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ARTICLE INFO ABSTRACT

Objetivo: Avaliar a influência biopsicossocial na qualidade de vida das mulheres climatéricas numa
comunidade quilombola. Método: Estudo descritivo, de corte transversal e abordagem quantitativa,
desenvolvido no Quilombo São Lourenço, localizado em Pernambuco/PE/Brasil, através de levantamento
censitário e com a utilização da Escala Cervantes. Foi realizada uma análise descritiva dos escores,
calculando-se mínimo, máximo, média e desvio padrão. A avaliação da normalidade do escore foi feita
através do teste Kolmogorov-Smirnov, nível de significância de 5%. Resultados: A qualidade de vida das
mulheres investigadas pode ser considerada satisfatória.Destacaram-se,com menores escores, os
domínios: sintomatologia vasomotora (24,67%), relação de casal (25,33%) e psíquico (25,56%). Na
pontuação global, obtiveram melhor qualidade de vida as mulheres com idade de 40 a 49 anos (44,6), cor
preta (40,8), ensino médio completo/incompleto (33,2) e que ainda menstruavam com tratamento
hormonal (21,0). Conclusão:Os dados sugerem quealguns fatores biopsicossociais influenciam
positivamente a qualidade de vida, achados esses que podem subsidiar a atuação dos profissionais de
saúde na assistência à saúde das mulheres nesse tipo de comunidade tradicional de ancestrais africanos.

Copyright © 2021, Adrienny Nunes da Silva Tavares et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

INTRODUCTION
A transição climatérica é um fenômeno complexo, possuindo
determinantes biológicos, particularmente os hormonais, e os ligados
ao envelhecimento, conjuntura essa que produz uma grande
variabilidade de sintomas, inclusive emocionais,podendo ter
consequências para a saúde,tanto em curto quanto em médio e longo
prazo (MIRANDA et al, 2014). Esses sintomas, quando presentes,
constituem em conjunto, a chamada “síndrome climatérica”, a qual é
capaz de comprometer a qualidade de vida (QV) das mulheres. O
Grupo de Estudo da Qualidade de Vida da Organização Mundial de
Saúde (OMS) (WHOQOL Group, 1994) definiu a qualidade de vida
como sendo “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no
contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive, e em
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.

Nesse sentido, a sintomatologia climatérica e a qualidade de vida são
influenciadas pela percepção que a mulher tem da menopausa e do
envelhecimento. Assim, a visão sobre esse período interfere na sua
qualidade de vida, sendo que para algumas delas essa é uma fase
mítica, enquanto para outras significa perdas irrecuperáveis (PIECHA
et al, 2018). Considerando que a maioria da população brasileira é
formada por negros ou pardos, e que eles, ainda hoje, compõem os
estratos mais pobres da população, como consequência histórica de
uma série de iniquidades, incluindo atenção à saúde (PINTO et al,
2014), desenvolver estudos com esses grupos têm grande relevância.
Nesse sentido, uma investigação sobre o impacto biossociocultural no
climatério de mulheres que vivemnesse contexto de
vulnerabilidade,que talvez seja ainda maior na população feminina de
uma comunidade Quilombola, pode apontar como esse período se
relaciona com a qualidade de vida desse recorte populacional.
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Existe uma carência de estudos voltados para a QV de mulheres
quilombolas, apesar de este grupo acompanhar os índices de
envelhecimento populacional observado no país. Portanto, a presente
pesquisa se propôs ampliar o conhecimento sobre o climatério de uma
comunidade tradicional, com a avaliação dainfluência biopsicossocial
na qualidade de vida das mulheres climatéricas numa comunidade
quilombola, subsidiando a formação de um pensamento crítico-
reflexivo sobre o cuidado à saúde direcionado a essas mulheres que,
historicamente, foram prejudicadas em todos os seus direitos.

