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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto da prática de atividade física na 

qualidade de vida de mulheres de meia idade. Estudo de base populacional e corte 

transversal incluiu uma amostra estratificada de 370 mulheres de meia idade entre 40-

65 anos, recrutadas a partir de uma população de 20.801 mulheres, atendidas no 

período de um ano nas redes básicas de saúde inseridas nos quatro distritos (norte, 

sul, leste e oeste) que compõem o sistema de saúde da cidade de Natal-RN no período 

de junho a setembro de 2011. O cálculo da amostra teve por base um nível de 

confiança de 95%, com poder do teste de 80%, erro de estimativa de 5% e considerou-

se a proporção de pacientes classificadas com qualidade de vida adequada (indicador 

>26) da amostra piloto. Para avaliar a qualidade de vida geral utilizou-se o Instrumento 

de Avaliação de Qualidade de Vida preconizado pela Organização Mundial de Saúde, o 

WHOQOL-Bref. O nível de qualidade de vida e sua relação com a sintomatologia 

climatérica foram avaliados através do Menopause Rating Scale(MRS). O Índice de 

Blatt-Kupperman (IMBK) foi utilizado para avaliação quantitativa global da ocorrência de 

sintomas/queixas. A atividade física foi avaliada pelo questionário International Physical 

Activity Questionnaire - IPAQ (versão curta, semana usual). A análise estatística foi 

realizada utilizando o programa estatístico MINITAB version16. Além de análises 

descritivas das variáveis, o teste de Mantel-Haenszel, foi aplicado para testar a 

associação entre os níveis de atividade física e a classificação dos sintomas do 

climatério, considerando-se um nível de significância de 5%. A média de idade das 

mulheres foi de 49,8(±8.1), foram predominantemente caucasianas (72,7%), casadas 

(61,6%), não fumantes (93,5%) e com o segundo grau completo (47,8%). Considerando 

os domínios presentes no WHOQOL-Bref para avaliar qualidade de vida. Os escores 

foram significativamente diferentes entre os grupos de mulheres sedentárias, 
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moderadamente ativas e ativas (p<0,01). Em relação a atividade física e sintomas do 

climatério, foram observadas diferenças significativas para todos os domínios: 

psicológico (p<0,01), somático-vegetativo (p<0,01) e urogenital (p<0,01). Detectou-se, 

portanto associação significativa entre o nível de atividade física e os índices 

menopáusicos (p = 0,02). Foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 

para os seguintes sintomas da menopausa: fadiga (40,4%), impaciência (40,4%), 

mialgia (44,0%), insônia (32,1%), depressão (29,4%) e ondas de calor (23,4%). Estes 

resultados sugerem que a atividade física pode melhorar significativamente a qualidade 

de vida e os sintomas da menopausa em mulheres de meia idade. 

 

Palavras-chave: atividade física, qualidade de vida, mulheres, envelhecimento, 

menopausa, saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo universal, multifatorial e se constitui em um evento 

inevitável que está despertando interesse em diversas áreas em todo o mundo1,2. Este 

processo não é influenciado apenas pelo tempo; aspectos psicológicos, sociais, 

biológicos e alterações funcionais estão também inseridos neste contexto1,2.

Os aspectos biológicos do envelhecimento consistem principalmente de alterações nos 

sistemas cardiovascular, respiratório e neuromuscular. Há também um declínio nos 

bons hábitos corporais que por sua vez diminui a capacidade física e compromete o 

desempenho das atividades diárias3.

Na mulher, além das alterações fisiológicas decorrentes da idade e da inatividade física, 

ocorrem outras em função da menopausa2,3. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde15, a menopausa é a cessação permanente da menstruação resultante da 

falência ovariana, caracterizada pela ocorrência de doze meses consecutivos de 

amenorréia2,22. Neste período ocorre aumento dos hormônios folículo-estimulante e 

luteinizante e diminuição dos níveis de estrogênios e progesterona. Essas alterações, 

somadas a outras decorrentes do envelhecimento, podem acelerar a ocorrência de 

doenças como osteoporose e aterosclerose, contribuir para o desencadeamento da 

hiperlipidemia e doença cardiovascular6,22,23,24.

Por outro lado, estudos mostram que em mulheres na pós-menopausa o exercício físico 

aeróbio pode alterar de forma positiva a capacidade aeróbia a porcentagem de gordura 

corporal e o perfil lipídico3,20,27 e quando associado ao exercício de resistência muscular 

pode diminuir adiposidade, aumentar massa muscular e reduzir glicemia , enquanto o 

exercício físico anaeróbio pode alterar as concentrações séricas de glicose, insulina e 

triglicérides das mulheres20,23,27. A atividade física habitual pode aumentar o consumo 
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máximo de oxigênio melhorar a função endotelial e reatividade muscular, ajudar na 

prevenção da perda muscular e no aumento da densidade mineral óssea6,25,27.

Observa-se que mulheres nessa fase da vida são mais vulneráveis a rápido ganho de 

peso, o que leva ao súbito aumento dos casos de obesidade entre as populações, 

principalmente quando associada a alimentação desequilibrada e ao sedentarismo18,25.

Essas alterações hormonais podem associar-se a algumas doenças que, aliadas a 

alterações na capacidade respiratória ocasionadas pelo aumento da idade cronológica, 

podem contribuir para a diminuição dos níveis de atividade física3,13,20. Dessa maneira, 

viver com qualidade de vida significa passar por essa fase sem tanto sofrimento ou pelo 

menos com redução significativa desses sintomas20.

A despeito de tratar-se de um processo fisiológico que prepara a mulher para 

senectude, as alterações hormonais advindas deste processo, efetivamente 

comprometem a qualidade de vida das mulheres1,2,4. Estes distúrbios se manifestam 

principalmente na forma de sintomas vasomotores (calores e suor noturno) e 

psicológicos tais como: irritabilidade, insônia, diminuição da libido e oscilações de 

humor4 .

Apesar destas alterações se limitarem a alguns grupos mais vulneráveis de mulheres, 

de um modo geral os distúrbios psíquicos e emocionais podem causar um impacto 

negativo na qualidade de vida (QV) das mulheres3,4,16. Por outro lado, estudos 

demonstram que a prática de atividade física regular pode causar melhora de muitos 

destes sintomas, em particular, a insônia, o humor e as dores musculares4,7.

Além disso, a atividade física também é fortemente associada com várias melhorias no 

bem-estar psicológico tais como a irritabilidade, ansiedade e depressão8. A proposta 

deste estudo foi o de avaliar o impacto da atividade física na melhora da qualidade de 

vida e dos sintomas do climatério em mulheres de meia idade. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 ENVELHECIMENTO 

O envelhecimento populacional é hoje um fenômeno universal. Segundo dados do 

IBGE (2001)5,11, o Brasil possui aproximadamente 14 milhões de idosos e em 2025, 

estima-se que esse número atinja 31 milhões de habitantes com 60 anos ou mais5.

Oficialmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS)9 considera idoso o indivíduo 

com idade igual ou superior a 65 anos residentes em países desenvolvidos e com 60 

anos ou mais para países em desenvolvimento9. A medida mais comum usada para 

caracterizar o envelhecimento é a idade cronológica, ou seja, a quantidade de tempo 

vivido a partir de quando se nasce10,11. Como se pode reconhecer, a idade cronológica 

é de muita utilidade para as classificações, como: estudos epidemiológicos, dados 

estatísticos, organização para prestação de serviços. Por outro lado, os fatores 

econômicos, políticos, culturais, sociais e ambientais dos países são levados em 

consideração para diferenciação deste conceito9,10.

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo que se desenvolve e evolui 

nos diferentes órgãos evidenciado uma tendência comum de perda progressiva das 

capacidades fisiológicas, influenciado não apenas pelo tempo; aspectos psicológicos, 

sociais, biológicos e alterações funcionais estão inseridos neste contexto1,2,11,26. Os 

efeitos biológicos do envelhecimento consistem principalmente de alterações para os 

sistemas cardiovascular, respiratório e neuromuscular3,26.

Atualmente está comprovado que quanto mais ativa é uma pessoa menos limitações 

físicas ela tem, possibilitando assim maior longevidade e menor taxa de mortalidade12.

Dentre os inúmeros benefícios que a prática regular de exercícios físicos promove, um 
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dos principais é a proteção da capacidade funcional em todas as idades refletindo em 

uma melhora na QV geral dessas pessoas e em especial das mulheres12.

Nas mulheres, além das alterações fisiológicas advindas da idade e da inatividade 

física, ocorrem outras em função da menopausa1,2. O desequilíbrio hormonal inerente a 

esta fase promove uma plêiade de sintomas físicos e psicológicos que interferem de 

maneira negativa na qualidade de vida dessas mulheres menopausadas2. Essas 

alterações hormonais ocorridas neste período podem associar-se a algumas doenças 

que aliadas as alterações da capacidade respiratória, ocasionados naturalmente pelo 

aumento da idade cronológica contribuindo ainda mais para a diminuição dos níveis de 

atividade física3,13,20,.

Considerando-se que a atividade física regular atua estimulando a secreção de 

endorfinas hipotalâmicas, substância que promovem a sensação de bem estar e 

contribuem para amenizar a sintomatologia referente ao climatério, aliviando a dor, o 

mal estar e os agravos que podem gerar dependências e desconfortos, acredita-se que 

há uma necessidade da prática de atividade física diária resultando em uma melhor 

sintonia entre corpo e mente refletindo positivamente numa melhor QV física e 

psicológica dessas mulheres13,14.
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2.2 QUALIDADE DE VIDA (QV) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde Qualidade de Vida (QV) é a percepção que 

o individuo tem de sua posição na vida no contexto da cultura e do sistema de valores 

nos quais ele vive, considerando seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações15.

A preocupação com a melhoria da QV e saúde ao longo do processo de 

envelhecimento tem aumentado nos últimos anos14. A QV durante o envelhecimento 

das mulheres também pode ser afetada pelos sintomas e desconfortos decorrentes do 

climatério14.

No Brasil há a um crescente aumento de mulheres com mais de 40 anos 

correspondendo a 32% da população. Consequentemente ocorrendo uma maior 

procura nos próximos anos aos serviços de saúde por mulheres com queixas 

relacionadas ao climatério16.

O uso de alternativas complementares que amenizem ou controle os sintomas advindos 

da menopausa tem crescido largamente. A busca por alternativas não medicamentosas 

ocorrem, principalmente, por aquelas mulheres que rejeitam ou realmente são 

impossibilitadas de realizar a convencional Terapia de Reposição Hormonal19.

O estilo de vida, incluindo dieta e prática de atividade física pode influenciar 

diretamente nos sintomas e desconfortos da menopausa,consequentemente afetando a 

QV das mulheres2,16,20.

Os efeitos positivos da atividade física sobre a capacidade fisiológica, a QV e a 

diminuição da riscos de certas doenças na população em geral e especialmente na 

população feminina tem sido bem documentado16. Há uma melhora da capacidade 

aeróbica, coordenação e flexibilidade diminuindo o risco de comorbidades crônicas. 

