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RESUMO 

O climatério é uma fase na qual ocorre a transição do período reprodutivo para o não 

reprodutivo. Ele abrange as alterações que ocorrem no organismo humano e não 

necessariamente se caracteriza como uma doença, a mulher que passa por essa transição tem 

passagens contingentes importantes que podem ser apresentados com sua última menstruação 

e o início da menopausa. Entretanto, na referida passagem a mulher passa por várias 

alterações hormonais afetando o seu estado emocional. O objetivo do presente trabalho foi 

investigar por meio de revisão de literatura e analisar a produção científica sobre a depressão 

na transição climatérica e os principais fatores que contribuem para tal concepção, à vista 

disso auxiliando as mulheres para uma melhoria na sua qualidade de vida em relação a essa 

nova fase. Por conseguinte, através do estudo, espera-se contribuir para novos estudos acerca 

da depressão em mulheres no período climatério e os vertentes da doença na sociedade atual. 

Os resultados obtidos sobre a temática são contundentes e deixa claro o quanto essa fase tem 

que ser levada a sério, é vasto os estudos acerca do climatério, em que compreende como um 

todo a saúde da mulher e a sua qualidade de vida frente a essa transição.  
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ABSTRACT 

The climacteric is a phase in which the transition from the reproductive to the non-

reproductive period occurs, it covers the changes that occur in the human organism and that is 

not necessarily characterized as a disease, the woman who goes through this transition has 

important contingent passages that may be presented with your last period and the onset of 

menopause. However, in that passage the woman goes through several hormonal changes 

affecting her emotional state. The objective of the present work was to investigate through a 

literature review and analyze the scientific production on depression in the climate transition, 

and the main factors that contribute to such a conception, in view of this, helping women to 

improve their quality of life in regarding this new phase. Therefore, through the study it is 

expected to contribute to new studies about depression in women in the climacteric period and 

the aspects of the disease in today's society. The results obtained on the subject are striking 

and make it clear how seriously this phase has to be taken, there are vast studies on the 

climacteric, in which it understands as a whole women's health and their quality of life in the 

face of this transition.  

 

Keywords: woman, feminine health, quality of life, emotional factors, climacteric. 

 

 

 

 

                                                
1 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Psicologia - FACITEC 
2 Mestre em Política Social pela UFF e Docente da FACITEC 



INTRODUÇÃO 

 

Fernandes et al. (2004), conceituam o período climatério, em uma fase na qual ocorre 

a transição do período reprodutivo (menacme) para o não reprodutivo (senectude), em que as 

alterações que ocorrem no organismo humano e que não necessariamente se caracteriza como 

uma doença, a mulher que passa por essa transição tem passagens contingentes importantes 

que podem ser apresentados com sua última menstruação e o início da menopausa. Diante do 

exposto, Silva et al. (2008), ressaltam que no período climatério a mulher pode sofrer com 

algumas alterações decorrentes a mudanças hormonais, grande parte relacionada a sua 

sexualidade, que pode sofrer redução na libido. 

Já o transtorno depressivo, é caracterizado de acordo com o DSM V como sintomas de 

tristeza profunda grave e persistente, baixa autoestima, desprazer em praticar atividades 

diárias, falta de ânimo, etc. A prevalência de depressão é de 21% na mulher, sendo duas vezes 

mais prevalente nesta do que no homem. É conceituada como um subtipo de transtorno 

afetivo que pode ser único ou recorrente, apresentando sintomas psíquicos (humor depressivo, 

fadiga, diminuição da capacidade de pensar, de tomar decisões), fisiológicos (alterações do 

sono, do apetite, do interesse sexual) e comportamentais retraimentos sociais (SILVA et al., 

2008). 

Existe uma associação da depressão ao período climatério, por se tratar de uma fase de 

vastas mudanças fisiológicas e emocionais, porém, 

 

estudos mais recentes associando depressão e climatério não confirmam a idéia de 

que ocorre uma maior prevalência dessa patologia na menopausa. Contudo, os 

trabalhos se contradizem entre altas e baixas prevalências de depressão. Outras 

pesquisas sublinham a influência dos antecedentes pessoais psiquiátricos, assim 

como estudos antropológicos mostram que os mesmos fenômenos são vivenciados 

de formas diferentes conforme a cultura (SILVA et al., 2008, p.152). 