MÉTODOS
Pesquisa descritiva de corte transversal com abordagem quantitativa,
realizada na comunidade de São Lourenço (antigo Quilombo de
Catucá), localizada na Reserva Extrativista Acaú-Goiana
(Pernambuco) ereconhecida como quilombola pela Fundação
Palmares. Segundoa associação de moradores da povoação, viviam na
comunidade cerca de 800 famílias, numa área de 17 hectares,
registrada como particularno ano de 2016. De acordo com o
Consolidado do Cadastramento Familiar por Área, no Relatório A2do
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB),fornecido pela
Secretaria de Saúde de Goiana,a população feminina de mulheres
climatéricas era composta por 173 mulheres. O estudo foi censitário,
com o intuito de entrevistar todas as mulheres nesta fase do ciclo de
vida,sendo realizada uma busca ativa por meio de visitas domiciliares,
com a ajuda do agente comunitário de saúde de cada micro área
adscrita. A população do estudo foi constituída pelas 173 mulheres
entre 40 a 65 anos de idade e que residiam no Quilombo. A amostra
totalizou 102 mulheres com idade de 40 a 65 anos, excluindo-se
aquelas que possuíam história prévia de ooforectomia (uni ou
bilateral), histerectomia e/ou uso de terapia hormonal nos seis meses
antecedentes à coleta dos dados, bem como as sem companheiro e/ou
vida sexual ativa.

Para a coleta de dados, realizada no período de maio a julho de 2016,
em dias e turnos alternados (manhã/tarde), utilizou-se a Escala
Cervantes, desenvolvida na Espanha e validada para o português
brasileiro por Lima (2009). Ela é considerada um instrumento capaz
de avaliar a QV relacionada com a saúde da mulher durante o
climatério e sensível para avaliar o efeito das dimensões que podem
estar interferindo na QV. Além disso, é capaz de discriminar
mulheres com diferentes níveis de QV, conforme as diferentes
condições sociodemográficas, clínicas e comportamentais. A escala
de Cervantes é composta de quatro domínios: Menopausa e Saúde,
com três subescalas (sintomas vasomotores, saúde e envelhecimento);
Psicológico; Sexualidade e Relação de Casal. A escala é do tipo
Likert e mede o quanto uma atitude é mais ou menos favorável. Os
escores variam de zero a 155, sendo o zero a melhor QV e 155 a pior
QV. Os dados foram organizados em um banco de dados na planilha
eletrônica Microsoft Excel, o qual foi exportado para o software
SPSS, versão 17, sendosubmetidos a uma análise descritiva dos
escores das escalas, calculando-se o mínimo, o máximo, a média e o
desvio padrão. Foi calculado também o percentual médio obtido em
cada domínio da Escala Cervantes para comparação da qualidade de
vida das mulheres entre os domínios da escala. A avaliação da
normalidade do escore foi feita através do teste Kolmogorov-Smirnov
e para comparação de dois grupos independentes utilizou-se o teste t
de Student. O teste da ANOVA foi aplicado para a comparação de
mais de dois grupos de interesse. Considerou-se a pontuação global
de cada fator avaliado, sempre considerando o nível de significância
de 5%. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Universidade de Pernambuco (UPE)sob o parecer
n°1.160.654, e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), foi assinado por todos os participantes.

RESULTADOS
A tabela 1apresenta uma análise descritiva do escore de
Cervantes,segundo o domínio avaliado. Como podemos observar o
escore médio foi de 45,5 pontos, representando 29,35% do total da

