mulher em fase de 

menopausa.  

Em relação às dificuldades sentidas durante todo este percurso, é de referir que foi complexa a 

sua gestão, quer a nível familiar, quer a nível profissional, no entanto, foram sendo 

ultrapassadas com o apoio e a disponibilidade sempre demonstrada pelo Enfermeiro 

orientador. 

No que diz respeito às implicações para a nossa prática profissional, é de referir que a 

realização deste relatório e do respetivo estágio constituiu uma enorme oportunidade de 

crescimento a nível profissional; uma abordagem centrada na família, a metodologia de 

avaliação familiar, utilizando um protocolo de recolha de dados baseado no MDAIF, 

conhecimentos sobre o ciclo vital da família e as teorias de enfermagem permitiram-nos 

perceber as dificuldades de cada família numa visão holística, e as suas potencialidades, de 

forma a favorecer uma transição saudável. Para a nossa prática profissional consideramos esta 

oportunidade de aprendizagem de extrema importância, uma vez que a nossa experiência 

profissional é no âmbito dos CSP, onde exercermos funções como Enfermeira de Família. 

Além disto, a área do estudo empírico está relacionada com a nossa prática profissional, uma 

vez que possuímos um ficheiro de utentes do qual, entre outros, fazem parte mulheres na faixa 

etária coincidente com as do estudo, estando, portanto, na mesma etapa do ciclo vital. 

Esperamos que este seja uma mais-valia, não só para a nossa prática diária, mas também para 

os enfermeiros das unidades de saúde, de forma a poder melhorar as intervenções de parceria 

com as mulheres e a família.  

Após a reflexão fundamentada que fizemos longo deste relatório, permitiu-nos concluir que 

demos resposta aos objetivos inicialmente definidos. 
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Apêndice A  

Instrumento de colheita de dados 

 

 

Nº do formulário: ____ 

 

Parte I - CARACTERIZAÇÃO SOCIO DEMOGRAFICA 

 

1. Idade: ______ anos 

2. Estado civil: _____________ 

3. Habilitações literárias: _______________ 

4. Situação profissional: ________________ 

 

Parte II – Vivência da menopausa e suas implicações 

5. Para si o que é a menopausa? 

 

6.    Antes de estar na menopausa sentia-se ansiosa por saber que essa fase estava para 

breve?  

 

6.1. Se sim, porquê? 

 

7. Alguma vez falou com alguém sobre a menopausa, nessa fase que a antecedeu? 

  

7.1. Se sim, com quem? 

 

8. O que mais a preocupa em relação à menopausa? 

 

9. Que diferença nota:  

 

9.1.  No seu corpo? 

 

9.2.  No seu estado emocional? 
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10. O seu dia-a-dia na família mudou desde que entrou na menopausa?  

 

10.1 Se sim, de que forma? 

 

11.  Sentiu algumas mudanças no seu relacionamento afetivo com o seu marido 

associadas à menopausa? 

 

11.1. E com os seus filhos? 

 

11.2.  Houve alguma mudança de comportamento da sua parte? 

 

11.3.  Considera que a sua família compreende que as alterações que por vezes manifesta 

são normais na menopausa? 

 

Parte III – Apoio do Enfermeiro de família 

 

12. Alguma vez, procurou o seu enfermeiro de família para resolver assuntos relacionados 

com a menopausa? Se sim, em que situações?  

 

13. Considera que o seu enfermeiro de família responde adequadamente às suas dúvidas 

ou às suas queixas relacionadas com a menopausa?  

 

13.1. De que forma? 

 

14. Sente que seria importante um familiar estar presente nas suas consultas com o 

enfermeiro de família nesta fase da menopausa? 

 

15. Considera que se tivesse mais apoio e informação sobre a menopausa, por parte do 

seu enfermeiro de família, ultrapassaria melhor esta fase? 

 

16. Tem mais alguma coisa a acrescentar que não lhe tenha perguntado? 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração 
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Apêndice B 

Pedido de autorização à coordenadora da USF Corgo 
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Apêndice C 

Pedido de autorização ao diretor executivo do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte 
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Apêndice D 

Pedido de apreciação à Comissão de Ética da ARSN 

 

 

 

 

Eu, Maria da Hora Silva Moreira, a frequentar o Mestrado em Enfermagem de saúde Familiar 

na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro venho por este meio submeter o protocolo 

de investigação para Parecer da comissão de Ética (CES) da ARS Norte. 