Além disso pode adiar a progressão da incapacidade e diminuir o risco de doença 
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cardiovacular e morbidade21.

Por outro lado, observa-se que em indivíduos com mais idade, as dificuldades para a 

prática do exercício físico aumentam enquanto as atividades habituais tendem a 

diminuir, sendo as alterações fisiológicas relacionadas ao processo de envelhecimento 

agravadas pelo sedentarismo3,18.

Apesar do grande número de pesquisas que relacionam os benefícios da atividade 

física com a melhora da QV, e da crescente divulgação desses benefícios, ainda é alta 

a prevalência da inatividade física na população, principalmente no que se refere as 

mulheres17.

2.3 MENOPAUSA 

A menopausa é definida como a completa cessação da menstruação resultante da 

perda da atividade folicular ovariana9,22,27. A menopausa natural é reconhecida pelo 

menos após 12 meses de amenorréia, para a qual não há qualquer outra causa 

evidente fisiológica ou patológica21,22.

O climatério é a fase marcada pela transição da fase reprodutiva para a não 

reprodutiva, quando ocorrem as alterações endócrinas, clínicas e relativas à fertilidade. 

Inicia-se entre 35 e 40 anos, estendendo-se até os 65 anos, sendo freqüentemente 

acompanhado por sintomas característicos e dificuldades na esfera emocional e 

social21.

São comuns as queixas relacionadas a sintomas vasomotores, ressecamento vaginal, 

dispareunia e urgência miccional (por atrofia urogenital), dificuldades cognitivas, 

instabilidade emocional e humor depressivo, que afetam sensivelmente a QV feminina 

durante este período21,27. Por outro lado, estudos demonstram que a prática regular de 

atividade física pode causar melhora de muitos destes sintomas, em particular, a 
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insônia, o humor e as dores musculares6,7,8,16.

As alterações naturais ocorridas durante o climatério e somadas às outras decorrentes 

do envelhecer, podem acelerar a ocorrência de doenças como osteoporose e 

aterosclerose, contribuir para desencadear a hiperlipidemia e doença 

cardiovascular23,24. Essas alterações ocorrem em razão da queda gradual de hormônios 

resultantes da falência dos ovários24,27.

O estrógeno e a progesterona são hormônios que controlam os ciclos reprodutivos da 

mulher. No período da menopausa, no climatério, aparecem os sintomas da deficiência 

do estrogênio, tais como: freqüentes ondas de calor, crises de sudorese noturna, 

palpitações, cefaléias e vertigens. Por outro lado, os níveis de estrógeno também 

variam de acordo com a dieta e a prática de exercícios físicos levando a maioria das 

mulheres a vivenciarem sinais e sintomas que trazem desconfortos em maior ou menor 

grau2,16,20.

As alterações hormonais advindas da menopausa também colaboraram com as 

modificações na composição corporal feminina; que aumentam a massa adiposa2,20,25 e 

que se predispõe ao acúmulo de gordura nos depósitos centrais, provocando 

alterações no metabolismo de carboidratos, das lipoproteínas e nos níveis 

pressóricos24,25. A prática do exercício físico, com o propósito de reduzir o peso 

corporal, atua beneficamente na perda de gordura corporal e manutenção ou aumento 

da massa magra, contribuindo para um aumento no metabolismo de repouso, pois o 

peso corporal magro é metabolicamente mais ativo que a gordura corporal e pode 

aprimorar a oxidação lipídica durante o repouso, reduzindo a adiposidade14,15,20,25.

No climatério o estrógeno tem uma ação anabólica sobre o músculo esquelético, devido 

ao decréscimo deste hormônio nesta faixa etária, ocorre perda de massa 

muscular6,15,27. A colaborar com essas peculiaridades e características constitucionais, 
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a mulher na menopausa apresenta metabolismo mais lento, menor gasto calórico e 

maior predisposição ao acúmulo de gorduras18,20,25,27. Com a prática regular da 

atividade física ocorrem benefícios endógenos naturais que aumentam o estrogênio 

circulante que consequentemente diminui a sintomatologia do climatério20.

Evidências mostram que para a mulher conquistar a QV nessa nova fase é preciso 

estar bem com a vida, enfrentar as dificuldades, saber balancear as realizações e 

frustrações, mantendo-se emocionalmente equilibrada. É importante aderir a um estilo 

de vida saudável e de condições de saúde e bem-estar que promovam um equilíbrio 

emocional e físico que assegurem a QV entre elas a prática de exercícios físicos 

regulares22.

2.4 ATIVIDADE FÍSICA 

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que resulta em gasto energético maior do que os níveis de 

repouso18,26.

A atividade física ocorre durante o sono, no trabalho e no lazer. Portanto uma 

categorização ampliada de atividade física incluiu atividades da vida diária, trabalho, 

esportes, condicionamento físico, atividade domésticas e outras26.

Há três componentes principais de atividade física: intensidade (quanta energia é 

gasta), duração (refere-se aos minutos ou horas de cada episódio de atividade) e 

freqüência de contrações musculares (por exemplo, episódios realizados por dia, 

semana ou mês)26,27.

O exercício físico é um subconjunto de atividade física e representa o condicionamento 

físico planejado ou atividades esportivas, as quais melhoram ou mantem a aptidão 

física do individuo27.
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Diferentes tipos de exercício físico aeróbio têm sido empregados para a promoção da 

saúde geral e em especial no climatério, entre eles a caminhada, a natação e o 

ciclismo. O treinamento físico nestas modalidades de exercício físico pode ser contínuo 

ou intermitente. O exercício físico contínuo, no qual a intensidade é mantida constante 

(leve/moderada), é o mais empregado como abordagem não farmacológica dentro da 

área de Saúde com evidentes efeitos benéficos sobre doenças cardiovasculares e 

endócrinas-metabólicas20.

Dentre as abordagens da mudança no estilo de vida, a prática do exercício físico tem 

importante papel, principalmente para mulheres no climatério, visto que, nessa fase, 

elas apresentam modificações antropométricas e bioquímicas que comprometem a QV 

nessa população20,25.

As mudanças antropométricas incluem diminuição da massa livre de gordura, aumento 

da gordura corporal e redução da estatura, acarretando elevação no índice de massa 

corpórea (IMC)18,20.

Estudos apontam que mulheres menopausadas que seguiram as recomendações 

preconizadas pelo Colégio Americano de Medicina dos Esportes e da Associação 

Americana do Coração, nos quais incluía a pratica de atividade física moderada pelo 

tempo mínimo de 30 minutos, cinco vezes por semana ou atividade física intensa pelo 

tempo mínimo de 20 minutos, três vezes por semana apresentaram níveis significativos 

de melhora na QV4,8,20.

Observa-se que a prática regular de atividade física tem se mostrado efetiva atenuando 

sintomas do climatério com melhora do perfil hormonal, menor incidência de afecções 

próprias do gênero, além das respostas fisiológicas positivas e orgânicas ao exercício20 

Apesar do grande número de pesquisas que relacionam os benefícios da atividade 

física em todos os níveis, as evidências científicas que relacionam diretamente, a 
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atividade física com a melhoria da QV das mulheres de meia idade e dos sintomas do 

climatério ainda são pouco consistentes e divulgadas. 

Baseando-se nos dados acima expostos, torna-se essencial a realização de estudos 

com o propósito de avaliar o impacto da prática da atividade física sobre a melhoria da 

QV e dos sintomas do climatério em mulheres de meia idade. 
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Resumo 

 

Objetivo: avaliar o impacto da prática de atividade física na qualidade de vida de mulheres de meia 

idade. Metodologia: estudo de base populacional e corte transversal incluiu uma amostra estratificada 

de 370 mulheres de meia idade entre 40-65 anos, recrutadas a partir de uma população de 20.801 

mulheres atendidas no período de um ano nas redes básicas de saúde inseridas nos quatro distritos 

(norte, sul, leste e oeste) que compõe o sistema de saúde da cidade de Natal-RN no período de junho 

a setembro de 2011. O cálculo da amostra teve por base um nível de confiança de 95%, com poder do 

teste de 80%, erro de estimativa de 5% e considerou-se a proporção de pacientes classificadas com 

qualidade de vida adequada (indicador >26) da amostra piloto. Os dados foram coletados enquanto as 

mulheres aguardavam na sala de espera para a consulta de rotina. Para avaliar a qualidade de vida 

geral utilizou-se a versão abreviada do WHOQOL (WHOQOL-Bref-WHO Quality of Life-BREF) e 

sua relação com os sintomas do climatério foi avaliado através do MRS (Menopause Rating Scale). O 

nível de atividade física foi avaliado pelo questionário International Physical Activity Questionnaire - 

IPAQ (versão curta, semana usual). Para obter-se a classificação dos níveis de atividade física 

utilizaram-se três categorias: sedentária, moderadamente ativa e muito ativa. A análise estatística foi 

realizada utilizando o programa estatístico MINITAB version16. Resultados: A média de idade das 

mulheres foi de 49,8(±8.1), foram predominantemente caucasianas (72,7%), casadas (61,6%), não 

fumantes (93,5%) e com o segundo grau completo (47,8%). Considerando os domínios presentes no 

WHOQOL-Bref para avaliar qualidade de vida. Os escores foram significativamente diferentes entre 

os grupos de mulheres sedentárias, moderadamente ativas e muito ativas (p<0,01). Em relação a 

atividade física e sintomas do climatério, foram observadas diferenças significativas para todos os 

domínios: psicológico (p<0,01), somático-vegetativo (p<0,01) e urogenital (p<0,01). Conclusão: a 

prática de atividade física melhora significativamente a qualidade de vida de mulheres de meia idade.  

 

Palavras chave: atividade física, qualidade de vida, mulheres, envelhecimento, menopausa, saúde. 
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Abstract 

Purpose: the purpose of this study is to evaluate the influence of physical activity on quality of 

life in middle aged women. Methods: A population based cross-sectional study was realized with 

370 women aged 40-65 years were recruited from a population-based sample. Enrollment took 

place in Basic Health Units in each health district of the city (north, south, east and west) from 

June to September 2011. According to the Municipal Health Department of the City, 20801 

women were assisted at the Basic Health Units in a one year period. The sample size calculation 

was stratified by district and based on a confidence level of 95% with a power of 80%, as well as 

an error estimative of 5% and was considered proportional to the number of patients classified as 

having adequate QOL(indicator≥26) in the general population. Data was collected while the 

women waited for their routine appointment at the Health Unit. WHOQOL-Bref, was used to 

evaluate the quality of life and concerning climacteric symptoms the MRS (Menopause Rating 

Scale) was used. The level of physical activity was assessed by means of the International 

Physical Activity Questionnaire – IPAQ. To obtain the classification of levels of PA we used 

three categories: sedentary, moderately active and very active (Vigorous). Statistical analysis was 

performed using MINITAB version16. Results: The mean age of the subjects was found to be 

49.8 years (± 8.1), predominantly Caucasian (72.7%), married (61.6%), non-smokers (93.5%) 

and pertaining high school education (47.8%). Using WHOQOL, mean scores were found to be 

significantly different between the groups (low, moderate and vigorous physical activity), 

classified according to the domains of QOL (p<0.01). Concerning physical activiy and 

climacteric symptoms, significant differences were found for all domains: psychological 

(p<0.01), vegetative-somatic (p<0.01) and urogenital (p<0.01). Conclusion: Physical activity 

improves quality of life in middle aged women. 