variação da escala, achados esses que sugeremuma boa qualidade de
vida na população investigada. Observa-se que as maiores médias
proporcionais à variação do domínio, contribuindo para um menor
desempenho no escore de Cervantes, foram: “sexualidade” (43,0%),
“envelhecimento” (31,0%) e “saúde” (30,8%). Por outro lado, os
domínios do escore de Cervantes com menor média proporcional à
variação do domínio, ou seja, com os melhores resultados,indicando
sua relevância na contribuição para uma melhor QVforam:
“sintomatologia vasomotora”(24,67%), “relação de casal” (25,33%)
e “psíquico” (25,56%). A tabela 2 apresenta a associação de
variáveissociodemográficas e os domínios da escala Cervantes, bem
como com o escore total da escala. Observa-se uma associação
estatisticamente significante do escore total com: idade de 40 a 49
anos (44,6), cor preta (40,8) e ensino médio completo/incompleto
(33,2). Considerando os domínios estatisticamente significantes para
a melhor qualidade de vida destacaram-se: mulheres de 40 a 49 anos e
ensino médio completo/incompleto,no domínio “sexualidade” (6,9 e
4,8 respectivamente); cor da pele preta, no domínio “sintomatologia
vasomotora”. A tabela 3 apresenta a associação de variáveis clínicas
e atividade física e os domínios da escala Cervantes, bem como com o
escore total da escala. Observa-se uma associação estatisticamente
significante do escore total com:mulheres que ainda menstruavam
com tratamento hormonal (21,0), as que utilizavam contraceptivos
(21,0) e as que praticavam atividade física três ou mais vezes por
semana tiveram o menor escore (15,0). Considerando os domínios
estatisticamente significantes para a melhor qualidade de vida
destacaram-se: ainda menstrua com tratamento hormonal, no domínio
“sexualidade” (5,3) e no domínio “envelhecimento” (2,7); e em uso
de contraceptivos, no domínio“menopausa e saúde” (10,0), assim
como no domínio “psíquico” (3,7) e no domínio “envelhecimento”
(2,7). O fator atividade física, mesmo com o p-valor maior que
0,05,merece destaque a mulher que praticava atividade física três ou
mais vezes por semana, pois apresentou uma melhor qualidade de
vida em todos os domínios da escala Cervantes.

DISCUSSÃO
A diminuição dos níveis de estradiol e o aumento doHormônio
Folículo Estimulante (FSH) fazem parte das alterações hormonais que
ocorrem no climatério (TEPPER et al, 2012). E, segundo De Lorenzi
et al (2009), dentro os sintomas mais comuns que ocorrem nesse
período, os vasomotores, bem como aqueles relacionados à atrofia
urogenital, seriam os principais associados ao hipoestrogenismo,
sendo que as ondas de calor e fogachos representariam cerca de 50%
a 70% das queixas, particularmente após a menopausa. Embora a
fisiopatogenia desses sintomas não seja totalmente conhecida,
segundo De Lorenzi et al(2009),o mecanismo causal pode ser uma
instabilidade do centro termorregulador hipotalâmico secundário ao
declínio estrogênico e alterações nos níveis de FSH.Entretanto,
Sherman(2005) acredita que as ondas de calor apresentam prevalência
e intensidade que variam segundo características da população
estudada, destacando que o índice de massa corpórea (IMC),
tabagismo, consumo de álcool e escolaridade são alguns dos fatores
associados a uma maior ou menor intensidade das ondas de calor.
Além disso, segundo Randolphet al(2004),existem diferenças étnicas
específicas no funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-ovário e
nas concentrações séricas de estradiol, testosterona e globulina de
ligação a hormônios sexuais, o que poderia explicar os  resultados de
Tepperet al (2012) que encontraram, em um grande estudo nacional
com mulheres americanas,que as concentrações séricas de estradiol
diminuíam menos drasticamente nas afro-americanas pós-
menopáusicas do que nas mulheres de outras etnias. Para Reed et al
(2013) as diferenças raciais e étnicas, em relação aos sintomas
vasomotores, poderiam ser explicadas por variações na expressão de
receptores de hormônios reprodutivos, vias metabólicas, dieta e
estresse social. Todas essas considerações poderiam ajudar a explicar
os resultados de nosso estudo, no qual a cor da pele foi fator
estatisticamente significante para alterações na média do escore no
domínio “sintomatologia vasomotora”, já que as mulheres
negras/pretas foram as que apresentaram melhores resultados. Esses
achados também estão em sintonia com os resultados do
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Tabela 1. Análise descritiva do escore de Cervantes, segundo o domínio avaliado, mulheres climatéricas,
Quilombo de São Lourenço, Pernambuco, 2016

