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OBJETIVO 

Avaliar a qualidade de vida de mulheres na fase do climatério na faixa etária de 40 

a 59 anos atendidas em uma Unidade na Rede de Atenção Básica em Belém, PA. 

 

RESUMO 

 

Com o aumento da expectativa de vida, é preciso voltar a atenção para a parcela da população 

feminina que está passando ou irá passar pelo climatério, porquanto, para que haja um adequado 

atendimento a essas mulheres, é necessário o fornecimento de informações sobre os sintomas e 

formas de prevenção e tratamento, posicionando-as como agentes ativos neste processo. O Pará 

se encontra aquém do ideal de assistência às mulheres climatéricas, seja no plano público ou 

privado, uma vez que a assistência em sua grande maioria está voltada à atenção familiar, como 

ao pré-natal. Com a perspectiva de que nos próximos anos ocorra uma procura crescente nos 

serviços de saúde do país por mulheres com queixas relacionadas ao climatério, Bernardini et 

al. (2013) consideram que a realização de uma avaliação da qualidade de vida dessa parcela da 

população, principalmente na faixa etária entre 40 e 59 anos, vai produzir ferramentas para 

tomadas de decisões aos órgãos componentes do sistema nacional de saúde. Dessa forma, 

propôs-se a pesquisa “Avaliação da qualidade de vida em mulheres climatéricas”, que procura 

ver qual o índice de qualidade de vida de mulheres climatéricas atendidas em uma Unidade na 

Rede de Atenção Básica em Belém, PA, investigando o perfil sociodemográfico dessas 

mulheres e os possíveis fatores epidemiológicos que alteram sua qualidade de vida. 
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