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Resumo 

As doenças cardiovasculares no Brasil, constituem a primeira causa de óbitos entre 
homens e mulheres. No entanto, nas mulheres em fase reprodutiva, segundo estudos, 
parece haver proteção cardiovascular, fato que se modifica com a chegada da menopausa, 
onde há aumento da incidência para a doença . Isoladamente, mulheres após a menopausa 
têm risco de desenvolver uma doença cardiovascular, três vezes maior que mulheres na 
mesma idade fora da menopausa, enquanto que mulheres diabéticas possuem até sete 
vezes mais risco de desenvolver a doença arterial coronariana, se comparadas às não 
diabéticas. O Diabetes Mellitus é considerado um importante fator de risco cardiovascular, 
já que seu diagnóstico, independente de haver ou não associação com outros fatores de 
risco, já o coloca como possuidor de alto risco para um evento cardiovascular. A 
prevenção das doenças cardiovasculares com a identificação, o tratamento e o controle dos 
fatores de risco encontrados através de medidas terapêuticas adequadas são medidas 
importantes para que haja redução dos riscos. Trata-se de um estudo documental de 
caráter exploratório e descritivo que teve como objetivos: avaliar nos prontuários de 
pacientes em acompanhamento no ambulatório as principais características do climatério, 
do Diabetes Mellitus e das doenças cardiovasculares; identificar fatores de risco para 
doença cardiovascular em mulheres diabéticas e climatéricas. A amostra foi constituída 
por 15 (quinze) mulheres diabéticas e climatéricas em acompanhamento no ambulatório 
de Diabetes do Hospital Universitário Antônio Pedro, com idade a partir de 40 anos. A 
coleta dos dados se deu a partir de um instrumento de coleta de dados com questões 
referentes a identificação, características de climatério, diabetes mellitus e doenças 
cardiovasculares. Os fatores de risco cardiovascular,  mais prevalentes foram hipertensão 
arterial e dislipidemia. E como percebido na literatura, a prevalência das comorbidades do 
diabetes, como retinopatia e neuropatia, foi elevada. As mulheres apresentaram queixas 
referentes ao climatério, como os fogachos, entretanto a terapia de reposição hormonal, 
não foi o meio mais utilizado para remissão dos mesmos. A associação entre fatores de 
risco foi observada em 73,33% das mulheres, sendo percebida necessidade da atuação do 
enfermeiro na elaboração e implementação de ações que visem educação em saúde para a 
redução dos agravos, conscientização dos indivíduos e promoção a saúde. 
 

      Descritores: doenças cardiovasculares; diabetes mellitus ; climatério. 
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Viver numa família onde o predomínio é de mulheres e possuir muitas amigas fez com 

que eu me interessasse por muitos dos temas relacionados à mulher. Seu corpo, suas dúvidas, 

suas mudanças, seu medos sempre despertaram em mim mais que uma simples curiosidade. 

Na verdade, eu queria poder, através do conhecimento, além de buscar autoajuda, ajudar as 

mulheres que fazem parte da minha vida e as que ainda farão, como pacientes. Durante a 

graduação, no quinto período cursei a disciplina de Saúde da Mulher I e no sétimo período, já 

como monitora, tive um contato ainda maior com as mulheres em suas diferentes fases da 

vida. Tive a oportunidade de orientá-las quanto às suas dúvidas e medos relacionados à sua 

sexualidade, seu corpo e suas mudanças durante a amamentação, gestação, puerpério, parto, 

adolescência e menopausa. Cada uma dessas fases me chamou a atenção de uma maneira 

especial. Cada questão levantada, me fez perceber a carência de informações a estas mulheres, 

não apenas no serviço de saúde, mas durante toda a vida, desde a sua infância até a sua vida 

adulta.  

Durante todo o Ensino Teórico-Prático (ETP) conversando com as mulheres e também 

com minha mãe em casa, percebi as dúvidas referentes ao climatério e menopausa, grande 

parte das queixas e como essa mudança hormonal interfere em suas vidas. Percebi também 

que eu pouco sabia sobre esse assunto que é de fundamental importância, visto o elevado 

número de mulheres na população mundial e o aumento da expectativa de vida da população. 

O que acontecia com a mulher nessa fase? O porquê de todas as queixas apresentadas? O 

motivo do aparecimento das doenças? As doenças cardiovasculares tem alguma relação com a 

menopausa? Estas eram apenas algumas das muitas dúvidas que eu, como profissional de 

saúde, devia responder visando o aumento da qualidade de vida da mulher. E a partir disto, 

surgiu a vontade de aprofundar meus conhecimentos sobre o funcionamento do corpo da 

mulher durante o climatério, essa importante fase da vida, e relacionar essas mudanças ao 

aparecimento das doenças cardiovasculares, associados a um fator de risco que é o Diabetes 
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Mellitus, uma vez que tal comorbidade aumenta o risco de um evento cardiovascular em até 

sete vezes. (FERNANDES et al, 2008) 

O climatério é o período de transição da mulher da fase reprodutiva para a não 

reprodutiva. Devido à insuficiência ovariana, há uma deficiência dos hormônios esteróides 

sexuais. A redução nas taxas hormonais, durante o climatério e após a menopausa, provoca 

em cada mulher reações particulares que podem ter maior ou menor gravidade. Segundo o 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008, p.11) a menopausa corresponde ao “último ciclo 

menstrual, somente reconhecida depois de passados 12 meses da sua ocorrência, acontece 

geralmente em torno dos 48 aos 50 anos”.   

Mulheres após a menopausa têm risco de desenvolver uma doença cardiovascular, 

cerca de duas a três vezes mais que mulheres na mesma idade fora da menopausa. (FREITAS, 

2004 p. 39). As mulheres desenvolvem a doença em geral dez anos mais tarde que homens, 

principalmente após a menopausa. (FERNANDES et al, 2008 p.6). Com isso, é provável que 

os níveis de hormônios sexuais no sangue tenham um importante papel na prevenção 

cardiovascular. 

Para FREITAS (2004, p.39) a doença cardiovascular foi a causa número um de mortes 

entre mulheres no século XX. Segundo o autor, a freqüência de doenças cardiovasculares em 

mulheres com mais de 65 anos é semelhante ao número de homens acometidos, porém ao 

chegar aos 75 anos esse número pode ser maior.  

De acordo com a I Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares 

em Mulheres Climatéricas e a Influência da Terapia de Reposição Hormonal da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia e da Associação Brasileira do Climatério (FERNANDES et al, 

2008), com o chegar do climatério e menopausa, em torno dos 50 anos de idade, é notado 

certo temor feminino em relação aos cânceres de mama e colo de útero, geralmente 

associados a esta fase da vida.  É sabido, porém, que o índice de morte na população por 

doenças cardiovasculares (DCV’s) chega a 53%, comparado a 4% do câncer de mama.  De 

acordo com LIMA (2009), no Brasil, as taxas de morte feminina por doença cardiovascular 

chega a 36,7%, enquanto que para todas as formas de câncer associados, o índice é de 17,6%.

 Os fatores de risco cardiovascular estão agrupados como gerais, referentes a idade, 

sexo e herança genética; associados ao estilo de vida, onde encontramos o tabagismo, dieta 

inadequada e sedentarismo e os intermediários ou biológicos, onde encontramos a hipertensão 

arterial, obesidade e Diabetes Mellitus. (NOBRE et al, 2006 p.119). O papel das doenças 

cardiovasculares na morbidade e mortalidade do mundo ocidental, tanto nos países 

desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento é indiscutível. Sendo assim, é 
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fundamental conhecer a magnitude dos fatores de risco cardiovascular com a finalidade de 

efetuar um planejamento de saúde capaz de intervir de forma eficaz nessa realidade.  

O Diabetes Mellitus é considerado um importante fator de risco cardiovascular, 

principalmente na mulher, além de ser uma epidemia mundial, causando um impacto nos 

sistemas de saúde de todo o mundo. Como afirmado por SABOIA e VALENTE (2010) 

atividades de educação em saúde ao cliente diabético, sobretudo atividades em grupo são 

importantes pela discussão acerca dos cuidados gerais e com os pés especificamente, sinais e 

sintomas das complicações crônicas e agudas, sexualidade, depressão, importância da dieta e 

do exercício físico no tratamento, bem como situações do cotidiano e de interesse geral. O 

trabalho da enfermagem envolve vigilância em saúde dos fatores de risco cardiovascular, 

promovendo atividades de educação em saúde, visando autocuidado e promovendo saúde. 

(LANDERDAHL, 2002 p. 20-25) 

 Considerando os pontos citados aqui, surgiu a seguinte questão norteadora desta 

investigação: 

• Quais têm sido os fatores de risco para doenças cardiovasculares mais prevalentes em 

mulheres diabéticas e climatéricas no ambulatório de Diabetes Mellitus do Hospital 

Universitário Antônio Pedro? 

 

1.1 Objeto de estudo 

• Fatores de risco cardiovascular em mulheres diabéticas e climatéricas. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

•   Realizar uma avaliação documental sobre o atendimento de mulheres em climatério no 

ambulatório de Diabetes do HUAP/UFF para identificação dos fatores de risco cardiovascular 

mais prevalentes. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar nos prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório as principais 

características do climatério, do Diabetes Mellitus e das doenças cardiovasculares.  

• Identificar fatores de risco para doença cardiovascular em mulheres diabéticas e 

climatéricas.  
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1.3 Justificativa 

De acordo com FERNANDES et al (2008) os fatores de risco são os mesmos tanto para 

homens quanto para mulheres, onde o aumento do nível sérico de insulina no sangue é 

identificado como um fator de risco independente para doença arterial coronariana. 

Entretanto, o Diabetes Mellitus representa um impacto maior no organismo feminino, se 

comparado ao masculino. Ao comparar mulheres climatéricas e diabéticas com mulheres 

climatéricas não-diabéticas, o risco de um evento cardiovascular chega a sete vezes no 

primeiro grupo, sendo a taxa de morte cardíaca de três a sete vezes maior. De acordo com o 

Escore de Framinghan1, o indivíduo com Diabetes Mellitus já é identificado como possuidor 

de alto risco para eventos coronários, independente de haver ou não associação com outros 

fatores de risco. 

A cardiopatia compromete o individuo de maneira geral. Na mulher, a cardiopatia 

juntamente com a menopausa, acarreta mudanças no seu dia-a-dia, tanto nos aspectos 

psicológicos e emocionais comuns neste período da vida, como na incapacidade física, 

restringindo suas atividades rotineiras. Há a intensificação de suas variações emocionais, 

sinalização à mulher de sua vulnerabilidade, interferindo de modo geral na qualidade de vida 

dessas mulheres. (FAVARATO E ALDRIGHIN, 2001 p.340) 

1.4 Relevância 

As doenças cardiovasculares têm aumentado drasticamente com o envelhecimento da 

população e seu aparecimento nas mulheres ocorre principalmente dez anos após os homens, 

sugerindo a existência de uma proteção estrogênica. De acordo com o MINISTÉRIO DA 

SAÚDE (2004) o infarto e o acidente vascular encefálico são as principais causas de morte de 

mulheres com mais de 50 anos. Com o aumento da expectativa de vida que chega a 75 anos, 

as mulheres tem vivido parte maior de suas vidas no período pós menopausa. De acordo com 

a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças arteriais coronarianas acontecem de duas a 

três vezes mais em mulheres pós-menopausa, que nas pré-menopausa da mesma idade. 

(FERNANDES, et al 2008, p. 5).  

De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) o Diabetes Mellitus (DM) é 

considerado uma epidemia mundial. No Brasil, junto com a hipertensão arterial, é responsável 

pela primeira causa de mortalidade e  hospitalizações, de amputações de membros inferiores 

____________ 
1. IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Departamento de Aterosclerose da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 88, Suplemento I, Abril 2007 
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representando 62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal 

crônica, submetidos à diálise. De acordo com a I Diretriz Brasileira sobre Prevenção de 

Doenças Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e a Influência da Terapia de Reposição 

Hormonal da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do 

Climatério (2008), nas mulheres o Diabetes Mellitus confere um risco três a sete vezes maior 

para doença arterial coronariana, se comparadas às não diabéticas. Nos homens diabéticos, 

este risco varia de duas a três vezes. 
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2.1 Considerações acerca da doença cardiovascular no Brasil e no mundo  

Para FERNANDES (2003, p. 219) as doenças cardiovasculares e o câncer são as 

principais causas de morte da população, principalmente pelo aumento da expectativa de vida, 

além do controle e os medicamentos para doenças infecciosas. Nos Estados Unidos, as 

coronariopatias são a principal causa de morte, seguido por neoplasias malignas, doenças 

cerebrovasculares e acidentes automobilísticos. Para COLTRO et al (2009, p. 606) as doenças 

cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil, o que corresponde a cerca de 30% 

dos óbitos nas diversas faixas etárias. Representando, portanto, a principal causa de gastos em 

assistência médica pelo Sistema Único de Saúde. Segundo LAURETTI (2002) ao se listar as 

principais causas de morte na população feminina, o acidente vascular cerebral é a principal 

delas, a hipertensão arterial ocupa o sétimo lugar e a doença isquêmica do coração, o oitavo.  

De acordo com FERNANDES (2003, p.220) a doença coronariana ou cardíaca 

isquêmica é caracterizada como uma incapacidade aguda ou crônica, onde há redução ou 

interrupção do suprimento de sangue ao miocárdio, associado a processos ateroscleróticos das 

artérias coronárias e fenômenos correlatos, como a ruptura da placa aterosclerótica e 

trombose. A doença coronariana, a doença vascular cerebral, hipertensão arterial e a doença 

vascular periférica, podem ser resultantes da aterosclerose que envolve a proliferação da 

musculatura lisa das artérias e a deposição de gordura na camada íntima, formando placas e 

provocando o estreitamento da luz da artéria. Clinicamente, manifesta-se como angina 

pectoris, infarto agudo do miocárdio, falência cardíaca, arritmias e/ou morte súbita.  

De acordo com o “Manual de atenção a mulher no climatério / menopausa” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008 p.58), no Brasil, foi percebido um aumento na expectativa 

de vida e o crescimento significativo da população idosa que se não acompanhada 

adequadamente com ações de promoção a saúde, pode resultar em mais anos vividos com 

doenças crônicas não transmissíveis e incapacitantes. De acordo com a ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE (2002), o aumento da incidência de doenças crônicas não 
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transmissíveis está intimamente relacionado ao sedentarismo, além das dietas desequilibradas 

que se popularizaram no Brasil a partir do século XX.  

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2004) com a inserção da mulher no mercado 

de trabalho houve uma mudança drástica nos seus hábitos, suas responsabilidades, seus 

horários, o que trouxe para a população como um todo, transição demográfica, nutricional e 

epidemiológica, acarretando entre outras alterações, no aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis que possuem uma alta prevalência, alto custo e grande impacto na 

morbimortalidade da população.   

Para GARCIA (1997 p. 53) após a Segunda Guerra Mundial, iniciaram-se as pesquisas 

relacionadas aos perfis epidemiológicos das doenças, sendo percebida uma associação entre a 

alimentação inadequada e doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, entre 

outras. Inicialmente foi observada nos países desenvolvidos, entretanto mais tarde, foi 

considerado um problema de saúde pública também nos países em desenvolvimento. De 

acordo com MATOS et al (2004, p.3) anteriormente pensava-se que a causa para as doenças 

cardiovasculares eram definidas geneticamente e pouco se podia fazer para sua prevenção. 

Porém, atualmente com o reconhecimento dos fatores de risco, é possível reduzir a sua taxa 

mortalidade. 