Domínios
Variação
possível

Estatísticas avaliadas
Mínimo Máximo Média Desvio Padrão IC (95%) Média/ Variação x 100

Menopausa e saúde 0 – 75 0,0 62,0 20,7 13,2 18,1 - 23,3 27,60
Psíquico 0 – 45 0,0 38,0 11,5 8,6 9,8 - 13,2 25,56
Sexualidade 0 – 20 0,0 20,0 8,6 4,8 7,6 - 9,5 43,00
Relação de casal 0 – 15 0,0 14,0 3,8 3,4 3,1 - 4,4 25,33
Sintomatologia vasomotora 0 – 15 0,0 15,0 3,7 4,4 2,8 - 4,6 24,67
Saúde 0 – 25 0,0 22,0 7,7 5,0 6,7 - 8,7 30,80
Envelhecimento 0 – 30 0,0 28,0 9,3 6,8 8,0 - 10,6 31,00
Pontuação Global 0 – 155 0,0 124,0 45,5 24,8 40,6 - 50,3 29,35

Tabela 2. Média, desvio padrãoe pontuação globaldo escore dos Domínios da Escala de Cervantes segundo idade, cor da pele e
escolaridade, Quilombo São Lourenço, PE, 2016
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Idade
40 a 49 anos 64 21,5±14,4 12,0±9,1 6,9±4,5 3,4±3,5 4,0±4,3 7,9±5,3 9,6±7,6 44,6±27,1
50 a 59 anos 28 17,7±8,9 10,6±8,0 11,1±4,3 4,8±3,5 2,9±4,6 6,8±4,1 8,0±4,1 45,5±19,0
60 ou mais 10 23,8±15,4 10,9±7,3 12,1±3,5 3,4±2,6 3,8±4,9 8,9±5,6 11,1±7,4 50,8±25,1
p-valor - 0,516² 0,733¹ <0,001¹ 0,073² 0,312² 0,446¹ 0,403¹ 0,766¹
Cor da pele
Branca 9 24,3±21,1 13,0±11,7 6,9±5,0 3,0±3,4 3,3±4,9 9,4±7,3 11,6±10,2 47,9±38,8
Mista 49 20,6±12,3 12,4±8,3 8,8±4,4 4,0±3,2 4,2±4,5 7,7±4,7 8,8±6,3 47,0±22,8
Preta 26 18,0±11,3 10,4±9,2 8,3±5,8 3,7±3,8 1,5±2,8 7,3±5,6 9,2±5,9 40,8±25,2
Outras 18 23,0±13,7 10,1±7,2 9,4±4,5 3,7±3,7 5,7±4,9 7,6±3,8 9,8±7,7 46,8±22,3
p-valor - 0,656² 0,643¹ 0,619¹ 0,669² 0,006² 0,752¹ 0,714¹ 0,754¹
Escolaridade
Sem estudo 29 20,5±13,0 11,4±7,1 9,0±4,0 3,9±3,1 4,5±4,6 7,1±4,6 8,8±6,6 45,7±21,6
Fundamental comp./incomp. 53 21,3±14,7 12,8±10,0 9,4±4,9 4,0±3,5 3,7±4,2 7,8±5,5 9,8±7,4 48,5±27,8
Médio comp./incomp. 14 17,6±8,9 8,3±4,8 4,8±4,8 2,2±3,0 1,6±3,8 8,0±5,1 8,0±5,3 33,2±18,0
Superior comp./incomp. 6 23,7±8,7 8,5±7,9 8,7±5,3 5,0±4,8 4,2±5,6 9,2±2,1 10,3±6,0 46,5±20,1
p-valor - 0,748² 0,281¹ 0,014¹ 0,177² 0,051² 0,821¹ 0,794¹ 0,243¹

Nota: Não houve informações da escala de CERVANTES para as mulheres da cor amarela; ¹p-valor do teste da ANOVA; ²p-valor do teste
Kruskall-Wallis.

