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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(X)  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
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MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS NO CLIMATÉRIO: ESTUDO 

FARMACOLÓGICO, MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS COMERCIALMENTE E 

ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E À POPULAÇÃO 

 

  
Resumo: O climatério é a fase da vida de uma mulher que ocorre a transição do período produtivo para o 

período não reprodutivo. É basicamente um conjunto de sintomas que surgem antes da menopausa, causada pelas 

alterações hormonais típicas. Este, é um fenômeno endócrino que ocorre naturalmente, fazendo com que haja a 

redução gradual dos folículos ovarianos. Neste projeto de extensão foram desenvolvidas ações com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida de mulheres que vivenciam este período da vida, envolvendo o uso da fitoterapia e 

resgatando o conhecimento popular e científico. O maior desafio foi abordar o público alvo com um assunto que 

muitas vezes causam desconforto em algumas mulheres. Mas, também, foi de suma importância tanto para os 

acadêmicos participantes, quanto para a comunidade; mostrando que sim, os acadêmicos juntamente com a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa estão buscando soluções e promovendo ações para a integração 

universidade-comunidade. 

Palavras-chave: Climatério. Transição. Fitoterapia. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica aplicada (LATEM) 

PÚBLICO-ALVO  

Foi direcionada a população em geral do Terminal Central de Ponta Grossa, 

principalmente as mulheres com mais de 40 anos de idade, ou que tenham tido a menopausa 

precoce ou tardia. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - PR 
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Terminal Central de Transporte Público da cidade de Ponta Grossa -PR 

JUSTIFICATIVA 

O climatério é a fase da vida de uma mulher que ocorre a transição do período 

reprodutivo para o período não-reprodutivo. É basicamente um conjunto de sintomas que 

surgem antes da menopausa, causada pelas alterações hormonais típicas. É um fenômeno 

endócrino que ocorre naturalmente, fazendo com que haja a redução gradual dos folículos 

ovarianos.  Enquanto a menopausa é a última menstruação, no qual a mulher entra no período 

pós-menopausa. Nas mulheres brasileiras, esse fenômeno ocorre por volta dos 51 anos de 

idade. Embora o climatério e a menopausa estão ligados constantemente, causa muita 

confusão pois são empregados como se tivessem o mesmo significado, quando, na realidade, 

são eventos distintos (OLIVEIRA; MACHADO; RODRIGUES, 2014).  

O climatério vem acompanhado de vários de sintomas como, por exemplo, os 

sintomas vasomotores, que incluem ondas de calor e a sudorese noturna; com o aumento da 

oscilação de humor por falta da produção dos hormônios sexuais, é necessário dar um pouco 

mais de atenção para não ocorrer depressão, que costuma ser frequente nesta fase da vida. 

Outras manifestações clínicas comuns no climatério são: insônia; cansaço; dores musculares e 

articulares; dores de cabeça; diminuição da lubrificação vaginal; redução da libido; pele seca; 

perda da concentração e da memória. As emoções estão ligadas ao sentimento de envelhecer, 

perda da beleza e redução da atração física (CARVALHO FILHO; PAPALÉO NETTO, 

2006). 

O uso da plantas medicinais é uma ferramenta importante para profissionais de 

saúde, usuários, pesquisadores e gestores. Isto levou ao Ministério da Saúde criar a Política de 

Praticas Integrativas e Complementares no SUS. Posteriormente, também foram criados a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e o Programa Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (BRASIL,2009). 

A utilização da fitoterapia é uma pratica de grande aceitação popular e que envolve 

vários profissionais da área de saúde, com implementação da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterapêuticas (PNPM), aprovada por meio do Decreto n° 5.813. Todos estes 

documentos legais viabilizaram que a população brasileira conquistasse avanços importantes 

relacionados à fitoterapia (BRASIL, 2006). 
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No Brasil, cerca de 82% da população utiliza produtos baseados em plantas 

medicinais, sobretudo mulheres. Estes dados podem ser justificados pelo comportamento 

feminino, uma vez que as mulheres têm uma maior preocupação com a saúde, estão mais 

atentas aos sintomas de doença e buscam mais serviços de saúde do que os homens. 

Especificadamente, durante o climatério, muitas mulheres experimentam problemas 

vasomotores, sintomas neuropsiquiátricos e disfunção sexual. Os efeitos das alterações 

hormonais podem aumentar a incidência de hipertensão, doenças cardiovasculares, 

osteoporose, hipotireoidismo, obesidade, diabetes e distúrbios psicossociais (GELATTI; 

OLIVEIRA; COLET, 2016). 

De acordo com Brasil (2008), os principais fitoterápicos utilizados são comumente 

fonte de fitoestrogênios por sua ação estrogênio-símile, sendo os mais utilizados Glycine max 

(L.) Merr., Trifolium pratense L. e Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., apesar de existirem 

muitos outros fitoterápicos com esta finalidade. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é relatar a diferença entre climatério e menopausa à 

população. Discutir sobre sintomas, comportamentos físicos e emocionais dessa fase da vida 

feminina, além de trazer conhecimentos para as mulheres sobre os riscos envolvidos na 

terapia hormonal convencional e os benefícios da fitoterapia. Todos esses objetivos vão ao 

encontro do delineado para a Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada (LATEM), 

que é transformar o conhecimento teórico em algo prático. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizada a busca de artigos para a melhor compreensão sobre o 

uso de terapias complementares, sobretudo da fitoterapia e de fitomedicamentos por mulheres 

na fase do climatério.  

A seguir, foi realizada a elaboração de folders, para facilitar a compreensão da 

comunidade, contendo uma breve explicação sobre a diferença entre climatério e menopausa, 

quais são, os sintomas que ambas apresentam, os medicamentos fitoterápicos, contendo nome 

científico, nome popular, indicações, posologia, efeitos colaterais e contraindicações. As 

espécies escolhidas foram C. racemosa (cimicífuga); G. max (isoflavonas da soja); e T. 

pratense (trevo-vermelho). 
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A distribuição dos folders foi na região central de Ponta Grossa, no Terminal de 

Transporte Público de Ponta Grossa –PR, considerando a maior movimentação de pessoas e a 

possibilidade de se atingir o público-alvo. 

RESULTADOS 

A partir da entrega dos folders, foram alcançados os objetivos traçados, com uma 

ampla aceitação e interesse da comunidade sobre o assunto. Foi possível sanar a maioria das 

dúvidas que surgiram no momento e, também, possibilitar aos acadêmicos participantes do 

projeto, um contato com o público-alvo, o que acabou sendo um desafio para ambas as partes.  

FOTO(S) 

Figura 1 – Ação no Terminal Central de Ponta Grossa 

 
Legenda: Supervisor e acadêmicos participantes da ação. 

 

 

Foto 2 – Abordagem à população 
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Legenda: Entrega do folder e discussão sobre o assunto. 

 

Foto 3 – Imagem geral da ação 

 

Legenda: Comunidade interagindo com os acadêmicos participantes da ação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O maior desafio foi abordar o público-alvo com um assunto que, muitas vezes, causam 

desconforto em algumas mulheres. Mas, também, foi de suma importância, tanto para os 

acadêmicos participantes, quanto para a comunidade. O projeto de extensão demonstrou a 

importância da integração entre os acadêmicos da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

com a comunidade, que carece muito de informações sobre saúde. 

APOIO 

Agradecimentos à Fundação Araucária e à UEPG. 
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