Keywords: Physical activity, quality of life, women, aging, menopause, health 
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Introdução 

O envelhecimento da população mundial representa uma das mais notáveis histórias de sucesso 

da medicina e da humanidade, mas é também uma fonte de vários desafios. Diversas 

intervenções físicas e cognitivas têm sido realizadas com o intuito de minimizar os efeitos deste 

evento1,2.

Este processo não é influenciado apenas pelo tempo; o estilo de vida parece ser determinante 

juntamente com aspectos psicológicos, sociais, biológicos e funcionais estão inseridos neste 

contexto1,2,3,4,5,6,. Em termos biológicos é observado principalmente alterações no sistema 

cardiorrespiratório e neuromuscular. Estas modificações, somadas às outras decorrentes do 

envelhecer, podem acelerar a ocorrência de doenças como osteoporose e aterosclerose3,

contribuir para desencadear a hiperlipidemia4 e doença cardiovascular5. Ocorrendo ainda um 

declínio na capacidade física e mental que freqüentemente compromete as atividades diárias6,7.

Nas mulheres, além das alterações fisiológicas advindas da idade e da inatividade física, ocorrem 

outras em função da menopausa. O desequilíbrio hormonal inerente a esta fase promove uma 

plêiade de sintomas físicos e psicológicos inerentes à menopausa2,3,4,5,6,7,8.

A despeito de tratar-se de um processo fisiológico que prepara a mulher para senectude, as 

alterações hormonais advindas deste processo, efetivamente comprometem a qualidade de vida 

das mulheres6,7,8. Estes distúrbios se manifestam principalmente na forma de sintomas 

vasomotores (calores e suor noturno) e psicológicos tais como: irritabilidade, insônia, diminuição 

da libido e oscilações de humor. Apesar destas alterações se limitarem a alguns grupos mais 

vulneráveis de mulheres, de um modo geral os distúrbios psíquicos e emocionais podem causar 

um impacto negativo na qualidade de vida (QV) das mulheres6,8,9. Por outro lado, estudos 

demonstram que a prática de atividade física pode causar melhora de muitos destes sintomas, em 

particular, a insônia, o humor e as dores musculares6,7,8,9,10.

Importantes estudos têm demonstrado os inúmeros benefícios da prática de atividade física8,9,10,11.
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Mulheres menopausadas que seguiram as recomendações preconizadas pelo Colégio Americano 

de Medicina dos Esportes e da Associação Americana do Coração, nos quais incluía a pratica de 

atividade física moderada pelo tempo mínimo de 30 minutos, cinco vezes por semana ou 

atividade física intensa pelo tempo mínimo de 20 minutos, três vezes por semana apresentaram 

níveis significativos de melhora na qualidade de vida8. Resultados semelhantes também foram 

encontrados em estudo recente com mulheres brasileiras de mais de 60 anos11.

Em estudo de revisão sistemática que selecionou 14 artigos, a prática de atividade física esteve 

consistentemente associada à melhora de QV. A prática de atividade física também esteve 

fortemente associada ao bem estar psicológico7. Estudo de meta-análise com 49 ensaios clínicos 

controlados observou decréscimo de 48% nos níveis se ansiedade no grupo de estudo quando 

comparado ao grupo controle9. Ensaio clínico randomizado avaliou especificamente sintomas 

psicológicos e concluiu que a prática de atividade física pode minimizar sintomas de depressão e 

estresse melhorando consequentemente a QV12.

Apesar de serem reconhecidos os inúmeros benefícios da prática de atividade física na QV de 

homens e mulheres, esta ainda ocorre apenas de forma isolada e pontual para algumas mulheres, 

existindo, portanto a necessidade de realização de estudos que divulguem a importância deste 

tema. O presente estudo propõe avaliar o impacto da prática de atividade física na qualidade de 

vida de mulheres de meia idade. 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo de corte transversal de base populacional. A população-alvo foi constituída 

por mulheres consideradas de meia idade13, residentes na cidade do Natal/RN - Brasil, com 

idade entre 40 a 65 anos assistidas nas Unidades Básicas de Saúde de cada distrito sanitário da 

Cidade (norte, sul, leste e oeste) no período de junho a setembro de 2011. 

A população atendida nos setores de ginecologia das Unidades Básicas de Saúde em todos os 
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distritos da Cidade no período compreendido de junho/10 a junho/11 consistiu em 20.801 

mulheres, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da Cidade. O tamanho amostral foi 

estabelecido em 365 mulheres, porém foram respondidos e concluídos 370 questionários válidos 

prevendo possíveis perdas. O cálculo da amostra teve por base um nível de confiança de 95%, 

com poder do teste de 80%, erro de estimativa de 5% e considerou-se a proporção de pacientes 

classificadas com qualidade de vida adequada (indicador >26) da amostra piloto. 

Estabeleceram-se como critérios de inclusão: mulheres consideradas pela OMS como de meia 

idade (40-65 anos)13 aparentemente saudáveis, que não estivessem fazendo uso de terapia de 

reposição hormonal.  

As mulheres que apresentaram alterações neurológicas, doenças psiquiátricas, endócrinas e

usuárias de medicamentos que apresentam interferência na qualidade de vida (por exemplo: 

tratamento hormonal, antidepressivos, ansiolíticos, neurolépticos) foram excluídas do presente 

estudo. 

Posteriormente à determinação dos critérios de inclusão e exclusão, as mulheres elegíveis foram 

convidadas a participar do estudo. Após todos os esclarecimentos, as mulheres que desejaram 

participar do estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Enquanto aguardava sua consulta na Unidade de Saúde, cada participante recebeu um 

questionário para registro de dados pessoais, como: idade, cor da pele, tempo de menopausa, 

terapia de reposição hormonal, anos de escolaridade, estado civil, renda e questionários validados 

auto-aplicáveis, referentes à qualidade de vida e nível de atividade física. Utilizou-se a 

classificação do Censo Demográfico do IBGE para a determinação da faixa de renda que é dada 

na quantidade de salários mínimos14.

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN (130/11 CEP-UFRN). 

Adotou-se como definição de atividade física aquele determinado pela Organização Mundial de 
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Saúde (OMS) cuja atividade física seria todo movimento corporal produzido pela musculatura 

esquelética que resulta na dispersão de energia incluindo exercícios de condicionamento, 

atividades ocupacionais e atividade de casa15.

O nível de atividade física foi avaliado pelo questionário International Physical Activity 

Questionnaire - IPAQ (versão curta, semana usual), validada no Brasil16. O IPAQ avalia a 

freqüência, em dias e a duração, em minutos, das atividades realizadas com lazer, ocupacionais, 

locomoção e trabalho doméstico por mais de dez minutos contínuos durante uma semana 

normal16. A pontuação foi obtida pela soma da quantidade de dias e minutos ou horas das 

atividades realizadas na semana anterior ao preenchimento do questionário. Para obter-se a 

classificação dos níveis de atividade física utilizaram-se três categorias: sedentária, 

moderadamente ativa e ativa. 

Para avaliar a qualidade de vida geral utilizou-se a versão abreviada em português do 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde, o WHOQOL-

Bref 17. Esse instrumento contém 26 questões distribuídas em quatro domínios: relações sociais, 

psicológico, físico e meio ambiente. Cada domínio é composto por questões cujas pontuações das 

respostas variam entre 1 e 5. A versão em português do instrumento apresentou características 

satisfatórias de consistência interna, validade discriminante, validade de critério, validade 

concorrente e fidedignidade teste-reteste17. Qualidade de vida e sintomas do climatério foi 

avaliada mediante a utilização do MRS (Menopause Rating Scale) que quantifica a gravidade dos 

sintomas nos domínios psicológico, somático-vegetativo e urogenital18.

Inicialmente, desenvolveu-se a análise exploratória dos dados, descrevendo as médias e desvios-

padrão das variáveis quantitativas envolvidas no estudo, bem como de freqüências relativas das 

variáveis categorizadas. Em seguida, procedeu-se ao Teste Qui-quadrado de Pearson com o 

intuito de verificar possíveis associações entre as variáveis sociodemográficas e o nível de 

atividade física das mulheres.  
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Com o objetivo de classificar as mulheres em período menopausal quanto à qualidade de vida, 

utilizou-se uma técnica multivariada, denominada Análise de Cluster que classifica os sujeitos de 

acordo com o comportamento de variáveis simultâneas, neste caso consideraram-se os domínios 

do WHOQOL-Bref17. Nesta análise, considerou-se o método de ligação de Ward e a distância 

Euclidiana para caracterizar os grupos quanto às similaridades dos indivíduos, resultando na 

classificação das mulheres em três categorias: baixa qualidade de vida (BQV), média qualidade 

de vida (MQV) e alta qualidade de vida (AQV), de acordo com a similaridade.  

Para captar a associação entre variáveis categorizadas ordinais (atividade física e qualidade de 

vida), utilizou-se o teste de Mantel-Haenszel. Procedeu-se à Análise de Variância (ANOVA) e aos 

testes de Tukey para comparação de médias entre as categorias de qualidade de vida. Considerou-

se o nível de significância de 5% para todos os testes. O programa estatístico utilizado foi o 

MINITAB version 1619.

Resultados 

A média de idade das mulheres que participaram deste estudo foi de 49,8 (±8,1) anos, sendo que 

(28,4%) apresentavam idade igual ou superior a 55 anos. Predominantemente brancas (72,7%), 

casadas (61,6%), não fumantes (93,5%), com ensino médio completo (47,8%) e renda de dois 

salários mínimos (70,8%) (Tabela 1). Quanto à classificação dos níveis de atividade física, 

observou-se que 132 (35,7%) eram ativas, 129 (34,8%) moderadamente ativas e 109 (29,4%) das 

mulheres eram sedentárias.  

A Tabela 1 mostra a distribuição das mulheres segundo os níveis de atividade física e 

características sociodemográficas. Detectou-se diferença significativa no comportamento da 

atividade física quanto à renda (p=0,01), indicando que as mulheres com renda mensal entre dois 

e quatro salários mínimos apresentaram um percentual maior de ativas (45,4%). Para as demais 

características não houve diferença significativa. 
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Na tabela 2 constatou-se que as mulheres que praticam mais atividades físicas têm menor 

propensão a manifestar os sintomas do climatério em seus respectivos domínios do MRS: 

psicológico (p<0,01), somático-vegetativo (p<0,01) e urogenital (p<0,01). Este fator pode 

explicar a melhor qualidade de vida retratada por estas mulheres. Os resultados mostram a 

tendência de escores médios menores de sintomatologias à medida que aumenta o nível de 

atividade física realizado pelas mulheres. A prática de atividade física pode ser um determinante 

da qualidade de vida das mulheres observadas. 