 

 

 

Peço deferimento 

 

 

Com os meus cumprimentos 

 

 

Maria da Hora Silva Moreira 
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Apêndice E  

Declaração do Consentimento Informado 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, não hesite em 

solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

Título do estudo: as vivências da mulher em menopausa: implicações na própria e na família. 

Objectivo Geral do estudo: compreender as vivências das mulheres em menopausa e o apoio do enfermeiro de família às 

mesmas nesta fase. 

Enquadramento: Maria da Hora Silva Moreira, a frequentar o IV Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar na 

Universidade e Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola Superior de Saúde, encontra-se a desenvolver um estudo de 

investigação subordinado ao tema: “As vivências da mulher em menopausa: implicações na própria e na família”, na 

Unidade de Saúde Familiar Corgo, sob a orientação científica do Professor Doutor Amâncio António de Sousa Carvalho. 

 Será aplicado um formulário, sobre o tema em estudo e responderá de acordo com a sua opinião durante a consulta de 

enfermagem onde será explicado, os objetivos do estudo, como irá ser utilizada a informação obtida, assegurado o 

compromisso de salvaguardar o anonimato e garantir a confidencialidade. 

 A sua participação no estudo é voluntária. Se decidir não tomar parte no estudo, não terá qualquer prejuízo. Se decidir 

participar, poderá sempre deixar de o fazer a qualquer momento. A sua decisão de participar ou não neste estudo, não 

afetará a sua relação profissional atual ou futura.  

 Todos os dados relativos a este estudo serão mantidos sob sigilo. Em nenhum tipo de relatório ou de publicação que 
eventualmente se venha a produzir, será incluído qualquer tipo de informação que possa conduzir à identificação dos 
intervenientes. Após a conclusão do estudo, todos os dados relativos aos intervenientes e que possam conduzir à sua 
identificação, serão destruídos. Antes de decidir se vai colaborar neste estudo, deve primeiro compreender o seu propósito, 
o que se espera da sua parte, os procedimentos que se irão utilizar, os riscos e os benefícios de participar neste estudo. 
Pedimos que leia todo o documento e se sinta à vontade para colocar todas as questões que pretender antes de aceitar 
fazer parte do estudo. Será também assegurado o anonimato, a privacidade e confidencialidade individual da informação 
constante nos formulários. 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 
 
Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …  Data: ……  /……  /……….. 
 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR INCAPACIDADE 
 

NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 
BI/CD Nº: ........................................... DATA OU VALIDADE …. /..… /…..... 
 
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ..................................................... 
 
ASSINATURA … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
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Apêndice F 

Registo integral das narrativas 

 

5- Para si o que é a menopausa? 

F1- “Não sei… há muitas explicações. É quando a gente fica mais velha… deixa de ter 

filhos... deixa de vir a menstruação”. 

F2- Como hei-de dizer… deixa de vir o período… é sinal de envelhecimento… deixa de se 

poder ter filhos… 

F3- É quando deixa de vir o período… engorda… as hormonas andam para aqui aos saltos… 

mais… deixamos de ter filhos… ficamos mais velhas… nada de bom. 

F4- É mais uma etapa da vida...é quando se deixa de ser menstruada. É uma coisa 

normal…faz parte da vida…. O corpo já não consegue gerar filhos. 

F5- O que é mesmo… sei lá… é o fim da menstruação, quando não pudemos ter mais filhos… 

quando o nosso organismo já não consegue ter mais filhos. 

F6- Não sei bem o que é… a menopausa é quando deixa de vir as regras…, mas não sei bem o 

que é…sei que o organismo envelhece na parte de ter os filhos. 

F7- Deixa de se ser menstruada… deixa de se ser fértil… há uma diminuição na produção de 

hormonas… 

F8- Sei lá... é quando se chega á idade da velhice… é quando o nosso corpo deixa de ter 

capacidade para ter filhos… o corpo muda... olhe já passou o tempo… deixa de vir a 

menstruação. 

F9- É quando deixa de vir o período, quando já não se pode ter mais filhos… a gente 

envelhece… é quando acaba a juventude. 

 

6- Antes de estar na menopausa sentia-se ansiosa por saber que essa fase estava para 

breve?  

F1- Não muito…, mas ás vezes pensava… mas depois passava... quando chegar logo se vê". 

F2- Não muito…, mas ainda assim… pensa-se sempre um bocadinho… dá sempre um 

bocadinho de medo. 

F3- Um pouco… não sabia como ia ser…. 

F4- Sim... um pouco. 

