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Resumo 

 
A depressão é uma doença psíquica com alto índice de incapacitação presente em cerca 
de 10% das mulheres da meia idade (Climatério), devido ao hipoestrogenismo e às 
modificações bio-psico-sociais, comprometendo inclusive a sexualidade feminina. 
Assim, o objetivo do trabalho é descrever o perfil de 13 mulheres climatéricas 
depressivas pertencentes ao programa educativo-terapêutico Mulher de Corpo e Alma.  
É um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, onde foi aplicado o 
questionário de Wakefield e outro instrumento complementar e utilizado estatística 
descritiva com auxílio do programa SPSS 11.5. Pôde-se observar escore médio de 16 
pontos, indicando depressão. Eram casadas (92,3%), brancas (46,1%), com idade média 
de 51 anos, menopausadas (61,3%), naturalmente (75%). 11 mulheres usavam 
medicação e sentiam dor no corpo, em especial na coluna, 61,5% tinham histórico de 
depressão na família e 38% das mulheres praticavam atividade física. Dentre os 
sintomas depressivos, 11 mulheres tinham desânimo, 10 relataram dificuldades de 
concentração e 5 com alteração no apetite e insônia.  Portanto, o perfil destas mulheres 
permite ampliação das possibilidades de cuidado, com estratégias preventivas e 
tratamentos focados nas especificidades desta entidade clínica na meia idade.  
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Problematização  

 

O Climatério, período da meia idade, é um termo que segundo Freitas e 

Rodrigues (2004) deriva da palavra Klimater que significa “ponto crítico da vida 

humana” e surge como um problema de Saúde pública no Brasil a partir do aumento da 

expectativa de vida, que em 1950 era de 43,2 anos passando em 2007 para 72,6 anos, 

segundo dados do IBGE (2007). De acordo com Lorenzi (2005), o climatério atinge 

mulheres entre 35 e 60 anos e representa a transição entre a fase reprodutiva e não 
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reprodutiva, com conseqüências sistêmicas e potencialmente patológicas, tendo seu 

marco na menopausa. Biologicamente, esta fase decorre do esgotamento folicular dos 

ovários seguido de uma queda progressiva da secreção de estradiol, culminando com a 

interrupção definitiva dos ciclos menstruais (menopausa) e o surgimento de sintomas 

característicos.  

Segundo Marraccini (1999), uma das pioneiras no enfoque psicanalítico da 

menopausa foi Deutsch em 1951, salientando que frente a esta condição a mulher 

reagiria com depressão, pela perda de sua capacidade procriativa, da feminilidade em 

desaparecimento. As crises psíquicas que a mulher experimenta durante a fase 

climatérica à luz do seu senso de integridade corporal, seu senso de funcionamento 

corporal, sua auto-imagem e suas tarefas vitais e interesses egóicos. Aquelas mulheres 

que têm especial investimento narcísico em sua aparência sente o envelhecimento como 

um processo traumático. No caso de mulheres profissionais, no entanto, por contarem 

com interesses egóicos que se somariam às ocupações femininas com a maternidade, 

estariam mais capacitadas a encontrar compensações para os assaltos narcísicos 

resultantes do climatério. 

Neste contexto, este período traz conseqüências físicas, psíquicas e sociais, 

sendo um momento de estresse e, assim, passível de desencadeamento da depressão. 

Aquelas mulheres que ao longo da vida tiveram transtornos depressivos e ansiosos têm 

uma maior probabilidade de apresentarem episódios durante a passagem pela 

menopausa (NIEVAS, 2005; VERAS et al., 2007). 

 Na menopausa, os distúrbios depressivos são freqüentes em 10% das 

mulheres, principalmente nos anos que a antecede. Estudos realizados na Harvard 

Medical School com 4161 mulheres, entre 30 e 40 anos de idade, revelaram maior 

índice no desenvolvimento da depressão em mulheres viúvas, separadas ou divorciadas 

e fumantes. Mulheres que menstruaram muito jovens, que nunca engravidaram e que 

sofrem de tensão pré-menstrual também apresentam maior chance de desenvolverem 

depressão. Porém apenas 40% das mulheres procuram tratamento. Nievas (2005), por 
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outro lado, relata que os sintomas depressivos estão ainda vinculados a mulheres entre 

40 e 49 anos, não-brancas, com hábitos de beber e que vivenciaram situações de óbito 

recentemente e/ou desemprego na família.  

A depressão é uma doença psíquica que, além de afetar o emocional de um 

indivíduo tornando-o incapaz de sentir prazer, afeta seu funcionamento fisiológico, 

sendo a designação genérica dos estados de baixo tônus psíquico, em geral relacionados 

com a afetividade. Se caracteriza pela baixa do humor, o abatimento e a melancolia 

profunda, muitas vezes acompanhados de sensações de mal-estar físico e de sentimentos 

como falta de auto-confiança e de coragem, desânimo, inércia, sentimento de pesar e 

pessimismo sistemático. Para Fabrega (1974), existem aspectos interrelacionados na 

depressão, incluindo mudanças neuroquímicas e neuropsicológicas que, sublinham 

alterações de comportamento e formas genéricas e abstratas que obscurece a maneira 

como estas alterações de comportamento são expressas no contexto da cultura. 

