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RESUMO 

 

Objetivo: investigar o uso de plantas medicinais no tratamento dos sintomas do climatério, 

identificando quais as plantas medicinais mais usadas e para quais sintomatologias, investigar 

a relação entre o uso popular e a recomendação científica dessas plantas. Metodologia: trata-

se de um estudo descritivo, com abordagem quanti-qualitativa, com mulheres entre 45 a 59 

anos que apresentavam alguma sintomatologia de climatério, não tiveram menopausa precoce 

nem por indução de procedimentos cirúrgicos. Resultados: do total de 85 participantes, 

95,3% (n=81) apresentam ondas de calor, sendo esse o sintoma mas relatado nessa pesquisa, 

seguido de irritabilidade, ressecamento vaginal e insônia que correspondeu a 57,6% (n=49) 

49,4% (n=42) e 49,4% (n=42) respectivamente. 41,1% (n=35) participantes usam algum tipo 

de plantas ou fitoterápicos de forma combinada ou não para tratar os sintomas. 18,8% (n=16) 

usam medicamentos alopáticos ou hormonais e 58,9% (n=28) não usam nada. As plantas 

indicadas para sintomas de insônia e ansiedade, como a camomila, capim santo e cidreira 

foram as mais mencionadas pelas participantes, algumas como a canela também citada na 

pesquisa como tranquilizante não tem respaldo científico para essa finalidade, já os 

fitoterápicos mencionados foram todos respaldados na literatura. A prescrição de fitoterápicos 

por parte dos profissionais de saúde aconteceu principalmente  nos atendimentos realizados no 

ambulatório da faculdade de medicina. Considerações finais: apesar de muitas mulheres 

relatarem conviver com sintomas do climatério, percebe-se que poucas têm conhecimento 

sobre fitoterápicos e plantas medicinais para essa finalidade, a maioria faz uso de plantas na 

forma de chá para insônia e ansiedade sem saber a relação desses sintomas com o climatério e 

nem todas as substâncias utilizadas tem respaldo científico. 

 

Palavras-chaves: Climatério. Fitoterapia. Menopausa. Plantas Medicinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The climacteric is a physiological period that marks the end of the woman's 

reproductive phase. Studies show that 60% to 80% of people who experience this phase has 

some of the climacteric symptoms. Hormone replacement therapy is considered one of the 

most effective treatments for climacteric symptoms; however, it can cause side effects, 

including increased risk of breast cancer. Possible complications, fear of side effects, 

contraindications, difficulties in access, and financial cost, favor the search fo r non-medicated 

alternatives such as herbal medicines and medicinal plants in the treatment of climacteric 

symptoms. Objective : To investigate the use of medicinal plants in the treatment of 

climacteric symptoms, identifying which medicinal plants are most used, and investigatethe 

relationship between popular use and the scientific recommendation of these plants. 

Methodology: This is a descriptive study, with a quantitative and qualitative approach, with 

women between 45 and 59 years of age who presented some symptoms of climacteric, did not 

have early menopause even by inducing surgical procedures. Results: of the total of 85 

participants, 95.3% (n = 81) have hot flashes, which is the symptom but reported in this 

research, followed by irritability, vaginal dryness and insomnia which corresponded to 57.6% 

(n = 49) 49 , 4% (n = 42) and 49.4% (n = 42) of responses respectively. 41.1% (n = 35) 

participants use some type of plants or herbal medicines in combination or not to treat the 

symptoms. 18.8% (n = 16) use allopathic or hormonal medications and 58.9% (n = 28) do not 

use anything. The plants indicated for insomnia and anxiety symptoms, such as chamomile, 

capim santo and lemon balm were the most mentioned by the participants, some as the 

cinnamon also mentioned in the research as tranquilizer has no scientific support for this 

purpose, since the mentioned herbal medicines were all supported in literature. The 

prescription of phytotherapics by health professionals happened mainly in the consultations 

performed at the outpatient clinic of the medical school.  Conclusion: Although many women 

report living with climacteric symptoms, it is noticed that few have knowledge about herbal 

medicines and medicinal plants for this purpose. The plants more used, in the form o f tea, are 

indicated for insomnia and anxiety, without knowing the relationship of these with the 

symptoms the climacteric and not all the substances used have scientific support.  

 

Keywords: Climacteric. Phytotherapy. Menopause. Medicinal Plants.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O climatério é um período fisiológico de transição entre a fase reprodutiva para a 

fase não reprodutiva da mulher. Biologicamente é marcado por alterações hormonais, 

principalmente redução na produção de estrógeno decorrente da diminuição da função 

ovariana. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) representa uma fase biológica natural 

da vida feminina e não um processo patológico, embora muitas vezes seja tratado como uma 

endocrinopatia por causa dos sintomas e desconfortos provocados em algumas mulheres 

(Brasil, 2008; Cardoso; Camargo, 2017). Estudos mostram que 60% a 80% das mulheres que 

vivenciam essa fase apresentam sintomas climatéricos, e isso pode ter implicações 

significativas na qualidade de vida (Fernandes; Farias, 2017; Silva; Mamede, 2020). 

Além das alterações fisiológicas características do déficit estrogênico, estudos 

apontam que a baixa produção desse hormônio, associada à mudanças no estilo de vida, 

podem relacionar-se também a maior incidência de doenças cardiovasculares, osteoporose, 

obesidade e outras patologias decorrentes dessa última. Isso porque o déficit de estrógeno está 

estreitamente relacionado a alterações no perfil lipídico, a remodelação óssea, estima-se que 

após a menopausa a mulher perde entre 2% a 3% de massa óssea ao ano, e ainda, favorece a 

obesidade central e consequentemente distúrbios metabólicos (Jesse, 2012; Assunção et al 

2017; Franciscis et al., 2019; Silva; Mamede, 2020). 

O climatério coincide ainda com uma fase de vulnerabilidades na vida da mulher. 

Para algumas o fim da vida reprodutiva associa-se estreitamente a ideia de envelhecimento, ao 

fim da juventude tão valorizada nas modernas sociedades ocidentais, com a diminuição da 

libido, com a entrada na aposentadoria, ou sobrecarga de trabalho, a saída dos filhos de casa, 

ao surgimento de doenças. Tudo isso impacta socialmente, culturalmente, psicologicamente e 

emocionalmente na vida das mulheres (Soares et al., 2012; Benetti et al., 2019). Entretanto, 

um documento da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a saúde  no Brasil emitido em 

1998, relata que as informações sobre as condições de saúde da mulher no país, na época, se 

limitavam basicamente aos aspectos reprodutivos, não havendo referências ao climatério 

(Jesse, 2012).  

Com o envelhecimento da população brasileira, e o fenômeno da feminização da 

velhice, acredita-se que um grande número de mulheres no país irá conviver com sintomas 

climatéricos e as modificações corporais decorrentes, por vários anos de vida, bem mais que 

as gerações anteriores (Tinoco; Rosa, 2015; Xavier; Trindade, 2018). Sintomas esses que 
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podem chegar a afetar consideravelmente a qualidade de vida. Atualmente estima-se que a 

expectativa de vida da mulher brasileira está em torno de 72 anos, o que significa que muitas 

mulheres passaram 1/3 de sua vida na fase da menopausa. De acordo com Rocha, Pereira e 

Carneiro (2018) existem hoje no Brasil mais de cinco milhões de mulheres nessa fase da vida.  

O climatério geralmente inicia-se por volta da quarta década de vida da mulher e 

pode se estender até os 65 anos, embora ocorra com mais frequência entre os 45 aos 59 anos. 

Divide-se em três fases: a perimenopausa, intervalo de tempo onde começam as alterações 

fisiológica antes da menopausa; a menopausa, último ciclo menstrual confirmado após 12 

meses ininterruptos de ausência de menstruação, sem outras causas patológicas, psicológicas 

ou induzidas, como cirurgias de histerectomia; e a pós-menopausa, período de adaptação a 

nova condição fisiológica.  