F5- Não muito, mas… pensa-se sempre um bocadinho. 
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F6- Não, era esperar para ver como ia correr… que remédio… mas ainda assim… dá sempre 

medo. 

F7- Não… nunca me preocupei muito… preocupava-me mais com o ter o período... passava 

tão mal. É muito bom, agora não tenho mais preocupações com o período… tinha tantas 

dores… que alívio. 

F8- Nem por isso… quer dizer… fica-se sempre pensativa… ai não. 

F9- Sim… um bocadinho. 

 

6.1 - Se sim, porquê? 

F1- Porque quando tinha 12 ou 13 anos via a minha mãe queixa-se muito da cabeça, e dores 

no corpo e diziam que era a menopausa… andava sempre mal. Às vezes ainda me lembro 

disso. Sempre ouvi dizer que a partir dai acabou a vida… estamos velhas. 

F2- Oh… porque não se sabe se, se vai passar bem ou não…. Dizem que quando deixa de vir 

o período aparecem mais doenças… assusta não é?... diziam que se envelhecia muito 

rápido a partir dai… ninguém gosta, não é? 

F3- Não sabia se me ia custar muito, como a algumas pessoas… pelo menos é o que dizem… 

ouve-se muita coisa. Fica-se sempre com algum receio que venham mais doenças. 

F4- Porque tinha uma tia que se sentiu muito mal… queixava-se muito e para ela era tudo 

culpa da menopausa e claro ouvia aqui…” meu deus será assim? ” … dizem que as 

mulheres nunca mais são as mesmas… enfim.  

F5- Oh, porque se ouvia a dizer que é uma fase complicada, que se passava um mau 

bocado…dá sempre um bocadinho de medo… uma pessoa depois da menopausa já não 

se pode dizer que é nova... a gente bem sabe, diz que se anda sempre doente e sempre 

ouvi que se envelhece muito… 

F6- A gente nunca sabe… ouve-se tanta coisa. Diz que é aparecer doenças todos os dias… 

sempre ouvi dizer desde pequena. 

F7- (Não aplicável) 

F8- Oh… porque ia haver uma mudança no corpo e a gente não sabe bem como é… como ia 

ser connosco se se vai sentir bem ou mal… ouvia-se tanta coisa… sempre ouvi que havia 

mulheres que não se sentiam nada bem… que lhe custava muito… a partir dai diz que 

acabou... sempre ouvi que depois da menopausa passamos a velhas. 

F9- Oh… porque se tem um pouco de medo… ou de receio que a gente não se sinta bem… 

sempre se ouviu… e há pessoas que dizem que passam mal… dizem que andam sempre 

com calores… tonturas… andam sempre doentes. 
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7- Alguma vez falou com alguém sobre a menopausa, nessa fase que a antecedeu 

F1- Não nunca falei com ninguém sobre isso. 

F2- Sim... algumas pessoas.  

F3- Sim… 

F4- Só com essa tia, e ouvia também algumas conhecidas a se queixar disto ou daquilo, mas 

nunca perguntei nada. 

F5- Sim…. 

F6- Sim… uma vez falei lá com a minha vizinha. 

F7- Sim. 

F8- Sim… mais com uma pessoa. 

F9- Ás vezes com uma vizinha que andava sempre a queixar-se com calores, e assim, e outras 

pessoas às vezes elas queixavam-se…bem eu ouvia-as… 

 

7.1. Se sim, com quem? 

F1- (Não aplicável) 

F2- Com colegas que já estavam na menopausa… ou que já tinham passado por isso. 

F3- Com algumas pessoas que já estavam na menopausa… amigas, colegas…. às vezes 

falávamos... elas lá se queixavam… ou porque lhes doía mais a cabeça… ou os ossos que 

estavam mais frágeis… elas lá se queixavam... 

F4- Como disse a minha tia e colegas… mas olhe eu sou muito otimista… sempre achei que 

lá havia de passar… e bem… 

F5- Com uma colega lá da escola… ela andava sempre a dizer que estava na menopausa e eu 

perguntei-lhe algumas coisas… se era assim tão mau(risos), mas ela confunde tudo… 

ainda fiquei pior…diz que a gente depois da menopausa nunca mais é a mesma… que é 

tudo mau a partir daí. 

F6- Com a minha vizinha… disse-lhe que não me andava a sentir muito bem e ela disse-me 

que era a menopausa que estava a vir. 

F7- Com a minha mãe. 