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006): 
Os fatores de risco para as doenças e agravos não transmissíveis com maior 
consistência de associação são aqueles relativos aos "modos de viver", que embora 
sejam considerados mutáveis, exigem estratégias de intervenção das políticas 
públicas que sejam consistentes, inovadoras, que para serem bem-sucedidas devem 
considerar as desigualdades sociais e a busca da qualidade de vida da população 
brasileira. 
 

Para COLTRO et al (2009), os principais fatores de risco que visam à saúde 

cardiovascular no Brasil são: tabagismo, hipertensão arterial sistêmica (HAS), Diabetes 

Mellitus (DM), obesidade e dislipidemias, além disso, pode-se citar também a elevação do 

índice de massa corporal associado com a prevalência de HAS, DM, hipertrigliceridemia e 

HDL baixo.  

Para ORSATTI (2008) as doenças crônicas não transmissíveis e degenerativas são 

caracterizadas pela sua longa latência e pela associação de fatores de risco. Portanto, visando 

o tratamento e prevenção de possíveis eventos coronarianos é necessário identificar os 

indivíduos assintomáticos mais predispostos, realizar medidas de prevenção efetivas e metas 

terapêuticas. Além disso, é preciso identificar os fatores de risco, mensurar o risco de cada um 

deles e os potencias sinergismos e assim adotar as medidas terapêuticas adequadas.  
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Para FERNANDES (2008, p.7), inicialmente foram percebidos como fatores de risco a 

idade, nível de colesterol total, fração de Low Density Lipoproteins (LDL), nível de pressão 

arterial, tabagismo, diabetes (principalmente para mulheres) por aumentarem o risco de morte 

por doenças do coração nos indivíduos. Posteriormente, outros fatores de risco cardiovascular 

foram identificados, sendo eles sedentarismo, obesidade e alcoolismo.  

Os fatores de risco para doença cardiovascular estão agrupados como gerais, referentes 

à idade, sexo, herança genética; associados ao estilo de vida, onde encontramos o tabagismo, 

dieta inadequada e sedentarismo e os chamados intermediários ou biológicos, onde 

encontramos hipertensão arterial, Diabetes Mellitus, obesidade entre outros. (NOBRE et al, 

2006 p.119). 

Por isso, as recomendações clínicas para prevenção de um evento cardiovascular são 

relacionadas basicamente a três questões: o estilo de vida, aos fatores de risco e ao uso de 

medicações preventivas. Em relação ao estilo de vida, temos o abandono ao cigarro; 

realização de atividade física regular; realizar uma dieta balanceada rica em fibras, frutas e 

vegetais, além da redução do consumo de álcool e a ingestão de proteínas da soja, aumentar a 

ingestão de ácidos graxos Omega 3, presentes em óleos de peixe; tratar as questões 

relacionadas a depressão e reabilitação em indivíduos que apresentaram evento 

cardiovascular. Relacionada aos fatores de risco, encorajar o paciente a manter seus níveis 

pressóricos no nível ótimo, seja através de dieta, redução de sódio, atividade física, redução 

no consumo de álcool ou medidas farmacológicas; manter níveis ideais de Higt Density 

Lipoproteins (HDL), (Low Density Lipoproteins (LDL) e triglicerídeos e medidas adequadas 

para controle da glicemia. Em relação a medidas farmacológicas, o uso de acido acetil 

salicílico, beta bloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores 

dos receptores da angiotensina e bloqueadores da aldosterona. (FERNANDES, 2008, p.12).  

  

2.2 Associando a mulher no climatério com o risco para desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares 

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008) as mulheres são maioria na população 

brasileira e as principais usuárias de Sistema Único da Saúde. De acordo com FERNANDES 

(2003 p. 222) no século XVII, 28% das mulheres viviam o suficiente para alcançar a 

menopausa e somente 5% sobreviviam mais de 75 anos. Para FERNANDES et al (2008) 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo 2000, o aumento da 

expectativa de vida se deu em ambos os sexos, sendo, porém no sexo feminino o aumento 
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mais significativo. De acordo com o Censo 2010 (IBGE, 2010), cerca de 16% das mulheres 

ou 8% da população total encontra-se com 45 anos ou mais. Entre 45 e 54 anos, 11% ou 6% 

da população total, sendo este o período que a maioria das mulheres atinge a menopausa.  

Com isto, foi percebido que um número elevado de mulheres atinge a menopausa, vivendo 

cerca de um terço de suas vidas no período pós-menopáusico. Para VALENÇA e GERMANO 

(2010) com o aumento da expectativa de vida, o impacto do climatério na vida da mulher 

merece atenção especial. 

Na vida da mulher há marcos concretos que sinalizam as diferentes fases de sua vida 

como, a menarca, a gestação ou a última menstruação, onde de acordo com cada cultura há 

sua importância e seu significado diverso. Tanto a primeira menstruação quanto a menopausa 

são fenômenos naturais, porém por longo tempo foram tidos como doença e ainda hoje tem 

sua associação com questões como a sexualidade e feminilidade. A intensidade dos sintomas 

e/ou sinais clínicos é influenciada principalmente por três fatores: o ambiente sociocultural 

em que vive, a situação pessoal, conjugal, familiar e profissional e a redução do estrogênio 

endógeno. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008 p.58) 

Para VALENÇA e GERMANO (2010) muitas mulheres relacionam climatério 

diretamente com envelhecimento, medo, preconceitos e mitos. Para FERNANDES (2003) o 

fim da possibilidade de reprodução, sentimento de perda de sua família e feminilidade são 

alguns dos sentimentos vivenciados nessa fase. Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008, 

p.15) o climatério e menopausa são parte do envelhecimento que ocorre lento e 

continuamente, trazendo mudanças sutis no metabolismo da mulher. Na maioria dos povos 

indígenas, o envelhecimento é encarado de maneira respeitosa onde as mulheres após a 

menopausa são mais valorizadas e aceitas. Porém, normalmente na nossa sociedade isso não é 

observado. Envelhecer tem um significado negativo para a sociedade ocidental pela relação 

estabelecida entre mulher-beleza-juventude e sua relação com a saúde. Com base na idade 

cronológica, as mulheres são mais afetadas principalmente pela supervalorização da beleza 

física padronizada e o mito da eterna juventude, afetando sua saúde física, mental, emocional 

e nas relações familiares e sociais é o que chamamos de discriminação geracional. Além 

disso, é sabido que pode haver nessa fase aumento das taxas de colesterol, obesidade, doenças 

cardiovasculares, Diabetes Mellitus, neoplasias malignas e benignas, distúrbios urinários, 

osteoporose. A insegurança e ansiedade, aliado aos fatores biológicos pode levar a mulher, até 

mesmo, à depressão. Ao chegar ao climatério, e principalmente após a menopausa, algumas 

mulheres podem se sentir e incapazes de desenvolver suas atividades corriqueiras, se 
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empenhar em novas atividades pelo medo de adoecer ou pela consciência do processo de 

envelhecimento.  

Para SILVA, ARAÚJO e SILVA (2003) o climatério é definido como “um período de 

transição entre os anos reprodutivos e não-reprodutivos da mulher. É caracterizado por 

alterações metabólicas e hormonais que, muitas vezes, podem trazer mudanças envolvendo o 

contexto psicossocial.” Para GONÇALVES e MERIGHI (2005) este é um fenômeno 

biopsicossocial que representa a fase de transição entre a menacme e senectude e abrange a 

transição do estágio reprodutor para o não-reprodutor. Tem sido descrito com enfoque 

negativo, priorizando sempre seus aspectos biológicos, como se houvesse uma desvalorização 

do corpo por suas perdas hormonais, ósseas e de fertilidade.  

A menopausa corresponde ao “último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de 

passados 12 meses da sua ocorrência, acontece geralmente em torno dos 48, 50 anos.” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Para FERNANDES, BACARAT e LIMA (2004) a pré-

menopausa normalmente tem início aos 40 anos, onde há uma redução na fertilidade da 

mulher. A perimenopausa se inicia dois anos antes da última menstruação e vai até um ano 

depois, ou seja, até o início da menopausa. Já a pós-menopausa acontece logo após a 

menopausa ser identificada (após 12 meses sem menstruar). Segundo estudo de VALENÇA e 

GERMANO (2010) 84% das mulheres já ouviram falar de climatério e 94% de menopausa. 

Entretanto, 66% delas tinham uma visão inconsistente e superficial acerca do tema. 

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008, p. 33) aproximadamente dois milhões 

de folículos primordiais ovarianos nascem com a menina, em média existem quatrocentos mil 

na ocasião da puberdade, somente algumas centenas ainda a acompanham no climatério e os 

demais evoluem, contínua e permanentemente, para atresia. O volume médio dos ovários 

diminui de 8 a 9 cm na menacme, para 2 ou 3 centímetros após a menopausa. Durante o 

climatério, estas alterações na estrutura e função ovariana, provocam gradativa diminuição da 

produção estrogênica e conseqüentemente aumento das gonadotrofinas hipofisárias, 

caracterizando um estado de hipogonadismo e hipergonadotrofismo. O aumento do FSH se dá 

em função da redução da inibina (produzida pelos folículos) que tem por função a inibição da 

produção e/ou secreção das gonadotrofinas hipofisárias, especialmente o FSH, é a na verdade 

um sistema de retrocontrole. Portanto, o aumento do FSH ocorre mais em função da queda 

das concentrações séricas da inibina, que pela diminuição do estradiol. A produção hormonal 

de estrogênios e androgênios tende a oscilar significativamente durante os anos que 

antecedem a cessação dos ciclos, diminuindo gradativamente com a instalação da menopausa. 

Pode haver variações no ciclo referentes à regularidade e fluxo, devido à hiperestimulação 
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folicular e conseqüente ovulação precoce, havendo tendência ao encurtamento gradativo do 

ciclo. Quando há instalação da menopausa, há esgotamento folicular ou insensibilidade dos 

receptores de gonadotrofinas nos folículos, entretanto há uma produção basal de estrona, 

androstenediona, testosterona e mínima de estradiol e progesterona que muitas vezes é 

suficiente e capaz de manter o equilíbrio endocrinológico e clínico.  

Pelas intensas flutuações hormonais durante a perimenopausa, pode ser que haja 

sintomas também relacionados a altas concentrações de estrogênio, como distensão abdominal 

e mastalgia. Nesta fase, as alterações hormonais são mais intensas gerando alongamento ou 

encurtamento dos ciclos, além dos considerados normais pelo hiperestímulo estrogênico sem 

contraposição da progesterona, o que acarreta alterações endometriais, podendo ser necessária 

a reposição de progesterona para evitar hemorragia.  

Segundo FERNANDES (2003) os efeitos protetores do estrogênio estão relacionados à 

diminuição do colesterol total, diminuição do LDL e aumento do HDL (causando um impacto 

no perfil lipídico), vasodilatação por mecanismos independentes, ação inotrópica direta no 

coração e grandes vasos, diminuição da resistência à insulina, ação antioxidante, impacto 

hormonal na fibrinólise, inibição do crescimento e migração do músculo liso vascular (o que 

impede o espessamento da camada íntima da artéria), inibição da transformação dos 

macrófagos em células espumosas, diminuição da ECA e renina.  

Para FERNANDES (2003, p.238) as alterações decorrentes da menopausa, no perfil 

lipídico, oxidação da LDL (que pode causar lesão e disfunção endotelial, diminuição da 

produção de NO e prostacilinas), as citocinas e fatores de crescimento (interferem na 

migração e nas funções dos macrófagos e na proliferação das células musculares lisas, 

tornando-se a fonte da matriz de tecido conjuntivo na lesão aterosclerótica, originando a placa 

fibrosa), vasoconstrição e eventos trombogênicos, ausência do aumento compensatório das 

coronárias, conseqüente a formação das placas na tentativa de manter o fluxo sanguíneo são 

algumas das alterações metabólicas que podem levar a doença coronariana.  

Para FERNANDES, BACARAT e LIMA (2004), a diminuição gradual da produção 

hormonal pelos ovários, predispõe à mulher a uma série de sinais e sintomas desagradáveis, 

sendo os mais freqüentes a instabilidade vasomotora, distúrbios menstruais, sintomas 

psicológicos, atrofia genito-urinária e, em longo prazo, a osteoporose e as doenças 

cardiovasculares. Entretanto, as alterações variam sua intensidade de acordo com o grau de 

privação estrogênica, seu ambiente sociocultural e suas condições e hábitos de vida. Para o 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008) o hipoestrogenismo provoca este aumento prevalência, 

principalmente de doenças cardiovasculares, por favorecer a instalação de dislipidemia, 
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aterosclerose, doença coronariana, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral que estão 

entre as principais causas de morte feminina. 

De acordo com FERNANDES et al, (2008, p. 13), em 1966, o Dr. Robert Wilson 

lançou o livro “Feminine Forever”, onde era valorizado o uso da Terapia de Reposição 

Hormonal do que ele chamava de “tragédia da menopausa”, o que levaria esta mulher o elixir 

da juventude, pelo poder de retardar o envelhecimento. Atualmente é comprovada sua eficácia 

para o tratamento das manifestações clínicas, principalmente os vasomotores como os 

fogachos, o ressecamento vaginal e da pele, melhorar o sono e estimular a libido. Ainda de 

acordo com o autor, após ampla pesquisa bibliográfica foi concluído que a Terapia de 

Reposição Hormonal não deve ser recomendada com finalidade exclusiva de reduzir o risco 

de doenças cardiovasculares em mulheres. Devido a infinidade de formulações de hormônios, 

suas associações, regimes terapêuticos, vias de administração e doses, ainda não foi realizado 

um estudo especificamente delineado e conclusivo para este fim. Sendo necessários estudos 

futuros para o esclarecimento e o aprofundamento no assunto.  

De forma ideal, a Terapia de Reposição Hormonal deveria oferecer todos os benefícios 

em termos de remissão dos sintomas, aumento da densidade mineral óssea, proteção 

cardiovascular, manutenção da libido, do trofismo urogenital, sem acarretar efeitos deletérios 

relacionados ao aumento do risco do câncer de mama, câncer de endométrio e acidentes 

tromboembólicos. Entretanto até o momento, não há uma droga com todas as propriedades 

citadas. Para as mulheres que não desejam iniciar a terapia hormonal ou nos casos onde há 

contra-indicação, há alternativas com medicação não hormonal ou não medicamentosa.  

Para FERNANDES (2008) com o advento na menopausa a incidência de infarto agudo 

do miocárdio aumenta drasticamente e a pressão tem seu aumento progressivo e mais intenso 

se comparado aos homens. Para FERNANDES (2003) o risco de uma doença arterial 

coronariana dobra, aproximando progressivamente aos níveis verificados nos homens. De 

acordo com FREITAS et al (2005) mulheres diabéticas e na pós menopausa são um subgrupo 

considerado de alto risco cardiovascular, favorecendo a prevalência de doenças 

cardiovasculares, como causa de óbitos e incapacidade funcional, principalmente pela 

associação com outros fatores de risco, como a obesidade, hipertensão arterial e dislipidemias.  

Segundo AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) os fatores de risco para 

desenvolvimento de uma doença cardiovascular devem ser avaliados anualmente e incluem 

dislipidemia, hipertensão, tabagismo, história familiar de doença coronária e presença de 

micro ou macroalbuminúria.  
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As alterações vividas pela mulher são inúmeras, dentre as citadas por FARAVATO e 

ALDRIGHI (2001, p.340) estão o envelhecimento, morte dos pais, saída dos filhos de casa, 

dificuldade de convívio conjugal, as questões relacionadas ao seu papel de mãe e mulher hoje 

e no futuro. Além destas, as alterações no seu corpo, seu metabolismo também merecem 

atenção especial. A redução de estrogênio, entre outras mudanças, pode acarretar num 

aumento do ganho de peso.  Para FERNANDES (2008 p.8), há um aumento de peso na 

mulher durante o climatério, relacionado principalmente a redução da atividade física regular, 

aumento da ingesta calórica, a depressão, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, excesso 

de peso e tabagismo.  