O escore médio do WHOQOL-Bref17 para avaliar qualidade de vida foi de 60,2 entretanto 

diferenças significantes foram observadas entre os três grupos do IPAQ16 (p<0,01). Os escores 

médios de qualidade de vida para as mulheres sedentárias, moderadamente ativas e ativas foram, 

respectivamente, de 56,7; 60,8 e 62,2 (Tabela 2), diferindo significativamente as sedentárias 

daquelas que praticam alguma atividade, moderada ou vigorosamente ativas. 

Avaliando a qualidade de vida das mulheres com relação ao nível de atividade física que realizam 

(Tabela 3), os resultados apontaram para uma tendência das mais sedentárias à classificação em 

baixa qualidade de vida (BQV), mostrando a forte associação entre qualidade de vida e nível de 

atividade física (p<0,01) praticado pelas mulheres. Enquanto que naquelas mais ativas concentra 

40,9% classificadas em alta qualidade de vida, nas sedentárias este percentual cai para 21,1%, 

correspondendo a uma chance de melhor qualidade de vida 2,6 vezes maior para as mulheres 

mais ativas. 

 

Discussão  

A atividade física tem apresentado impacto positivo na QV independente de idade, sexo, e estado 

de saúde e tipo de atividade física20,21. No presente estudo foi observado que a prática de 

atividade física teve um impacto positivo na saúde mental e física de mulheres de meia idade, 

atuando nos principais domínios da vida. Foi utilizado o WHOQOL-Bref17 para avaliar QV, 
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porque este instrumento além de ser prático e de fácil utilização, já foi validado para português 

em mulheres brasileiras e principalmente porque foi considerado bem adequado para avaliar a 

população estudada17. Utilizando este instrumento juntamente com o IPAQ16 foram constatadas 

diferenças significativas na QV das mulheres pouco ativas quando comparadas as moderadas e 

ativas (p<0,01) (Tabela 3). Os menores índices de QV foram observados nas mulheres 

sedentárias e os maiores nas mulheres ativas. Utilizando o mesmo instrumento (IPAQ), foi 

realizado um importante estudo brasileiro com 1204 sujeitos (645 mulheres e 559 homens) com 

idade maior ou igual a 60 anos, onde observou-se que os idosos de ambos os sexos que 

praticavam atividade física, apresentavam significantemente melhores índices de habilidade 

sensorial e autonomia, além de apresentar significativamente maior qualidade de vida global, 

independentemente da idade, estado civil, escolaridade e nível socioeconômico. Neste estudo foi 

observado, especificamente nas mulheres, que os escores obtidos para o domínio da participação 

social foram significativamente maiores nas mulheres ativas e muito ativas, quando comparadas 

as sedentárias de forma semelhante ao que foi observado no nosso estudo21.

Alguns estudos também têm fornecido suporte a esta associação, realçando a importância da 

prática de atividade física para mulheres mais velhas e de meia idade, melhorando inclusive a 

auto-estima e o conceito que elas têm de si mesmas22,23. No nosso estudo também com mulheres 

de meia idade, observamos de forma evidente (p<0,01), que houve uma maior prevalência de QV 

no grupo de mulheres mais ativas (40,9%), quando comparadas ao grupo das sedentárias 

(21,1%), correspondendo a uma chance 2,6 vezes maior de melhor QV entre as mulheres mais 

ativas (Tabela 3). 

Em mulheres menopausadas, atividade física esteve associada à saúde psicossocial. Estudo 

recente realizado com 497 mulheres comparando as mulheres menos ativas com as mais ativas 

observou que a prática de atividade física esteve relacionada com a melhora dos sintomas de 

ansiedade e depressão, o que provavelmente também tornam as mulheres menos dispostas a 
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realizar exercícios24. Acreditamos que as endorfinas liberadas pela mulher mais ativa durante a 

prática de atividade física possam por si só justificar o bem estar e a visão mais positiva da vida 

destas mulheres25.

Diversas intervenções físicas e cognitivas têm sido realizadas para melhorar a cognição dos 

adultos de meia idade com resultados promissores26. A prática de atividade física tem 

demonstrado inúmeros benefícios físicos e mentais incluindo também a melhora da cognição. 

Estudo recente que propôs avaliar o processo de atenção durante o envelhecimento constatou que 

a prática de Tai Chi e dança contemporânea poderiam aumentar a flexibilidade cognitiva e 

atenção em adultos mais velhos, desta forma auxiliando-os na sua vida diária. Os autores 

sugerem ainda que a prática destas modalidades de atividade física poderia ser generalizada para 

condições patológicas tais como a demência (Alzheimer) com intenção de melhorar a capacidade 

cognitiva que naturalmente declina com a idade25. Estudo recente propõe ainda que a mudança 

no estilo de vida com a incorporação da atividade física e dieta adequada poderia melhorar a 

saúde mental27.

Por outro lado, devemos considerar que a relação existente entre a prática de atividade física e 

melhora da qualidade em mulheres no período menopausal é complexa e pode envolver outros 

mecanismos, tais como: alterações neuroendócrinas, composição corporal, termorregulação e 

humor28,29. Além de fatores biopsicossociais que não podem ser esquecidos e devem ser 

considerados na realização de futuros estudos sobre este tema8.

O presente estudo apresenta resultados interessantes, entretanto reconhecemos que existem 

limitações no mesmo. Os níveis de atividade física e os indícios de QV foram mensurados a 

partir de relatos da própria paciente, sem ter sido considerado outros parâmetros físicos tais como 

a composição corporal e aptidão física. O modelo testado também não considerou outros 

aspectos biossociais. Portanto devemos ter cautela na generalização dos nossos resultados. 
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Futuros estudos longitudinais que considerem também outros fatores confundidores devem ser 

realizados para que tenhamos quantificado a real importância da prática de atividade física na QV 

das mulheres de meia idade. 
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Tabela 1 – Aspectos sociodemográficos das mulheres de meia idade atendidas nas Unidades 
Básicas em Natal-RN, 2011 

Variáveis  

Níveis de atividade Física   
Ativo    

 

n %

Moderadamente 
Ativo 

 
n %

Sedentário 
 

n %

Valor-p1

Faixa Etária     
Menor de 45 anos 44 39,3 39 34,8 29 25,9

0,72  de 45 a 54 anos 54 35,3 50 32,7 49 32,0
Igual ou superior a 55 
anos  34 32,4 40 38,1 31 29,5

Raça        
 Branca 102 37,9 96 35,7 71 26,4

0,10 
 Não-branca 30 29,7 33 32,7 38 37,6
Estado civil        
 Casado 87 38,2 79 34,6 62 27,2

0,33 
 Divorciado 10 33,3 9 30,0 11 36,7

Separado 8 44,4 5 27,8 5 27,8
Solteira 22 36,1 21 34,4 18 29,5
Viúva 5 15,2 15 45,5 13 39,4

Tabagismo        

 Não 127 36,7 118 34,1 10
1 29,2

0,25 
 Sim 5 20,8 11 45,8 8 33,3
Nível educacional 

Fundamental 28 25,7 41 37,6 40 36,7
0,27  Médio 67 37,9 60 33,9 50 28,2

Superior 37 44,0 28 33,3 19 22,6
Renda mensal (IBGE)*  

Até 1 SM 2 14 31,8 16 36,4 14 31,8
0,01  1-2  SM  69 31,7 74 33,9 75 34,4

2-4 SM  49 45,4 39 36,1 20 18,5
1 Valor-p associado ao Teste Qui-quadrado de Pearson. 
2 SM Salário mínimo de referência no Censo Demográfico 2010 - IBGE. 
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Tabela 2 – Teste de comparação múltiplas de Tukey para as médias dos domínios 

do MRS segundo a classificação do nível de atividade física (IPAQ) das 

mulheres de meia idade estudadas em Natal-RN, 2011 

Características IPAQ Média1 DP p valor2

Qualidade de Vida     

WHOQOL-Bref 
Ativa 62,2a 8,9

<0,01 Moderadamente ativa 60,8a 9,5
Sedentária 56,7b 10,2

Domínios do MRS 

Psicológico 
 Ativa 4,6a 3,9

<0,01 Moderadamente ativa 6,0b 4,6
Sedentária 7,5c 4,6

Somático-vegetativo 
Ativa 3,6a 3,1

<0,01 Moderadamente ativa 5,0b 3,8
Sedentária 6,5c 3,9

Urogenital 
Ativa 2,8a 2,6

0,08 Moderadamente ativa 3,1ab 2,6
Sedentária 3,8b 3,0

1 médias com letras iguais não são estatisticamente diferentes ao nível de 5% 
2 Teste de comparação múltipla de Tukey 
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Tabela 3 – Análise comparativa do efeito da prática de atividade física na QV das mulheres 
estudadas, Natal-RN, 2011 

Variável 
Qualidade de vida  

Valor-p* Alta 
n %

Média 
n %

Baixa 
n %

Total 
n (%) 

IPAQ           
Ativo 54        40,9 46        34,9 32       24,3 132     35,7 

<0,01  Moderamente 
ativo 42        32,6 54        41,9 33      25,6 129     34,9 

 Sedentário 23        21,1  42        38,5 44      40,4 109     29,5 
*Teste de Mantel-Haesnzel para dados ordinais.    
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ABSTRACT 

Objective: Purpose: the purpose of this study is to evaluate the influence of physical activity on 

quality of life and on menopausal symptoms in middle aged women. Methods: A population based 

cross-sectional study was realized with 370 women aged 40-65 years that were recruited from a 

population-based sample. Enrollment took place in Basic Health Units in each health district of the 

city (north, south, east and west) from June to September 2011. Data was collected while the 

women waited for their routine appointment at the Health Unit. Climacteric symptoms 

were assessed using the Menopause Rating Scale and Blatt-Kupperman index. The 

level of physical activity was assessed by means of the International Physical Activity 

Questionnaire – IPAQ. Statistical analysis was performed using MINITAB version16. 

Results: The mean age of the subjects was found to be 49.8 years(± 8.1), predominantly 

caucasian(72.7%), married(61.6%), non-smokers(93.5%) and pertaining high school 

education(47.8%). Physical activity was classified according to frequency in groups: low, 

moderate and vigorous physical activity. Concerning physical activity and climacteric 

symptoms, significant differences were found for all domains: psychological (p<0.000), 

vegetative-somatic (p<0.000) and urogenital (p<0.000). Significant differences were 

found between the groups for the following symptoms: fatigue(40.4%), 

impatience(40.4%), depression(20.0%), insomnia(32.1%) and hot flashes(23.4%). 

Conclusion: physical activity improves climacteric symptoms in middle aged women. 