As sintomatologias presentes no climatério são diversas, assim como sua intensidade 

e presença difere entre as mulheres (Hoffmann et al., 2015; Xavier; Trindade, 2018; Manica; 

Bellaver; Zancanaro, 2019). Algumas mulheres passam por essa fase da vida sem sintomas, 

enquanto outras podem apresentar sintomatologias diversas (Brasil, 2008a).  

O declínio fisiológico da produção hormonal decorrente da redução da função 

ovariana afeta principalmente a síntese de estrógeno, progesterona e testosterona. Embora 

esse último seja considerado um hormônio masculino, é produzido naturalmente em 

quantidade reduzida pelos ovários e suprarrenais durante a fase reprodutiva da mulher e tem 

interferência na produção de serotonina, prolactina, dopamina e vasopressina. Portanto, a 

queda na sua produção no período do climatério pode relacionar-se a alguns sintomas 

secundários pós menopausa, como hipertensão, distúrbios cardiovasculares, déficits 

neurológicos, distúrbios psicológicos entre outros (S ilva et al., 2019; Souza et al., 2019). 

Entretanto, é o declínio da síntese de progesterona e principalmente de estrógeno, o 

responsável pelo surgimento dos sintomas clássicos da menopausa. As carências de 

estrogênio desencadeiam alguns sintomas desconfortáveis como vasomotores, urogenitais, 

sexuais, psíquicos e distúrbios do sono. Os sintomas como ondas de calor, disfunções sexuais, 

atrofia e ressecamento vaginal, alterações no perfil lipídico e distúrbios psíquicos são os mais 

comuns entre as mulheres nesta fase e podem influenciar significativamente a qualidade de 

vida (Assunção et al., 2017; Albuquerque et al., 2019) 

A terapia de reposição hormonal tem sido uma prática comum na medicina, sendo 

considerada por alguns profissionais de saúde um dos tratamentos mais eficazes para os 

sintomas do climatério (Wender; Pompei; Fernandes, 2014). Entretanto, a terapia hormonal 

pode ter efeitos colaterais como aumento dos riscos de neoplasias mamárias, embolias 
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pulmonares e demências, além de sangramentos irregulares, edemas, mastalgias, náuseas, 

câimbras, irritabilidade, cefaleia e ganho de peso (Zanette et al., 2011; Aidelsburger, 2012; 

Franciscis et al., 2019). 

As possíveis complicações que podem ocorrer durante a terapia de reposição 

hormonal, bem como, receio dos efeitos colaterais, as contraindicações, dificuldades de 

acesso e o custo financeiro, favorecem a procura por terapias complementares não 

medicamentosas como acupuntura, atividade física, ioga, fitoterápicos e plantas medicinais 

(Barra et al., 2014; Franciscis et al., 2019). Dessa forma estudos, pesquisas e divulgação de 

trabalhos que tratam do uso seguro e racional das plantas medicinais constituem instrumentos 

de garantia de direitos para que as mulheres possam decidir sobre o tipo de tratamento que 

querem receber em situações de climatério.  

No Brasil as práticas integrativas ganharam respaldo legal em 2006 com a 

Implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, (PNPIC), que 

inclui a fitoterapia e a homeopatia, e da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos no mesmo ano. Em 2008 o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos é implantado, e entre seus princípios norteadores pode-se destacar: Ampliação 

das opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de 

Saúde – SUS; Uso sustentável da biodiversidade brasileira; Valorização e preservação do 

conhecimento tradicional das comunidades e povos tradicionais (Brasil, 2009; Ibiapina et al., 

2014). 

Entretanto a necessidade de valorização das plantas medicinais e fitoterápicos e sua 

utilização à nível de saúde pública já vinha sendo enfatizada desde 2003 na 1ª Conferência 

Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica. No seu relatório final defendia-se a 

facilitação do acesso e ampliação das ações e serviços relativos a plantas medicinais e 

fitoterápicos na rede pública (Brasil, 2005).  Pois apesar do uso de plantas medicinais fazer 

parte das tradições populares, o acesso aos fitoterápicos ainda é limitado, principalmente para 

quem mora em pequenas cidades do interior do país e zona rural.  

O uso de plantas com finalidade curativa remonta as antigas civilizações e dura nte 

muito tempo, seu uso foi o principal recurso terapêutico utilizado para tratar doenças e outros 

males. Entretanto, com os avanços ocorridos no meio técnico-científico, sobretudo no âmbito 

das ciências da saúde, novas maneiras de tratar e curar as doenças foram surgindo e durante 

muito tempo, ocuparam espaços antes destinados às plantas (Badke et al., 2011).  

Em 1978 a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde realizada 

em Alma Ata, recomenda aos governos, em especial aos países em desenvolvimento, a 
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necessidade de criação de políticas que resgatem a utilização de práticas tradicionais em saúde 

de eficácia comprovada. Assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) cria no final da 

década de 70 a Estratégia de Medicina Tradicional como forma de estimular a integração da 

medicina tradicional e das práticas alternativas nos governos desses países. Pois reconhece 

que 80% da população dos países em desenvolvimento utilizam essas práticas nos cuidados 

básicos em saúde e desses, 85% utilizam plantas medicinais ou preparações oriundas delas 

para essa finalidade (Brasil, 2008b; Beleza, 2016). 

Em 2013 a OMS lançou a segunda edição da Estratégia sobre Medicina Tradicional, 

dessa vez para o período de 2014 a 2023. Apesar do documento trazer algumas dificuldades 

na efetivação dessa estratégia por parte de alguns países, ressalta a importância que a 

implementação das terapias complementares para os serviços de saúde em todo o mundo 

(Organización Mundial De La Salud, 2013). 

Portanto, nos últimos anos percebe-se um resgate das práticas integrativas e 

complementares de tratamento de enfermidades e com isso, a valorização do conhecimento 

popular. Segundo Bueno et al., (2016), as plantas medicinais e fitoterápicos são importantes 

fontes de substâncias chamadas xenobióticas que visam uma melhoria das condições de saúde 

dos indivíduos que buscam tratamento. Estas substâncias tanto trazem benefícios como 

podem trazer algum desconforto, toxicidade ou interação com outros medicamentos, quando 

utilizadas sem orientação, sendo necessário o acompanhamento de um profissional (Franciscis 

et al., 2019).  

Assim, estudos e pesquisas que abordem o uso de plantas medicinais constituem uma 

importante ferramenta para profissionais e usuárias que buscam tratamento para os sintomas 

do climatério fora da reposição hormonal. De acordo com a literatura entre as plantas 

medicinais e fitoterápicos mais utilizados para amenizar os sintomas do climatério estão: 

Camomila (Matricariachamomilla), a Erva cidreira (Melissa officinalis), Amora (Morus sp.), 

Black Cohosh (CimicifugaActea Racemosa L), Videira da Punctura (Tribulus Terrestres), 

Prímula (Oenotherabiennis),Alfafa (Medicago sativa),Valeriana Officinalis,Trevo Vermelho 

(Trifoliumpratense), Amora (Morus Alba L.) Gingkobiloba,isoflavona(Brasil, 2018;Rocha; 

Pereira; Carneiro, 2018; Francisciset al., 2019). 

Assim, a busca por terapias complementares que associam a biodiversidade da flora 

brasileira, com a cultura popular de uso de plantas medicinais para tratamento de doenças 

pode representar uma estratégia eficaz, de baixo custo e de baixo efeito colateral para 

mulheres no climatério. Principalmente em populações de baixa renda que constituem 

considerável parte da população brasileira usuárias dos serviços públicos (Rocha; Pereira; 
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Carneiro, 2018). Esse trabalho parte da indagação de: se acontece e como acontece a 

utilização de plantas medicinais por mulheres que apresentam sintomas do climatério? 