F8- Com a minha irmã. Ela é mais velha… ela queixava-se sempre dos calores, que era 

horrível… dizia-me sempre: tu vais ver o que isto é quando lá chegares… olha que não é 

pera doce… 
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F9- Com essa vizinha. 

 

8. O que mais a preocupa em relação à menopausa? 

F1- Vi uma vez uma reportagem na televisão uma senhora que disse que às vezes tinha 

vontade de se suicidar, desde que entrou na menopausa tinha essas ideias... mesmo sem 

ela querer… e eu pensava; será que vou ficar assim? 

F2- As doenças que possam aparecer… ouve-se tanta coisa, dizem que se engorda mesmo que 

a gente coma pouca… depois o marido já olha para nós doutra maneira… não é que ele 

seja novo mas… para eles só nos e que ficamos velhas. 

F3- Engordar… (risos) a sério.... estou sempre preocupada… se isto engorda ou não… não 

comer sossegada... é que a menopausa engorda e depois voltar atras no peso agora é mais 

difícil… e que me sinta mal… sei lá… vejo muita gente a queixar-se, com doenças. 

F4- Nada… tem corrido tudo bem… nem engordei (risos)... já passei por coisas bem piores. 

F5- Sei lá… preocupa sempre… há momentos que a gente não se sente muito bem… e dizem 

que depois da menopausa, vem mais doenças… sei lá… vamos ver. Diz que depois é 

sempre a envelhecer… uma mulher depois da menopausa já não é igual… engorda-se  

sempre… olhe para mim… era mais magra. 

F6- É que ela disse-me que isso custava, que a gente ia sentir calor e o peito aflito… e a gente 

fica com medo… mas agora vejo que sinto isso mas pelos vistos é normal... já nem me 

queixo. 

F7- A parte óssea…. Sei que pode haver mais fraturas, osteoporose… é o que me preocupa 

mais… mais possibilidade de infeções vaginais… pele mais seca… enfim. 

F8- Oh… é as vezes a gente não se sentir muito bem… parece que o coração às vezes salta cá 

para fora… depois passa…Os calores realmente incomodavam também… agora já sinto 

pouco… tenho mais medo é das  doenças que dizem que podem aparecer nesta altura… 

agora do resto já nem me importo... a gente tem de envelhecer e tem… 

F9- Olhe é a dor nos ossos desde que me começou a faltar o período… tenho mutas dores nos 

ossos… o resto…. desde que não me doa nada… já se sabe que não se pode fugir a isto. 

 

9. Que diferença nota: 

9.1.  No seu corpo? 

F1- Sei lá… mais velha… com mais calor… a pele já com rugas… cada dia parece que dou 

conta de mais uma… mais gorda... durmo mal não sei porque… 
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F2- Dores nos ossos… tenho dias que me doi bastante… antes não tinha… não sei se é disto, 

mas tenho… e ando muitas vezes com dores de cabeça… Às vezes muito calor… assim 

de repente… estou mais gorda… enfim… 

F3- Engordei… mesmo com cuidado que tenho. O peito ficou mais pequeno… mesmo 

engordando… olhe muito mau. Afrontamentos, calor… fico a transpirar num instante… 

é… terrível… passo grande parte da noite sem dormir… não sei se é disso ma agora é 

terrível. 

F4- Ás vezes um bocadinho de calor…, mas nada de especial… de resto tudo igual… sinto-

me igual… também sou muito positiva… sinto-me bem. 

F5- Acho que estou mais gorda, não sei se é disso… doí-me a cabeça, muito calor às vezes… 

até é o que me incomoda mais…oh… vamos para velhas(risos)… isso é que é verdade… 

eu bem noto… o peito descaído… 

F6- Oh… a gente está mais velha, mais gorda, sinto às vezes aflições no peito, o coração a 

bater muito… ando sempre com as infeções urinárias… antes não tinha assim… às vezes 

muito calor. 

F7- Talvez um pouco mais de flacidez…. A pele mais seca, calores. 

F8- Mais gorda… principalmente nas ancas… os peitos mais pequenos. O corpo já não é 

como era… e olhe que se nota bem… canso-me mais… tenho alturas que tenho um calor 

na cara… parece que arde. A cada passo me doi os ossos. 

F9- A gente fica mais velha… em tudo… já lá vai o tempo.... mais gorda… estou bem de 

repente vem um calor por mim a cima… muitas enxaquecas... durmo pior… 

 

9.2. No seu estado emocional? 

F1- Mais nervosa… com menos paciência ... já nem me apetece assim… arranjar, sair… olhe 

é o dia a dia… lá se vai indo... há dias de tudo. 