Keywords: Physical activity, quality of life, women, aging, menopause, health 
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Introduction 

Aging is a multi-factorial process not only influenced by time, but also psychological, 

social, biological and functional changes. The biological aspects of aging primarily 

consist of alterations to the cardiovascular, respiratory and neuromuscular systems. 

There is also a decline in good bodily habits which in turn diminishes physical capacity 

and compromises performance of daily activities [1].  

 An array of physiological alterations results from aging and physical inactivity in women 

while others occur as a function of menopause. All women past a certain age experience 

the end of reproductive life. Climacteric is marked by a hormonal imbalance, and is 

accompanied by physical and psychological symptoms as well as the esthetic decline of 

the body in preparation for senescence [2] 

Even though menopausal transition is part of the normal aging process, the hormonal 

changes involved alter the health-risk profile of women [3]. These changes are acutely 

manifested in the form of vasomotor symptoms such as hot flashes and night sweats. 

Menopause may also be a source of psychological distress or instability, although 

certain subgroups of women may be more vulnerable to such adverse outcomes than 

others [4,5]. Collectively, these adverse physical and mental health changes may 

negatively impact quality of life (QOL).  

Despite the fact some women appear to be more susceptible to symptoms, the idea of a 

universal climacteric syndrome must be rejected [5]. Although, complaints such as hot 

flashes which have been linked to specific hormonal profiles, the menopausal 

experiences differ significantly among women, including the rate of reporting symptoms 

[6,7].  

There is consistent support for the relationship between specific aspects of personality 

and physical symptom reporting, in particular in women [8]. Despite the latter, multiple 
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factors including physical health, psychosocial, lifestyle, and contextual variables can 

directly affect the quality of life (QOL) and intensity of the menopausal symptoms are 

reported [6,9,10]. 

The climacteric period is one that is frequently associated with many subjective 

complaints including vasomotor symptoms; sleep disturbance, alteration in mood, 

lowered libido, and musculoskeletal pain, all of which may lead to diminished quality of 

life. In addition to improving physical fitness, physical activity (PA) has been shown to 

modify many of these symptoms in particular mood, sleep, and musculoskeletal 

complaints [3,11]. 

Physical activity (PA) is also strongly associated with various improvements in 

psychological well-being. A randomized controlled trial with 23 healthy postmenopausal 

women found that participants gained significant psychological benefit from moderate-

intensity exercise and that continued exercise maintained improvements in 

psychological well-being and health quality. This comfort caused by physical activity 

probably affects the symptoms [12]. 

In a community-based cohort study with Taiwanese women between the ages of 43 and 

57 years of varying climacteric status, was found significant differences examining 

specific aspects of PA and their association with menopause. These findings remained 

significant after controlling for multiple variables including age, chronic disease, exercise 

level, and body mass index [13]. 

PA has been shown to modify many menopausal complaints [14,15].Therefore, an active 

lifestyle and regular exercise should be promoted and encouraged for women 

approaching and during climacteric period [16]. 

Despite the substantial literature confirming a link between PA and improved QOL, the 

association between PA and improve of menopausal symptoms still needs to be 
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established. The purpose of this study is to evaluate the influence of PA on climacteric 

symptoms in middle aged women. 

 

Materials and Methods 

The study was approved by the ethics committee of the Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – Brazil (130/11 CEP-UFRN). The study was conducted in full 

accordance with the World Medical Association’s Declaration of Helsinki. Women aged 

40-65 years were recruited from a population-based sample in a medium-sized city in 

northeastern Brazil. Enrollment took place in Basic Health Units in each health district of 

the city (north, south, east and west) from June to September 2011. 

According to the Municipal Health Department of the City, 20801 women were assisted 

at the Basic Health Units in a one year period. Even though a sample size of 365 

women was satisfactory, 370 were enrolled to compensate for potential drop outs during 

the study. The sample size calculation was stratified by district and based on a 

confidence level of 95% with a power of 80%, as well as an error estimative of 0.05 and 

was considered proportional to the number of patients classified as having adequate 

QOL(indicator≥26) in the general population. 

The included women were healthy and aged 40-65 years. Women who had recognized 

neurological, psychiatric or endocrine disorders, or used medication which interfered in 

QOL such as hormone therapy, antidepressants, anxiolytics, or neuroleptics were 

excluded. 

Data was collected while the women waited for their routine appointment at the Health 

Unit. QOL and its relation to climacteric symptoms were assessed using the Scale for 

Assessment of Menopause (Menopause Rating Scale - MRS) [17]. It has 11 questions 

evaluated on a scale from zero (no symptoms) to four (most severe) and is divided in 
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three domains: somato vegetative (sweating, heart complaints, overburdened sleep, 

joint/ muscle pain) urogenital (sexual problems, urinary problems, vaginal dryness) and 

psychological symptoms (depression, irritability, anxiety, exhaustion). The MRS total 

score is obtained by summing the scores for each domain. Consequently, higher MRS 

total scores mean more severe symptoms resulting in decreased QOL. The MRS 

quantifies the severity of the symptoms in each domain: absent or occasional (0-4 

points), mild (5-8 points), moderate (9-15 points) or severe (16 points). 

The climacteric symptoms were assessed by the Blatt-Kupperman index (IMBK) [18]. 

This is one of the most commonly used in the clinical evaluation which permits a 

quantitative assessment of the global occurrence of symptoms. It involves eleven 

symptoms or complaints (vasomotor symptoms, insomnia, paresthesia, nervousness, 

melancholia, vertigo, weakness, arthralgia / myalgia, headache, palpitations and 

tinnitus), which are scored according to intensity and prevalence. Total scores are 

classified as mild (values up to 19), moderate (between 20 and 35) or severe (greater 

than 35). Thus, higher score means stronger climacteric symptoms [18]. 

The level of PA was assessed by means of the International Physical Activity 

Questionnaire - IPAQ (short version, usual week), validated in Brazil, which quantifies 

the level of PA [19]. This questionnaire evaluates the frequency, in days, and the 

duration, in minutes, of leisure, occupational, commuting and housework activities 

lasting longer than ten continuous minutes during a normal week. A score is obtained by 

adding the minutes, hours and days of PA done during the previous week. To obtain the 

classification of levels of PA we used three categories: sedentary, moderately active and 

very active (Vigorous). 

Data was registered using absolute numbers and standard deviation (SD) as well as 

relative frequencies. The Ward linkage method and Euclidean distance were used to 
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characterize the groups. The Mantel-Haenszel test was used to evaluate the association 

between two ordinal categorical variables (PA and Kupperman indicators) and for 

qualitative variables, Pearson Chi-squared test was performed. ANOVA and Tukey´s 

simultaneous tests were used to compare means. We considered a significance level of 

5% for all tests. Statistical analysis was performed using MINITAB version 16 [20]. 

 

Results 

The mean age of the subjects was found to be 49.8 years (± 8.1), predominantly 

caucasian (72.7%), married (61.6%), mean age of menopause 51.8 years (±6.8), non-

smokers (93.5%), of high school education (47.8%), and from low socioeconomic status 

(70.8%) (Table 1). 

In the sample studied, 29.5% of women were classified as sedentary, 34.8% moderately 

active and 35.6% very active (vigorous). Concerning PA and climacteric symptoms, 

significant differences were found for all domains: psychological (p<0.000), vegetative-

somatic (p<0.000) and urogenital (p<0.000). The latter shows a trend of increased PA, 

and decreased symptoms resulting in increased health quality scores. The groups were 

classified according to QOL (low, moderate and high) and obtained the following mean 

scores for psychological, somatic and vegetative urogenital symptoms, respectively: 

Low—9.2; 7.0; 4.4, Moderate—5;2;4.6 and 3.1, High—3.9;3.4 and 2.2. These results 

reflect a strong association between menopausal symptoms and QOL. The correlation 

analysis confirmed the negative trend among the scores of psychological (r=-0.543, 

p<0.001),somato-vegetative (0.434,p<0.001) and urogenital symptoms (-

0.312,p<0.001), indicating greater contribution of symptoms in this order (Table 2). 

The results of the Blatt-Kupperman questionnaire showed mild or occasional symptoms 

in 60.8%, moderate in 24.4% and strong in 14.8% of subjects. The more intense were 
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fatigue (40.4%), impatience (40.4%), depression (20.4%), insomnia (32.1%) and hot 

flushes (23.4%). The mean scores of the indices according to PA levels corresponded to 

21.6 for the sedentary, moderately active for 19.5 and 13.9 for the more active, 

indicating a downward trend in the severity of symptoms as PA intensifies. A significant 

association was drawn between PA level and menopausal index (p=0.02). The most 

physically active women had the lowest percentage of strong symptoms (8.0%), while 

sedentary (15.9%) and less active (22.2%) had higher percentages and stronger 

climacteric complaints (Table 3). 

 

Discussion 

PA has been shown to have a positive impact on QOL independent of age, activity or 

health status [17, 18]. In this study, we clearly observed the importance of PA for aging 

women. PA influences the physical and mental health of women, acting in the main 

domains of life. We used the IPAQ and MRS to correlate physical activity with health 

quality and climacteric symptoms. Significant differences were found in the sedentary 

group compared to active and very active groups. Critical differences were found in the 

mean scores between the groups, classified according to the three domains: somato 

vegetative symptoms (p<0.001), psychological (p<0.001) and urogenital (p=0.008) of 

MRS. Lowest scores were detected in the sedentary group and the highest in the most 

active (vigorous) population. 

It was also observed that women in this age group who practiced regular PA had 

significantly fewer menopausal symptoms. The Kupperman-Blatt found significant 

improvements for almost all complaints. We observed that the sedentary group (low PA) 

presented significantly more symptoms such as heat waves (p<0.0001), paresthesia 

(p=0.02), insomnia (p<0.0001), impatience (p<0.0001) and depression (p<0.0001). The 
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proposition of a direct effect of exercise on vasomotor symptoms is based on the effects 

of exercise on endogenous opiate production and the mechanism of hot flashes. 

Vasomotor symptoms are possibly caused by altered neurotransmitter release in the 

hypothalamus leading to altered functioning of the thermoregulatory centre. The 

neurotransmitter β-endorphin, an endogenous opiate, is known to effect 

thermoregulation and has been suggested to play a role in the mechanism of hot flashes 

[21]. Reduced endorphin levels increase the frequency and amplitude of luteinizing 

hormone pulsations and provoke vasomotor-like symptoms including hot flashes, 

increased heart rate, and other manifestations such as insomnia, irritability and muscle 

and joint aches [22, 23]. Given that endorphins are also known to decrease in 

association with falling estrogen concentrations and increase with vigorous exercise 

[22], middle-aged women can be expected to report reduced complaints with increased 

PA. 

Recently, similar results were observed in a Poland study conducted on 336 healthy 

women aged 45-55 years [23]. Supporting these findings was realized an important 

randomized controlled trial of middle aged women followed during a two year period. At 

the end of the trial, PA and climacteric symptoms were related to physical self-worth and 

positive affect which resulted in higher levels of menopause-related QOL [8]. 