A obesidade, de acordo com o relatório da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 

(2002) a obesidade é uma epidemia, estando no topo da lista dos dez riscos para a saúde 

humana. Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) é um dos fatores de risco de maior 

importância no adoecimento da população adulta no Brasil. Para BAHIA et al (2000, p. 240) 

os hormônios sexuais têm papel importante nas concentrações de glicose, lipoproteínas, 

insulina e distribuição de gordura.  Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008), o risco à saúde 

é maior em mulheres na pós-menopausa com excesso de peso, mas principalmente com o 

excesso abdominal que está relacionado às doenças cardiovasculares, distúrbios endócrinos e 

neoplasias ao passo que a distribuição ginecóide apresenta menores implicações a saúde.  Esta 

mudança na distribuição de gordura se dá pela redução da lipase protéica que é responsável, 

junto com o estrogênio, no acúmulo e distribuição de gordura nos tecidos. No estudo de 

ORSATTI et al (2008), o sobrepeso e a obesidade estariam presentes em 77,1% dos 

indivíduos e a deposição de gordura central em 87,3 % deles. No estudo de BAHIA et al 

(2000) havia uma freqüência maior de mulheres diabéticas com distribuição abdominal de 

gordura. 

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) alcançar metas relacionadas a 

uma dieta adequada requer um esforço do indivíduo com diabetes e acompanhamento de um 

nutricionista que realize a implementação de terapia nutricional para o controle de diabetes. 

Além disso, a realização de atividade física regularmente é um ponto importante do plano de 

gestão do indivíduo com diabetes. Exercício físico regular atua melhorando o controle da 

glicose no sangue, redução dos fatores de risco cardiovascular, contribui para a perda de peso 

e melhora do bem estar e autoestima.  
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Outro importante fator de risco cardiovascular é a Hipertensão Arterial Sistêmica que 

segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) é um grave problema de saúde pública no 

Brasil e no mundo, afetando a maioria dos pacientes com diabetes, constituindo uma doença 

de natureza multifatorial que é definida como “pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 

mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não 

estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva”. Está relacionada ao desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais e também para as complicações 

microvasculares do diabetes, principalmente a nefropatia. A AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION (2011) afirma que a hipertensão é uma comorbidade comum em indivíduos 

com diagnóstico de diabetes, constituindo um importante fator de risco tanto para doença 

cardiovascular quanto as complicações microvasculares.  

De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), no Brasil, havia cerca de 17 

milhões de portadores de hipertensão arterial, sendo 35% da população de 40 anos ou mais. 

Uma grande preocupação mundial é que este número é crescente, com seu aparecimento cada 

vez mais precoce. Estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam 

portadoras. 

Devido ao seu curso, na maioria das vezes assintomático, seu diagnóstico, tratamento 

e controle podem ser negligenciados.  Por isso, o controle da pressão arterial aos níveis 

considerados normais, ainda é baixo. As modificações no estilo de vida são importantes na 

prevenção e também no controle da hipertensão arterial. Alimentação adequada, controle de 

peso, prática de atividade física, tabagismo e o excesso de álcool são fatores de risco que 

devem ser controlados, pois mesmo com doses elevadas de medicamento, se estes pontos não 

forem corrigidos, o controle da pressão arterial pode não ser eficaz. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). Para a AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) a redução da 

pressão arterial, através do uso das medicações anti-hipertensivas, tem demonstrado eficácia  

na redução de eventos cardiovasculares. 

Para a AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) as mudanças no estilo de 

vida para controle da hipertensão consiste em: perda de peso, se excesso de peso; adoção de 

uma dieta adequada com redução de sódio, consumo de álcool de forma moderada e 

realização de atividade física. Para COLTRO (2009, p. 609) a redução do excesso de peso em 

pelo menos 5%, restrição dietética de sódio e prática de atividade física regular são 

fundamentais para o controle pressórico, além de atuarem favoravelmente sobre a tolerância à 

glicose e o perfil lipídico. De acordo com a AMERICAN DIABETES ASSOCIATION 

(2011) o objetivo do tratamento é obter níveis de pressão arterial <130/80 mmHg.  
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De acordo com FERNANDES et al (2008, p.7 - 8), durante a fase reprodutiva, há um tipo de 

proteção feminina relacionado à produção do estrogênio à hipertensão arterial, porém com a 

chegada da menopausa, a incidência de infarto agudo do miocárdio aumenta drasticamente e a 

pressão arterial tem seu aumento progressivo e mais intenso se comparado aos homens. Ainda 

segundo o autor, cerca de 80% das mulheres eventualmente desenvolverão hipertensão 

arterial na fase de menopausa e a sua incidência aumenta tanto com a idade quanto o início da 

fase pós menopausa. Se a hipertensão arterial estiver relacionada à dislipidemia, resistência 

insulínica, intolerância a glicose e obesidade abdominal é um dos mais importantes 

mecanismos para o aparecimento de doenças cardiovasculares em mulheres. Para SALAROLI 

et al (2007 p. 1144) a presença concomitante de excesso de peso ou obesidade abdominal, 

hipertensão arterial, dislipidemia, distúrbio de tolerância a glicose são características da 

Síndrome Metabólica que é causa de grande preocupação mundial, já que eleva 

consideravelmente o risco cardiovascular. Para COLTRO (2009, p. 609) a Síndrome 

Metabólica aumenta os índices de mortalidade cardiovascular em 2,5 vezes.  

Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009), pacientes com Diabetes 

Mellitus tipo 2 podem possuir inúmeros fatores de risco associados para doenças 

ateroscleróticas, possuindo a dislipidemia, talvez, papel mais importante. De acordo com 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) pacientes com diabetes tipo 2 têm uma 

prevalência aumentada de anormalidades lipídicas, como baixos níveis de colesterol HDL 

associadas a níveis elevados de triglicerídeos, contribuindo para o seu alto risco de doenças 

cardiovasculares.   Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008, p.88) atualmente é sabido 

que a hipercolesterolemia e o aumento dos triglicerídeos são importantes elementos para a 

aterosclerose e a doença coronariana. A associação, freqüente, entre dislipidemia e 

hipertensão arterial representa mais de 50% do risco atribuível para doença arterial 

coronariana. Uma abordagem não-medicamentosa, com modificações do estilo de vida, 

implementando cuidados alimentares, adequação do peso corporal e prática regular de 

atividade física, é de suma importância. O uso de hipolipemiantes, especialmente de estatinas, 

tem demonstrado grande benefício sobre a morbi-mortalidade cardiovascular.  

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) deve ser realizada pelo menos 

anualmente mensuração do perfil lipídico destes pacientes, onde as metas visam o colesterol  

LDL <100 mg / dl, colesterol HDL / dl,> 50 mg / dl e triglicérides <150 mg / dl e como já 

citado são recomendadas alterações no estilo de vida, referentes a uma alimentação 

balanceada com redução de gordura saturada, realização de atividade física regular e 

abandono ao tabagismo. 
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Outro importante fator de risco cardiovascular é o tabagismo. Para FERNANDES 

(2008 p. 7) “o risco de morte por doença cardiovascular aumenta 31% nas mulheres expostas 

ao tabaco no trabalho ou no lar, sendo este o principal fator de risco modificável de morbo-

mortalidade cardiovascular”. De acordo com CARLOS et al (2008), por sua variedade de 

substâncias químicas maléficas, como a nicotina e o monóxido de carbono, há vasoconstrição 

e aumento da resistência periférica com hipertensão arterial e taquicardia. O uso de tabaco 

aumenta cerca de duas a quatro vezes o risco de doença coronariana, em relação aos não 

fumantes. Em uma mulher na pós menopausa, o risco chega a seis vezes. Para AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION (2011) o aconselhamento para cessação do tabagismo ao 

paciente com Diabete Mellitus deve fazer parte da rotina de cuidados, já que o indivíduo 

fumante e com diabetes têm risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares e 

complicações microvasculares do diabetes. 

No estudo realizado por CANTOS (2004, p. 241), com indivíduos participantes de um 

evento em saúde, pode-se perceber que o número de mulheres com nível de estresse 

considerável ultrapassava o número de homens. O autor, após ampla revisão de literatura 

afirma que o estresse provoca o aumento de LDL e a diminuição da fração HDL, sugerindo 

um aumento de doenças cardiovasculares. Além disso, pela liberação de adrenalina, há 

estimulação o sistema nervoso simpático, aumentando freqüência cardíaca, a força contrátil 

do coração e a resistência periférica, aumentando os riscos de doença arterial coronariana.  

 

2.3 Consequências do Diabetes Mellitus na mulher no climatério 

Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006): 
 “O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e 
associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, 
especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sangüíneos. Pode resultar 
de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos 
específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de 
insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre 
outros.” 

 

Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009), 
“O diabete mellitus não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de 
distúrbios metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, a qual é 
resultado de defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em 
ambos.” 
 

De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), o Diabetes Mellitus configura-se 

hoje como epidemia mundial, representando grande desafio para os sistemas de saúde de todo 

o mundo. Em 1995, o Diabetes Mellitus atingia 4,0% da população adulta mundial. Estima-se 
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que em 2025 alcançará a cifra de 5,4%, sendo a maior parte desse aumento em países em 

desenvolvimento, acentuando-se o padrão atual de concentração de casos na faixa etária de 

45-64 anos. Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009), em 1985, havia 

cerca de 30 milhões de adultos diabéticos no mundo. Em 1995, este número subiu para 135 

milhões, em 2002 para 173 milhões, com projeção para 300 milhões em 2030. Estes números 

têm seu aumento devido, principalmente, ao crescimento e envelhecimento populacional, a 

urbanização, crescente prevalência de sobrepeso e obesidade e a sobrevida dos pacientes com 

Diabetes Mellitus. 

Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009), no início do século XX, 

estimou-se que 5,2% das mortes totais no mundo eram devido ao Diabetes Mellitus, 

correspondendo a quinta causa de morte. Nos países desenvolvidos quando se menciona a 

causa básica do óbito, o Diabetes Mellitus fica entre a quarta e oitava posição. Entretanto, é 

freqüente que este não seja mencionado como a causa de morte, já que são suas complicações, 

principalmente cardiovasculares e cerebrovasculares, as principais causas diretas. No Brasil, o 

Diabetes Mellitus junto com a hipertensão arterial, é responsável pela primeira causa de 

mortalidade e de hospitalizações, de amputações de membros inferiores e representando 

62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à 

diálise.  Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) pelo menos 20% dos 

indivíduos acima de 65 anos possuem Diabetes Mellitus e estes apresentam  maiores taxas de 

morte prematura e incapacidade funcional, além de hipertensão, doença coronariana e 

acidente vascular cerebral, se comparados aos indivíduos não-diabéticos.  

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) a classificação do diabetes 

inclui quatro classes clínicas: Diabetes tipo 1; Diabetes tipo 2; Diabetes Gestacional e outros 

tipos específicos de diabetes.   Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) há 

também outras duas categorias que não são entidades clínicas, mas fatores de risco para 

doenças cardiovasculares e o próprio Diabetes Mellitus, referidas como pré-diabetes: a 

glicemia de jejum alterada e a tolerância a glicose diminuída.  

Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), o diabetes tipo 1  conhecido anteriormente 

por juvenil, acomete cerca de 10% do total de casos e há uma destruição completa das células 

beta do pâncreas produtoras de insulina. Isto se dá por um processo auto-imune e leva a 

deficiência absoluta de insulina. Há ainda, a possibilidade da destruição dessas células ser 

desconhecida, o que é classificado como tipo 1 idiopático. A doença pode se desenvolver de 

maneira rápida e progressiva, o que ocorre principalmente em crianças e adolescentes (entre 

10 e 14 anos) ou de forma lenta e progressiva que ocorre principalmente em adultos (LADA, 
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latent autoimune diabetes in adults). Neste caso, o diabetes se assemelha muito com o 

diabetes tipo 2, mas estima-se que 10 a 12% dos pacientes considerados tipo 2, sejam na 

verdade LADA, já que seu aparecimento é tardio, lento e progressivo.   

O tratamento adequado de pacientes com diabetes tipo 1 requer administração de 

insulina, juntamente com uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios físicos. Por 

necessitar de cuidados especiais pela complexidade do cuidado, esses pacientes são em geral 

acompanhados por especialista endocrinologista. Seu acompanhamento deve ser realizado 

com maior rapidez, devido ao risco elevado de descompensação metabólica.  

Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) o diabetes tipo 2 ou do adulto, como era 

conhecido anteriormente, é o tipo mais comum acometendo 90% dos casos totais. No diabetes 

tipo 2, há uma deficiência relativa de insulina onde há resistência à ação da insulina e/ou 

defeito na secreção do hormônio. Não há necessidade de administração de insulina visando 

prevenção de cetoacidose diabética, como no diabetes tipo 1 e sim o controle dos níveis 

glicêmicos. No diabetes tipo 2, a cetoacidose diabética muito comum no diabetes tipo 1 é rara 

e quando ocorre vem acompanhada de estresse grave ou infecção. Neste caso, a adoção de 

dieta hipoglicêmica e atividade física diária favorecem o controle da glicemia, muitas vezes 

dispensando a medicação ou retardando o aparecimento da doença. Segundo a SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES (2009), normalmente, há associação com sobrepeso ou 

obesidade. 

O Diabetes Gestacional, segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) se refere a um 

aumento dos níveis glicêmicos durante a gestação. Este aumento é detectado durante a 

consulta pré-natal.  Geralmente as taxas de glicose voltam ao normal após o parto, mas na 

grande maioria dos casos, há o retorno dessa condição anos depois. E as outras formas de 

Diabetes Mellitus estão relacionados a defeitos genéticos das células betas do pâncreas ou na 

ação da insulina, endocrinopatias, infecções entre outros, são menos freqüentes. 

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) o diagnóstico do Diabetes 

Mellitus é realizado através da glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl, glicemia > 200 mg/dl  a 

qualquer hora ou teste de tolerância oral a glicose >200mg/dl após 2h. Para FERNANDES 

(2003, p.245) a hemoglobina glicada não deve ser usada para diagnóstico e sim 

monitoramento do controle glicêmico pregresso. Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) a 

hemoglobina glicada (glicohemoglobina - A1C e HbA1C) é uma importante ferramenta para 

avaliação do controle glicêmico em médio prazo (dois a três meses anteriores a medição). A 

glicose circulante liga-se a algumas proteínas do organismo, dentre elas a hemoglobina e esta 

relação é diretamente proporcional, onde quanto maior os níveis de glicose circulante, maior o 
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percentual da glicose que se liga a hemoglobina. Para AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION (2011) a redução da hemoglobina glicada abaixo ou em torno de 7% reduz 

as complicações microvasculares diabetes. Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES (2009) esta redução na hemoglobina glicada, além de reduzir as complicações 

microvasculares, possivelmente reduz as complicações macrovasculares do diabetes, 

principalmente no Diabetes Mellitus tipo 1.  

De acordo com a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

sua natureza crônica, a gravidade das complicações e os meios necessários para seu controle, 

fazem do Diabetes Mellitus uma doença com elevado custo para os indivíduos afetados, suas 

famílias e também os sistemas de saúde do mundo todo. É claro, sem mencionar os custos 

intangíveis como medo, dor, perda da qualidade de vida que representam um grande impacto 

na vida do indivíduo e seus familiares.  

