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Introdução: O climatério trata-se de um período transitório entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva no organismo da 

mulher. Ocorre aproximadamente até os 65 anos de idade e compreende o último ciclo menstrual. Em decorrência do 

hipoestrogenismo haverá a presença de sintomatologia como: ondas de calor, ansiedade, irritabilidade, dor muscular, 

fadiga, sudorese, calafrios, palpitações, cefaleia, tonturas, parestesia, insônia, perda da memória, incontinência urinária 

(IU), diminuição da calcificação e resistência dos ossos do corpo. Objetivo: Avaliar a percepção da qualidade de vida em 

mulheres no período do climatério. Método: Este projeto foi realizado mediante a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa em Humanos do Centro Universitário de Formiga (CEPH/UNIFOR-MG), sobre do parecer 2.215.500. 

Participaram do estudo 50 mulheres com idade entre 45 a 65 anos, cadastradas em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 

de determinada cidade do Centro-Oeste mineiro. A amostra foi selecionada por conveniência, por representarem as 

unidades com maior registro de mulheres climatéricas. Ao início, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), em seguida responderam ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e ao questionário Utian Quality 

of Life (UQOL). Toda a análise descritiva foi feita através de um software de planilha eletrônica para determinar os 

resultados obtidos, sendo dispostos em tabelas. Resultados: A média de idade das mulheres foi de 51,74 ± 5,05 anos. 

O domínio mais impactado com relação à média das respostas menos satisfatórias foi o Emocional (11,33%), seguido 

do domínio Saúde (11,14%), em terceiro o domínio Sexual (10%) e por último o domínio Ocupacional (4%). Conclusão: 

Pode-se analisar que o climatério influencia de forma considerável na percepção da qualidade de vida (QV) das 

mulheres que vivenciam este período. A fisioterapia possui importante papel influenciando de forma positiva na 

minimização dos sintomas, por meio de fortalecimento da musculatura pélvica, aumentando o desempenho sexual e 

estimulando estas mulheres a buscarem o bem-estar físico e promovendo QV e saúde.
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