On the other hand, the literature on the direct relationship between PA and vasomotor 

symptoms in particular has remained controversial, although few longitudinal and 

experimental investigations concerning this relationship exist [8] . More importantly, very 

little systematic examination has taken place relative to the effects of chronic exercise 

adaptations (e.g., improved fitness, reduced body fat, or changing hormonal profiles) on 

complaints such as hot flashes, warranting further research in this area [23]. 

The relationship between PA and QOL during the menopausal transition is complex and 
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may involve a number of alternative mechanisms such as neuroendocrine, body 

composition, thermoregulation, and mood [8, 23, 24, 25]. This being said, a combination 

of a number of different biopsychosocial factors should also be considered in future 

research. 

Despite these interesting findings, the results in this study must be interpreted in the 

light of its limitations. Menopausal symptoms and PA were measured only by self-report 

and included estimates for leisure-time activities only, without corroboration of other 

physical parameters such as fitness or body composition. The model tested did not 

consider the influence of other potential confounding factors and the sample was rather 

homogeneous. Thus, caution must be applied when generalizing these results. 

Finally, alternative research designs such as within-person intensive longitudinal 

designs may also offer further insights into the psychological processes underlying 

menopausal symptom reporting. 
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Table 1. Demographic characteristics of 370 climacteric women attending a Basic Health Units 
in a city in the Northeast of Brazil 
Age Years (± SD) 49.8 (± 8.1) 

Menopausal age Years (± SD) 51.8 (± 6.8) 

Caucasian n (%) 269 (72.7) 

High school completion n (%) 261 (70.5) 

Smoker n (%) 24 (6.4) 

Married n (%) 228 (61.6) 

Low socio-economic level n (%) 262 (70.8) 

Table 2 -  The  principal  Menopause Rating Scale (MRS) domains affected by physical 
activity (IPAQ)  in 370 climacteric women attending a Basic Health Units in a city of the 
Northeast of Brazil 

DOMAIN IPAQ Mean1 SD p-value2

Psycho 
 Vigorous 4.6a 3.9

<0.001 Moderate 6.0b 4.6
Low 7.5c 4.6

Veget-Somato 
 Vigorous 3.6a 3.1

<0.001 Moderate 5.0b 3.8
Low 6.5c 3.9

Urogen 
 Vigorous 2.8a 2.6

0.008 Moderate 3.1b 2.6
Low 3.8c 3.0

1 mean with the same letters are not statistically different at 5% level. 
2 Tukey multiple comparisons test. 
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Table 3. Evaluation of  physical activity on menopausal symptoms using the Kupperman-Blatt index 
(IMBK) in 370 climacteric women attending a Basic Health Units in a city of the Northeast of Brazil 

Symptoms Classification 
IPAQ 

p-value Vigorous Moderate Low 
N (%) 

Hot flashes 

Absent 77 (41.40) 66 (35.48) 43 (23.12) 

<0.001 Low 23 (38.33) 21 (35.00) 16 (26.67) 
Moderate 17 (27.42) 21 (33.87) 24 (38.71) 
Strong 15 (24.19) 21 (33.87) 26 (23.43) 

Paresthesia 

Absent 79 (40.10) 66 (33.50) 52 (26.40) 

0.022 Low 28 (35.44) 25 (31.65) 26 (32.91) 
Moderate 18 (32.73) 23 (41.82) 14 (25.45) 
Strong 7 (17.95) 15 (38.46) 17 (43.59) 

Insomnia 

Absent 72 (40.68) 62 (35.03) 43 (24.29) 

<0.001 Low 28 (54.90) 12 (23.53) 11 (21.57) 
Moderate 16 (28.57) 20 (35.71) 20 (35.71) 
Strong 16 (18.60) 35 (40.70) 35 (32.10) 

Impatience 

Absent 40 (42.11) 35 (36.84) 20 (21.05) 

<0.001 Low 27 (38.57) 26 (37.14) 17 (24.29) 
Moderate 41 (40.20) 33 (32.35) 28 (27.45) 
Strong 24 (23.30) 35 (33.98) 44 (40.42) 

Depression 

Absent 77 (45.83) 59 (35.12) 32 (19.05) 

<0.001 Low 21 (31.34) 23 (34.33) 23 (34.33) 
Moderate 21 (33.87) 19 (30.65) 22 (35.48) 
Strong 13 (17.81) 28 (38.36) 32 (20.00) 

Vertigo 

Absent 111 (39.08) 99 (34.86) 74 (26.06) 

<0.001 Low 15 (41.67) 10  (27.78) 11 (30.56) 
Moderate 5 (22.73) 7 (31.82) 10 (45.45) 
Strong 1 (3.57) 13 (46.43) 14 (50.00) 

Fatigue 

Absent 57 (44.19) 45 (34.88) 27 (20.93) 

<0.001 Low 36 (50.70) 18 (25.35) 17 (23.94) 
Moderate 24 (31.58) 31 (40.79) 21 (27.63) 
Strong 15 (15.96) 35  (37.23) 44 (40.42) 

Arthralgia / 
Myalgia 

Absent 51 (49.51) 33 (32.35) 19 (18.45) 

<0.001 Low 36 (48.00) 20 (26.67) 19 (25.33) 
Moderate 24 (26.67) 43 (47.78) 23 (25.56) 
Strong 21 (20.59) 33 (32.35) 48 (44.06) 

Headache 

Absent 68 (34.00) 74 (37.00) 58 (29.00) 

0.806 Low 32 (44.44) 22 (30.56) 18 (25.00) 
Moderate 37.04 (20) 16 (29.63) 18 (33.33) 
Strong 12 (35.68) 17 (38.64) 15 (34.09) 

Palpitation 

Absent 84 (42.42) 70 (35.35) 44 (22.22) 

<0.001 Low 27 (39.13) 25 (36.23) 17 (24.64) 
Moderate 13 (20.31) 22 (34.38) 29 (45.31) 
Strong 8 (20.51) 12 (30.77) 19 (48.72) 

Tinnitus 

Absent 91 (38.56) 81 (34.32) 64 (27.12) 

0.022 Low 27 (40.91) 22 (33.33) 17 (25.76) 
Moderate 11 (25.58) 16 (37.21) 16 (37.21) 
Strong 3 (12.00) 10 (40.00) 12 (48.00) 

Mantel-Haenszel test     
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4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

O projeto de pesquisa denominado Atividade Física, Qualidade de Vida e Sintomas do 

Climatério, desenvolvido junto ao Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 

PPgCSA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, possibilitou 

identificar o impacto que a prática da atividade física exerce sobre a qualidade de vida e 

os sintomas vivenciados por mulheres de meia idade durante a menopausa. Os dados 

disponibilizados por este trabalho possibilitaram a análise dos níveis de atividade física, 

diferentes domínios da qualidade de vida e sintomas do climatério nesta população. 

A necessidade de realização deste trabalho se deu primeiramente devido a carência de 

estudos a nível nacional e internacional com esta temática além do crescente aumento 

da expectativa de vida, especialmente no que se refere a mulheres com mais de 40 

anos, há uma grande demanda desta população buscando os serviços de saúde 

pública da Cidade do Natal com queixas referentes à menopausa, gerando assim a 

necessidade de desenvolver melhora nos padrões de saúde e na qualidade de vida. 

Outra importante questão relaciona-se aos agravos a saúde decorrentes do aumento 

da idade cronológica e da menopausa contribuindo para que ocorra diminuição no nível 

de atividade física e baixa qualidade de vida em mulheres de meia idade, fatores que 

se relacionam com a incidência de doenças, incapacidades e depedência. 

Diante desta realidade foi criada uma linha de pesquisa em qualidade de vida (QV) que 

estuda a influência da atividade física na qualidade de vida de mulheres de meia idade. 

Esta linha de pesquisa desenvolveu estudos abordando os diversos aspectos que 

abrangem a qualidade de vida nos domínios físicos, psicológicos, sociais e ambientais. 

Além de quantificar a sintomatologia durante a menopausa nos respectivos domínios 

somato-vegetativo, urogenitais e psicológicos.  
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Outro fator estudado foi com referência aos sintomas que mais afetam a qualidade de 

vida dessas mulheres e possibilitou também investigar o nível de atividade física nessa 

população. 

Desenvolvemos ainda estudo abordando a sexualidade das mulheres de meia idade 

onde as mudanças fisiológicas decorrentes da menopausa afetam o comportamento, a 

resposta sexual e a qualidade de vida neste período. 

Além disso, foram apresentados três artigos durante o 54o Congresso Brasileiro de 

Ginecologia realizado em Curitiba no período de 12 a 15 de novembro de 2011 onde 

foram apresentados os resultados preliminares destes estudos:  

1- “Fatores associados à qualidade de vida em mulheres climatéricas” 

2- “A atividade física influencia nos sintomas do climatério?” 

3- “A influência dos sintomas climatéricos sobre a função sexual das mulheres” 

Diante disso, buscou-se desenvolver um estudo de base populacional e de corte 

transversal manipulando-se uma variável independente (atividade física) sobre duas 

dependentes (qualidade de vida e menopausa) para avaliarmos o impacto da atividade 

física na qualidade de vida e nos sintomas do climatério em mulheres de meia idade. 

Para avaliar a qualidade de vida geral dessas mulheres utilizou-se a versão abreviada 

em português do Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização 

Mundial de Saúde, o WHOQOL-Bref. Esse instrumento contém 26 questões 

distribuídas em quatro domínios: relações sociais, psicológico, físico e meio ambiente. 

Cada domínio é composto por questões cujas pontuações das respostas variam entre 1 

e 5. Sintomas climatéricos foram avaliados utilizando a Escala de Avaliação 

Menopausa(MRS) e o Índice de Blatt-Kupperman. O Menopause Rating Scale(MRS) 

possui 11 questões avaliadas numa escala de zero (ausência de sintomas) até quatro 

(maior severidade) e distribuídas em três domínios: sintomas somato-vegetativos, 

(sudorese, reclamações cardíacas, distúrbios do sono, dores articulares/musculares) 
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sintomas urogenitais (problemas sexuais, problemas urinários, secura vaginal) e 

sintomas psicológicos (depressão, irritabilidade, ansiedade, esgotamento). O escore 

total do MRS é obtido através do somatório da pontuação de cada domínio, de forma 

que, quanto maior for esta, mais severa a sintomatologia e pior a qualidade de vida. A 

intensidade geral da sintomatologia climatérica referida foi categorizada segundo a 

severidade dos sintomas que compõem cada domínio do MRS em: sintomatologia 

ausente ou ocasional (0-4 pontos), leve (5-8 pontos), moderada (9-15 pontos) ou 

severa (16 pontos). O Índice de Blatt-Kupperman (IMBK) permite quantificar a 

ocorrência de sintomas. Envolve onze sintomas ou queixas (sintomas vasomotores, 

insônia, parestesia, nervosismo, melancolia, vertigem, fraqueza, artralgia/mialgia, 

cefaléia, palpitação e zumbidos), aos quais são atribuídas diferentes pontuações 

segundo a sua intensidade e prevalência. Os escores totais são classificados em leves 

(valores até 19), moderados (entre 20 e 35) ou intensos (maior que 35). Assim, quanto 

maior a pontuação obtida, mais intensa a sintomatologia climatérica. O nível de 

atividade física foi avaliado utilizando-se o International Physical Activity Questionnaire - 

IPAQ (versão curta, semana usual), validada no Brasil, que avalia o nível de atividade 

física. O IPAQ avalia a freqüência, em dias e a duração, em minutos, das atividades 

realizadas com lazer, ocupacionais, locomoção e trabalho doméstico por mais de dez 

minutos contínuos durante uma semana normal. A pontuação foi obtida pela soma da 

quantidade de dias e minutos ou horas das atividades realizadas na semana anterior ao 

preenchimento do questionário. Para se obter a classificação dos níveis de atividade 

física utilizou-se três categorias (sedentária, moderadamente ativa e ativa).  