F2- Mais nervosa… sem paciência… há dias então.... uf… às vezes ate me dá para chorar… 

assim do nada… 

F3- Mais nervosa… mais ansiosa, às vezes parece um aperto no peito… depois lá passa, 

menos entusiasmo para tudo. 

F4- Olhe, nunca tive essa coisa de mau humor… sou muito alegre… gosto muito de viver… 

de conversar… os outos não têm de levar com o nosso mau humor... (risos). 

F5- É conforme os dias… depende…, mas há dias que ando enervada até comigo, até anda 

tudo pelo ar (risos), outras vezes parece que me sinto triste… não percebo… é conforme. 
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F6- Parece que me enervo com tudo... às vezes acordo de manhã e parece que vai tudo pelo 

ar… outras vezes nem me apetece sair da cama… sinto uma tristeza em mim… é assim… 

nem compreendo bem. 

F7- Nada... tudo bem. 

F8- Às vezes sinto-me mais deprimida, mais triste, mais sem paciência… 

F9- Às vezes parece que até sinto formigueiro por dentro… e só me apetece explodir de 

nervos, outros dias ando melhor… é conforme… às vezes parece que quero fazer as 

coisas e nada me sai bem. 

 

10.  O seu dia-a-dia na família mudou desde que entrou na menopausa? 

F1- Se calhar…. Acho que sim. 

F2- Tenho de fazer as coisas igual…, mas há dias que é difícil… custa bem… muda sempre. 

F3- Muda sempre… faço as mesmas rotinas… pelo menos as que tenho mesmo que fazer… 

se calhar com menos paciência…, mas outras coisas se calhar já não faço da mesma 

forma. 

F4- Não… em nada… sempre igual 

F5- Não… quer dizer é conforme os dias… há dias mais complicados… 

F6- Sim… um bocado. 

F7- Não… nada de especial. 

F8- Oh… muda sempre. 

F9- Muda sempre. 

 

10.1  Se sim, de que forma? 

F1- Acho que me chateio mais… não tenho tanta paciência…. parece que ninguém faz as 

coisas como eu gosto… as coisas nunca estão bem feitas como eu gosto… sei lá. 

F2- Quando me doi mais a cabeça ou os ossos principalmente custa-me a ir trabalhar… às 

vezes as colegas no fim do trabalho vão tomar café mas eu até evito e nem vou a maior 

parte das vezes… primeiro ia sempre. 

F3- Já não há paciência… às vezes apetece-me mandar fazer as coisas aos outros…, mas lá se 

vai fazendo… que remédio… tudo tem o seu tempo…. já não há tanta vontade para 
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trabalhar…, mas que remedio… não nos dão a reforma... sinto-me mais deprimida… 

muda muito. 

F4- Não… em nada …sempre igual. 

F5- Parece que não há tanta disposição para fazer as coisas… às vezes nem me apetece fazer 

nada… outras vezes faz-se tudo… até demais e tem de ser tudo a correr… é conforme. 

F6- Sinto-me assim às vezes aflita… o coração a bater muito… às vezes até o falar das 

pessoas me enerva. Até tenho medo que as pessoas pensem que estou contra elas…, mas 

não. 

F7- (Não aplicável) 

F8- Agente já não lhe apetece tanto fazer algumas coisas… mas já foi pior… quando comecei 

com isto era pior… sentia-me pior… agora já me habituei (risos). 

F9 … Não é que tenha mudado muito… eu é que parece que há dias que não estou bem 

comigo, mexe cá dentro… não me apetece falar tanto com as pessoas e enervo-me 

mais… antes não era assim… agora fico mais metida em mim. 

 

11. Sentiu algumas mudanças no seu relacionamento afetivo com o seu marido 

associadas à menopausa? 

F1- Acho que piorou… Também nunca foi muito bom, mas agora é pior… menos vontade… 

olhe se puder passar sem isso melhor... não me interesso nada… cada vez menos. 

F2- Isso nem se fala… já foi tempo… se puder escapar… (risos). 

F3- Ui… (risos)… isso é que não há vontade nenhuma… sinto-me cansada… sem 

disposição… ele é que não gosta muito… mas paciência… e às vezes custa… até dá 

dores por baixo. 