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) o controle glicêmico é 

fundamental para a gestão da diabetes.  Para FERNANDES (2003, p.245) as complicações 

decorrem do mau controle metabólico e podem ser macrovasculares (doenças 

cardiovasculares) ou microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia). Segundo 

FREITAS et al (2004 p. 433) mulheres diabéticas possuem diversas peculiaridades que as 

torna mais suscetíveis. Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) cerca de 50% da 

população com diabetes não sabe que são portadores, podendo permanecer com a doença até 

que as complicações se manifestem. De acordo com a SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES (2009) o controle glicêmico, da pressão arterial e da dislipidemia também 

interferem na redução do risco de evolução para as complicações crônicas vasculares do 

Diabetes Mellitus.   

De acordo com a SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO (2001) 

tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2 são considerados fatores de risco mais 

significantes para doença arterial coronariana que nos Estados Unidos foi a causa mais 

importante de óbito entre mulheres, sendo 250.000 mil/ano correspondendo a cerca de 1/3 das 

mortes anuais. No Brasil, por não haver dados precisos, pode-se apenas afirmar que é a 

principal causa de morte no sexo feminino. Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES (2009) em geral, o aparecimento de doenças cardiovasculares é adiantada em 15 

anos pela presença do Diabetes Mellitus, sendo as doenças cardiovasculares responsáveis por 

75% das mortes dos indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2, 50% delas por doença arterial 

coronariana. No estudo realizado por FERREIRA e FERREIRA (2009 p. 83) utilizando dados 

do Hiperdia de 2002 a 2006 o infarto agudo do miocárdio é a complicação mais freqüente. 
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Para DUARTE et al (2007 p. 308) nas mulheres, principalmente com idade entre 40 e 50 

anos, o Diabetes Mellitus aparece como o principal fator controlável para doença arterial 

coronariana. Para SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) indivíduos com 

Diabetes Mellitus estão sujeitos duas a quatro vezes mais risco para uma doença 

cardiovascular e acidente vascular cerebral, quando comparados a não diabéticos. Para 

FERNANDES (2008 p. 8) em mulheres, o Diabetes Mellitus provoca o aumento do risco de 

doença arterial coronariana de três a sete vezes, se comparado às não diabéticas. Em homens, 

este risco é duas a três vezes maior, mostrando que o nível sérico de insulina é um fator de 

risco importante, para o sexo feminino. Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION 

(2011) a doença cardiovascular é a principal causa de morbidade e mortalidade dos indivíduos 

com diabetes, contribuindo para os elevados custos diretos e indiretos da doença.  Em 

indivíduos com diabetes tipo 2, a associação com fatores de risco cardiovascular, como 

hipertensão arterial e dislipidemia, é bastante freqüente sendo comprovada a eficácia do 

controle destes fatores de risco na prevenção de doenças cardiovasculares. 

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) afirma que o risco de um 

evento cardiovascular ou morte, se eleva se já houver em sua história pessoal infarto do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, angina do peito, dispnéia de origem isquêmica, 

claudicação intermitente ou doença da aorta. A doença macrovascular ocorre tanto em 

pacientes diabéticos como em não diabéticos, porém nos primeiros ocorre de maneira mais 

precoce, freqüente e grave, sendo normalmente a causa de mortalidade e morbidade destes 

pacientes. O processo aterosclerótico que atinge o paciente diabético é semelhante ao do 

indivíduo não diabético e compreende doença arterial coronariana, doença vascular periférica 

e doença cerebrovascular, é responsável por três em cada quatro mortes de indivíduos com 

Diabetes Mellitus tipo 2. Várias alterações no metabolismo do diabético aumentam o risco de 

aterogênese, como a elevação da atividade pró-aterogênica nas células musculares lisas da 

parede vascular e da agregação plaquetária, além do aumento de fatores pró-coagulantes, da 

viscosidade sanguínea e produção de fibrinogênio que possuem ação deletéria sobre a parede 

do vaso e sua reologia, ativando o processo aterosclerótico, desestabilizando a placa de 

ateroma e precipitando eventos clínicos.  

Ainda de acordo com a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) os 

fatores de risco clínico para doenças cardiovasculares em diabéticos são sexo feminino, 

homens em idade superior a 40 anos e mulheres acima dos 50 anos, presença de manifestação 

clínica prévia de doença aterosclerótica, duração do diabetes (para cada dez anos de 

diagnóstico o risco aumenta 86%, segundo o estudo de Framingham), presença de doença 
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renal (perda de proteína na urina e da função renal), presença de neuropatia diabética 

autonômica e de fatores de risco como, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, 

tabagismo, sedentarismo, aterosclerose precoce na família e síndrome metabólica.  

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), em se falando das complicações 

microvasculares, temos a retinopatia diabética que para AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION (2011) é a causa mais freqüente de novos casos de cegueira entre adultos 

com idade entre 20-74 anos. O glaucoma, catarata e outras doenças do olho ocorrer mais cedo 

e mais freqüentemente em pessoas com diabetes. Além de duração do diabetes, a 

hiperglicemia crônica e a presença de nefropatia e hipertensão estão associados ao 

aparecimento e progressão da retinopatia. Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES (2009) é uma complicação tardia e comum nos diabéticos, encontrada 

normalmente após 20 anos da doença em 90% dos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 

em 60% em diabetes tipo 2. No caso do Diabetes Mellitus tipo 2, em locais onde há um bom 

acesso a serviços de saúde, estima-se que 38% possuam retinopatia no momento do 

diagnóstico. 

. Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) há redução de cegueira e 

perda visual em casos onde haja detecção precoce, desde que as alterações irreversíveis ainda 

não estejam presentes. O controle glicêmico adequado diminui a incidência de retinopatia em 

pacientes com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 e, o mau controle glicêmico e a evolução da 

doença aumentam a gravidade da comorbidade. De acordo com esta instituição, o estudo 

realizado pela Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) demonstrou que a terapia 

insulínica intensiva, visando o controle glicêmico adequado, reduziu em 76% o risco de 

surgimento da retinopatia e 54% de progressão nos indivíduos que já tinham sinais dessa 

complicação. Acredita-se que a cada 1% de redução da hemoglobina glicada, ocorre uma 

diminuição de 35% de desenvolver retinopatia e sua progressão em 39%. Para o 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) o controle da glicemia a níveis próximos aos normais e da 

pressão arterial é efetivo na redução da progressão da retinopatia. Para AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION (2011) em pacientes com diabetes tipo 1 (após cinco anos de 

diagnóstico) e em diabetes tipo 2 ( logo após o diagnóstico) deve ser realizado uma avaliação 

oftalmológica regularmente para detecção de estágios iniciais de retinopatia diabética. 

De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), a nefropatia diabética é uma 

complicação comum e devastadora em pacientes com diabetes, com uma freqüência pouco 

inferior a retinopatia. Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) a nefropatia 

diabética ocorre em 20-40% dos pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus, sendo a 
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principal causa de insuficiência renal terminal. Segundo a SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES (2009) a presença de pequenas quantidades de albumina na urina representa o 

estágio inicial, sendo microalbuminúria ou nefropatia incipiente. O estágio mais avançado se 

caracteriza por macroalbuminúria, proteinúria e nefropatia clínica. Em casos de Diabetes 

Mellitus tipo 1 prevalência de macroalbuminúria pode chegar a 40% e, em pacientes com DM 

do tipo 2, 5% a 20%.  Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) a 

microalbuminúria é também um marcador bem estabelecido de risco aumentado para doença 

cardiovascular. Além disso, indivíduos com microalbuminúria que progridem para 

macroalbuminúria (300 mg/24 h) tendem a evoluir para insuficiência renal terminal. De 

acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) a microalbuminúria, em geral, tem seu 

início após cinco anos da doença e após cinco a dez anos, surge queda da função renal e 

evolução para insuficiência renal terminal. Estima-se que, terapia apropriada pode dobrar o 

tempo entre a detecção de microalbuminúria e a nefropatia terminal.  

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) é necessário realizar avaliação 

anual da excreção urinária de albumina em pacientes diabéticos tipo 1 (a partir de cinco anos 

de diagnóstico) e em todos os pacientes diabéticos tipo 2 (a partir do momento do 

diagnóstico). Além disso, tanto o controle glicêmico quanto da pressão arterial de maneira 

eficaz reduzem o risco de desenvolvimento e progressão da nefropatia.  

  Para o MINISTÉRIO DA SÁUDE (2006)  
“a neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes, compreendendo 

um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico 

sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximal 

ou distal, de instalação aguda ou crônica, de caráter reversível ou irreversível, 

manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos dramáticos”.  

 

Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) a neuropatia diabética 

pode ser demonstrável clinicamente ou por métodos laboratoriais, excluindo-se outras causas 

de neuropatia. O acometimento do sistema nervoso é muito amplo, precoce, bastante grave e 

sua prevalência atinge níveis elevados com a evolução temporal da doença, chegando 

geralmente a freqüências de 50% dos pacientes. Entretanto, pode-se detectar distúrbio 

neurológico precocemente na evolução do Diabetes Mellitus do tipo 2, muitas vezes desde o 

momento do diagnóstico, enquanto nos pacientes diabéticos do tipo 1 geralmente surge cinco 

ou mais anos, após o diagnóstico. Quando se utilizam métodos diagnósticos de maior 

sensibilidade, como os eletrofisiológicos o acometimento neuropático pode chegar a valores 

próximos a 100%. 
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 Ainda de acordo com a instituição citada, é provável que o acometimento neuropático 

seja precoce e de alta prevalência, se constituindo de triopatia diabética – oftamo, neuro e 

nefropatia - ocasionando morbimortalidade e piora na qualidade de vida por incapacitação e 

diminuição da sobrevida, devido ao seu quadro clínico que pode variar amplamente, desde 

formas assintomáticas até a presença de muitas manifestações pouco específicas. Pode se 

apresentar de duas formas principais: polineuropatia sensorio-motora simétrica e neuropatia 

autonômica (cardiovascular, respiratória, digestiva e geniturinária).  Estima-se que a 

neuropatia diabética esteja presente em 50% dos pacientes acima de 60 anos, sendo a 

polineuropatia simétrica distal ou polineuropatia diabética (PD) periférica a forma mais 

comum, seguindo-se a autonômica.  

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) as principais manifestações 

clínicas da neuropatia autonômica diabética incluem taquicardia em repouso, intolerância ao 

exercício, hipotensão ortostática, constipação, gastroparesia, disfunção erétil, disfunção 

sudomotora, baixa resposta a hipoglicemia, dentre outras. A neuropatia autonômica é um fator 

de risco para doença cardiovascular, sendo o acometimento cardiovascular a forma mais 

estudada e clinicamente importante da neuropatia autonômica diabética, onde taquicardia em 

repouso e hipotensão ortostática são as principais manifestações clinicas. 

Para a SOCIEDADE BRASILERA DE DIABETES (2009) em relação ao 

comprometimento somático, tem-se dormência ou queimação em membros inferiores, 

formigamento, pontadas, choques, agulhadas em pernas e pés, desconforto ou dor ao toque de 

lençóis e cobertores, queixas de diminuição ou perda de sensibilidade tátil, térmica ou 

dolorosas, podendo ainda se localizar nos membros superiores. É importante ressaltar que a 

falta de relato de paresia em membros não exclui a neuropatia, já que alguns pacientes 

evoluem diretamente para perda total de sensibilidade.  

 Ainda segundo a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) a 

polineuropatia simétrica distal ou polineuropatia diabética periférica é o fator mais importante 

para originar úlceras em membros inferiores afetando 30% dos pacientes em atendimento 

clínico hospitalar e 20 a 25% na atenção básica. A doença arterial obstrutiva periférica tem 

prevalência maior em pacientes diabéticos que nos não diabéticos e caracteriza-se pela 

obstrução aterosclerótica progressiva dos membros inferiores, afetando gradualmente a 

qualidade de vida desses pacientes e apesar de muitos indivíduos serem assintomáticos, cerca 

de um terço desenvolve claudicação intermitente. Entretanto, quantitativamente apenas 5% a 

10% dos indivíduos evoluem para isquemia crítica do membro e risco de amputação. A 

importância da doença arterial obstrutiva periférica é por constituir um importante marcador 
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da aterosclerose isquêmica e do risco de complicações cardiovasculares e cerebrovasculares, 

como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral nos diabéticos, sendo a maior 

causa de morte e invalidez entre eles, principalmente do tipo 2. 

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) o reconhecimento precoce e o 

manejo adequado de neuropatia no paciente com diabetes é importante dentre outras razões, 

pois estima-se que 50% dos indivíduos com  polineuropatia simétrica distal, esta seja 

assintomática estando estes em risco de desenvolver uma lesão, principalmente pela baixa 

sensibilidade dos pés. A partir daí, percebe-se a importância do rastreamento precoce da 

polineuropatia simétrica distal através de investigação desde o momento do diagnóstico do 

diabetes e após esta avaliação inicial, pelo menos uma vez ao ano.  Para o MINISTÉRIO DA 

SAÚDE (2006) o reconhecimento precoce e o manejo da neuropatia diabética são 

importantes, por permitirem o início do tratamento específico em casos sintomáticos. 

Entretanto, não há um tratamento específico para a lesão neural. Seu tratamento requer o 

controle glicêmico, para evitar progressão da doença e analgesia.  

Segundo a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009), o glossário do 

Consenso Internacional sobre Pé Diabético define pé diabético como “infecção, ulceração 

e/ou destruição de tecidos moles associadas a alterações neurológicas e vários graus de 

doença arterial periférica (DAP) nos membros inferiores”. Estima-se que 25% dos indivíduos 

portadores de Diabetes Mellitus apresentem ulcerações ao longo da vida e 85% destas úlceras 

procedam a amputações. Apesar de grande parte das úlceras infectadas serem tratadas em 

ambulatórios, elas constituem 25% das admissões hospitalares nos Estados Unidos 

implicando em elevados custos. A polineuropatia distal, quando associada a 

comprometimento motor, pode levar a perda da propriocepção, do movimento articular e 

fraqueza muscular. Clinicamente, podem ser observadas deformidades como dedos em garra, 

proeminências de metatarsos e acentuação do arco.  

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) a amputação de pés e 

ulceração são conseqüências da neuropatia diabética e causas comuns e importantes 

incapacidade física em pessoas com diabetes. Reconhecimento precoce e tratamento dos 

fatores de risco pode prevenir ou retardar o aparecimento de tais complicações. Para o 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) alguns dos pontos importantes na prevenção de amputação 

de extremidades e úlceras de pés são: avaliar os pés dos pacientes atentando para história 

prévia de ulceração e amputação, identificar as dificuldades para o ideal cuidado com os pés, 

uso de calçados confortáveis e adequados, atentar para deformidades dos pés, evidência de 

neuropatia através do uso do monofilamento de 10g ou do diapasão de 128 Hz, sensações 
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táteis ou dolorosas e visualmente através de pele seca, calosidade, veias dilatadas ou 

referentes a isquemia incipiente; deformidades ou danos de unhas. 

Para AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2011) deve ser realizada avaliação 

psicológica, como parte permanente do tratamento do diabetes, pois problemas psicológicos 

podem prejudicar a capacidade do indivíduo nas práticas de autocuidado, comprometendo seu 

estado de saúde.  Além disso, de acordo com MARTINS (2002) a mulher diabética, em 

particular, pode sofrer de depressão em inúmeras fases da vida, como adolescência, 

menopausa, gestação. Segundo seu estudo, foi percebido a prevalência de depressão em 

58,7% das mulheres diabéticas na pós menopausa. Foi percebido também que neste grupo de 

mulheres, os valores de glicemia de jejum e hemoglobina glicada são maiores se comparados 

ao grupo de diabéticas não depressivas. Este pior controle metabólico evidencia o efeito 

negativo que a depressão exerce na aderência ao tratamento, acarretando num aumento do 

risco de complicações. Portanto, um tratamento paralelo da depressão pode ser importante 

para a melhor adequação a terapêutica do diabetes. 