As mulheres participantes do estudo eram usuárias do Sistema Único de Saúde da 

Cidade do Natal, distribuídas nos quatro distritos (norte, sul, leste, oeste). A amostra foi 

composta por mulheres com idade entre 40-65 anos recrutadas a partir de uma amostra 
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estratificada proporcional por distrito e por unidade de saúde de junho a setembro de 

2011. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natal foram 

atendidas no período de um ano(junho 2010 a junho 2011) 20.801 mulheres. Mesmo 

que a amostra de 365 tenha sido satisfatória foram inscritos 370 questionários para 

compensar possíveis perdas. O cálculo amostral foi estratificado proporcional por cada 

distrito, baseado no número de consultas ginecológicas realizadas durante o período de 

um ano, determinando assim o número de questionários que foram preenchidos em 

cada distrito respectivamente: 43 no distrito norte, 158 distrito sul, 102 distrito leste e 62 

no distrito oeste. O cálculo da amostra teve por base um nível de confiança de 95%, 

com poder do teste de 80%, erro de estimativa de 5% e considerou-se a proporção de 

pacientes classificadas com qualidade de vida adequada (indicador>26) da amostra 

piloto. 

Após a aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa Institucional e todas as participantes 

terem assinado o termo de comprometimento livre e esclarecido, a pesquisa foi 

iniciada. Enquanto aguardava sua consulta na Unidade de Saúde, cada participante 

recebeu um questionário para registro de dados pessoais, como: idade, cor da pele, 

tempo de menopausa, terapia de reposição hormonal, anos de escolaridade, estado 

civil, renda e questionários validados auto-aplicáveis, referentes à qualidade de vida, 

sintomas do climatério e nível de atividade física. 

As mulheres incluídas eram saudáveis e com idades entre 40-65 anos. Mulheres que 

tinham reconhecido distúrbios neurológicos, psiquiátricos ou endócrinas, ou uso de 

medicação que interferiram na QV como a terapia hormonal, antidepressivos, 

ansiolíticos ou neurolépticos foram excluídas. 

O tratamento estatístico dado foi adequado ao estudo. Inicialmente desenvolveu-se a 

análise exploratória dos dados, descrevendo as médias e desvios-padrão das variáveis 
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quantitativas envolvidas no estudo, bem como de freqüências relativas das variáveis 

categorizadas. Em seguida, procedeu-se ao Teste Qui-quadrado de Pearson com o 

intuito de verificar possíveis associações entre as variáveis sociodemográficas e o nível 

de atividade física das mulheres. 

Com o objetivo de classificar as mulheres em período menopausal quanto à qualidade 

de vida, utilizou-se uma técnica multivariada, denominada Análise de Cluster que 

classifica os sujeitos de acordo com o comportamento de variáveis simultâneas, neste 

caso consideraram-se os domínios do WHOQOL-Bref. Nesta análise, considerou-se o 

método de ligação de Ward e a distância Euclidiana para caracterizar os grupos quanto 

às similaridades dos indivíduos, resultando na classificação das mulheres em três 

categorias: baixa qualidade de vida (BQV), média qualidade de vida (MQV) e alta 

qualidade de vida (AQV), de acordo com a similaridade. Com relação ao nível de 

atividade física foram classificadas de acordo com a freqüência dos grupos em ativas, 

moderadamente ativas e sedentárias. 

Para captar a associação entre variáveis categorizadas ordinais (atividade física e 

qualidade de vida), utilizou-se o teste de Mantel-Haenszel. Procedeu-se à Análise de 

Variância (ANOVA) e aos testes de Tukey para comparação de médias entre as 

categorias de qualidade de vida. Considerou-se o nível de significância de 5% para 

todos os testes. O programa estatístico utilizado foi o MINITAB version 16. 

Os resultados do primeiro artigo “Avaliação do impacto da atividade física na qualidade 

de vida de mulheres de meia idade: estudo de base populacional”, submetido e aceito 

para a publicação pelo Conselho Editorial da “Revista Brasileira de Ginecologia 

(RBGO)”, evidenciaram que a prática de atividade física melhora significativamente a 

qualidade de vida das mulheres menopausadas, atuando nos principais domínios da 

vida. Foram constatadas diferenças significativas na QV das mulheres pouco ativas 



51

quando comparadas as moderadas e muito ativas (p<0,01) (Tabela 3). Os menores 

índices de QV foram observados nas mulheres sedentárias e os maiores nas mulheres 

muito ativas. No nosso estudo observamos de forma evidente (p<0,01), que houve uma 

maior prevalência de QV no grupo de mulheres mais ativas (40,9%), quando 

comparadas ao grupo das sedentárias (21,1%), correspondendo a uma chance 2,6 

vezes maior de melhor QV entre as mulheres mais ativas (Tabela 3). 

Este aspecto é de grande relevância tanto para a prática clínica quanto para a gestão 

dos serviços de saúde pública. Na prática clínica a atividade física se destaca como 

sendo uma alternativa complementar, não medicamentosa e eficiente que ajuda 

amenizar ou controlar os sintomas advindos da menopausa melhorando a qualidade de 

vida dessas mulheres. Quanto aos serviços de saúde pública esses resultados 

mostram a relevância na promoção de um estilo de vida mais ativo melhorando a 

capacidade aeróbica, coordenação e flexibilidade diminuindo o risco de comorbidades 

crônicas. Somado a isso evidencia a necessidade do desenvolvimento de intervenções 

educativas visando uma melhor conscientização e prevenção de doenças através da 

atividade física melhorando a saúde geral da população e em especial a saúde da 

mulher. 

No segundo artigo que foi enviado para publicação de cunho internacional na revista 

“International Journal of Gynecology & Obstetric”, o qual leva como título: “The impact 

of physical activity on menopausal symptoms in middle aged women: a population 

based study”, ficou evidenciado que a prática da atividade física pode ser um 

importante fator para diminuir os sintomas decorrentes do climatério. Os achados 

encontrados neste artigo apontaram para a importância dos exercícios físicos regulares 

na qualidade de vida das mulheres de meia idade. Sobre atividade física e sintomas do 

climatério, foram encontradas diferenças significativas para todos os domínios: 
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psicológico (p <0,000), vegetativa-somático (p <0,000) e urogenital (p <0,000). Foram 

observados também que as mulheres que praticam atividade física regulares tiveram 

significativamente menos sintomas da menopausa. Os sintomas mais intensos 

relatados foram a fadiga, depressão, insônia, impaciência e ondas de calor. Tais 

achados sugerem fortes evidências que a prática regular da atividade física diminui os 

sintomas decorrentes do climatério. Os resultados apontam ainda para a importância de 

exercícios físicos regulares na qualidade de vida das mulheres na menopausa. 

Apesar de suas contribuições científicas e sociais esta tese apresenta limitações. Entre 

as limitações encontradas, pode-se apontar o “n” amostral pequeno e a ausência de 

exames das dosagens hormonais da amostra, os níveis de atividades físicas e 

composição corporal foram medidos apenas por auto-relato e incluídas estimativas para 

atividades físicas de lazer sem comprovação de outros parâmetros físicos, tais como 

aptidão física e composição corporal(IMC). O modelo testado não considerou a 

influência de outros fatores potenciais de confusão e a amostra foi bastante 

homogênea. Outro fator foi o desenho de estudo (corte transversal) não pode 

estabelecer a relação causa e efeito tornando-se limitada a informação produzida. No 

entanto ficou evidenciado o impacto positivo da atividade física na melhora da 

qualidade de vida e dos sintomas do climatério nas mulheres estudadas. 

A questão que emerge, a partir dos estudos realizados, refere-se às possibilidades de 

futuras pesquisas onde avaliaremos em um estudo longitudinal os reais efeitos da 

atividade física, qualidade de vida e sintomas do climatério em mulheres de meia idade. 

As expectativas do estudo foram cumpridas, ou seja, os objetivos propostos foram 

alcançados, evidenciando que o projeto inicial foi viável.  

Prevê-se que o conhecimento gerado possa ajudar no desenvolvimento de novas 

formas e métodos de treinamento que interfiram na saúde e qualidade de vida das 
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mulheres de meia idade, bem como na realização de programas de conscientização 

sobre os benefícios da atividade física para a saúde geral da população. Buscar-se 

também dimensionar projetos sociais que possam beneficiar a sociedade através da 

prática de atividades físicas de fácil acesso pela população especialmente as mulheres 

de meia idade. 

Ressalta-se o enriquecimento intelectual e científico da pesquisadora na área da 

atividade física e qualidade de vida em mulheres nessa faixa etária, tanto no que se 

referem às descobertas apontadas nos resultados do estudo, como na leitura 

aprofundada da literatura que aborda a temática de investigação. 
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5 APÊNDICES 

 

5.1 Anamnese 

Iniciais: ________________    

 
Data do Preenchimento do questionário:    II___I___II___I___II___I___I 
 dia        mês         ano 
 
Qual é a sua idade ? I___I___I anos               Você é: [ 1 ] Branca    [ 2 ] Não Branca     
 
Tempo de menopausa? I___I___I anos    
 
Idade a menopausa? I___I___I anos    
 
Tabagismo: [ 1 ] Tabagista  [ 2 ] Não tabagista 
 
Histerectomia : [ 1 ] Sim   - Tempo de Histerectomia: I___I___I anos    
 

[ 2 ] Não 
 
Drogas Utilizadas: ___________________________________________ 
 
Você atualmente é? (Faça um X na alternativa correspondente) 
[ 1 ] Solteira 
[ 2 ] Casada/ Vive com alguém 
[ 3 ] Viúva 
[ 4 ] Separada 
[ 5 ] Divorciada 
 
Qual é a renda mensal da sua familía?  
 