As causas de depressão na menopausa e em idosas configuram-se dentro de 

um conjunto amplo de componentes onde atuam fatores genéticos, eventos vitais, como 

o luto e abandono e doenças incapacitantes. Surge num contexto de perda de qualidade 

de vida associada ao isolamento social e ao surgimento de doenças clínicas graves, 

comprometendo o cotidiano das pessoas no relacionamento social, seja na família, 

trabalho ou comunidade (MARTIN, 2007). 

É uma das doenças que causam maior índice de incapacitação psico-fisico-

social à população geral, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

perdendo apenas para as doenças cardiovasculares quanto a esse índice (DEL PORTO, 

1999). 

 Neste contexto, a prevenção e tratamento de sintomas depressivos é uma 

importante prioridade na saúde pública, não só pela recorrência e cronicidade 

característicos da doença, mas também pelos altos custos para o indivíduo, sistemas de 

saúde e sociedade. Sendo necessária a compreensão da forma como as pessoas 



4 

 

identificam os sintomas de depressão e as crenças sobre sua etiologia, bem como o 

perfil das mulheres que apresentam esta doença. 

Diante disso, este estudo pretende responder a seguinte questão norteadora: 

qual o perfil de mulheres depressivas que vivenciam a meia idade?  

 

Desenvolvimento 

 

Este estudo buscou descrever o perfil de mulheres climatéricas depressivas 

pertencentes ao programa educativo-terapêutico Dinâmicas do Climatério e 

Menopausa, e tem como metodologia um caráter descritivo, exploratório, com 

abordagem quantitativa dos dados, cuja amostra foi composta por 13 mulheres. 

Os critérios de inclusão foram: ser do sexo feminino, ter entre 35 e 60 anos, 

ter diagnóstico de depressão, ser pertencente do programa Dinâmicas do Climatério e 

Menopausa, ter a cognição preservada, gozar de um estado de saúde que lhes permitam 

realizar exercícios físicos, fatores contextuais facilitadores para uma atividade em nível 

grupal e aceitar participar do estudo voluntariamente. As mulheres que não se 

enquadraram nos critérios acima citados e que se recusaram a participar do programa 

foram excluídas. 

Como os principais problemas de saúde podem ser, na maioria das vezes, 

dimensionados e cabíveis de prevenção, devem ser incentivados e implementados 

programas, projetos, campanhas e iniciativas de promoção de saúde, por parte do setor 

da saúde público e privado. Trata-se de importante contribuição capaz de melhorar a 

qualidade de vida e de evitar ou diminuir procedimentos, internações, mortes e 

incapacidades por problemas de saúde que hoje representam alto custo social e geram 

grande impacto financeiro nos planos de saúde (UNIDAS, 2007). 

Com este enfoque, o programa Dinâmicas do Climatério e Menopausa 

(Barreto, 2001) desenvolvido no curso de Fisioterapia da Universidade Federal da 

Paraíba, subsidiou a implementação e maturação de uma efetiva atividade de promoção 
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de saúde no campo da Fisioterapia voltado para o público feminino na meia idade. Os 

objetivos deste programa foram: (1) Desenvolver junto às mulheres da comunidade em 

geral, um atendimento especializado Educativo-terapêutico nas alterações do climatério 

e menopausa; (2) Sensibilizar a autopercepção positiva através do trabalho em grupo; 

(3) Favorecer uma melhor consciência corporal através de técnicas de relaxamento, 

exercícios de alongamento; exercícios aeróbicos; (4) Disponibilizar informações 

científicas através de palestras sobre o climatério e a menopausa; (5) Estimular a 

melhoria da qualidade de vida das mulheres que vivenciam esta fase (CARDIA, 2006).  

Após a realização de 5 grupos, foi despertado o interesse pelos sintomas 

depressivos e ansiosos que eram relatados por algumas mulheres do grupo, e então, foi 

questionado as mudanças ocorridas nos hábitos, na forma de pensar e de relacionamento 

com esses sintomas, determinando a maneira como cada indivíduo estabelece normas e 

rotinas para sua vida e enfrentam as adversidades que muitas vezes favorecem as 

mudanças no humor ora depressivo ora ansioso.  

Desta forma, foram utilizados dois instrumentos: o questionário de 

Wakefield, que auxilia na identificação dos sintomas depressivos, sendo composto por 

12 questões afirmativas, nas quais há 4 possibilidades de respostas com pontuações de 0 

a 3. O escore médio são 15 pontos e, acima disto é recomendada avaliação médica mais 

profunda. O outro instrumento é voltado para a identificação do perfil sócio-econômico, 

incluindo variáveis como cor, estado civil, grau de instrução e hábitos de vida. 