Buscando avaliar se essa utilização, caso exista, corresponde ao que é preconizado na 

literatura científica sobre as plantas medicinais por elas utilizadas.  

Para avaliar o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, formularam-se as seguintes 

hipóteses de pesquisa:  

Hipótese nula (H0): As mulheres utilizam as plantas medicinais e fitoterápicos como 

estratégias de baixo custo e de baixo efeito colateral para tratamento dos sintomas do 

climatério. 

Hipótese alternativa (H1): As mulheres não utilizam as plantas medicinais e 

fitoterápicos como estratégias de baixo custo e de baixo efeito colateral para tratamento dos 

sintomas do climatério. 

Acredita-se que quando utilizadas corretamente, as plantas medicinais podem 

representar uma estratégia eficaz de baixo custo e baixo efeito colateral para tratamento dos 

sintomas do climatério. E uma vez que a expectativa de vida dessas mulheres aponta que 

essas poderão viver por um longo tempo após menopausa, torna-se um desafio para a ciência 

e os profissionais de saúde, a busca de estratégias que possibilitem essas mulheres viverem 

esses anos com a melhor qualidade de vida possível.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher no tópico sobre saúde da 

mulher no climatério e menopausa aborda a necessidade de conscientização dos direitos e das 

possibilidades de terapêuticas para essa fase da vida como uma forma de enfrentamento da 

medicalização, principalmente a prescrição hormonal, que ainda é um tema controverso na 

literatura. Embora essa Política traga entre suas diretrizes o dever de atingir todos os ciclos de 

vida feminino, e ressalte a importância de se trabalhar com um conceito de saúde da mulher 

que vá além de concepções restritas aos aspectos biológico, percebe-se que as ações e serviços 

de saúde ainda são muito voltadas a saúde reprodutiva o que reforça a necessidade de mais 

estudos que abordem outras possibilidades terapêuticas além da reposição hormonal (Brasil, 

2004). 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar o uso de plantas medicinais no tratamento dos sintomas do climatério e 

menopausa. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar quais as plantas medicinais mais usadas por mulheres e para quais 

sintomatologias. 
 

 Distinguir a relação entre o uso popular e o uso científico dessas plantas e 

fitoterápicos. 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico da pesquisa será apresentado em forma de artigo científico, o 

qual foi encaminhado para publicação. Elaborou-se uma análise bibliométrica, pois os 

problemas de pesquisa não devem dissociar-se dos seus contextos, sob o risco de inscrever 

um importante viés ao estudo. Assim, a contextualização do objeto de estudo se faz 

imprescindível, revelando o estado da arte sobre o mesmo. Para tanto, esse processo no campo 

da ciência não pode ser feito de maneira aleatória, mas seguindo métodos e técnicas claros e 

objetivos. O artigo abaixo foi publicado no International Journal of Development Research e 

pode ser acessado através do link http://journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/19808.pdf.  

 

4.1 ARTIGO: USO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS NO 

TRATAMENTO DE SINTOMAS DO CLIMATÉRIO: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O climatério é um período fisiológico de transição entre a fase reprodutiva para a 

fase não reprodutiva da mulher. Biologicamente é marcado por alterações hormonais, 

principalmente redução na produção de estrógeno decorrente da diminuição da função 

ovariana. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) representa uma fase biológica natural 

da vida feminina e não um processo patológico, embora muitas vezes seja tratado como uma 

endocrinopatia por causa dos sintomas e desconfortos provocados em algumas mulheres 

(Brasil, 2008; Lomônaco; Tomaz; Ramos, 2015).  

Geralmente ocorre por volta dos 45 aos 59 anos e divide-se em três fases: a 

perimenopausa, intervalo de tempo onde começam as alterações fisiológica antes da 

menopausa; a menopausa, último ciclo menstrual confirmado após 12 meses ininterruptos de 

http://journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/19808.pdf
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ausência de menstruação, sem outras causas patológicas, psicológicas ou induzidas, como 

cirurgias de histerectomia; e a pós-menopausa, período de adaptação a nova condição 

fisiológica. As sintomatologias presentes no climatério são diversas, assim como sua 

intensidade e presença, diferem entre as mulheres (Hoffmann et al., 2015). 

Estudos mostram que 60% a 80% da população feminina apresentam sintomas 

climatéricos (Fernandes; Farias, 2017). As carências de estrogênio desencadeiam alguns 

sintomas desconfortáveis como vasomotores, urogenitais, sexuais, psíquicos e distúrbios do 

sono. Os sintomas como ondas de calor, disfunções sexuais, e distúrbios psíquicos como 

irritabilidade, insônia e depressão são comuns entre as mulheres nesta fase (Serpa et al., 

2016). 

A terapia de reposição hormonal tem sido uma prática comum na medicina, sendo 

considerada por alguns profissionais de saúde um dos tratamentos mais eficazes para os 

sintomas do climatério. Entretanto, a terapia hormonal pode ter efeitos colaterais como 

aumento dos riscos de neoplasias mamárias, embolias pulmonares e demências, além de 

sangramentos irregulares, edemas, mastalgias, náuseas, câimbras, irritabilidade, cefaleia e 

ganho de peso (Zanette et al., 2011; Aidelsburger, 2012). 

As possíveis complicações que podem ocorrer durante a terapia de reposição 

hormonal, bem como, receio dos efeitos colaterais, as contraindicações, dificuldades de 

acesso e o custo financeiro, favorecem a procura por alternativas não medicamentosas como, 

acupuntura, atividade física, ioga, fitoterápicos e plantas medicinais (Barraet al., 2014). Dessa 

forma estudos, pesquisas e divulgação de trabalhos que tratam do uso seguro e racional das 

plantas medicinais constituem instrumentos de garantia de direitos para que as mulheres 

possam decidir sobre o tipo de tratamento que querem receber em situações de climatério.  

No Brasil as terapias integrativas ganharam respaldo legal em 2006 com a 

Implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, (PNPIC), que 

inclui a fitoterapia e a homeopatia, e da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, no mesmo ano. Em 2008 o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos é implantado, e entre seus princípios norteadores pode-se destacar: Ampliação 

das opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de 

Saúde – SUS; Uso sustentável da biodiversidade brasileira; Valorização e preservação do 

conhecimento tradicional das comunidades e povos tradicionais (Brasil, 2009). 

Assim, estudos e pesquisas que abordem o uso de plantas medicinais constituem uma 

importante ferramenta para profissionais e usuárias que buscam tratamento para os sintomas 

do climatério fora da reposição hormonal. De acordo com a literatura entre as plantas 
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medicinais mais utilizadas para amenizar os sintomas do climatério estão: Camomila 

(Matricariachamomilla), a Erva cidreira (Melissa officinalis), Amora (Morus sp.), Cimicifuga 

(Cimicifuga Racemosa L), Videira da Punctura (Tribulus Terrestres), Prímula 

(Oenotherabiennis) (Brasil, 2015; Rocha; Pereira; Carneiro, 2018). 

Com o envelhecimento da população brasileira, e o fenômeno da feminização da 

velhice, acredita-se que um grande número de mulheres no país irá conviver com sintomas 

climatéricos e as modificações corporais decorrentes, por vários anos de vida, bem mais que 

as gerações anteriores (Tinoco; Rosa, 2015). Sintomas esses que podem chegar a afetar 

consideravelmente a qualidade de vida. Atualmente estima-se que a expectativa de vida da 

mulher brasileira está em torno de 72 anos, o que significa que muitas mulheres passaram 1/3 

de sua vida na fase da menopausa. De acordo com Rocha, Pereira e Carneiro (2018) existem 

hoje no Brasil mais de cinco milhões de mulheres nessa fase da vida.  