F4- Nada… ele é um marido como nem há… está sempre comigo… em tempos tive um 

acidente e acompanhou-me para todo o lado… demo-nos sempre muito bem… sempre 

carinhoso cominho e eu com ele… 

F5- Sei lá… agora já não é a mesma coisa… também a idade vai andando… tudo tem o seu 

tempo e a disposição… as dores de cabeça, cansada… muitas vezes não me apetece 

nada… quase nunca. 

F6- Oh… separei-me para ai há meio ano… de á uns tempos para cá andávamos sempre a 

discutir… depois ele já pouco parava em casa… eu também não tinha paciência para o 

que ele queria, nem vontade… já não gostava de me despir ao pé dele… parece que me 

fazia sentir mal… a gente bem sabe que o corpo já não é o mesmo... foi-se embora… 

deixa-lo ir.. 
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F7- Não... agora até é melhor… não tenho pelo menos aquele mau estar e mau humor que 

tinha quando andava co o período… tenho mais disposição para ele. 

F8- Nessa altura a gente perde um bocadinho a vontade… não há tanta paciência para isso… 

mas ele também é paciente… nunca se queixou. 

F9- As coisas agora é bem pior... olhe já para ai há 4 ou 5 meses até durmo noutra cama… já 

não estou para isso… ele a hora que chega deita-se no outro quarto… eu fico num mais 

pequenino… é mais quetinho e fico sossegada… agora não há vontade para nada… até se 

tem dores… com esta idade… tudo tem o seu tempo. 

 

11.1   E com os seus filhos? 

F1- Se calhar não tenho tanta paciência… tenho de ser eu a fazer tudo… quando eles fazem 

parece que não fica bem feito e chateio-me com eles…. Só por estas coisas assim. 

F2- Com eles está tudo bem.... Quando fazem muito barulho com a música ou a falar alto, 

enervo-me… canalha brava (risos)… já não tenho idade para ter paciência para isso…, 

mas está tudo bem. 

F3- Tenho um que é enfermeiro… está a acabar... passa a maio parte do tempo com os 

colegas…, mas diz que eu estou chata... está sempre a dizer isso, mas está tudo bem. 

F4- Também não… tenho uma filha de 30 anos… muito minha amiga… e do pai… anda hoje 

fomos às compras… uma maravilha… também é muito alegre, como eu. 

F5- A minha filha às vezes diz-me que nunca me viu assim, que tenho que ter calma… Mas 

ela ajuda-me muito… é muito minha amiga… 

F6- Um não está comigo… tenho um que está…, mas já é grande… lá anda na vida dele… às 

vezes diz que ando chata.... mas é meu amigo… preocupa-se comigo… mas está pouco 

tempo ao pé de mim. 

F7- Tudo bem… Sem problemas nenhuns… 

F8- Uns dias melhor... outros pior…, mas está tudo bem… também agora já são grandinhos… 

filhos são filhos... passa logo tudo. 

F9- Tenho três… 2 rapazes e uma rapariga… já são grandes. Param pouco em casa. Eles que 

façam as coisas se quiserem… já não me preocupo tanto como antes, mas damo-nos bem. 
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11.2   Houve alguma mudança de comportamento da sua parte? 

F1- Olhe sei lá… a idade também vai andando e a gente já tem menos disposição…. Agora 

fico mais por casa. Não me apetece sair tanto. 

 F2- Saio menos, porque não tenho tanta disposição… às vezes mesmo no trabalho nem me 

apetece falar muito…, mas estamos a trabalhar… também não podemos estar ali caladas 

não é? 

F3- Eu acho que estou igual… eles dizem que não…. se calhar eles ate tem razão… há dias 

que parece que nem comigo estou bem... nem saio de casa. 

F4- Acho que não... fui sempre assim… pensamento positivo… gosto de andar, dar as minhas 

voltinhas… tenho um marido que me acompanha… não mudou nada… 

F5- Talvez… acho que estou mais chata(risos)farto-me rápido das coisas. Não tenho tanta 

paciência para eles (marido e filha)… com os vizinhos ás vezes nem falo… finjo que não 

os vejo…apetece-me falar menos… 

F6- Oh… não falo tanto mesmo com as minhas vizinhas... não sei porquê… elas até são boas 

pessoas, mas não me apetece... fico-me mais por casa a fazer as minhas coisinhas… antes 

falava mais… Saía mais, agora nem por isso. 

 F7- Não. 

F8- Eu acho que não… mas eles dizem que sim… que estou pior… que não era assim, já não 

estou tão faladora com as pessoas, até evito sair. 