A prevenção do diabetes é hoje uma prioridade de saúde pública e consiste segundo o 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), na prevenção dos fatores de risco para diabetes, como 

sedentarismo, obesidade e hábitos alimentares não saudáveis e na identificação e tratamento 

de indivíduos com risco elevado para desenvolver o Diabetes Mellitus (prevenção primária), 

em identificar casos de diabetes não diagnosticados (prevenção secundária) e no controle 

intensivo, visando a prevenção de complicações agudas e crônicas (prevenção terciária). Para 

a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) no caso da prevenção de doenças 

cardiovasculares no diabetes deve haver tratamento dos fatores de risco conhecidos, onde 

intervenções no controle da obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, sedentarismo e 

abandono ao tabagismo, além de evitar surgimento do diabetes, atuam na prevenção das 

doenças cardiovasculares. As causas modificáveis no estilo de vida do paciente com diabetes 

tipo 2 são principalmente alimentação inadequada e inatividade física. Vale ressaltar que 80% 

dos pacientes diagnosticados são obesos, sendo o controle do peso, através das medidas 

citadas, ainda mais importante nestes casos. 

No estudo realizado por COLTRO (2009 p.609) com indivíduos participantes de um 

evento de saúde em São Paulo, cerca de um terço dos indivíduos relataram não ter acesso a 

informações relativas aos riscos cardiovasculares. Observando a necessidade de campanhas de 

educação em saúde, visando à redução de complicações do diabetes. Ainda segundo o autor, a 

idade avançada e um maior índice de massa corporal, aumentaram as chances de hipertensão 

arterial e Diabetes Mellitus e por estes serem importantes componentes da Síndrome 
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Metabólica, que aumenta os índices de mortalidade cardiovascular em 2,5 vezes. Por isso, 

para MATOS et al (2004 p.4) é necessário que sejam criados programas de saúde com caráter 

preventivo, com enfoque na mudança do estilo de vida com a finalidade de sensibilizar o 

indivíduo para questões referentes a melhoria da sua saúde.  

No estudo descrito por JUAREZ, GALLEGOS e FLORES (2007 p. 23) realizado com 

filhos de diabéticos no nordeste do México, foi percebido que parte importante dos 

participantes não tinha intenção de alterar seu padrão alimentar para padrões adequados e 

também não pretendiam praticar qualquer atividade física nos próximos seis meses.  Sendo 

percebido que para eficácia do tratamento deve haver a disposição para realizá-lo. É 

necessário explicar aos indivíduos as conseqüências e complicações do comportamento 

inadequado, com o objetivo de conscientizar o indivíduo e sua família. Portanto para o 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) afirma que promover a educação ao indivíduo diabético é 

um elemento fundamental no tratamento, visando o desenvolvimento de habilidades para o 

autocuidado com capacitação do indivíduo e facilitação de conhecimento para melhora do 

quadro clínico. 

Em 1985, foi implantado o Grupo de diabéticos do HUAP, quando uma equipe de 

médicos, enfermeiras, nutricionistas e um assistente social, resolveram se unir para trabalhar 

com esta clientela de modo mais participativo, através de um grupo educativo, visto a 

crescente demanda ambulatorial desta clientela2. De acordo com SABOIA e VALENTE 

(2010) atualmente, o Grupo Educativo do Cliente Diabético faz parte do Programa de 

Extensão Universitária intitulado “Educação em Saúde com Diabéticos: uma realidade no 

HUAP” e conta com a participação de 2000 clientes e uma equipe multiprofissional composta 

por enfermeiras docentes, assistenciais, enfermeiros residentes, além da colaboração de 

médicos endocrinologistas, médicos residentes, nutricionistas e assistente social, que atendem 

a clientela individual e coletivamente. São realizados encontros de grupo quinzenais com 

objetivo de estimular o cuidado de si, com vistas ao equilíbrio glicêmico e consequente 

diminuição de complicações e internações; realização de atividades educativas em grupo; 

além de promover um fortalecimento do campo de ensino teórico-prático para estudantes, 

enfermeiros assistenciais e professores, dentre outros. Para JESUS et al (2010) o “Grupo dos 

Diabéticos” contribui para aprimorar não apenas o conhecimento dos pacientes a respeito de  

_____________ 

2. SABÓIA, Vera Maria - A mão dupla do poder: a enfermeira e os idosos no grupo dos diabéticos do HUAP-UFF. Editora: 
EDUFF. Niterói, 1997.  
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sua patologia, mas na formação de vínculos entre eles e também com os profissionais de 

saúde. Ainda segundo o autor, o profissional enfermeiro tem na educação um dos pilares da 

terapêutica a ser instituída, estratégia fundamental no tratamento com o cliente e importante 

arma na busca a uma melhor qualidade de vida.  

 

2.4 A inserção da mulher climatérica e a política de saúde no Brasil: a importância do 

cuidado da enfermagem 

Visando a melhoria da qualidade de vida da mulher no climatério foi criado pelo 

Ministério da Saúde, o “Manual Atenção Integral à Saúde da Mulher no 

Climatério/Menopausa” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) que possui diretrizes importantes 

que orientam os profissionais de saúde para atenção integral e humanizada, considerando as 

diversidades e especificidades da mulher. 

  A saúde da mulher no Brasil foi incorporada às políticas nacionais no início do século 

XX, a partir da década de 70, com uma concepção mais restrita que se limitava, 

principalmente, à saúde materna. Na década de 80, houve o lançamento do documento 

“Assistência Integral a Saúde da Mulher: bases de ação programática”, que serviu de apoio 

para o “Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher” elaborado pelo Ministério da 

Saúde publicado em 1984, o que representou uma ruptura com o modelo de atenção materno-

infantil até então desenvolvido. A partir daí, iniciou-se atividades voltadas para a saúde da 

mulher no climatério em alguns estados da federação. E com isso, em 1994 foi lançada a 

Norma de Assistência ao Climatério. 

Em 1999, a Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde incorporou em 

seu planejamento atenção à mulher acima de 50 anos, porém nenhuma ação específica foi 

implementada. Somente em 2003, foi realizada a decisão política de iniciar ações de saúde 

para este grupo de mulheres e a partir daí foi incluído um capítulo específico sobre esse tema 

na “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes” com o 

objetivo de implementar a atenção a este grupo em nível nacional. 

Para FERNANDES, BACARAT e LIMA (2004) o número de mulheres que se 

encontram no climatério e não conhecem ou não identificam a maior parte das alterações 

hormonais, fisiológicas e/ou emocionais que ocorrem nesse período, é considerável o que 

agrava o seu estado de instabilidade físico e emocional. Para FERNANDES et al (2005) a 

educação em saúde no climatério visa preparar a mulher para a menopausa, fornecendo 

informações adequadas e realistas minimizando os impactos negativos e aumentando a 

sensação de bem-estar. 
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Segundo FERNANDES (2003) é possível que a mulher seja preparada desde a 

infância para uma vida saudável para quando chegar ao climatério e senectude, ao abordarmos 

estratégias que visem à prevenção e manutenção da saúde. De acordo com o MINISTÉRIO 

DA SAÚDE (2008), para isso, é necessário que haja investimentos para ações em educação 

em saúde, considerando os aspectos sociais e culturais de cada mulher e de grupos 

populacionais, para o fornecimento de informações acerca de hábitos saudáveis com 

orientações dietéticas, atividade física direcionada, estímulo ao autocuidado e realização de 

exames preventivos.  

Para VALENÇA e GERMANO (2010) há uma carência de políticas públicas voltadas 

para saúde da mulher nesta fase de suas vidas, mesmo havendo uma variedade de morbidades 

que podem acometê-las, sendo um relevante impacto de saúde pública. É, portanto, 

fundamental o papel do profissional de saúde neste processo de esclarecimento, não sendo sua 

função somente prevenir ou amenizar os sintomas e sinais do climatério, mas de fortalecer o 

auto cuidado. BONFIM et al (2009) afirma que o enfermeiro do século XXI tem um papel 

importante, voltado principalmente para prevenção e não como o habitual caráter curativo. 

Além disso, para FERNANDES (2008) compreender os aspetos biológicos e fisiopatológicos 

não esgota os fenômenos de saúde e doença, é importante entender o que eles representam em 

cada indivíduo que os vivencia.  Para LANDERDAHL (2002) o trabalho da enfermagem 

envolve vigilância epidemiológica dos fatores de risco cardiovascular, promovendo atividades 

de educação em saúde, visando o autocuidado e promovendo a saúde. 

Para PIAZZA, DELORENZI e SALITOTO (2005) a educação em saúde visando à 

melhoria da qualidade de vida é a ferramenta mais barata e eficaz para o profissional de saúde 

junto à mulher no climatério. Fazer com que a comunidade entenda os fenômenos de saúde-

doença contribui diretamente para a redução dos riscos e mudanças no comportamento de 

risco. No que diz respeito às doenças cardiovasculares, orientar quanto à dieta, atividade física 

regular, combate ao tabagismo e o controle clínico periódico são fundamentais. 

No estudo de OLIVEIRA, JESUS e MERIGHI (2008) foi criado em uma unidade de 

saúde de Juiz de Fora (MG) um grupo de climatério. Lá, as mulheres puderam trocar 

experiências e ter uma maior compreensão da fase vivenciada. Uma das principais queixas foi 

em relação à sexualidade, evidenciada por queixas relacionadas à baixa autoestima, 

incompreensão do parceiro, ressecamento vaginal, diminuição da libido e falta de diálogo. 

Nos estudos de VALENÇA e GERMANO (2010) muitas mulheres relatam insônia e a 

intensificação de instabilidade, ansiedade, depressão, perda de concentração e memória. 



40 

 

Entretanto para VIGETA (2007) são poucos os estudos que tratam dos fatores que interferem 

no padrão de sono irregular relatado principalmente no período pós-menopausa. 

  Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) a prevenção de doenças cardiovasculares é 

necessária e importante para a redução dos agravos. Inicialmente, devem-se identificar os 

indivíduos que possuem risco potencial para doenças cardiovasculares e através de medidas 

educativas, promoverem o controle dos fatores de risco; tratar os indivíduos com risco já 

instalado ( como hipertensos e diabéticos, por exemplo) e por fim, evitar complicações 

provenientes destes agravos. Além disso, é preciso identificar os fatores de risco e mensurar 

os risco de cada um deles além dos potenciais sinergismos e assim adotar medidas 

terapêuticas adequadas. A redução no peso corporal e mudança no estilo de vida trazem aos 

indivíduos efeitos positivos referentes à redução no seu risco cardiovascular.  
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Caminho Metodológico  
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3.1 Caracterização do estudo 

Este é um estudo documental de caráter exploratório e descritivo. 

Para CERVO E BERVIAN (2002, p.66) na pesquisa documental são investigados 

documentos para “descrever e comparar usos e costumes, tendências e outras características”. 

Segundo SEVERINO (2007, p.122-124) documentação é “toda forma de registro e 

sistematização de dados, informações, colocando-os em condições de análise por parte do 

pesquisador. (...) no contexto da realização de uma pesquisa, é a técnica de identificação, 

levantamento, exploração de documentos fontes do objeto pesquisado e registro das 

informações retiradas nessas fontes e que serão utilizadas no desenvolvimento do trabalho”. 

Ainda segundo o autor, a pesquisa documental tem “como fonte documentos no sentido 

amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas, sobretudo de outros tipos de 

documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os 

conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria prima, 

a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise”.   

Para FIGUEIREDO (2004, p.103 – 105) as pesquisas exploratórias são aquelas que 

tem a intenção de explicitar determinado tema, proporcionado maior familiaridade com o 

mesmo. Enquanto que pesquisas descritivas tem por finalidade descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou mesmo estabelecer uma relação entre as variáveis 

coletadas através de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

 

3.2 Coleta de dados 

Foi realizada coleta de dados através de um instrumento de coleta de dados 

(APÊNDICE I) elaborado pelas pesquisadoras, no período de 01 março a 20 maio de 2011. A 

análise documental se deu em 31 prontuários de mulheres diabéticas em acompanhamento no 

referido ambulatório, no presente ano. Entretanto, por falta de registro de dados importantes 
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para esta pesquisa, principalmente referentes ao climatério, somente 15 prontuários  

continham tais informações. 

3.3 População e amostra 

Foram selecionados 15 (quinze) prontuários de mulheres diabéticas e climatéricas em 

acompanhamento no Ambulatório de Diabetes do Hospital Universitário Antônio Pedro/ UFF, 

em Niterói-RJ.  

A amostra foi constituída por conveniência, pois “pode-se minimizar o voluntarismo e 

outros tipos de viés de seleção, arrolando-se consecutivamente todas as pessoas acessíveis e 

que atendam os critérios de entrada”. (HULLEY, 2008.p.50) 

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão e exclusão:  

• Critérios de inclusão:  

- paciente cadastrado e em acompanhamento na Clínica de Diabetes do HUAP/UFF; 

- mulheres climatéricas; 

-  ≥ 40 anos; 

• Critérios de exclusão:  

- paciente não cadastrado na Clínica de Diabetes do HUAP/UFF; 

Os dados referentes à identificação do paciente, o climatério, diabetes e doenças 

cardiovasculares serão armazenadas em planilha do Microsoft Excel e, posteriormente 

categorizados e tabulados. 

 

3.4 Análise e interpretação dos dados 

Para discussão dos dados encontrados foi utilizada uma análise documental que de 

acordo com BARDIN (1997, p.45-46) através de um conjunto de operações é possível 

representar o conteúdo de um documento de forma diferente, mais condensada. 

 A codificação foi realizada a partir da classificação e do agrupamento em categorias, 

para deposição em tabelas para facilitar a verificação das inter-relações entre os resultados. 

Posteriormente, os dados foram analisados estatisticamente. 

           Os dados não encontrados nos documentos foram citados como dados faltantes, através 

de expressões como “não encontrados”, “não”, ou “não se aplica” dependendo da categoria de 

análise. 
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3.5 Aspectos éticos da pesquisa 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

do Hospital Universitário Antônio Pedro, sob protocolo 008/11. (CAAE: 0009.0.258.000-11).  

(ANEXO I) 

É conveniente esclarecer que não existe nenhum tipo de teste, de matéria, produto de 

técnica adotado nesta pesquisa. Quanto aos dispositivos adotados para sua proteção, enquanto 

participante, a saber: anonimato de suas identidades e sigilo. 
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Análise dos Dados 
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De acordo com o estudo realizado por SABOIA e VALENTE (2010) a maioria dos 

indivíduos participantes do grupo de diabéticos do Hospital Universitário Antônio Pedro 

possui idade igual ou superior a 60 anos, fazem uso de insulina e possuem diagnóstico de 

diabetes tipo 2. São homens e mulheres aposentados ou desempregados, donas-de-casa de 

classe social média baixa e baixa, moradores do município de São Gonçalo ou de bairros da 

periferia de Niterói.  

A população estudada foi de 15 (quinze) mulheres, com idades entre 40 e 79 anos. A 

média de idade encontrada foi de 61,2 anos. Entre a faixa etária de 40-49 anos foram 13,34%; 

entre 50-59 anos, 33,33%; entre 60-69 anos, 33,33%; entre 70-79 anos, 20%, conforme o 

ilustrado na tabela abaixo (Tabela 1). 

 

Tabela 1– A população estudada, de acordo com a faixa etária. 