Assim a busca por tratamentos alternativos podem representar uma estratégia eficaz, 

de baixo custo e de baixo efeito colateral para mulheres no climatério. Principalmente em 

populações de baixa renda que constituem considerável parte da população brasileira usuárias 

dos serviços públicos (Rocha; Pereira; Carneiro, 2018). 

Diante do contexto acima, evidencia-se a necessidade de conhecer a produção 

científica sobre uso de fitoterápicos e plantas medicinais para tratamento de sintomas do 

climatério, quais plantas ou substâncias tem eficácia científica comprovada, através das 

publicações, as mais utilizadas e para quais sintomatologias. Portanto, esse estudo tem como 

objetivo conhecer as publicações científicas sobre o tema em bases de dados nacionais e 

internacionais e as contribuições desses estudos para a efetivação do uso dessas substâncias.  

 

METODOLOGIA 

 

Esse trabalho consiste numa revisão bibliométrica de caráter quantitativo e 

descritivo. De acordo com Pritchard (1969), a bibliometria consiste em estudos que usam 

métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os processos de comunicação 

escrita. Permitindo assim, avaliar a produção científica em uma determinada área de 

conhecimento (Araújo, 2006). Para Quevedo-Silva et al. (2016) essa técnica possibilita uma 

visão resumida e sistematizada sobre um assunto, e diante da grande quantidade de material 

científico produzido e disponibilizado atualmente tem retomado a importância dos estudos 

bibliométricos. 
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A coleta de dados se deu através da plataforma Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – 

Brasil, através do portal: http://brasil.bvs.br/. A opção pela pesquisa nessa base de dados se 

deu pelo fato desta incluir importantes bases de dados nacionais e internacionais na área da 

saúde, como Lilacs, Medline, Scielo, Cochrane, Leyes, evitando o trabalho de se navegar por 

diferentes espaços virtuais para levantamento da temática, ou duplicação de dados.  

Os dados foram coletados durante os meses de março e abril de 2019, utilizando-se 

os descritores: plantas medicinais, plantas medicinales, plantsmedicinals, climatério, 

climatério, climacteric, menopausa, manopausia, menopause, perimenopausa, 

perimenopausia, perimenopause, pré-menopausa, premenopausia, premenopause, fitoterapia, 

phytotherapy. Os descritores estavam disponíveis no Descritores de Ciências da Saúde 

(DeCS) e a busca se deu nos idiomas português espanhol e inglês. A palavra fitoterápicos, 

embora importante para a pesquisa não foi incluída como descritor, por não ter registro no 

DeCS, sendo substituída por fitoterapia.  

O período de publicação dos artigos selecionados foi de 2009 a 2019. E tiveram 

como critério de inclusão abordar o uso ou relação de plantas medicinais e/ou fitoterápicos 

para tratamento de um ou mais sintomas do climatério, está publicado em português, inglês ou 

espanhol. Foram encontrados 39 publicações científicas completas e 20 resumos, na base de 

dados BVS, publicados no período de tempo delimitado nessa pesquisa envolvendo ao menos 

dois descritores. Apesar do idioma espanhol ter sido utilizado na busca e um dos trabalhos 

incluídos ser uma pesquisa realizada com mulheres espanholas, nenhum dos trabalhos 

encontrados estavam escritos nesse idioma.  

A seleção dos artigos foi feita inicialmente pela leitura do título, seguida da leitura 

dos resumos, respectivamente.  Sendo excluídos inicialmente quatro trabalhos duplicados, e 

selecionados apenas os que relacionavam plantas medicinais e fitoterapia a climatério e 

menopausa, excluindo os que relacionavam menopausa a outras patologias.  

Das 39 publicações completas 01 estava disponível apenas na forma online, não 

disponível para baixar, 02 eram editoriais e 01 era consenso de uma sociedade de 

endocrinologia americana. Dos 35 artigos completos disponíveis para baixar, 15 abordam o 

uso de uma ou mais plantas medicinais e ou fitoterápicos para alívio ou tratamento de 

sintomas do climatério, estando por isso, diretamente relacionados ao tema da pesquisa. 12 

trabalhos abordavam temas relacionados ao uso de plantas e fitoterápicos para a saúde da 

mulher de maneira geral e incluía climatério e menopausa, interações entre medicamentos 

industrializados e plantas e fitoterápicos, ou tolerância e segurança no uso e administração 

dessas substâncias. E 8 trabalhos abordavam o uso plantas medicinais e fitoterápicos, e 

http://brasil.bvs.br/
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tratamentos alternativos para patologias e sintomas não climatéricos, e por isso foram 

excluídos da análise. 

Foram avaliados e lidos integralmente 19 artigos que estevam diretamente 

relacionados ao tema a partir da análise estatística descritiva. Divididos nas seguintes 

categorias: a) plantas medicinais e/ou fitoterápicos para alivio e tratamento dos sintomas do 

climatério e menopausa, b) uso de plantas medicinais e fitoterápicos na saúde da mulher, c) 

conhecimento das mulheres sobre uso plantas medicinais e fitoterápicos nos sintomas do 

climatério e menopausa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Verificou-se que o número de publicações sobre plantas medicinais e fitoterápicos 

relacionados a menopausa vem crescendo nos últimos anos. No recorte de tempo de 2009 a 

2018, num total de 19 artigos analisados 9 foram publicados entre os anos de 2016 e 1018, 

ficando 10 artigos com publicações distribuídas entre 2009 a 2015. Esse fato pode estar 

relacionado a ênfase que as práticas integrativas vêm ganhando nos últimos anos, como forma 

de uma atenção em saúde mais humanizada, integral, de baixo custo, que resgata os saberes 

da tradição e a busca de terapias baseadas em elementos naturais quando comparada aos 

modelos biomédicos tradicionais (Nascimento; Oliveira, 2016; Randow et al., 2017;Cardoso; 

Amaral, 2019). 

Desses, 9 artigos eram revisões de literatura e 10 pesquisas de campo ou 

experimental. Os trabalhos analisados estavam publicados em periódicos da área da saúde 

como farmácia, fitoterapia e plantas medicinais, ginecologia, menopausa, climatério e 

algumas de medicina geral. O espaço que a temática vem ocupando em revistas médicas pode 

ser considerada um reflexo da importância do resgate do conhecimento popular para a área da 

saúde, e da busca por alternativas mais naturais à terapia de reposição hormonal, atualmente o 

tratamento padrão para sintomas do climatério e menopausa, dentro da medicina tradicional 

(Sharif; Darsareh, 2019). 

Os países de origem das publicações ou realização dos estudos foram bastante 

variados, Brasil, Chile, Costa Rica, Alemanha, Austria, Russia, Polônia, Holanda, Itália, 

Coréia, China, Iran, Estados Unidos e Austrália, isso pode ser um demonstrativo de que o 

interesse pela temática não se restringe a países mais pobres, onde o acesso a tratamentos 

médicos pode ser de difícil acesso a maioria da população, ou com grande biodiversidade 
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natural, e sim que está presente em diferentes continentes. Os trabalhos analisados estão 

categorizados no Quadro 1. 

 

QUADRO 1. Caracterização dos artigos, segundo título, autor, periódico, país e resultados.  

Autor/Título Periód ico/ 

Ano 

Tipo de 

Pesquisa 

País Resultado 

1 Paiva, K. O; Oliveira; Gisele L;  Farias, 

D. F. A; Müller, T. S. 

Plantas medicinais utilizadas em 

transtornos do sistema geniturinário por 

mulheres ribeirinhas, Caravelas, Bahia  

 

Revista Fitos 

2017 

 

Pesquisa de 

campo  

 

Brasil 

Estudo com 13 

espécies vegetais 

foram indicadas 

para o cuidado 

ginecológico /ou 

urinário. 

2. Dietz B; Bolton J. L; Hajirahimkhan  

A. Botanicals and Their Bioactive 

Phytochemicals for Women's Health 

Pharmacologic

alreviews 

2016 

 

Revisão 

 

EUA 

Avalia plantas 

medicinais e 

fitoterápicos em 

várias doenças 

femin inas e 

menopausa. 