F9- Oh, não tenho tanta paciência… noto isso muito… a idade também vai andando… já não 

tenho 20 anos., também já não me sinto bem a fazer coisas como fazia quando era nova… 

acho que estou mais metida em mim… gosto mais de estar sozinha… 

 

11.3. Considera que a sua família compreende que as alterações que por vezes manifesta 

são normais na menopausa? 

F1- Acho que não… nem pensam nisso… lá andam na sua vida… 

F2- Não eles sabem lá… dizem que eu estou a ficar velha e resmungona… também não 

sabem dessas coisas. 

F3- O meu marido acho que não… não sabe nada disso… o meu filho, esse deve saber porque 

ás vezes até me diz: estás mesmo na menopausa… e está quase a ser enfermeiro já sabe 

com certeza. 

F4- A minha família sabe tudo de mim… são muito meus amigos… sei que se me sentisse 

mal eles apoiavam-me… conto-lhes tudo… 
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F5- A minha filha sim, e ajuda-me, está sempre a dizer para eu ter calma, que se vê mesmo 

que ando na menopausa. O meu marido não… diz que eu estou maluca… que estou cada 

vez pior… já nem ligo…, mas às vezes custa. 

F6- Não... não sabem nada disso… o meu filho quando me vê aflita ou a queixar-me quer-me 

levar logo ao hospital..., mas que vou lá fazer???, uma vez fui... deram-me um 

comprimido debaixo da língua... fiquei igual. 

F7- Não, porque não sinto alterações nenhumas de valorizar. 

F8- Sim… o meu marido é muito calmo e as minhas filhas…. são as duas raparigas… às 

vezes dizem-me; estás mesmo na menopausa Mãe… 

F9- O meu marido não que saber, diz que estou cada vez pior… já pouco fala comigo… come 

e lá vai trabalhar… pouco tempo passa em casa… os meus filhos também estão muito 

tempo fora… às vezes dizem  que nem me podem aturar mas saem e quando vêm já nem 

se lembram disso (risos). Está tudo bem. 

 

12. Alguma vez, procurou o seu enfermeiro de família para resolver assuntos 

relacionados com a menopausa? Se sim, em que situações?  

F1- Não… também não me sinto assim doente… isto é normal… temos de passar por isto… 

foi assim toda a vida… as mulheres são umas desgraçadas nestas coisas. 

F2- Não… nunca vim aqui por causa de falar disso… cá vou andando… toda a gente passa 

por isto… 

F3- Não… lá vou andando… só venho ao centro se estiver muito mal…, mas sempre que 

preciso ele é 5 estrelas…, mas nunca falamos disso… assim da menopausa. 

F4- Não… nunca foi preciso, senão procurava…, mas comigo tem corrido tudo bem… sei que 

há pessoas que não é assim… pelo que ouço, mas olhe… comigo tudo bem… 

F5- Não… cá vou lidando com isto… quando me sinto mal, que me sinto doente… vou ao 

centro de saúde, mas por isto nunca fui… 

F6- Não, só se estiver muito doente é que venho cá… 

F7- Não, sem necessidade…. 

F8- Não… só quando precisava de vir á consulta por estar doente...ou assim…é que cá vinha. 

F9- Não, nunca vim por isto. 
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13.  Considera que o seu enfermeiro de família responde adequadamente às suas dúvidas 

ou às suas queixas relacionadas com a menopausa?  

F1- Quando eu preciso de alguma coisa, de vir cá responde às minhas dúvidas…, mas eu 

também só venho nas últimas…, não gosto muito de andar por aqui… fico mais por casa 

a fazer as minhas coisas… 

F2- Nunca lhe falei disso. 

F3- (Não aplicável) 

F4- (Não aplicável) 

F5- Sim, quando me queixo ela ajuda-me…ás vezes ate me diz que as minhas queixas têm a 

ver com a menopausa. 

F6- Sim, mas venho cá poucas vezes… por isso evito. 

F7- Gosto muito dele, mas não tive necessidade de o procurar por esse motivo. 

F8- Nunca falei com ele sobre isso porque nunca calhou… já se sabe que as coisas são 

assim… temos de passar por isto… 

F9- Sim… se eu fosse lá acho que sim, porque quando vou lá por outra coisas atende-me 

bem… por isto nunca lá fui… o que é que ele me havia de fazer??? 

 

13.1 De que forma? 

F1- Olhe explica-me as coisas, e ensina-me a tratar de mim… diz-me o que me faz bem. 