 

Primordialmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) salienta as principais 

causas que são evidenciadas e contribuem para que as mulheres procurem uma unidade de 

saúde são surgimento de alguns sintomas, como: sudorese, tonturas, ressecamento e 

sangramento vaginal, dificuldade de concentração, calafrios, palpitações, cefaleia, parestesias, 

insônia, perda da memória e fadiga, ondas de calor,  diminuição da autoestima, irritabilidade, 

labilidade afetiva, sintomas depressivos, dificuldades sexuais e insônia, mucosa mais delgada, 

propiciando prolapsos genitais dispareunia, disúria, entre outros, por se tratar de uma fase 

biológica, algumas mulheres sentem dificuldade em associar o estágio climatério pela 

passagem da menopausa, pois são sintomas diferentes do que se é esperado (BRASIL, 2016). 



Na percepção de Apolinário (1999), os sintomas depressivos que são apresentados no 

climatério são muito antigos. Na Inglaterra, retrata como uma forma de melancolia que ocorre 

nessa fase da vida, para Kraepelin o conceito de melancolia evolutiva é caracterizado como 

uma doença nosológica distinta, diferenciando-a da psicose maníaco-depressiva por critérios 

evolutivos. Desde então, o conceito foi muito questionado e ele o reformulou, findando que o 

surgimento desse quadro clínico, após os 45 anos, ocorrendo o aumento de número de casos 

de doença afetiva e não de uma nova condição clínica. 

No climatério, a mulher pode vivenciar diversos marcos da fase biológica que 

normalmente, inicia-se por volta dos 40 anos de idade podendo sofrer alteração para cada ser 

humano, este período pode prolongar até aos 65 anos, um dos fatores marcantes que é 

possível identificarem é estipulado pela baixa de produção dos hormônios estrogênio e 

progesterona pelos ovários femininos. Algumas mulheres passam pelo período do climatério 

sem apresentar nenhum tipo de sintomas, diferentes de outras que além de apresentar 

alterações hormonais, sofrem com os danos emocionais intensificados (ALVES et al.2015). 

De acordo a OMS, a ciência dispõe para a sociedade diversa opções e recursos 

terapêuticos e tecnologias para abordagem da saúde das mulheres no climatério, que, no 

entanto, devem ser utilizados de modo criterioso e individualizados. Apesar de serem 

apresentadas muitas queixas comportamentais no período climatério, eventualmente devem 

ser explicadas por influências socioculturais e psicológicas, além das interações entre 

biologia, psicologia e cultura (BRASIL, 2008). 

Diante dos diversos estudos realizados referente aos sintomas depressivos e de 

ansiedade, Polisseni et al., (2009) compreendem que o climatério e instalação da depressão e 

ansiedade continua sendo foco de algumas questões sociais. No entanto, isso reflete no 

aparecimento de diversas teorias que têm estimulado várias pesquisas nesse campo. Contudo, 

a perimenopausa (fase de mudanças do período reprodutivo para não-reprodutivo), pode ser 

definida como um período de muita vulnerabilidade para os transtornos psicológicos, a vista 

disso, essa transição é ligada ao aparecimento de sintomas de ansiedade e depressão em 

mulheres. 

Em vista disso, a mulher que vivencia o climatério apresenta uma concepção de 

renúncia, propendem a manifestar um declínio na qualidade de vida, e apresentar inexoráveis 

sintomas, podendo provocar os quadros depressivos (PERSEGUIM et al., 2011). 

Entende-se, que a importância da pesquisa, serve como um conteúdo com informações 

precisas e analisadas que auxiliam as mulheres, as quais estão passando pelo período de 

transição, ressaltamos o embasamento teórico para que assim, através desse artigo levar 



conteúdo adequado para o público alvo, que contem contribuições e discussões acerca do 

tema, com intuito de favorecer e fornecer conhecimento aos leitores relacionados à depressão 

em mulheres climatéricas. Para a presente pesquisa, foram analisados os possíveis fatores que 

desencadeiam a depressão em mulheres na transição fisiológica do período reprodutivo para o 

não reprodutivo. O artigo detém como objetivo apresentar as pesquisas realizadas através de 

bases cientifica, acerca da transição climatérica, a qual pode ocasionar alterações no estado 

emocional e no meio social em que convive o sujeito.  

 

MÉTODOS E MATERIAIS 

 

Para o presente estudo, realizou-se uma revisão integrativa de literatura, com 

abordagem documental e bibliográfica, que se trata de um método criterioso e de natureza 

ampla, visando identificar o conhecimento produzido sobre determinado assunto (ERCOLE; 

MELO; ALCOFORADO, 2014).  

Para Soares et al. (2014), a revisão integrativa é um tipo de revisão que reúne achados 

de estudos desenvolvidos mediante diferentes metodologias e requer que os revisores 

procedam a análise e a síntese dos dados primários de forma sintética. 

Foram adotados critérios específicos para realização da pesquisa, como materiais 

bibliográficos publicados em língua portuguesa, no Brasil e os quais vão de encontro com o 

objetivo do estudo e disponíveis gratuitamente e na íntegra nas plataformas de busca, os 

artigos foram selecionados por meio de um sorteio eletrônico. 