Recomenda mais 

estudos sobre 

eficácia e segurança 

no consumo. 

3. Doyle, B.J; Lawal, T.O; Locklear, 

T.D; Hernandez, L;  

Perez, A. L; Patel, U; Patel, S; Mahady, 

G.B. Isolation and identification of three 

new chromones from the leaves of 

Pimentadioicawith cytotoxic, 

oestrogenic and anti-oestrogenic effects 

 

Pharmaceutica

l Biology 

2018 

 

Pesquisa 

experimental 

 

EUA 

As folhas de 

pimento dioica 

colhidas na Costa 

Rica têm 

propriedades 

estrogênicas, 

antiestrogênicas e 

citotóxicas, que 

corrobam como o 

uso tradicional para 

tratamento de 

menopausa. 

Entretanto a 

literatura é limitada. 

4. Paszkowski, T; Skrzypulec-Plinta, V. 

Assessment of quality of life in women 

using FemelisMeno 

MenopauseRe

v 

2018 

 

Pesquisa 

Experimental 

 

Polônia  

Considera o 

FemelisMeno uma 

boa estratégia 

terapêutica para os 

sintomas da 

menopausa. 

5. Kargozar, R; Azizi, H; Salari, R. A  

review of effective herbal medicines in 

controlling menopausal symptoms.  

 

ElectronicPhy

sician 

2017 

 

Revisão 

 

Iran 

Mostra que várias 

plantas medicinais 

empregadas no 

tratamento dos 

sintomas da 

menopausa têm 

efeitos positivos em 

diferentes níveis, 

mas recomenda 

mais estudos.  

6. Postigo, S; Lima, S. M. R. S; Yamada, 

S. S; Reis, B. F; Silva, G. M. D; Aoki, T. 

Avaliação dos efeitos do 

TribulusTerrestris na sexualidade de 

mulheres no climatério. 

RevBras Ginec

olObstet 

2016 

 

Pesquisa 

Experimental 

 

Brasil 

Mostra efeitos 

positivo 

doTribulusterrestris 

na função sexual de 

mulheres após a 
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menopausa.  

7. Franco, O. H; Chowdhury,R; Troup, J; 

Voortman, T; Kunutsor, S; Kavousi, M; 

Oliver-Williams, C; Muka, T. Use of 

Plant-Based Therapies and Menopausal 

Symptoms 

A Systematic Review and Meta-analysi 

 

JAMA 

2016 

 

Revisão 

 

Holanda/ 

EUA 

A literatura é 

ambigua com 

relação ao uso de 

fitoestrogenos, 

principalmente em 

pessoa com câncer 

de mama, mas é 

uma opção que 

deve ser 

considerada para 

demais pacientes 

com sintomas de 

menopausa. 

8. Keiler, A. M; Zierau, O; Dresden, G. 

Hop Extracts and Hop Substances in 

Treatment of Menopausal Complaints  

Planta Medica 

2013 

 

Revisão 

 

Alemanha 

Uso do extrato de 

lúpulo e 

especialmente 8-PN 

para alivio de 

sintomas de 

climatério e 

menopausa 

9. Ghazanfarpour, M; Sadeghi, R; 

Roudsari, R. L;  Khorsand, I. Red clover 

for treatment of hot flashes and 

menopausal symptoms: A  

systematic review and meta-analysis 

Journal of 

Obstetrics and 

Gynaecology 

2015 

 

Revisão 

 

Iran 

Consumo de trevo 

vermelho teve 

efeito significativo 

na redução das 

ondas de calor e 

atrofia vaginal, mas 

tem efeito reduzido 

em distúrbios 

psicológicos. 

10. Chen, M; Lin, C; Liu, C. Efficacy of 

phytoestrogens for menopausal 

symptoms: a meta-analysis and 

systematic review 

 

Climacteric  

2014 

 

Revisão 

 

China 

Os fitoestrogênios 

parecem reduzir as 

ondas de calor em 

mulheres na 

menopausa, sem 

efeitos colaterais 

graves. Mas os 

estudos foram 

inconclusivos. 

11. Ferrari, A. Soy extract 

phytoestrogens with high dose of 

isoflavones 

for menopausal symptoms 

 

Journal of 

Obstet. 

Gynaecol. 

Research 

2009 

 

Pesquisa 

experimental 

 

Itália  

Altas doses de 

isoflavonas diárias, 

particularmente 

genisteína, podem 

ser usadas no  

manejo de fogachos 

em mulheres na 

pós-menopausa não 

tratadas com terapia 

de reposição 

hormonal. 

12. Rostock, M; Fischer, J; Mumm, A; 

Stammwitz, U; Saller, R; Bartsch, H. H. 

Black cohosh (Cimicifugaracemosa) in 

tamoxifen -treated breast cancer patients 

with climacteric complaints – a 

prospective observational study 

 

Gynecological 

Endocrinology 

2011 

 

Pesquisa 

experimental 

 

Alemanha 

A Cimicifuga 

racemosa é 

apontada como boa 

alternativa natural 

para sintomas da 

menopausa em 
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mulheres com 

câncer. 

13. Villaseca, P. Non-estrogen 

conventional and phytochemical 

treatments for vasomotor symptoms: 

what needs to be known for pract ice 

 

Climacteric  

2016 

 

Revisão 

 

Chile  

A indicação de 

fitoestrogenos deve 

ser criteriosa e 

individualiza, 

embora apresente 

bons resultados 

recomenda mais 

estudos a longo 

prazo de grupos 

maiores de 

pacientes para 

avaliar a segurança. 

14. Sto janovska, L; Chung, T. K. 

H;Apostolopoulos, V. Maca reduces 

blood pressure and depression, in a pilot 

study in postmenopausal women. 

 

Climacteric  

2014 

 

Pesquisa 

experimental 

 

China/  

Australia  

A maca não 

exerceu ação 

biológica hormonal 

ou imunológica 

significativa; no 

entanto, pareceu 

reduzir os sintomas 

de depressão e 

melhorar a pressão 

arterial em 

mulheres chinesas 

pós-menopáusicas. 

15. Beer, A; Bai,W; Mueck, A. O; 

Meden, H. Efficacy of black cohosh 

(Cimicifugaracemosa) medicines for 

treatment of menopausal symptoms - 

comments on major statements of the 

Cochrane Collaboration report 2012 

"black cohosh 

 

Gynecological

Endocrinology 

2013 

 

Revisão  

 

Alemanha 

Cimicifuga 

racemosa pode ser 

um t ratamento 

seguro para 

sintomas do 

climatério. 

16. Chang, A; Kwak, B; Yi, K; Kim, J. 

S. The Effect of Herbal Extract (EstroG-

100) on Pre-, Peri- and Post-Menopausal 

Women: A Randomized Double-blind, 

Placebo-controlled Study 

 

Phytotherapy 

Research 

2011 

 

Pesquisa 

Experimental 

 

EUA/ 

Coreia  

O EstroG-100, 

produto à base de 

plantas, EstroG-

100, contendo uma 

mistura de extratos 

padronizados de 

Cynanchum 

wilfo rdii, Phlomis 

umbrosa e Angelica 

gigas, melhorou 

significativamente 

os sintomas da 

menopausa em 

mulheres sem 

ganho de peso. 

17. Zanette, V. C; Rossato, A. E; 

Citadini-Zanette, V; Bernardi, F. B. C. 

Prevalência do uso da fitoterapia para 

alív io de sintomas apresentados em 

pacientes climatéricas 

 

Arquivos 

Catarinenses 

de Medicina 

2011 

 

Pesquisa 

Experimental 

 

Brasil 

A prevalência do 

uso de fitoterápicos 

para alívio de 

sintomas 

climatéricos por 

mulheres 

cadastradas numa 

UBS de Santa 

Catarina mostrou 

que 78% usam 

plantas e/ou 

fitoterápicos. 75% 
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tiveram resultados 

satisfatório. 