 Idade   

40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

13,34% 33,33%  33,33% 20% 

Fonte: Prontuários do ambulatório de diabetes do HUAP 
 

4.1 Principais características do climatério na população estudada 

Acerca da data idade da menarca a média de idade foi de 12,6 anos. No estudo 

realizado por ROMAN et al (2009), com meninas de 10 (dez) a 17 (dezessete) anos a média 

de idade foi de 12,2 anos. Sendo percebido uma redução gradativa na idade da menarca, com 

o passar dos anos, como o sugerido pelos autores.  

Em relação às características de climatério e menopausa, 13,33% das mulheres não 

haviam atingido a menopausa, estando entre 40 e 45 anos. Para FERNANDES, BACARAT e 

LIMA (2004) a pré-menopausa normalmente tem início aos 40 anos, onde há uma redução na 

fertilidade da mulher. A perimenopausa se inicia dois anos antes da última menstruação e vai 
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até um ano depois, ou seja, até o início da menopausa. O restante das mulheres do presente 

estudo, ou seja, 86,67% das mulheres já haviam passado pela menopausa, estando no período 

pós menopausa, que ainda de acordo com os autores, acontece logo após a menopausa ser 

identificada (após 12 meses sem menstruar).  

De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008) a menopausa corresponde ao 

“último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de passados 12 meses da sua ocorrência, 

acontece geralmente em torno dos 48, 50 anos”. A média de idade em que as mulheres 

atingiram a menopausa, no presente estudo, foi 49,53 anos. A média de anos entre menarca e 

menopausa, ou seja, o período de vida reprodutiva da mulher de 36, 84 anos. 

Os sinais e sintomas do climatério, dentre outros, são os fogachos ou ondas de calor, 

artralgia e mialgia, insônia e redução na libido, além destes foram encontrados dados 

significativos referentes à depressão e osteoporose. 

 

4.1.1 Ondas de Calor ou Fogachos 

Segundo FERNANDES et al (2003) as ondas de calor ou fogachos são sensações 

transitórias, repentinas que podem ir de aquecimento ao calor intenso, podendo aumentar a 

temperatura de 1 à 7°C. Caracteriza-se por se espalhar por todo corpo, em particular pela 

parte superior e face, podendo ocorrer a qualquer hora do dia, inclusive durante o sono, 

provocando suores noturnos. Normalmente, eles cessam sem que seja necessário qualquer 

tratamento. 

Ainda de acordo com o autor, os fogachos são muito freqüentes na perimenopausa, 

acometendo cerca de 75% das mulheres. Nos prontuários analisados, 80% das mulheres 

referiram sentir as clássicas “ondas de calor” durante o climatério. Sendo mais significativo 

na faixa etária dos 70 -79 anos, onde foram 100% das mulheres referiram tais características, 

como mostra a tabela a seguir (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Os fogachos decorrentes do climatério, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Fogachos ou “ondas de calor” 50% 80%  80% 100% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
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4.1.2 Insônia 

De acordo com SOUZA, ALDRINGHI e FILHO (2005) há uma relação entre a 

diminuição da qualidade do sono e a menopausa, principalmente em mulheres pós menopausa 

cirúrgica e na perimenopausa, onde a sintomatologia do climatério é usualmente mais intensa. 

Portanto o fator qualidade do sono e insônia deve ser investigado neste grupo de mulheres. 

 Para VALENÇA e GERMANO (2010) existem poucos estudos conclusivos acerca da 

insônia e também dos distúrbios psíquicos no climatério, onde parte dos autores relaciona a 

insônia às alterações endócrinas e não apenas à fatores psicológicos. No estudo realizado por 

VALENÇA E GERMANO (2010) com mulheres com idades entre 45 e 59 anos, 48% delas 

referiram insônia e dos prontuários analisados 53,33% referiram insônia, no período de 

climatério. De acordo com a tabela abaixo (Tabela 3), referente a ocorrência de insônia 

durante o climatério, a faixa etária onde este dado foi mais significativo foi de 70-79 anos, 

onde 100% das mulheres referiram insônia.  

 

Tabela 3 – A insônia, como característica do climatério, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Insônia 50% 40%  40% 100% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

 

4.1.3 Alterações na Libido 

Para FERNANDES (2003) “a sexualidade é definida como um dos pilares da 

qualidade de vida, sendo cada vez mais valorizada sua abordagem quando se propõe tratar 

pacientes climatéricas”. Com a chegada do climatério há uma mudança na resposta sexual da 

mulher, que se torna mais lenta e menos intensa devido à diminuição do estrogênio, o que não 

quer dizer que seja menos prazerosa e satisfatória. O hipoestrogenismo pode levar a reações 

atróficas, que levam a um ressecamento vulvovaginal dificultando a penetração, provocando 

dor durante a relação sexual, dispauremia. Seu tratamento inespecífico, pode ser o uso de 

lubrificantes a base de água e específico, a Terapia de Reposição Hormonal. Segundo o autor, 

grande parte das mulheres perde o interesse sexual por problemas psicossocioculturais e não 

por deficiência hormonal, apesar deste apresentar importância na mudança do comportamento 

sexual feminino. Houve dificuldade em encontrar dados referentes à libido feminina durante o 
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climatério, nos prontuários analisados. Nenhuma das mulheres referiu redução na libido, após 

a menopausa, entretanto por se tratar de uma questão referente a sua sexualidade, pode ter 

havido certo desconforto ao mencionar tal aspecto com os profissionais de saúde. 

4.1.4 Artralgia e Mialgia 

De acordo com o estudo realizado por VALENÇA E GERMANO (2010) com 

mulheres climatéricas 74% referiu artralgias/mialgias relacionando-as com o climatério e no 

presente estudo 53,33% dos prontuários possuíam tal referencia. Por faixa etária este número 

foi mais significativo entre mulheres com idades de 60 a 69 anos, onde 80% delas fizeram a 

mesma menção, como mostra a tabela a seguir (Tabela 4). 

Tabela 4 – A artralgia/mialgia, no climatério, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Artralgia / Mialgia 
50% 40%  80% 66,67% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

4.1.5 Depressão 

No estudo de MARTINS et al (2002) foi percebido a prevalência de depressão em 

58,7% das mulheres diabéticas na pós menopausa. Nos prontuários analisados 20% das 

mulheres possuíam diagnósticos e faziam tratamento medicamentoso para depressão, estando 

principalmente entre as faixas etárias entre 50-59 e 70-79 anos onde em ambas correspondeu 

a 66,67% das mulheres, como ilustrado na tabela a seguir (Tabela 5). Ainda de acordo com 

MARTINS et al (2002) foi percebido que no grupo estudado, de mulheres diabéticas, na pós 

menopausa e depressivas os valores de glicemia de jejum e hemoglobina glicada são maiores, 

se comparados ao grupo de diabéticas não depressivas. Este pior controle metabólico 

evidencia o efeito negativo que a depressão exerce na aderência ao tratamento, acarretando 

num aumento do risco de complicações. Portanto, um tratamento paralelo da depressão pode 

ser importante para a melhor adequação a terapêutica do diabetes.  
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Tabela 5 – A depressão no climatério, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Depressão - 66,67%  - 66,67% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

4.1.6 Osteoporose 

Foram encontrados registros de osteoporose em 6,67% das mulheres deste estudo. 

FERNANDES et al  (2003) afirma que a osteoporose é uma síndrome que se 

caracteriza por fragilidade esquelética, baixa massa óssea e qualidade óssea alterada. Segundo 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008) afeta indivíduos de maior idade, de ambos os sexos, 

principalmente mulheres após a menopausa. Para FERNANDES et al (2003) é uma doença 

“silenciosa” já que suas primeiras manifestações ocorrem quando houve perda de cerca de 

30% a 40% da massa óssea, associando-se a fraturas de coluna e quadril. Para MINISTÉRIO 

DA SAÚDE (2008), no Brasil, 10 milhões de pessoas sofrem com a osteoporose e 24 milhões 

de pessoas terão fraturas a cada ano, onde 200.000 indivíduos morrerão como conseqüência 

direta de suas fraturas.   

Para MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008) a formação óssea adequada depende dos 

fatores genéticos, mas também da ingestão de cálcio, exposição ao sol, prática de atividades 

físicas durante toda vida, especialmente durante a puberdade. Entretanto, no climatério, as 

mulheres podem apresentar uma diminuição acelerada da massa óssea e após a menopausa 

esta redução pode ser até 10 vezes maior do que a observada no período de pré-menopausa. 

Para FERNANDES et al (2003) durante a vida, o osso está em contínua renovação, com 

remoção do osso velho por osso novo, o que é chamado de remodelação óssea. Quando há 

remoção e o osso é completamente substituído, a resistência óssea é mantida. Entretanto, 

como afirma MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008), quando ocorre um desequilíbrio neste 

processo de remodelação, predominando a reabsorção óssea, há redução da massa óssea. 

Vários fatores interferem neste processo, sendo os nutricionais e hormonais os de maior 

importância. 

Para FERNANDES et al (2003), se não tratada, a osteoporose pode ser uma doença 

extremamente dolorosa, desfigurante, incapacitante, com importante repercussão sobre a 

qualidade de vida dos pacientes. Cerca de 12% dos pacientes com fraturas de quadril morrem 
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após três meses, 50% morre um ano depois e dos pacientes que sobrevivem, cerca de 50% dos 

que se recuperam  podem perder sua liberdade, tornando-se dependentes do Estado e de seus 

familiares. Basicamente, o tratamento da osteoporose inclui dieta, atividade física, exposição 

solar, além das medidas preventivas de quedas e uso de medicamentos.  

 

4.1.7 Utilização da Terapia de Reposição Hormonal 

De acordo com FERNANDES (2008) em 1966, o Dr. Robert Wilson lançou o livro 

“Feminine Forever”, onde era valorizado o uso da Terapia de Reposição Hormonal para o 

tratamento da “tragédia da menopausa”, levando à mulher o elixir da juventude que teria o 

poder de retardar o envelhecimento. Atualmente, a Terapia de Reposição Hormonal (TRH) 

tem sido amplamente indicada para os sintomas clássicos da diminuição ou ausência do 

estrogênio, como os sintomas vasomotores e urogenitais, aonde vêm obtendo êxito. De acordo 

com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008) “atualmente, a TH (Terapia Hormonal) não deve 

mais ser iniciada com o objetivo de prevenção primária ou secundária de doença 

cardiovascular.” O mesmo é dito em relação à osteoporose por existem outras condutas com 

resultados bastante satisfatórios. Para FERNANDES et al (2008) ainda são necessários 

estudos mais aprofundados visando o esclarecimento de muitas questões relacionadas ao seu 

uso e a proteção cardiovascular. Dos prontuários analisados, 20% das mulheres realizaram 

Terapia de Reposição Hormonal em algum momento do climatério, correspondendo a 60% 

das mulheres entre as idades de 60-69 anos, como ilustrado na tabela a seguir. (Tabela 6). Do 

estudo realizado por VALENÇA e GERMANO (2010) com mulheres climatéricas, 26% das 

mulheres faziam uso da Terapia de Reposição Hormonal, sendo este baixo percentual 

justificado pelas contradições existentes, acerca da eficácia e segurança deste tipo de terapia. 

Para as mulheres que não desejam iniciar a terapia hormonal ou nos casos onde há contra-

indicação, há alternativas com medicação não hormonal ou não medicamentosa. 

 

Tabela 6 – O uso da Terapia de Reposição Hormonal, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

TRH - - 60% - 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
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Como mencionado anteriormente, o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008) afirma que a 

terapia hormonal não deve ser iniciada com o objetivo de prevenção primária ou secundária 

de doença cardiovascular, mas se for esta a terapia escolhida, não deve substituir as condutas 

amplamente conhecidas de prevenção aos agravos à mulher no climatério, como prática 

regular de exercícios e dieta balanceada. 

Para FREITAS (2005), de forma ideal, a Terapia de Reposição Hormonal deveria 

oferecer todos os benefícios em termos de remissão dos sintomas, aumento da densidade 

mineral óssea, proteção cardiovascular, manutenção da libido, do trofismo urogenital, sem 

acarretar efeitos deletérios relacionados ao aumento do risco do câncer de mama, câncer de 

endométrio e acidentes tromboembólicos, entretanto até o momento, não há uma droga com 

todas as propriedades citadas.  

 

4.2 Principais características do Diabetes Mellitus na população estudada 

 De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), 90% dos casos de Diabetes 

Mellitus são do tipo 2, anteriormente conhecido como adulto.  Para a SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES (2009) o Diabetes Mellitus tipo 1, tem seu aparecimento e 

aumento particularmente na população de crianças menores de cinco anos de idade. Já o 

Diabetes Mellitus tipo 2 pode ocorrer em qualquer idade, mas geralmente seu diagnóstico 

acontece após os 40 anos de idade. Em relação ao Diabetes Mellitus, dos prontuários 

analisados 100% das mulheres possuíam diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. De acordo 

com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) estima-se 11% da população igual ou superior a 40 

anos tenha diagnóstico de Diabetes Mellitus, cerca de cinco milhões e meio de portadores. 

Em relação ao tempo de diagnóstico, 73,34% das mulheres possuíam diagnóstico de 

Diabetes Mellitus há mais de 10 anos, entre 6-10 anos de diagnóstico foram 13,33% e com 

menos de cinco anos de diagnóstico, 13,33%.  De acordo com a tabela abaixo (Tabela 7), 80% 

das mulheres de 50-59 anos e 60-69 anos, possuíam diagnóstico de Diabetes Mellitus, há mais 

de 10 anos. Entre 70-79 anos, 33,33% das mulheres possuíam diagnóstico de diabetes entre 6 

e 10 anos e 50% das mulheres entre 40-49 anos diagnóstico há menos de 5 anos. 
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Tabela 7 – O tempo de diagnóstico do diabetes, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

Tempo de diagnóstico 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

1-5 anos    50%       -     20%     - 

6-10 anos - 20%  - 33,33% 

>10 anos 50% 80% 80% 66,67% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

 Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) o tratamento do Diabetes Mellitus consiste 

no controle glicêmico visando à prevenção das complicações agudas e crônicas. O tratamento 

visa controlar a glicemia para diminuir os riscos de complicações.  

No diabetes tipo 1, o tratamento consiste na administração de insulina, juntamente 

com uma dieta balanceada e a prática regular de exercícios físicos. De acordo com a 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009), no caso do Diabetes Mellitus tipo 2, a 

adoção de dieta hipoglicêmica e atividade física diária favorecem o controle da glicemia, 

muitas vezes dispensando a medicação ou retardando o aparecimento da doença. 

Normalmente, não há necessidade de administração de insulina visando prevenção de 

cetoacidose diabética, como no diabetes tipo 1 e sim o controle dos níveis glicêmicos. Das 

mulheres do estudo, 100% delas faziam tratamento utilizando insulina juntamente com 

hipoglicemiante oral. Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), com o passar dos anos, 

os pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 podem necessitar de tratamento farmacológico e até 

mesmo de insulina, já que há uma tendência das células beta do pâncreas progredirem para 

um estado de falência parcial ou total. O que não faz com que as alterações no estilo de vida 

percam sua importância. 

 4.2.1 Comorbidades do Diabetes Mellitus 

De acordo dom o MINISTERIO DA SAÚDE (2006): 

“A história natural do diabetes é marcada pelo aparecimento de complicações 
crônicas, geralmente classificadas como microvasculares – retinopatia, nefropatia e 
neuropatia – e macrovasculares – doença arterial coronariana, doença 
cerebrovascular e vascular periférica. Todas são responsáveis por expressiva 
morbimortalidade, com taxas de mortalidade cardiovascular e renal, cegueira, 
amputação de membros e perda de função e qualidade de vida muito superior a 
indivíduos sem diabetes”. 
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O MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) afirma que de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (1997) após 15 anos de doença, 2% dos indivíduos acometidos estarão 

cegos e 10% terão deficiência visual grave, 30 a 45% terão algum grau de retinopatia, 10 a 

20%, de nefropatia, 20 a 35%, de neuropatia e 10 a 25% terão desenvolvido doença 

cardiovascular. Dos prontuários analisados, 80% das mulheres possuíam alguma comorbidade 

documentada.  