Tabela 3. Média, desvio padrão e pontuação global do escore dos Domínios da Escala de Cervantes segundo situação menstrual, tipo de
tratamento hormonal e prática de atividade física da mulher climatérica avaliada, Quilombo São Lourenço, PE, 2016
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Ainda menstrua
Sim, sem tratamento hormonal. 62 21,0±13,7 12,0±8,6 7,6±4,7 3,8±3,6 3,6±4,4 8,0±5,1 9,4±7,5 45,2±26,2
Sim, com tratamento hormonal. 3 10,0±5,6 3,7±3,5 5,3±1,5 2,0±1,7 2,7±1,5 4,7±3,2 2,7±2,1 21,0±11,5
Não, sem tratamento hormonal. 36 20,1±11,3 11,0±8,5 10,4±4,6 3,9±3,3 3,8±4,6 7,2±4,7 9,1±4,6 46,4±20,8
Não, com tratamento hormonal. 1 57,0 25,0 14,0 5,0 10,0 20,0 27,0 101,0
p-valor - 0,137² 0,152¹ 0,016¹ 0,718² 0,591² 0,054¹ 0,019¹ 0,044¹
Tipo de tratamento hormonal
Não faz tratamento hormonal. 97 20,5±12,8 11,5±8,5 8,6±4,8 3,8±3,5 3,6±4,4 7,7±5,0 9,3±6,6 45,3±24,2
Tratamento hormonal da menopausa. 2 44,0±18,4 24,5±0,7 14,5±0,7 3,5±2,1 10,±0,0 15,0±7,1 19,0±11,3 88,5±17,7
Anticoncepção. 3 10,0±5,6 3,7±3,5 5,3±1,5 2,0±1,7 2,7±1,5 4,7±3,2 2,7±2,1 21,0±11,5
p-valor - 0,045² 0,028¹ 0,113¹ 0,703² 0,161² 0,069¹ 0,029¹ 0,010¹
Atividade física
Não. 100 20,8±13,2 11,6±8,7 8,6±4,8 3,7±3,4 3,7±4,4 7,8±5,0 9,3±6,8 45,4±24,7
Sim, uma ou duas vezes por semana. 1 32,0 15,0 17,0 11,0 6,0 10,0 16,0 77,0
Sim, três ou mais vezes por semana. 1 4,0 5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 3,0 15,0
p-valor - 0,1642 0,6951 0,1671 0,2052 0,3972 0,3721 0,4031 0,2111

Nota: ¹p-valor do teste da ANOVA; ²p-valor do teste Kruskall-Wallis.
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“Study of Woman`s Health Across The Nation" [SWAN], que emuma
avaliação transversal realizada com 16.065 mulheres com idades entre
40 e 55 anos, nos Estados Unidos, encontrou diferenças na frequência
das ondas de calornos grupos raciais estudados, estando presentes em
45,6% afro-americanos, 33,5% hispânicos, 31,2% caucasianos, 20,5%
chineses e 17,6% japoneses (GOLD et al, 2000). Quanto ao domínio
“relação de casal”, os resultados encontrados talvez
possamexpressar o fato de que a maioria das mulheres da comunidade
quilombola possuía um casamento duradouro e demonstrava
satisfação com o matrimônio, refletindo positivamente na QV,
interpretação essa que vai ao encontro ao postulado por Queiroz et al
(2015), que defendem que um relacionamento amadurecido,
construído no decorrer do ciclo de vida conjugal e alicerçado pelo
carinho, respeito e diálogo, contribui para uma vivência mais positiva
da fase do climatério. Essa visão é reforçada por Rodolpho et al
(2016) que afirmam que a figura masculina é considerada, pela
literatura, sinônimo de estabilidade, proteção e que tem sido fonte
importante de apoio às mulheres durante o climatério. Outra hipótese
para este achado, e que mereceria posteriores estudos, seria a de que
outras questões sociais e culturais, relacionadas a uma comunidade de
tradição quilombola, poderiam estar influenciando positivamente esse
domínio na qualidade de vida das mulheres climatéricas dessas
comunidades de afro descendentes.