18. Lipovac, M; Chedraui, P; Gocan, A; 

Neuber, B. The effect of red clover 

isoflavone supplementation over 

vasomotor and menopausal symptoms in 

postmenopausal women  

 

Gynecological

Endocrinology 

2011 

 

Pesquisa 

Experimental 

 

Austria 

O efeito da 

suplementação de 

isoflavona com 

trevo vermelho 

sobre a produção 

vasomotora e 

sintomas da 

menopausa em 

mulheres pós-

menopáusicas foi 

satisfatório. 

19. Czuczwar,P; Paszkowski,T; 

Lisiecki,M; Woźniak, S; Stępniak, A. 

The safety and tolerance of 

phytotherapies in menopausal medicine – 

a review 

Oftheliterature  

 

MenopauseRe

v 2017 

 

Revisão 

 

Polonia  

Os fitoterápicos 

devem ser 

considerados 

quando se busca 

terapias não 

hormonais, 

entretanto estudos 

são controversos 

com relação ao uso 

de isoflavona em 

pacientes que já 

tiveram câncer de 

mama. 

 

Como mostra o quadro os trabalhos que envolvem a temática são bem diversificados 

no que diz respeito ao local de pesquisa e de publicação, e na diversidade de plantas e 

substancias pesquisadas. Algumas das substancias pesquisas são conhecidas mundialmente e 

tem uso já conhecido, outras são mais específicas de determinadas regiões. As plantas e 

fitoterápicos citados nos trabalhos aqui analisados aparecem no Quadro 2.  

QUADRO 2. Plantas e Fitoterápicos utilizados para sintomas da menopausa, quantas vezes 

aparece citadas nos artigos, indicações de uso e regularização pela legislação brasileira  

Nome Popular/ 

Nomenclatura Botânica 

Citações Funções/Indicações Comprovação 

científica 

Mentrasto 

Ageratumconyzoides L 

 

1 

 Antidiarreica, antiespasmódica, 

carminativa, febrifuga, 

antirreumática e anti inflamatória  

Não está na 

legislação 

brasileira  

Malva 

Abutilonbedfordianum 

 

1 

Antioxidante, laxante, 

inflamações da pele, doenças 

hepáticas e renais 

Não está na 

legislação 

brasileira  

 

Algodão  

Gossypiumherbaceum L. 

 

1 

Antidisentérica, antiinflamatória, 

antivirótica, bactericida, 

dismenorreia, d istúrbios da 

menopausa, menorragia  

 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Amora  

Morus Alba L. 

 

2 

Calmante, diurét ica, 

antidiabética, anti-inflamatória, 

hormonal 

 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Pimenta Dio ica  

Pimenta da Jamaica  

 

1 

Cólicas menstruais, sintomas do 

climatério, dores musculares, 

dores de cabeça, estresse. 

 

Não está na 

legislação 

brasileira  
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Isoflavona, soja Glycinemax 

 

9 

Sintomas do climatério como: 

ondas de calor e sudorese. 

Considerado modulador seletivo 

de receptores estrogênicos 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

AngelicaSinensis 

 

1 

Antiinflamatório, antioxidante, 

antialérgico, equilíbrio dos níveis 

de estrogênio, TPM e alivia 

cólicas menstruais 

 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Cimicifuga racemosa 

Actaea racemosa L. 

Cohosh preto 

 

8 

Sintomas da pré e pós-

menopausa, como rubor, ondas 

de calor, suor excessivo, 

palpitações e alterações de 

humor e sono, depressão, 

ansiedade 

 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Cará, Inhame DioscoreaVillosa 

 

1 

Antiiflamatório, diurético, alivia 

sintomas da menopausa 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Vitex agnus castus 

 

02 

Irregularidade menstrual, 

Oligomenorreia (poucas 

menstruações ao ano), 

polimenorreia (ocorrência de 

ciclos menstruais com frequência 

maior que o habitual) 

e amenorreia  secundária  

 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

Erva Cidreira  

Melissa officinalisLamiaceae  

 

01 

Carminativo, antiespasmódico, 

ansiolítico leve 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

Prímula 

Oenotherabiennis 

 

01 

Tratamento e alív io dos sintomas 

do eczema atópico e da mastalgia  

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

Alfafa  

Medicago sativa 

 

03 

Redução do colesterol e aliv io 

dos sintomas da menopausa 

Não está na 

legislação 

brasileira  

Valeriana Officinalis L.  

02 

Sedativo moderado, distúrbios do 

sono associado a ansiedade 

Presente na 

legislação 

 

Feno grego Trigonellafoenum 

 

01 

Digestivo, anti-inflamatório, 

reduz colesterol, t rig licerídeos e 

glicose, reduz sintomas da 

menopausa 

Não está na 

legislação 

brasileira  

Erva-de-são-joão 

Hypericumperforatum 

 

01 

Indicado para o tratamento dos 

estados depressivos leves a 

moderados 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

Ginseng  

PanaxGinseng 

 

01 

Indicado para aumentar a 

capacidade física e intelectual 

nos estados de esgotamento e 

fadiga 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

Maracujá doce 

Passiflora alata 

 

01 

Indicada para quadros leves de 

ansiedade e insônia 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Erva-doce/ Funcho/Anis 

Pimpinellaanisum L./Foenicu lumvulgare  

 

01 

Indicado para tratamento de 

infecções uterinas, redução de 

sangramento, anticoncepcional 

natural. Calmante e 

antiinflamatório  

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Trevo Vermelho/RedClover 

Trifoliumpratense 

 

08 

Alívio dos sintomas da 

menopausa (principalmente 

fogachos), mastalgia e síndrome 

pré-menstrual 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Extrato De Lúpulo  

 

01 

Calmante, sonífero, 

antiespasmódico 

Não está na 

legislação 

https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-amenorreia-primaria-e-secundaria-sintomas-e-causas/
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brasileira  

 

Maca Paruana 

Lepid iummeyenii 

 

02 

Sintomas da menopausa, 

fertilidade, descontrole 

hormonal, ansiedade, depressão, 

memória  

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Gingkobiloba 

 

01 

Vertigem e zumbidos resultantes 

de distúrbios circulatórios, 

distúrbios circulatórios 

periféricos,comocãimbras 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

Alcaçuz/licorice 

Glycyrrh iza glabra  

 

02 

Tosse e bronquite Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Tribulusterrestris 

 

01 

Regulador hormonal. Reduz 

sintomas da menopausa e cólicas 

menstruais 

Presente na 

legislação/ 

ANVISA 

 

Cynanchumwilfordii 

 

01 

Tratamento dos sintomas da 

menopausa como ondas de calor, 

insônia, fadiga, insônia, 

ressecamento vaginal 

Não está na 

legislação 

brasileira  

 

Phlomis umbrosa 

 

01 

Tratamento dos sintomas da 

menopausa como ondas de calor, 

insônia, fadiga, insônia, 

ressecamento vaginal 

Não está na 

legislação 

brasileira  

 

Angelica gigas 

 

01 

Tratamento dos sintomas da 

menopausa como ondas de calor, 

insônia, fadiga, insônia, 

ressecamento vaginal 

Não está na 

legislação 

brasileira  

 

Algumas plantas e fitoterápicos descritos nos estudos analisados já são 

reconhecidamente de uso popular e são regulamentadas pelo Ministério da Saúde e Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, como é o caso da isoflavona da soja ou Glycine 

Max, como é conhecido comercialmente, considerado regulador hormonal benéfico em 

terapias de climatério e menopausa, citado em nove trabalhos, conforme mostra o quadro 

acima.  Outras duas substâncias com efeito reconhecido bastante citadas são Actaea racemosa 

L. ou Cohosh preto, conhecida popularmente como Cimicifuga racemosa e o 

Trifoliumpratense, conhecido popularmente como Trevo vermelho. Ambos foram analisados 

em oito trabalhos. 