 

4.2.1.1 Retinopatia diabética 

Segundo a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) a retinopatia 

diabética é a principal causa de cegueira em pessoas em idade produtiva (16-64 anos). No 

presente estudo, realizado com mulheres entre 40-79 anos, a prevalência de retinopatia foi de 

46,67%. De acordo com a tabela abaixo (Tabela 8) referente à prevalência de retinopatia, de 

acordo com a faixa etária, entre 40-79 anos, 46,67% das mulheres apresentaram diagnóstico 

de retinopatia. 

 

Tabela 8 – A retinopatia diabética, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Retinopatia 50% 40%  60% 33,33% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

Para SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) a retinopatia diabética é 

uma complicação tardia e comum nos diabéticos, normalmente após 20 anos da doença. De 

acordo com os prontuários analisados, 85,71% das mulheres que possuíam diagnóstico de 

retinopatia, apresentavam Diabetes Mellitus há mais de 10 anos. A retinopatia acomete mais 

de 90% dos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 60% dos pacientes com Diabetes 

Mellitus tipo 2, muitos deles com formas avançadas de retinopatia e ainda assintomáticas. No 

caso do Diabetes Mellitus tipo 2, em locais onde há um bom acesso a serviços de saúde, 

estima-se que 38% possuam retinopatia no momento do diagnóstico. 

Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) o controle da glicemia a níveis próximos 

aos normais e da pressão arterial é efetivo na redução da progressão da retinopatia. De acordo 

com a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) o estudo realizado pela Diabetes 

Control and Complications Trial (DCCT) demonstrou que a terapia insulínica intensiva, 



55 

 

visando o controle glicêmico adequado, reduziu em 76% o risco de surgimento da retinopatia 

e 54% nos indivíduos que já tinham sinais dessa complicação. Para a SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES (2009) há redução de cegueira e perda visual em casos onde 

haja detecção precoce, desde que as alterações irreversíveis ainda não estejam presentes. 

4.2.1.2 Nefropatia diabética 

Dos prontuários analisados, não foram encontradas evidências de nefropatia diabética. 

Entretanto, de acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), a nefropatia diabética é uma 

complicação comum e devastadora em pacientes com diabetes, com uma freqüência pouco 

inferior a retinopatia. Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) se associa a 

um importante aumento da mortalidade, sendo considerada a principal causa de insuficiência 

renal crônica nos pacientes que estão ingressando em programa de diálise.  

 

4.2.1.3 Neuropatia diabética 

Para o MINISTÉRIO DA SÁUDE (2006)  
“a neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes, compreendendo 
um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico 
sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximal 
ou distal, de instalação aguda ou crônica, de caráter reversível ou irreversível, 
manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos dramáticos”.  

 

 No presente estudo 20% das mulheres possuíam diagnóstico de neuropatia diabética.  

Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) distúrbios neurológicos podem 

ser detectados desde o momento do diagnóstico em pacientes com DM do tipo 2, enquanto 

nos pacientes diabéticos do tipo 1, geralmente surge cinco ou mais anos após o diagnóstico. É 

possível que essa prevalência possa aumentar significativamente, chegando a valores 

próximos a 100% de acometimento, quando se utilizam métodos diagnósticos de maior 

sensibilidade, como os eletrofisiológicos. Dos prontuários analisados, 66,67% das mulheres 

com diagnóstico de neuropatia diabética, possuíam diagnóstico de Diabetes Mellitus há mais 

de 10 anos e 33,33% diagnóstico de diabetes há menos de cinco anos.  

Além disso, 40% das mulheres entre 60-69 anos e 33,33% das mulheres com idades 

entre 70-79 anos possuíam diagnóstico de neuropatia diabética, como ilustrado na tabela a 

seguir (Tabela 9) e ainda de acordo com a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABERES 

(2009) estima-se que esteja presente em 50% dos pacientes acima de 60 anos. 
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Tabela 9 – A neuropatia diabética, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Neuropatia - -  40% 33,33% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

De acordo com os prontuários analisados, 33,33% referiam redução da sensibilidade 

dos pés, sendo mais freqüente na faixa etária entre 70-79 anos, onde foram encontrados 

66,67% das mulheres, como ilustrado na tabela a seguir. (Tabela 10). A falta de relato de 

paresia em membros não exclui a neuropatia, já que alguns pacientes evoluem diretamente 

para perda total de sensibilidade.  

 

Tabela 10 - Relatos de diminuição na sensibilidade dos pés, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Redução na sensibilidade dos pés 50% 20%  - 66,67% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

 A polineuropatia simétrica distal ou polineuropatia diabética periférica é um fator 

importante para originar úlceras em membros inferiores, afetando 30% dos pacientes em 

atendimento clínico hospitalar. A doença arterial obstrutiva periférica é um importante 

marcador de aterosclerose isquêmica e do risco de complicações cardiovasculares e 

cerebrovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral nos 

diabéticos, sendo a maior causa de morte e invalidez, principalmente no DM tipo 2. Sua 

prevalência é maior em pacientes diabéticos que nos não diabéticos e caracteriza-se pela 

obstrução aterosclerótica progressiva dos membros inferiores. Apenas 5% a 10% dos 

indivíduos evoluem para isquemia crítica do membro e risco de amputação.   

Segundo a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) o glossário do 

Consenso Internacional sobre Pé Diabético define pé diabético como “infecção, ulceração 

e/ou destruição de tecidos moles associadas a alterações neurológicas e vários graus de 

doença arterial periférica (DAP) nos membros inferiores”. Estima-se que 25 % dos indivíduos 

portadores de Diabetes Mellitus apresentem ulcerações ao longo da vida e 85% destas úlceras 



57 

 

procedam a amputações. No presente estudo 6,67% das mulheres apresentavam úlcera 

diabética, 100% com diagnóstico entre 1 a 5 anos da doença. 

Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) o reconhecimento precoce e o manejo da 

neuropatia diabética são importantes, por permitirem o início do tratamento específico em 

casos sintomáticos. Entretanto não há um tratamento específico para a lesão neural. Seu 

tratamento requer o controle glicêmico, para evitar progressão da doença e analgesia.  

Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) os grandes responsáveis pela prevalência e 

incidência do Diabetes Mellitus no mundo inteiro são os hábitos de vida pouco saudáveis, 

como alimentação desregrada, sedentarismo e sobrepeso. Adotar mudanças de estilo de vida 

reduziu 58% da incidência de diabetes em três anos. As principais alterações dizem respeito à 

redução de peso (5 a 10% do peso), através da atividade física e uma alimentação saudável e 

balanceada.  Além disso, estratégias não farmacológicas recomendadas também para o 

controle da pressão arterial, apresentam impacto positivo sobre a glicemia e o controle de 

lipídios sangüíneos. De acordo com a FERNANDES et al (2008 p. 7) alguns dos fatores de 

risco modificáveis que merecem atenção especial na prevenção de doença arterial coronariana 

nas mulheres após a menopausa são: o Diabetes Mellitus, hipertensão arterial, sedentarismo, 

dislipidemia, sobrepeso e tabagismo. Sendo percebida a importância das mudanças nos 

hábitos de vida, como alterações nos hábitos alimentares, realização de atividade física 

regularmente e abandono ao tabagismo.  

 

4.3 Fatores de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Para COLTRO et al (2009, p. 606) as doenças cardiovasculares são a principal causa 

de óbito no Brasil, o que corresponde a cerca de 30% dos óbitos nas diversas faixas etárias. 

Representando, portanto, a principal causa de gastos em assistência médica pelo Sistema 

Único de Saúde. Há um tipo de proteção feminina relacionado à produção do estrogênio 

contra doenças cardiovasculares e hipertensão durante a fase reprodutiva, porém com o 

advento da menopausa, a incidência de infarto agudo do miocárdio aumenta drasticamente e a 

pressão arterial tem seu aumento progressivo e mais intenso, se comparado aos homens. 

(FERNANDES, 2008). 

Para FREITAS (2004) há um aumento no risco de desenvolver uma doença 

cardiovascular após a menopausa, podendo ser cerca de duas a três vezes maior ao 

compararmos mulheres na mesma idade, fora da menopausa. Dos quinze prontuários  

analisados, 20% das mulheres apresentavam algum tipo de doença cardiovascular. 
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Correspondendo a 13,33% da população do estudo com diagnóstico prévio de IAM, 13,33% 

diagnóstico de angina.  De acordo com a tabela abaixo (Tabela 11) referente a prevalência de 

doenças cardiovasculares, de acordo com a faixa etária, 50% das mulheres na faixa etária 

entre 40-49 anos e 33,33% das mulheres entre 70-79 anos possuíam diagnóstico de angina. 

Em relação ao infarto agudo do miocárdio, 20% das mulheres entre 50-59 anos e 33,33% das 

entre 70-79 anos, possuíam este diagnóstico no período pós menopausa, como ilustrado na 

tabela a seguir. (Tabela 11) 

Segundo LAURETTI (2002) ao se listar as principais causas de morte na população 

feminina, o acidente vascular cerebral é a principal delas, a hipertensão arterial ocupa o 

sétimo lugar e a doença isquêmica do coração, o oitavo. No presente estudo, 6,67%  das 

mulheres apresentavam registro de diagnóstico de AVE.  

 

Tabela 11 – A prevalência de doenças cardiovasculares, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

IAM - 20%  - 33,33% 

Angina 50% - - 33,33% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

Para FERNANDES et al ( 2008) mulheres diabéticas e na pós menopausa são um 

subgrupo considerado de alto risco cardiovascular, favorecendo a prevalência de doenças 

cardiovasculares, como causa de óbitos e incapacidade funcional, principalmente pela 

associação com outros fatores de risco, como a obesidade, hipertensão arterial e dislipidemias. 

A prevenção de doenças cardiovasculares é uma forma importante para redução dos 

agravos. Inicialmente é necessário, identificar os indivíduos que possuem risco potencial para 

as doenças cardiovasculares, através de medidas educativas, tratar os indivíduos com risco já 

instalado (hipertensos e diabéticos, por exemplo) e por fim, evitar complicações provenientes 

destes agravos. Além disso, é importante além da identificação dos fatores de risco, mensurar 

o risco de cada um deles e os potencias sinergismos e assim adotar as medidas terapêuticas 

adequadas. A redução no peso corporal e mudança no estilo de vida traz aos indivíduos 

efeitos positivos referentes a redução no seu risco cardiovascular.   

Dos prontuários analisados, 26,67% não apresentaram qualquer alteração no estilo de 

vida, como alterações nos hábitos alimentares e realização de atividade física regularmente. 
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Como percebido na tabela abaixo (Tabela 12), esta característica foi encontrada em 40% das 

mulheres entre 50-59 anos.  

 

Tabela 12 – Não realização de mudanças nos hábitos de vida, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Sem alterações nos hábitos de vida - 40%  20% - 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

No estudo descrito por JUAREZ, GALLEGOS e FLORES (2007 p. 23) realizado com 

filhos de diabéticos no nordeste do México, foi percebido que parte importante dos 

participantes não tinha intenção de alterar seu padrão alimentar para padrões adequados e 

também não pretendiam praticar qualquer atividade física nos seis meses seguintes.  Sendo 

percebido que para eficácia do tratamento, deve haver a disposição para realizá-lo. É 

necessário explicar aos indivíduos as conseqüências e complicações do comportamento 

inadequado, com o objetivo de conscientizar o indivíduo e sua família.  

 

4.3.1 Hipertensão Arterial Sistêmica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, afetando a maioria dos 

pacientes com diabetes. A SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) afirma que o 

tratamento da hipertensão é importante tanto para prevenção de doenças cardiovasculares 

quanto reduzir a progressão da doença renal e retinopatia diabética. Para FERNANDES et al 

(2008) com o advento na menopausa a pressão tem seu aumento progressivo e mais intenso se 

comparado aos homens.  

De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), no Brasil, havia cerca de 17 

milhões de portadores de hipertensão arterial, sendo 35% da população de 40 anos ou mais. 

Uma grande preocupação mundial é que este número é crescente, com seu aparecimento cada 

vez mais precoce. Estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam 

portadoras. Dos prontuários analisados, 66,67 % das mulheres possuíam registrado em seus 

prontuários diagnóstico de hipertensão arterial, sendo mais prevalente entre 50-59 anos e 60-

69 anos, ambas faixas etárias com 80% das mulheres, como ilustrado na tabela abaixo (Tabela 

13) 
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Tabela 13 – A hipertensão arterial sistêmica, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Hipertensão Arterial Sistêmica - 80%  80% 66,67% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

De acordo com FERNANDES et al (2008, p.7 - 8) cerca de 80% das mulheres 

eventualmente desenvolverão hipertensão arterial na fase de menopausa e a sua incidência 

aumenta tanto com a idade quanto com o início da fase pós menopausa.  

Das mulheres deste estudo que possuíam diagnóstico de hipertensão arterial, 100% 

delas faziam tratamento com agentes anti-hipertensivos, como diuréticos, inibidores dos 

canais de cálcio, vasodilatadores e antagonistas do sistema renina-angiotensina, como 

preconizado pelo Ministério da Saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006)  

 

4.3.2 Diabetes Mellitus 

Para COLTRO et al (2009, p. 606) as doenças cardiovasculares são a principal causa 

de óbito no Brasil, o que corresponde a cerca de 30% dos óbitos nas diversas faixas etárias. 

Há um tipo de proteção feminina relacionado à produção do estrogênio contra doenças 

cardiovasculares, porém com o advento da menopausa, a incidência de infarto agudo do 

miocárdio aumenta drasticamente. (FERNANDES, 2008). Para FREITAS (2004) há um 

aumento no risco de desenvolver uma doença cardiovascular após a menopausa, podendo ser 

cerca de duas a três vezes maior ao compararmos mulheres na mesma idade, fora da 

menopausa. 

De acordo com a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) a maioria dos 

indivíduos com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, apresenta obesidade, hipertensão 

arterial e dislipidemia devendo haver intervenções que abranjam estas múltiplas 

anormalidades metabólicas, visando à prevenção de doenças cardiovasculares. A realização 

de atividade física, promove melhora do controle glicêmico, da redução da hemoglobina 

glicada, redução do peso corporal, melhora da autoestima e reduz o risco cardiovascular.  
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4.3.3 Dislipidemia 

Para a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) pacientes com Diabetes 

Mellitus tipo 2 podem possuir inúmeros fatores de risco associados para doenças 

ateroscleróticas, possuindo a dislipidemia, talvez, papel mais importante. Segundo o 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008, p.88) atualmente é sabido que hipercolesterolemia e o 

aumento dos triglicerídeos são importantes elementos para a aterosclerose e a doença 

coronariana. Dos prontuários analisados, 60% das mulheres deste estudo possuíam 

diagnóstico de dislipidemia. Entre 40-49 anos eram 100% e entre 50-59 anos, 80% como 

ilustrado na tabela abaixo (Tabela 14) 

 

Tabela 14 – A dislipidemia, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Dislipidemia 100% 80%  20% 66,67% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

4.3.4 Tabagismo 

Para FERNANDES (2008 p. 7) “o risco de morte por doença cardiovascular aumenta 

31% nas mulheres expostas ao tabaco no trabalho ou no lar, sendo este o principal fator de 

risco modificável de morbi-mortalidade cardiovascular. De acordo com CARLOS et al 

(2008), por sua variedade de substâncias químicas maléficas, como a nicotina e o monóxido 

de carbono, há vasoconstrição e aumento da resistência periférica com hipertensão arterial e  

taquicardia. O uso de tabaco aumenta cerca de duas a quatro vezes o risco de doença 

coronariana, em relação aos não fumantes. Em uma mulher na pós menopausa, o risco chega a 

seis vezes. 

