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Resumo

Introdução: no município de Santos, o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística no ano de 2010 

mostrou que aproximadamente 13% da população total da cidade são mulheres entre 50 e 69 anos de idade. 

Considerando as especificidades da mulher em seu processo de envelhecimento, torna-se necessário que profissionais 

da saúde utilizem estratégias de cuidado à saúde que contribuam para a melhora da qualidade de vida desta população. 

Objetivo: verificar a influência de um protocolo de exercícios em grupo, nos sintomas menopausais e na qualidade de 

vida destas mulheres. Materiais e Métodos: ensaio clínico com abordagem antes e depois, sendo cada mulher controle 

de si mesma. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da Universidade Federal de São Paulo - CAAE: 

49647415.9.0000.5505. Participaram do estudo 18 voluntárias assistidas no Instituto da Mulher e da Gestante do 

município de Santos, com idade entre 47 e 65 anos e com sintomas menopausais verificados pelo Índice de 

Kupperman. As voluntárias também responderam ao questionário de qualidade de vida SF-36, antes e após a 

intervenção. O programa foi composto por exercícios em grupo, priorizando alongamento global, flexibilidade, 

fortalecimento de assoalho pélvico e equilíbrio, realizados uma vez por semana, durante três meses. Também 

receberam manual de orientações para realizar os exercícios em domicílio. Para comparar os sintomas da menopausa e 



os domínios do SF-36, antes e após a intervenção, ao final do terceiro mês, empregou-se o teste t de Student para 

amostras relacionadas. Resultados: a intensidade dos sintomas menopausais reduziu 4,28 [IC (1,57-6,98)] pontos no 

escore total, com diferença significativa (p=0,004). Em relação aos domínios do SF-36, também se observou diferença 

significativa antes e após a intervenção: capacidade funcional (p=0,001); aspectos físicos (p=0,001); dor (p=0,006); 

saúde geral (p=0,02); vitalidade (p=0,043); aspectos sociais (p=0,001); aspectos emocionais (p=0,037) e saúde mental 

(p=0,004). Conclusão: exercícios em grupo e orientações domiciliares contribuiu para a melhora da qualidade de vida e 

diminuiu a intensidade dos sintomas menopausais.

Descritores: fisioterapia, climatério, qualidade de vida.