[ 1 ] Menor que R$ 545,00 
[ 2 ] R$ 546,00 a R$ 1.090,00 
[ 3 ] R$ 1.091,00 a R$ 2.180,00 
[ 4 ] R$ 2.181,00 a R$ 5.450,00 
[ 5 ] R$ 5.451,00 a R$ 8.175,00,00 
[ 6 ] R$ 8.176,00 a R$ 10.900,00 
[ 7 ] Maior ou igual a R$ 10.900,00 
 
Qual é o seu grau de instrução? 
[ 1 ] Primeiro grau incompleto 
[ 2 ] Primeiro grau completo 
[ 3 ] Segundo grau incompleto 
[ 4 ] Segundo grau completo 
[ 5 ] Universitário incompleto 
[ 6 ] Universitário completo 
[ 7 ] Universitário completo e pós-graduação 
 
ANTROPOMETRIA 
 
Peso: ___________ kg                        Estatura: __________ m 
 
IMC: _____________                           Classificação do IMC:__________ 
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5.2 WHOQOL-Bref
Versão em Português do Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL – 
ABREVIADO) 1998. 
 
Este questionário é como a senhora se sente em relação a sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida nas duas 
últimas semanas. Eu vou ler cada pergunta com suas respostas, senhora deverá escolher a resposta que lhe parecer mais 
adequada para o seu caso. 
 
Q1 – Como você avaliaria sua qualidade de vida? 
Muito ruim Ruim Nem ruim nem boa Boa Muito boa 
1 2 3 4 5

Q2 – Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito  Nem 

insatisfeito 
Satisfeito Muito 

satisfeito 
1 2 3 4 5

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas duas últimas semanas. 
 
Q5 – O quanto você aproveita a sua vida? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5

Q6 – Em que medida você acha que sua vida tem sentido? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5

Q7 – O quanto você consegue se concentrar? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5

Q8 – Quão seguro você se sente em sua vida diária? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5

Q9 – Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5

As questões seguintes perguntam sobre o quão completamente você tem sido capaz de fazer certas coisas nestas 
duas últimas semanas. 
 
Q10 – Você tem energia o suficiente para o seu dia-a-dia? 
Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
1 2 3 4 5

Q11 – Você é capaz de aceitar sua aparência física? 
Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
1 2 3 4 5

Q12 – Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 
Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
1 2 3 4 5

Q13 – Quão disponível estão para você as informações que precisa no seu dia-a-dia? 
Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
1 2 3 4 5

Q14 – Em que medida você tem oportunidades de atividades de lazer? 
Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
1 2 3 4 5

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de 
sua vida nas últimas duas semanas. 
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Q15 – Quão bem você é capaz de se locomover? 
Muito ruim Ruim Nem ruim nem bom Bom Muito bom 
1 2 3 4 5

Q16 – Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

Q17 – Quão satisfeito(a) você está com a sua capacidade de desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

Q18 – Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

Q19 – Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

Q20 – Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

Q21 – Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

Q22 – Quão satisfeito(a) você está com o apoio que recebe dos seus amigos? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

Q23 – Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

Q24 – Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso a serviços de saúde? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

Q25 – Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 
Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas 
duas semanas. 
 
Q26 – Com que freqüência você tem sentimentos negativos, tais como mau humor, desespero, ansiedade e 
depressão? 
Nunca Algumas vezes Freqüentemente Muito 

freqüentemente 
Sempre 

1 2 3 4 5
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5.3 Menopause Rating Scale (MRS)
Qual dos seguintes sintomas e em que medida você diria que sente atualmente? 
 

Sintomas: Nenhum Pouco 
severo 

Moderado Severo Muito
severo 
 

Score = --------0 --------1 --------2 --------3 --------4 

1. Falta de ar, suores, calores. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2. Mal-estar do coração (batidas do 
coração diferentes, saltos nas batidas, 
batidas mais longas, pressão). ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3. Problemas de sono (dificuldade em 
conciliar o sono, em dormir toda a noite 
e desperta-se cedo). 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4. Estado de animo depressivo (sentir-
se decaída, triste, a ponto das 
lágrimas, falta de vontade, trocas de 
humor). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

5. Irritabilidade (sentir-se nervosa, 
tensa, agressiva). 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

6. Ansiedade (impaciência, pânico). ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

7. Esgotamento físico e mental (caída 
geral em seu desempenho, falta de 
concentração, falta de memória). 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

8. Problemas sexuais (falta do desejo 
sexual na atividade e satisfação). 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

9. Problemas de bexiga (dificuldade de 
urinar, incontinência, desejo excessivo 
de urinar). 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

10. Ressecamento vaginal (sensação 
de ressecamento, ardência e 
problemas durante a relação sexual). ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

11. Problemas musculares e nas 
articulações (dores reumáticas e nas 
articulações). 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )



58

5.4 Índice Menopausal de Blatt e Kupperman (IMBK)

Índice Menopausal de Blatt e Kupperman 
Os escores dos sintomas a serem preenchidos na tabela são:  
Ausente: 0, Leves: 1, Moderados: 2, Intensos: 3 
 

Tabela Blatt e Kupperman Graduação
Sintomas Peso x Escore Total Data 
Onda de calor 4 x   
Parestesia 2 x   
Insônia 2 x   
Impaciência e nervosismo 2 x   
Depressão 1 x   
Vertigens 1 x   
Fadiga e/ou Cansaço 1 x   
Artralgia e/ou Mialgia 1 x   
Cefaleia 1 x   
Palpitação 2 x   
Zumbidos 1 x   
Índice Menopáusico    

Resultados: Os sintomas são considerados leves se a soma destes for até 19; serão 
moderados, de 20 a 35 e, finalmente, fortes acima de 35. 
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5.5 QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA
- VERSÃO CURTA - 

 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do seu 

dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em diferentes países ao redor 

do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de 

outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 

ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a 

outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. 

Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada questão mesmo que considere que 

não seja ativo. Obrigado pela sua participação ! 

 

Para responder as questões lembre que: 

� atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem 

respirar MUITO mais forte que o normal 

� atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem 

respirar UM POUCO mais forte que o normal 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 
minutos contínuos de cada vez. 
 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em casa 

ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como 

forma de exercício? 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você 

gastou caminhando por dia?

horas: ______ Minutos: _____ 
 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica 

leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no 

jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente 
sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?

horas: ______ Minutos: _____ 



60

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na 

bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, 

carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos 

do coração. 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?

horas: ______ Minutos: _____ 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola 

ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado 

enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. 

Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?

______horas ____minutos 

 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?

______horas ____minutos 
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6. ANEXOS 
 
6.1 Aprovação Comitê de Ética 
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6.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - PPGCSA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Atividade Física e 
Qualidade de Vida em Mulheres Climatéricas”, que é coordenada pela Professora 

Dra. Ana Katherine da Silveira Gonçalves. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

 Essa pesquisa tem como objetivo avaliar se existe relação entre o nível de 

atividade física, a qualidade de vida e os sintomas do climatério. Pesquisas mostram 

que os exercícios físicos promovem melhorias na saúde, bem estar, aptidão física, 

humor, melhorando os sintomas da menopausa, a imagem corporal, auto-estima e os 

níveis hormonais, que diretamente irão atuar na melhora dos sintomas decorrentes da 

menopausa e consequentemente na qualidade de vida destas mulheres.  

 Caso decida aceitar o convite, você deverá responder uma ficha com algumas 

informações clínicas, idade, peso e estatura para que possamos determinar o seu 

Índice de Massa Corporal (IMC), estado civil, dados socio-econônomico, e 

escolaridade. Depois você deverá responder 4 (quatro) questionários sobre: o seu nível 

de atividade física (IPAQ), os sintomas referentes ao climatério(Kupperman), a 

menopausa(MRS) e à sua qualidade de vida(WHOQOL-BREF).  

Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos. Asseguramos-lhes 

que seu nome nunca aparecerá nos questionários, mas sim suas iniciais, que 

posteriormente serão substituídas por códigos (números). Os dados serão guardados 

em local seguro, sob a responsabilidade das pesquisadoras e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar de forma alguma os voluntários. Além 
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disso, o TCLE terá arquivo fisicamente separado dos questionários.  

Seus benefícios por participar da presente pesquisa serão em adquirir 

informações sobre saúde, qualidade de vida e orientações sobre a prática regular de 

atividades físicas. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite. Já no caso de dano por sua participação, você será 

indenizado. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente a Ana Carla G. Canário, no endereço: Av. 

Gal. Gustavo Cordeiro de Farias s/n – Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde – PPGCSA. Universidade Federal do Rio Grande Norte (UFRN). Telefones: (84) 

8839.7663 ou 9993.6783. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-

UFRN). Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666, Natal, ou pelo telefone 

(84)3215-3135.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“Atividade Física e Qualidade de Vida em Mulheres Climatéricas”. 
 

Participante da pesquisa: 

Nome:___________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________ 

 

Pesquisadora responsável: 

Ana Carla G. Canário                     Assinatura: _______________________________ 

Av. Gal. Gustavo Cordeiro de Farias s/n – Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde – PPGCSA. Telefone: (84) 8839.7663 ou (84) 3342-9776 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, 

CEP 1666, Natal, 59.078-970, Brasil. 
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8 ABSTRACT 

Purpose: the purpose of this study is to evaluate the influence of physical activity on quality of life 

and on menopausal symptoms in middle aged women. Methods: A population based cross-

sectional study was realized with 370 women aged 40-65 years that were recruited from a 

population-based sample. Enrollment took place in Basic Health Units in each health district of the 

city (north, south, east and west) from June to September 2011. According to the Municipal Health 

Department of the City, 20801 women were assisted at the Basic Health Units in a one year period. 

The sample size calculation was stratified by district and based on a confidence level of 95% with a 

power of 80%, as well as an error estimative of 5% and was considered proportional to the number 

of patients classified as having adequate QOL(indicator≥26) in the general population. Data was 

collected while the women waited for their routine appointment at the Health Unit. WHOQOL-Bref, 

was used to evaluate the quality of life and concerning climacteric symptoms the MRS (Menopause 

Rating Scale) was used. The level of physical activity was assessed by means of the International 

Physical Activity Questionnaire – IPAQ. To obtain the classification of levels of PA we used three 

categories: sedentary, moderately active and very active (Vigorous). Statistical analysis was 

performed using MINITAB version16. Results: The mean age of the subjects was found to be 49.8 

years (± 8.1), predominantly Caucasian (72.7%), married (61.6%), non-smokers (93.5%) and 

pertaining high school education (47.8%). Using WHOQOL, mean scores were found to be 

significantly different between the groups (low, moderate and vigorous physical activity), classified 

according to the domains of QOL (p<0.01). Concerning physical activiy and climacteric symptoms, 

significant differences were found for all domains: psychological (p<0.01), vegetative-somatic 

(p<0.01) and urogenital (p<0.01). Significant differences were found between the groups for the 

following symptoms: fatigue (40.4%), impatience (40.4%), myalgia (44.0%), depression (20.4%), 

insomnia (32.1%) and hot flashes (23.4%). Conclusion: Physical activity improves quality of life and 

climacteric symptoms in middle aged women. 

Keywords: Physical activity, quality of life, women, aging, menopause, health 