O domínio “psíquico” também se destacou, influenciando
positivamente a QV das mulheres quilombolas. Esse resultado é
semelhante ao da pesquisa realizada por Monterrosa-Castro, Durán-
Méndez, Salguedo-Madrid (2017), que observou que os afro-
colombianos, na pré-menopausa,também tiveram uma pontuação
melhor no domínio “psíquico” do que as mulheres na pós-menopausa.
Esses achados talvez possam ser explicadospelaperda acelerada de
folículos ovarianos, causando umahipoestrogenicidade,que por sua
vezlevam a uma redução na biodisponibilidade de neurotransmissores
(adrenalina, acetilcolina, histamina, glutamato, aspartato, glicina, β-
alanina e taurina), alterações neuroendócrinasessas que contribuem
não só para sintomas vasomotores, mas também para aumento de
depressão, ansiedade e irritabilidade (BOCCHINO, 2005), e que
seriam menos intensos, como já relatado, nas mulheres negras.
Levando em consideração apenas os dados estatisticamente
significantes, a idade e aescolaridade foram os fatores que mais
impactaram a qualidade de vida no escore do domínio “sexualidade”.
As mulheres com idade entre 40 a 49 anos, e as que possuíam ensino
médio completo/incompleto, foram as que apresentaram melhor
qualidade de vida nesse domínio. O achado de uma melhor QV na
faixa etária 40 a 49 anos poderia ser explicado porque na pré-
menopausa (fase inicial do climatério), alguns dos sinais e sintomas,
que podem prejudicar a relação sexual, não costumam estarpresentes,
a exemplo do ressecamento vaginal e dispareunia. Quanto à
escolaridade, uma provável explicação para os achados é a de que
quanto mais forem os anos de estudos, mais informações as mulheres
terão e maior será seuempoderamento sobre essa fase, colaborando
para uma melhor qualidade de vida em geral. Essa hipótese está em
consonância com o estudo de Pimenta, Gazzinelli e Velásquez-
Meléndez (2011) que sugeriuque quanto menos anos de estudo, mais
dificuldade haverá em relação aos cuidados preventivos para qualquer
doença que acometa a quinta década de vida.

Ao relacionar as características gerais (situação menstrual e tipo de
tratamento hormonal) das mulheres quilombolas com os domínios da
Escala Cervantes, observou-se que, na pontuação global, houve uma
melhor qualidade de vida das mulheres que ainda menstruam e
utilizam tratamento hormonal (contraceptivos),menor pontuação (isto
é, os melhores resultados) em todos os domínios referidos da escala.
Esses achados sugerem que o uso dos contraceptivos hormonais no
climatério pode trazer efeitos benéficos na qualidade de vida das
mulheres que se encontram nessa fase. Tal situação ocorre,
possivelmente, porque as mulheres que ainda menstruavam e
utilizavam os contraceptivos, se sentiam mais protegidas de uma
gravidez indesejada e isso talvez tenha refletido em sua QV,
principalmente nos domínios “psíquico, sexualidade e relação de
casal”. Ou, quem sabe, os contraceptivos podem ter um benefício
direto pelos hormônios que os compõe.