F2- (Não aplicável) 

F3- (Não aplicável) 

F4- (Não aplicável) 

F5- Sei lá… explica-me as coisas… e diz que é próprio da menopausa… e como devo 

fazer…, mas eu também vou lá poucas vezes… 

F6- (Não aplicável) 

F7- (Não aplicável) 

F8- (Não aplicável) 

F9- (Não aplicável) 
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14.  Sente que seria importante um familiar estar presente nas suas consultas com o 

enfermeiro de família nesta fase da menopausa? 

F1- Se calhar era bom…, mas era preciso que eles viessem... não vinham de certeza (risos). 

F2- Acho que não… até podia ser bom… mas eles não queriam… não estão preparados para 

isso… e eu também acho que não me sentia bem… 

F3- Sim… acho que sim… o meu marido… (pausa) mas ele não vinha… tenho a certeza … 

nunca na vida… 

F4- Se fosse preciso, sim… era importante… para as pessoas que não corre tão bem se calhar 

era bom a família saber o que se passa para ajudar… graças a deus comigo não tem sido 

preciso… mas se fosse gostava que eles fossem comigo. 

F5- Se calhar era bom…, mas só se fosse a minha filha… o meu marido não ia de certeza… 

não ia querer ir. 

F6- Não… há coisas que são só nossas. 

F7- Não... sem necessidade. 

F8- O meu marido acho que não vinha… as minhas filhas talvez… e já ficavam a saber para 

elas também… até era bom… 

F9- Acho que não vinham... era bom mas era preciso que quisessem… os meus não vinham… 

não vinham mesmo. 

 

15.  Considera que se tivesse mais apoio e informação sobre a menopausa, por parte do 

seu enfermeiro de família, ultrapassaria melhor esta fase? 

F1- Sim, acredito que sim…, mas também me custa vir cá falar destas coisas… e depois 

temos de passar por isto… é normal… foi assim toda a vida... 

F2- Se calhar ajudava…. Até acho que sim, mas vir cá falar disto… nunca vim. Se viesse à 

consulta era diferente. 

F3- Era sempre bom… há coisas que a gente não sabe… se houvesse uma consulta disto era 

diferente… agora ir lá eu perguntar só mesmo se estivesse muito mal. 

F4- (Não aplicável) 

F5- Sim… eu acho que sim. Há coisas que não sabemos e depois quando acontecem ficamos 

aflitas…, mas a gente evita sempre vir ao centro de saúde… lá se vai andando., mas acho 

que faz falta. 
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F6- Se calhar… acho que sim, há muitas coisas que a gente não sabe…, mas também não 

vinha cá agora perguntar essas coisas… só se for muito preciso. 

F7- Para mim não foi necessário, mas há pessoas que passam mal. Para essas achava muito 

importante que houvesse. Sim… uma consulta disso era bom. 

F8- Penso que sim... a gente até lhe custa vir aqui perguntar dessas coisas…, mas se já fosse 

normal falarmos nisso era melhor…. Se houvesse uma consulta disso. 

F9- Se calhar… era sempre bom mas tem de se passar por isto e tem… ninguém nos pode 

tirar de passar por isto…, mas ajudava de certeza. 

 

16.  Tem mais alguma coisa a acrescentar quer não lhe tenha perguntado 

F1- Não… a vida é assim… uns dias melhor... outros pior... lá se vai. 

F2- Olhe é a vida… estou a ficar velha... que se há-de fazer?...(risos). 

F3- É bom falar destas coisas… às vezes a gente evita..., mas acho muito bem… até porque 

há pessoas que passam mal e não sabem que podem vir aqui falar disso… 

F4- Não... ouve-se tanta coisa e afinal comigo não posso dizer isso felizmente mas é bom os 

profissionais assim da saúde preocuparem-se com isso... fico contente de saber. 

F5- Não, obrigado. 

F6- Não... olhe menina... a gente vai para velha e tudo aparece... agora é assim… sempre mais 

pra a velhice. 

F7- Sinto-me melhor agora, do que antes... Se precisar vou para todo o lado… quando estava 

na altura do período, eram enxaquecas, dores de barriga… tinha dias que nem saia de 

casa… 

F8- Não… não me lembro de mais nada… 

F9- Não. 
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Apêndice G 

WebQDA Códigos Árvore 

 



 

100 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

ANEXOS 
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Anexo A 

Autorização da coordenadora da USF Corgo 
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Anexo B 

Autorização do diretor executivo do ACeS Douro I – Marão e Douro Norte 
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Anexo C 

Parecer da Comissão de Ética para a Saúde da ARS do Norte 
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