Algumas substâncias popularmente conhecidas e utilizadas para tratamento dos 

sintomas apareceram em poucos estudos como a Morus Alba L, Pimenta Dioica, Gossypium 

herbaceum L, Angelica Sinensis, Dioscorea Villosa, Medicago sativa, Trigonella foenum, 

Tribulus Terrestres, e algumas não são regulamentadas pela ANVISA conforme visto no 

quadro 2. Outras plantas mencionadas em estudos internacionais aparecem na legislação 

brasileira com indicações para tratamentos de outras patologias que podem aparecer direta ou 

indiretamente na sintomatologia do climatério como o Panax Ginseng, Passiflora Alata, 
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Extrato de Lúpulo, Pimpinella anisum indicados para fadiga e esgotamento mental, para 

ansiedade e insônia, infecções uterinas e contraceptivo natural respectivamente.  

Entretanto, algumas plantas listadas nesse estudo aparecem na legislação brasileira 

com indicações para sintomatologia e tratamento diversos da menopausa como é o caso  

Glycyrrhiza glabra,que é indicado para bronquite e tosse, Gingko Biloba para vertigem e 

zumbidos, distúrbios circulatórios periféricos como câimbras, Abutilon Bedfordianum 

Antioxidante, laxante, usado em inflamações da pele, doenças hepáticas e renais.  

Não foram encontradas referências brasileiras para a mistura de extrato padronizado 

de Cynanchum Wilfordii, Phlomis Umbrosa and Angelica Gigas, comercializada com o termo 

EstroG100, aparecendo sempre como um produto importado. Essas plantas são nativas de 

países orientais e não foram encontrados registros de cultivo no Brasil ou América do Sul, 

fato que pode justificar a carência de mais estudos sobre essas espécies no país e de sua 

regulamentação pela ANVISA. 

O fato da maioria dos estudos serem realizados ou publicados fora do Brasil, dos 19 

trabalhos analisados apenas 3 eram brasileiros, gerou algumas dificuldades de identificação da 

nomenclatura popular de algumas plantas, inclusive em diferentes regiões brasileiras uma 

mesma espécie era reconhecida com nomes populares diferentes e indicações de uso diversos 

como o caso do Glycyrrhiza glabra que pode ser encontrado com o nome de Alcaçuz ou 

licorice e da Pimpinella Anisum L. ou Foeniculum Vulgare que além de apresentar dois 

nomes botânicos tem também nomenclatura popular bem variada Erva-doce, Funcho e Anis 

dependendo da região. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nessa revisão foi possível perceber que a temática, plantas medicinais e fitoterápicos 

no tratamento de sintomas do climatério e menopausa parece ser de interesse de pesquisadores 

em várias regiões do mundo, entretanto a diversidade botânica que aparece nos estudos as 

vezes deixou a desejar em fundamentação científica. Com exceção dos já reconhecidamente 

eficazes isoflavonas, Actaea racemosa L. ou Cohosh preto, e o Trifolium pratense, outras 

substâncias que aparecem nesse estudo necessitam de mais estudos para comprovação de sua 

eficácia.  

Outro fato que merece ser destacado é que apesar da grande diversidade da flora 

brasileira, do incentivo do Ministério da Saúde na utilização de práticas integrativas e da visão 

empiricamente divulgada de que no Brasil há um grande uso das práticas populares 
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tradicionais nos tratamentos de saúde, poucos foram os estudos encontrados nessa revisão 

realizados no país ou com substâncias tipicamente brasileiras. Isso mostra que embora os 

estudos sobre a temática venham ganhando espaço nos últimos anos, poucos são os trabalhos 

publicados em periódicos de conceitos mais elevados. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, com abordagem quantitativa. Para 

Sampieri; Collado e Lúcio (2013) os estudos descritivos tem por finalidade uma descrição 

detalhada dos variados aspectos que possibilitam a ocorrência de um determinado fenômeno.  

A escolha pela abordagem quantitativa se deu por entender que esse tipo de estudo é 

previsível e estruturado, permitindo que os resultados encontrados numa amostra possam ser 

generalizados para uma população maior. Além de estabelecer padrões de comportamentos de 

uma população (Sampieri; Collado; Lucio, 2013). 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Antonio Camilo, localizada no bairro Ilha de Santa Luzia, zona urbana de Mossoró, que conta 

com uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) e, ainda na faculdade de Ciências da 

https://www.erkenmenopoz.com/konu/dosyalar/menopoz_makale_ozetleri/agustos2019_28.pdf
https://www.erkenmenopoz.com/konu/dosyalar/menopoz_makale_ozetleri/agustos2019_28.pdf
http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/840.pdf
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Saúde da Universidade Regional do Rio Grande do Norte (UERN) com as participantes do 

grupo de mulheres no climatério. 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população estudada foi composta por mulheres na faixa etária de 45 a 59 anos de 

idade, residentes na área de adstrita da Unidade Básica de Saúde Antonio Camilo e, pelas 

participantes do grupo de atendimento à mulheres no climatério da Faculdade de Ciências da 

Saúde (FACS) da Universidade Regional do Rio Grande do Norte (UERN). A escolha por 

esses locais se deu pelo fato da pesquisadora ter trabalhado por anos na UBS citada e por isso 

ter um bom conhecimento da comunidade, o que facilitou a coleta de dados. Já a escolha do 

ambulatório da FACS aconteceu pelo fato dessa instituição oferecer um serviço especializado 

para esse atendimento. A delimitação dessa faixa etária foi uma média das idades citadas em 

estudos recentes sobre o tema, além de ser um período de tempo aproximado da ocorrência da 

menopausa que de acordo com o Ministério da Saúde acontece por volta dos 50 anos (Brasil, 

2004; Serpa et al, 2016; Cardoso; Camargo, 2017; Sharif; Darsareh, 2019). 

A amostra foi definida a partir do cálculo de populações finitas, conforme fórmula 

abaixo, com nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%.  

 

Legenda: 

N = Tamanho da população 

e = margem de erro 

z = escore (associada ao nível de confiança) 

p = probabilidade 

Com base nesse cálculo o número de participantes da amostra foi definido em 158 

mulheres, a partir de um universo de 266 mulheres. A seleção da amostra foi feita pela 

enfermeira e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da UBS escolhida, e pelas médicas 
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responsáveis pelo grupo de mulheres da FACS/UERN, que identificaram quais as usuárias 

que apresentam sintomas de climatério. Entretanto quando aplicados os critérios de exclusão e 

respeitado o direito de cada mulher abordada aceitar participar voluntar iamente da pesquisa, a 

amostra final contou com a participação de 85 mulheres que se adequaram aos critérios de 

inclusão e aceitaram participar, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Os critérios de inclusão foram: apresentarem sintomas característicos do climatério, 

estar na faixa etária entre 45 e 59 anos, morarem na área adstrita da referida unidade ou serem 

atendidas no ambulatório da FACS. 

Foram excluídas da pesquisa mulheres que embora dentro da faixa etária dos 45 aos 

59 anos relataram não apresentar sintomas do climatério, apresentaram sintomas de maneira 

precoce, antes dos 40 anos, ou induzido por métodos cirúrgicos como ooforectomia uni ou 

bilateral e histerectomia, que apresentavam problemas de fala que comprometesse a 

compreensão das respostas e distúrbio mentais. 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

Para dar início a coleta de dados foi feita abordagem individual pelo pesquisador, 

que através de visita domiciliar acompanhada do Agente Comunitário de Saúde ou nos dias de 

consulta no ambulatório da FACS, explicou o projeto, os objetivos, métodos utilizados e 

finalidades. Após essa etapa as participantes foram questionadas sobre interesse em participar 

da pesquisa e esclarecidas as garantias e a preservação dos dados garantindo a privacidade, 

sigilo e confidencialidade.  