Para critérios de inclusão, artigos publicações recentes, considerando os anos de 2012 

a 2022. Foram descartados Artigos/livros que não estejam dentro do período pré estabelecido, 

baseando-se nos anos descritos para inclusão. 

Os instrumentos para refinamento das buscas foram executas por manejo das 

combinações dos descritores, com as ferramentas disponíveis no Scielo e no Google 

Acadêmico palavras chaves de busca e uso de conectivos booleanos como saúde da mulher, 

menopausa, estados emocionais.  

 

RESULTADOS 

 

As produções científicas encontradas através da coleta de dados, expostas no quadro a seguir: 

 

 



 

 

Quadro 01 – Apuração de Resultados 2022 

 

DESCRITOR 
TRABALHOS ENCONTRADOS 

TOTAL 
Google Acadêmico Scielo 

Saúde feminina e Menopausa 87 5 92 

Depressão e Climatério 26 11 37 

Climatério e Saúde 59 15 74 

Sintomas e Climatério 36 9 45 

Emocional e Climatério 23 5 28 

  Total de trabalhos 

Encontrados 
276 Fonte: Autoria própria (2022). 

 

  

 

Feitas as devidas combinações com os descritores para a presente pesquisa, foram 

encontrados 276 trabalhos que se enquadram nos critérios de elegibilidade, porém 267 não se 

enquadraram aos critérios de inclusão. Dessa forma, foram utilizados, 9 (nove) artigos 

científicos, como mostra no quadro a seguir: 

 

 

Quadro 2 – Trabalhos Selecionados para Análise 2022 

Trabalho Base de Dados Autores 

1. Assistência à saúde da mulher climatérica Scielo SOUZA, B. M. S et al. / 2021 

2. Influência dos sintomas climatéricos sobre a função sexual de 

mulheres de meia-idade Google Acadêmico CABRAL, P. U. L. et al. / 2012 

3. O olhar do profissional da Atenção Primária sobre o cuidado à 

mulher climatérica Scielo LUZ e FRUTUOSO / 2021 

4. Perda de qualidade do sono e fatores associados em mulheres 

climatéricas Scielo LIMA, M. A. et al. / 2017 

5. Fatores associados à autopercepção negativa de saúde em 

mulheres climatéricas Google Acadêmico SILVA, H. V. et al. / 2016 

6. Alterações sexuais no climatério do ponto de vista 

cinesiológico-funcional Google Acadêmico CAMILO, S. N. et al. / 2018 



Fonte: Autoria própria (2022). 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Partindo do pressuposto das consequências na saúde mental da mulher em período 

climatérico, Lima et al., (2017) destacam alguns fatores que estão ligados ao comportamento 

fisiológico vivenciado pela mulher climatérica, sendo eles, perda da qualidade do sono, suores 

noturnos, perda de apetite sexual, e as queixas de ansiedade e depressão grave a moderada. 

Em conformidade, Botelho et al., (2022) apresentaram aspectos como ansiedade, 

alterações do sono, alterações da libido, cansaço e entre outro relacionado ao tema referido, 

geralmente é acompanhado de outras comorbidades importantes como o sobrepeso, salienta 

também sobre o despreparo das equipes de saúde frente ao tratamento de mulheres na 

transição climatérica. No exposto, é perceptível que o climatério precisa ser reconhecido 

como uma fase de grande importância na vida da mulher e não só pela sintomatologia clínica, 

devendo os profissionais ajudar a promover um envelhecimento mais ativo e saudável. 

A análise realizada pelos autores, Cabral, Canário e Amaral (2012) trata-se, da 

influência dos sintomas climatérios sobre a função da vida sexual de uma mulher. O que foi 

apontado é que nesse período a mulher apresenta autos escores de disfunção sexual, isto é, a 

diminuição do desejo sexual. Não obstante, alguns sintomas psicológicos apresentaram-se 

mais elevados nas mulheres com risco de disfunção sexual, sendo significativos. É notório 

que são aparentes alguns riscos de humor depressivo, e a falta de libido ocasionando 

problemas sexuais como indica os apontamentos. 

Ademais, os autores Lins et al., (2020) constatam que no período climatério a mulher 

pode desencadear alterações emocionais, fisiológicas, sexuais, sociais e nessa passagem da 

fase reprodutiva pode inferir em outras áreas que por muita das vezes pode afetar o corpo e a 

mente, tornando dificulta a sua relação diante do trabalho, do âmbito social que atinge por 

completo a promoção à saúde pública relacionada ao sexo feminino, que seja integral, social e 

integral. 