Segundo os Protocolos da Atenção Básica para a Saúde da Mulher do
Ministério da Saúde(Brasil, 2008),baseado nas Categorias da OMS
para os critérios de elegibilidade de métodos contraceptivos, a mulher
nessa fase da vida pode usar qualquer método anticoncepcional, desde
que não apresente alguma das condições clínicas que contraindiquem
o seu uso. Por segurança, a contracepção nesta fase, quando
requerida, deve ser interrompida somente um ano após a menopausa
instalada ou através da confirmação laboratorial (aumento do FSH
acima de 40mIU/ml) e a Terapia Hormonal, quando indicada,
somente tem lugar após a suspensão de qualquer método
anticoncepcional hormonal. Os contraceptivos hormonais orais (pílula
combinada)além do benefício contraceptivo, apresentam algumas
vantagens, como o controle do ciclo menstrual, diminuição da
duração e quantidade do fluxo, da dismenorréia e da síndrome de
tensão pré-menstrual, que geralmente se intensificam nesta fase.
SegundoBrown, Deshmukh, Antell (2017)outros benefícios não
contraceptivos parecem estar associados ao uso de pílulas
combinadas, como por exemplo a diminuição na incidência do câncer
ovariano e endometrial, além de possibilitar um controle da
endometriose, dos leiomiomas uterinos e da ocorrência de cistos
funcionais ovarianos.Entretanto, a revisão sistemática de Lambert,
Begon e Hocke (2018)não os recomenda como primeira opção para
mulheres acima de 40 anos.

Os dados da presente pesquisa indicam que a situação menstrual
influenciava, de maneira estatisticamente significante, a qualidade de
vida, pois as mulheres que ainda não estavam menopausadas
apresentavam melhor qualidade de vida, com destaque para aquelas
que utilizavam contraceptivos hormonais. Esses dados reforçam a
visão, bastante coerente e racional, de que uma atividade estrogênica,
com níveis mais próximos ao da mulher não climatérica, possa ser
responsável por esses achados.

Os resultados também sugerem que a mulher que pratica atividade
física pode ter uma melhor QV, pois aquela que se exercitava três ou
mais vezes por semana obteve a melhor QV em todos os domínios da
Escala Cervantes. O estudo de Barreto et al (2015) também observou
que a prática de exercícios físicos (EF) regulares parece influenciar
positivamente a saúde física e mental das mulheres no período do
climatério, já que as mulheres que os praticam apresentam menor
intensidade em todos os sintomas climatéricos quando comparado às
mulheres não praticantes. Nessa mesma pesquisa, a depressão, os
sintomas somáticos e vasomotores, a ansiedade, os problemas com o
sono e memória/concentração, mostraram diferença significativa entre
os grupos que praticavam ou não atividade física. Portanto, esses
resultados reforçam a importância da atividade física como um
recurso terapêutico valioso e que poderia ser mais explorado durante
o climatério.

CONCLUSÃO
A utilização da Escala Cervantes em mulheres no climatério de
uma comunidade quilombola permitiu um maior conhecimento
sobre a população estudada, encontrando associações com
investigações escassas e levantando hipóteses sobre fatores
que podem influenciar a qualidade de vida dessas mulheres.Os
dados sugerem que a qualidade de vida entre as mulheres
quilombolas, no climatério,pode ser considerada satisfatória,
principalmente para as mais jovens, pretas e com ensino
médio. Os domínios, da escala utilizada, que mais influenciam
positivamente a qualidade de vida foram a sintomatologia
vasomotora, a relação de casal e o psíquico. Esses achados
podem ajudar a subsidiar a forma de atuação dos profissionais
de saúde na assistência à saúde das mulheres nesse tipo de
comunidade tradicional de ancestrais africanos. Entretanto,
recomenda-se cautela em relação aos achados de um impacto
positivo do uso de contraceptivos e atividade física na QV das
mulheres investigadas devido ao pequeno número de
participantes nessas categorias.
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