 Estes questionários foram aplicados em forma de entrevista semi-

estruturada diretamente pelos pesquisadores do estudo à população amostral, sendo 

respeitado os princípios éticos das pesquisas envolvendo seres humanos e mediante 

leitura dos objetivos do trabalho e assinatura do termo de consentimento.  

Os dados colhidos mediante a aplicação dos instrumentos foram analisados 

comparando-se os resultados obtidos com a literatura, através das bases científicas como 

Scielo, Scopus e Google acadêmico; sendo, a partir de então, utilizada estatística 

descritiva com auxílio do programa SPSS 15.0 e Microsoft Office Excel, versão 2007. 
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O escore médio do questionário de Wakefield foi de 16 pontos, mostrando 

que esta população apresenta sintomas desencadeadores do diagnóstico de depressão, 

apesar da pequena amostra. Além disso, como estas mulheres buscam atendimento 

especializado e participam de atividades educativas e terapêuticas em caráter grupal, 

estes fatores podem auxiliar no valor relativamente baixo de escore para depressão 

quando comparado a outras mulheres em contextos sociais diferentes (NIEVAS, 2006). 

Além disso, pôde-se observar que estas mulheres eram casadas (92,3%), 

não-brancas (53,9%), com idade média de 51 anos, bom nível de instrução, 

menopausadas (69,2%), naturalmente (66,7%), com histórico de depressão familiar. 11 

mulheres usavam medicação e sentiam dor no corpo, em especial na coluna, e sem 

hábitos de vida saudáveis como a prática regular de atividade física; como mostra a 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição numérica e percentual do perfil sócio-demográfico das 13 
mulheres participantes do programa Mulher de Corpo e Alma. 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS n % 
FAIXA ETÁRIA   
      41 a 45 anos 2 15,4 
      46 a 50 anos 3 23,1 
      51 a 55 anos 5 38,5 
      Mais de 56 anos 3 23,1 
COR   
      Branca 6 46,1 
      Não-branca 7 53,9 
ESTADO CIVIL   
     Casada 12 92,3 
     Viúva 1 7,7 
GRAU DE INSTRUÇÃO   

2º grau incompleto     5 38,5 
2º grau completo     4 30,8 
3º grau incompleto     1 7,7 
3º grau completo     3 23,1 

TRABALHA FORMALMENTE?   
Sim 5 38,5 
Não 8 61,5 
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Além destas características, os sintomas depressivos mais presentes para a 

população amostral foram, respectivamente, desânimo (84,6%), dificuldade de 

concentração (76,9%), falta de interesse (69,2%), alteração no apetite e insônia, com 

38,5%, cada. Desta forma, pelo menos um sintoma sugestivo de depressão está presente 

em todas as mulheres investigadas, o que pode ser relacionado à fase de vida do 

Climatério (ponto de vista biológico) e a eventos psicossociais (NIEVAS, 2006). 

 

Conclusões  

 

HISTÓRICO DE DEPRESSÃO 
FAMILIAR 

  

Sim 7 53,9 
Não 6 46,1 

MENOPAUSA   
Sim 9 69,2 
Não 4 30,8 

TIPO DE MENOPAUSA   
      Natural 6 66,7 
      Cirúrgica 3 33,3 
USO DE MEDICAMENTO   

Sim 11 84,6 
Não 2 15,4 

ATIVIDADE FÍSICA   
Sim 6 46,1 
Não 7 53,9 

DOR CORPORAL   
Sim 12 92,3 
Não 1 7,7 
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 O conhecimento do perfil das mulheres que vivenciam a meia idade e 

que apresentam o diagnóstico de depressão é importante para ampliar as possibilidades 

de cuidado, com estratégias preventivas e tratamentos focados nas especificidades desta 

entidade clínica na meia idade. 

 Além disso, como se trata de uma doença incapacitante com risco de 

óbito por suicídio, quanto mais cedo a identificação das características desta doença, 

maiores são as possibilidades de evitar um desfecho mais grave, podendo, assim, 

reduzir as taxas de mortalidade decorrentes da depressão. 

 Por isto, este estudo mostrou-se útil e necessário para o aprofundamento 

da temática e ampliação das linhas de cuidado, devendo este cuidado ocorrer de forma 

muliprofissional, interdisciplinar e integral, encarando o indivíduo ampla e globalmente.  

Na Fisioterapia, especificamente, o conhecimento desta população permite 

traçar e direcionar um programa de intervenção baseado na prática de atividade física 

destinada a redução dos sintomas, com efeitos sobre os aspectos físicos e psicológicos 

na vida da mulher com transtorno depressivo. 

Em face dos achados, sugere-se, entretanto, pesquisas com maior número de 

sujeitos, além de estudos que favoreçam o cuidado dos profissionais de saúde, inclusive 

Fisioterapeuta, e a atenção especializada a esse grupo de mulheres no que se refere aos 

transtornos depressivos no período da meia idade. 
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