No presente estudo foram encontradas 6,67% de mulheres tabagistas, havendo 

associação entre sedentarismo e dislipidemia nesta parcela da população. Entre a faixa etária 

de 50-59 anos são 20% das mulheres. Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) o abandono 

do tabagismo deve fazer parte da rotina de orientações ao paciente portador de Diabetes 

Mellitus. Dentre as mulheres que referiram ter parado de fumar foram 6,67%. Não havia 

referência ao tabagismo nos demais prontuários. 
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4.3.5 Sobrepeso e alterações nos hábitos alimentares 

De acordo com a WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO, 1998), obesidade 

pode ser definida, de forma resumida, como “o grau de armazenamento de gordura no 

organismo associado a riscos para a saúde, devido a sua relação com várias complicações 

metabólicas”. Referente ao sexo é percebido que as prevalências são semelhantes em ambos 

os sexos, porém há uma mudança nesse padrão a partir dos 40 anos, quando as mulheres 

apresentam prevalências duas vezes maiores que os homens. No presente estudo 26,67% das 

mulheres possuíam em seus prontuários registros de sobrepeso, sendo este dado mais 

significativo entre mulheres na faixa etária entre 70-79 anos, como ilustrado na tabela abaixo. 

(Tabela 15) 

 

Tabela 15 – O sobrepeso, de acordo com a faixa etária 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Sobrepeso 50% 20%  - 66,67% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

 Para FERNANDES (2008 p.8) há um aumento de peso na mulher durante o 

climatério relacionado à diminuição do metabolismo basal, redução da atividade física 

regular, aumento da ingesta calórica e depressão. No estudo de ORSATTI et al (2008), o 

sobrepeso e a obesidade estariam presentes em 77,1% das mulheres. No presente estudo, 

26,67% das mulheres possuíam sobrepeso. Para BAHIA et al (2000, p. 240) os hormônios 

sexuais têm papel importante nas concentrações de glicose, lipoproteínas, insulina e 

distribuição de gordura, sendo o  risco a saúde maior em mulheres na pós-menopausa com 

excesso de peso, mas principalmente com o excesso abdominal.  

Dos prontuários analisados, em 33,33% havia registros de alterações nos hábitos 

alimentares das mulheres, sendo mais evidente na faixa etária entre 70-79 anos, onde foram 

66,67% destas mulheres, como demonstrado na tabela abaixo (Tabela 16). Alterações nos 

hábitos alimentares em associação com atividade física foram evidenciadas em 20% das 

mulheres deste estudo. 
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Tabela 16 – As alterações nos hábitos alimentares, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Alterações nos hábitos alimentares - -  60% 66,67% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

 De acordo com o estudo realizado por VALENÇA e GERMANO (2010) com 

mulheres climatéricas, estas responderam que é importante reduzir a ingesta de carboidratos e 

gorduras ou seguir a dieta prescrita pela nutricionista, entretanto foi percebida a insuficiência 

de informações sobre uma alimentação saudável. Para FERNANDES et al (2008) a redução 

de peso afeta de maneira positiva os níveis de colesterol, pressão arterial e glicemia. Para o 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) pontos importantes, como quantidade energética ingerida 

e a quantidade de atividade física realizada, o fracionamento de refeições em 5 a 6 diárias,  o 

controle da quantidade de carboidratos ingeridos diariamente, ingestão de fibras presentes em 

alimentos como frutas, legumes, verduras, redução de gorduras na alimentação, evitar 

alimentos ricos em sacarose, consumir de maneira moderada os adoçantes não-calóricos 

(aspartame, stévia, sacarina). 

 

4.3.6 Atividade física x Sedentarismo  

Em relação à prática de atividade física pode-se afirmar que: 
“A prática regular de atividade física é indicada a todos os pacientes com diabetes, 
pois, melhora o controle metabólico, reduz a necessidade de hipoglicemiantes, ajuda 
a promover o emagrecimento nos pacientes obesos, diminui os riscos de doença 
cardiovascular e melhora a qualidade de vida. Assim, a promoção da atividade física 
é considerada prioritária”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) 

Dos prontuários analisados 40% referiram ser sedentárias, onde entre as mulheres na 

faixa etária entre 50-59 anos, este número foi de 60%. Como ilustrado na tabela a seguir. 

(Tabela 17) 

Tabela 17 – Relato de sedentarismo, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Sedentarismo - 60%  40% 33,33% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
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Para FERNANDES et al ( 2008, p.7 - 8) a atividade física, regular, de moderada 

intensidade, por no mínimo 30 minutos pode diminuir os risco de doenças cardiovasculares 

em até 40%. De acordo com a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (2009) a 

realização de atividade física, promove melhora do controle glicêmico, redução da 

hemoglobina glicada, redução do peso corporal, melhora da autoestima e reduz o risco 

cardiovascular. Dos prontuários analisados, 53,33% realizaram mudanças em relação à 

realização de atividade física regularmente e em associação com alterações nos hábitos 

alimentares foram 20% das mulheres.  

Tabela 18 – Realização de atividade física regular, de acordo com a faixa etária. 

Idade 

Idade 40-49 anos 50-59 anos 60-69 anos 70-79anos 

Atividade física 100% 40%  60% 33,33% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

Na faixa etária 40-49 anos, 50% das mulheres referiram realizar atividade física, e 

entre 60-69 anos, foram 60%, conforme ilustrado na tabela acima (Tabela 18). 

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) é preciso atentar para alguns pontos 

importantes quando se tratam de atividade física para o paciente com diagnóstico de diabetes, 

como cuidados com os calçados, evitando bolhas e calosidades, principalmente em indivíduos 

com redução da sensibilidade dos pés. Em casos de Diabetes Mellitus tipo 1, realizar controle 

glicêmico antes e durante a atividade física, utilizando medidas que evitem quadros de 

hipoglicemia severa. 

 

4.3.7. Associações entre fatores de risco 

De acordo com o Escore de Framinghan, o indivíduo com Diabetes Mellitus já é 

identificado como possuidor de alto risco para eventos coronários, independente de haver ou 

não associação com outros fatores de risco. Dos prontuários analisados, 6,67% das mulheres 

não possuíam associação com os fatores de risco cardiovascular, além do Diabetes Mellitus. 

Para FREITAS (2005) mulheres diabéticas e na pós menopausa são um subgrupo 

considerado de alto risco cardiovascular, favorecendo a prevalência de doenças 

cardiovasculares, como causa de óbitos e incapacidade funcional, principalmente pela 

associação com outros fatores de risco, como a obesidade, hipertensão arterial e dislipidemias 

Para ORSATTI (2008) as doenças crônicas não degenerativas são caracterizadas pela sua 
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longa latência e pela associação de fatores de risco. Dos fatores de risco selecionados  

(hipertensão arterial, dislipidemia, sedentarismo, sobrepeso e tabagismo), havia associação 

entre dois fatores de risco em 40% dos prontuários e entre três fatores de risco, em 33,33% 

deles. 

Em 53,33% dos prontuários, havia associação da hipertensão arterial a outro fator de 

risco. A associação entre hipertensão arterial e sedentarismo, esteve presente em 26,67% dos 

prontuários analisados; entre hipertensão e dislipidemia em 33,33% e entre hipertensão e 

sobrepeso em 20%, como explicitado na tabela abaixo (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – A associação entre os demais fatores de risco e hipertensão arterial sistêmica 

Fatores de Risco 

 Tabagismo Sedentarismo Dislipidemia Sobrepeso 

Hipertensão Arterial Sistêmica - 26,67%  33,33% 20% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

Em 53,33% dos prontuários analisados, havia associação entre dislipidemia e os 

demais fatores de risco. Em 33,33% dos prontuários havia associação entre hipertensão; 

26,67% associação com sedentarismo; 13,33% associação com sobrepeso e em 6,67% 

associação com tabagismo, como ilustrado na tabela abaixo (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – A associação entre os demais fatores de risco e a dislipidemia. 

Fatores de risco 

 Tabagismo Sedentarismo Sobrepeso Hipertensão 
Arterial 

Dislipidemia 6,67% 26,67%  13,33% 33,33% 

Fonte: Prontuários de pacientes em acompanhamento no ambulatório de diabetes do HUAP. 
 

Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006) a associação, freqüente, entre dislipidemia e 

hipertensão arterial representa mais de 50% do risco atribuível da doença arterial coronariana. 

 Ao final desta análise, percebemos a especificidade de abrangência ao cuidado à 

mulher climatérica e diabética. Neste grupo, já considerado como possuidor de elevado risco 

cardiovascular, foi encontrada alta prevalência dos fatores de risco e comorbidades do 

Diabetes Mellitus, onde percebemos que é de fundamental a importância a atuação do 
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profissional enfermeiro, na elaboração e implementação de atividades de educação em saúde 

individuais e em grupo, visando à conscientização da mulher aos agravos e promoção à saúde. 
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___________________________________________________________________________ 

Considerações Finais 
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A doença cardiovascular na mulher é uma questão preocupante, já que é percebido um 

aumento na sua incidência após o climatério, sendo neste estudo o infarto agudo do miocárdio 

e angina as mais prevalentes. As alterações ocorridas nesta fase da vida da mulher, no âmbito 

hormonal e metabólico, causam impacto também no que diz respeito a sua saúde emocional e 

psíquica, evidenciado pelos registros de depressão e insônia nesta fase da vida. Os sintomas 

vasomotores, clássicos do climatério, foram citados com freqüência, como encontrado nos 

demais estudos. E apesar de não terem sido percebidas evidências de alterações na libido, a 

sexualidade constitui um pilares da qualidade de vida e deve ser um ponto a ser analisado em 

se tratando deste grupo de mulheres.  

As mulheres tem relacionado a menopausa e/ou climatério à perda da feminilidade, 

aparecimento de doenças e incapacidade física, entretanto o fator hormonal é apenas um dos 

pontos de alteração, a situação pessoal, conjugal, profissional e o ambiente sociocultural em 

que vive, influenciam sobremaneira na forma de como a mulher vivenciará este processo.A 

prevenção dos eventos cardiovasculares é importante, sendo necessário inicialmente, a 

identificação e tratamento dos fatores de risco, como a hipertensão arterial sistêmica e 

dislipidemia, que foram os fatores de risco cardiovascular mais prevalentes no grupo de 

mulheres deste estudo. O Diabetes Mellitus, outro importante fator de risco cardiovascular, 

por ser uma doença crônica, com graves complicações e elevado custo merece atenção 

especial. Mesmo com o tratamento medicamentoso oferecido na unidade de saúde, o 

aparecimento das comorbidades foi elevada, onde a retinopatia foi a mais prevalente, seguido 

da neuropatia e úlcera diabética.    

Dos prontuários analisados todas as mulheres realizavam terapia medicamentosa, para 

o tratamento da hipertensão arterial, Diabetes Mellitus e dislipidemia, entretanto é inegável a 

importância da realização de mudanças nos hábitos de vida para o seu controle adequado. As 

mudanças no hábito de vida são importantes tanto para redução do risco cardiovascular em 

mulheres climatéricas, quanto para redução da incidência de agravos referentes ao Diabetes 

Mellitus, neste caso, visando o controle glicêmico próximo aos níveis considerados normais.   
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Por isso é importante que sejam implementados programas educativos, visando à 

prevenção dos agravos e promoção à saúde, onde dever-se explicar à mulher climatérica e 

diabética a importância da realização de atividade física e de uma alimentação balanceada 

tanto para a o controle dos fatores de risco cardiovascular, visando à redução do risco, quanto 

para o melhor controle glicêmico.   

Em relação à atividade física, deve-se orientar para que seja realizada com 

regularidade (no mínimo, três vezes na semana), de moderada intensidade respeitando os 

limites do seu corpo, com calçados adequados, visando o cuidado com os pés. Os cuidados 

em relação à possíveis episódios de hipoglicemia e aplicação de insulina antes da atividade 

física devem ser explicados, com orientações de como proceder em cada situação. Deve-se 

também estimular a realização de atividades que sejam prazerosas à mulher, como a dança, 

por exemplo. 

 Orientações em relação à dieta são também muito importantes, por agirem 

diretamente sobre a redução de peso, perfil lipídico e controle glicêmico além de atuarem 

também na autoestima da mulher. É indicado que as mudanças na dieta venham associadas à 

realização de atividade física regularmente, quando possível. Orientações quanto ao 

fracionamento de refeições, o controle na quantidade de carboidratos ingeridos, ingestão de 

fibras, legumes, verduras e frutas, redução na quantidade de açucares, gorduras e sódio, além 

do consumo moderado de adoçantes, são alguns dos pontos que devem ser explicados, 

debatidos e reforçados a cada consulta. 

Os registros de enfermagem, encontrados nos prontuários das pacientes do presente 

estudo, foram de fundamental importância tanto na realização das estatísticas encontradas 

como na percepção da importância da atenção da enfermagem à estas mulheres. Foram 

observadas ações de educação em saúde a cada consulta com orientações quanto à aplicação e 

armazenamento de insulina, controle glicêmico em domicilio, cuidados com os pés, 

importância da realização de atividade física regular além de uma dieta balanceada e os 

intervalos entre as refeições e a conduta a ser tomada diante do reconhecimento de 

hipoglicemia, dentre outras, além dos registros referentes à participação no “Grupo dos 

Diabéticos” da qual estas mulheres faziam parte. 
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APÊNDICE I – Instrumento de coleta de dados 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:                                                                                        Idade: 

Endereço:      

Prontuário: 

CLIMATÉRIO 

1.Ano da primeira menstruação: _______                 Ano da última menstruação:_______  

2.Queixas relacionadas à menopausa: 

(  ) Ondas de calor sinônimos   (  ) Insônia     (  ) Alterações no libido (  ) Artralgia e Mialgia    (  ) Outras_____ 

3. Faz uso de Terapia de Reposição Hormonal: (  ) Sim      (  ) Não 

DIABETES 

4. Tipo: (  ) Tipo 1                    (  ) Tipo 2 

5. Diagnosticado há: (  ) 1 a 5 anos          (  ) 6 a 10 anos       (  ) > 10 anos 

6. Tratamento: (  )Farmacológico (  ) Não farmacológico  

(  ) Medicação por via oral               (  ) Insulinoterapia            

7. Mudanças no estilo de vida   

(  ) Não realizou mudanças no estilo de vida   (  ) Alterações no hábito alimentar           

(  ) Realiza atividades físicas regularmente     (  ) Reduziu o número de cigarros ou parou de fumar 

(  ) Outros_____________             

8. Comorbidades 

(  ) Não há evidências de comorbidades        (  ) Retinopatia   (  ) Nefropatia      (  )Neuropatia periférica 

(  ) Redução na sensibilidade dos pés    (  ) Amputação de membros  (  ) Outros__________          

 DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

8.Doenças cardiovasculares que possui: 

(  ) Angina         (  ) Arritmias           (  ) DAC         (  ) IC         (  )IAM  

(  ) Outras ________________________ 

Ano do diagnóstico:________________ 

9. Fatores de risco associados: 

(  ) Tabagismo           (  ) Sedentarismo        (  ) Dislipidemia       (  ) Sobrepeso 

(  ) Hipertensão arterial             (  ) Outros ______________  

DADOS RELEVANTES 
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