Por outro lado, é explicito a autopercepção negativa sobre a qualidade de vida em 

mulheres climatéricas, com bases na pesquisa é apresentado um resultado muito auto de 

7. Saúde da mulher no climatério, aspectos biológicos e 

psicológicos Google Acadêmico BOTELHO, A. T. et al. / 2022 

8. Estado nutricional e qualidade de vida da mulher climatérica Scielo GALLON, C. W. et al. / 2012 

9. Impactos da menopausa na saúde da mulher Google Acadêmico LINS, R. M. L. et al. / 2020 



mulheres que possuem essa visão negativa referente à sua saúde. Em vista disso, alguns 

fatores correspondentes de pós-menopausa, ter um companheiro, não ter um trabalho formal, 

uso do tabaco e o sedentarismo pode contribuir de modo negativa na saúde e nas premissas 

dos sintomas climatérios. Os dados apontam para a necessidade de ações pontuais de 

promoção de saúde voltadas às mulheres climatéricas (SILVA; ROCHA; CALDEIRA, 2016). 

Os autores Souza, Santos e Moreira (2021) enfatizam referente à saúde prestada para 

as mulheres que estão passando pela transição climatérica, frente ao exposto o cenário 

apresentado é de mulheres que estão vivenciando o climático entre 40 a 50% desencadeiam 

uma depressão ou um quadro de ansiedade, além de destacar que grande parte não procura a 

unidade básica para que sejam relatadas as queixas e conseqüente ser prestado o acolhimento 

das mesmas. O estudo parte da sublinha pergunta, a qual auxilia na construção do trabalho 

“Como é ofertada a assistência para as mulheres climatéricas no Brasil?”. O pressuposto do 

trabalho avalia a assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às mulheres 

climatéricas, e as possíveis doenças adjacentes, que pode inferir no período climatério, e 

quando não tratada podendo provocar a depressão como menciona. 

Referente aos fatores que diminuem os danos psicológicos nessas mulheres, Luz e 

Frutuoso (2021) retratam a importância do cuidado do profissional da atenção primária, diante 

do tratamento da mulher climatérica. Os autores salientam sobre o cuidado integral à saúde da 

mulher, entre outros aspectos, colocando em destaque as práticas profissionais, reforçando os 

problemas de saúde desse público e a importância da qualidade no atendimento, dando ênfase 

à importância da saúde e a qualidade de vida para esse grupo. 

Já retratando sobre o tratamento, Camilo et al., (2018) expõem que o recurso 

fisioterapêutico pode contribuir para a minimização dos efeitos causados nesse período. Os 

autores apresentam sugestões baseadas em pesquisas que foram realizadas, onde mostram que 

a fisioterapia possui eficácia, podendo auxiliar a musculatura pélvica e melhorar a qualidade 

de vida nesse período de declínio hormonal, o autor faz apontamentos positivos com relação 

às fisioterapias e os desconfortos apresentado pelas mulheres que vivenciam o climatério. 

Por fim, no estudo em questão, identificaram quais são os recursos farmacológicos que 

possa auxiliar na fase climatérica e através da pesquisa realizada foi possível compreender 

que quanto à injeção de proteínas e vitamina D, juntamente ao cuidado com a alimentação 

pode contribuir de modo eficaz e com assertivos resultados sem benefícios à saúde da mulher 

climatérica (GALLON; WENDER, 2012).  

Diante do exposto, a transição climáterica pode ser vista e vivenciada de várias 

formas, e através do estudo apresentado a mulher é apresentado para a mulher que vivencia 



essa fase, enriquecedores discurso para promover a sua qualidade de vida, visando o bem 

estar físico, o seu estado emocional e social. A rede de atenção básica se dispõe através dos 

recursos disponíveis, apoio a mulher, para que de fato o período climatério seja levado a serio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, conclui-se que o tema é relevante e te extrema importância para a 

Academia e especialmente para a Psicologia, por se tratar de uma discussão acercada 

qualidade de vida do estado emocional e físico da saúde feminina da mulher, contudo no 

período climatério acontecem extremas mudanças do aparelho reprodutor feminino, podendo 

desencadear fatores de risco a saúde mental. 

O que se torna perceptível é que grande parte das incidências do climatério com 

fatores relacionados de risco, é a falta de suporte dá atenção primária, onde a equipe de 

multiprofissionais deixa a desejar com a atenção primaria, redes de apoio e conscientização 

do período climatério. Sendo assim, há uma necessidade de uma qualificação dos 

profissionais da atenção primaria, a fim de receber essa demanda e diminuir seus riscos. 

A pesquisa revelou que a produção científica identificada, acerca da temática 

investigada é robusta e considerável, o que não descarta de maneira alguma a necessidade de 

novos e aprofundados estudos.  
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