A participação na pesquisa aconteceu de forma voluntária após serem esclarecidas a 

respeito da pesquisa e de ter lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). A coleta de dados aconteceu no domicílio das participantes em horár io indicado por 

elas pois por se tratar de um tema que envolve a vida pessoal e íntima das participantes é 

interessante que elas se sintam à vontade para falar dos sintomas.  

O instrumento de coleta utilizado foi um questionário estruturado com perguntas 

objetivas que possibilitou caracterizar os dados socioeconômicos e clínicos. Entretanto, 

durante a aplicação dos questionários as participantes ficaram livres para falar sobre suas 

experiências vivenciadas nessa fase, o que possibilitou o conhecimento de aspetos culturais e 

emocionais. 
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A coleta de dados só teve início em setembro de 2019 após aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) sob o 

número 3.302.296 e CAAE 06897719.0.0000.5294. Assegurando as normas previstas na 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, que considera o respeito pela dignidade 

humana e pela especial proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo 

seres humanos. O TCLE foi lido e assinado antes da aplicação da pesquisa, para assegurar e 

manter o anonimato e a privacidade dos participantes da pesquisa, além dos esclarecimentos 

necessários. 

Em virtude da pandemia a coleta de dados foi parcialmente prejudicada, ficando a 

pesquisa limitada apenas aos dados quantitativos. E por isso não foi possível uma abordagem 

quantiquali da pesquisa.  

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram primeiramente digitados em planilha eletrônica e em seguida 

transferidos para o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 23.0 sendo expressos em valores de média e desvio padrão, bem como mínimos, 

máximos, frequência simples e porcentagem. Sempre quando necessário, diferenças 

estatísticas entre as proporções de Sim e Não dos eventos relacionados ao uso de plantas 

medicinais no tratamento dos sintomas do climatério e menopausa foram obtidas através do 

teste binomial adotando-se uma proporção esperada de 0,5. Valores de p<0,05 foram 

considerados significativos.  

Nesse trabalho foi utilizada a análise descritiva. Após a análise os resultados foram 

apresentados em quadros, tabelas e discutidos a partir do referencial teórico pertinente.  

 

5 RESULTADOS 

 

A amostra avaliada foi constituída por 85 mulheres com idades entre 45 anos (idade 

mínima) e 59 anos (idade máxima), sendo 68,2% (n=58) acima de 50 anos, com prevalência 

de faixa etária entre 50 a 52, com média de 53,0 entre as participantes, e desvio padrão de 4,0 

com apenas 31,8% (n=27) abaixo dos 50 anos. Em relação ao nível de escolaridade houve 

uma predominância de níveis de instrução mais baixos, uma vez que 4,7% (n=4) e 52,9 

(n=45) participantes informaram ser analfabetas e ter cursado até o 1º grau, seja incompleto 
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ou completo, respectivamente. Embora 3,5% (n=3) participantes tenham concluído 

graduação, nenhuma ultrapassou esse nível de formação acadêmica.  

A renda familiar da maioria das participantes era baixa, o que pode estar relacionado 

ao baixo nível de escolaridade das mesmas, como também pode influenciar o acesso a 

informação e aos serviços de saúde. A caracterização das participantes em relação a idade, 

escolaridade, renda e estado civil está descrita na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores de frequência simples e porcentagem da caracterização dos participantes 

(n= 85) 

Item Freq. % 

Idade (anos)   

     41 a 50 27 31,8 

     Acima de 50 58 68,2 

Média ± desvio padrão  53,0 ± 4,0 

Mínimo – máximo  45 – 59  

Escolaridade   

Analfabeto 04 4,7 

Fundamental 45 52,9 

Médio 33 38,8 

Superior 03 3,5 

Renda   

1,00 40 47,1 

2,00 31 36,5 

3,00 11 12,9 

4,00 01 1,2 

5,00 02 2,4 

Estado civil   

Solteiro 09 10,6 

União estável 07 8,2 

Divorciado 17 20,0 

Casado 47 55,3 
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Viúvo 05 5,9 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os sintomas do climatério mais citados nessa pesquisa coincidem com a literatura e 

chama atenção o fato de que 95,3% (n=81) das mulheres relataram apresentar ondas de calor. 

A tabela 2 mostra os sintomas mais comuns no climatério e a frequência deles entre as 

participantes. 

 

Tabela 2 – Sintomas climatério relatados  

Item Freq. % 

Ressecamento vaginal   

Sim 42 49,4 

Não 43 50,6 

Diminuição do desejo sexual   

Sim 37 43,5 

Não 48 56,5 

Ondas de calor   

Sim 81 95,3 

Não 04 4,7 

Insônia   

Sim 42 49,4 

Não 43 50,6 

Irritabilidade   

Sim 49 57,6 

Não 36 42,4 

Ansiedade   

Sim 43 50,6 

Não 42 49,4 

Depressão   

Sim 20 23,5 

Não 65 76,5 
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Fadiga   

Sim 25 29,4 

Não 60 70,6 

Dor nos ossos   

Sim 03 3,5 

Não 82 96,5 

Ressecamento da pele   

Sim 01 1,2 

Não 84 98,8 

Dor de cabeça   

Sim 12 14,1 

Não 73 85,9 

Mal estar   

Sim 09 10,6 

Não 76 89,4 

Ganho de peso   

Sim 03 3,5 

Não 82 96,5 

Angustia   

Sim 02 2,4 

Não 83 97,6 

Queda de cabelo   

Sim 01 1,2 

Não 84 98,8 

Tontura   

Sim 03 3,5 

Não 82 96,5 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os sintomas que aparecem na tabela acima faziam parte do instrumento de coleta e 

eram apresentados as participantes durante a aplicação do questionário, entretanto durante a 
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pesquisa outros sintomas que não estavam no questionário foram mencionados por algumas 

participantes que os consideravam também decorrentes do climatério, foram eles: dor nos 

ossos, ganho de peso, ressecamento da pele, angústia, dor de cabeça, queda de cabelo, mal-

estar, tontura. A prevalência de freqüência de todos os sintomas mencionados na pesquisa 

aparece na tabela 3. 

 

 

 

Tabela 3 – Frequência de sintomas do climatério e menopausa 

Item Freq. % 

Ondas de calor 81 95,3 

Irritabilidade 49 57,6 

Ansiedade 43 50,6 

Ressecamento vaginal 42 49,4 

Insônia 42 49,4 

Diminuição do desejo sexual 37 43,5 

Fadiga 25 29,4 

Depressão 20 23,5 

Dor de cabeça 12 14,1 

Mal estar 09 10,6 

Dor nos ossos 03 3,5 

Ganho de peso 03 3,5 

Tontura 03 3,5 

Angustia 02 2,4 

Ressecamento da pele 01 1,2 

Queda de cabelo 01 1,2 

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa (2020).  

 

Sobre o uso ou não de alguma substância para tratar os sintomas do climatério 41,1% 

(n=35) mulheres informaram que usam algum tipo de planta medicinal, fitoterápicos, 

hormônios ou outro medicamento alopático para tratamento de um ou vários sintomas. O 

resultado do teste binomial mostra significância estatística em relação à freqüência de 

participantes que não usam plantas e fitoterápicos combinados ou não para tratar sintomas da 

menopausa conforme aparece na tabela 4. 
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Tabela 4 – Frequência simples e porcentagem do uso de plantas e fitoterápicos para 

menopausa 

Variáveis 
Sim  Não 

p-valor 
Freq. %  Freq. % 

Uso de plantas medicinais para menopausa 21 24,7  64 75,3 <0,001* 

Usa fitoterápicos para menopausa 11 12,9  74 87,1 <0,001* 

Usa plantas e fitoterápicos para menopausa 03 3,5  82 96,5 <0,001* 

*Diferença estatística ( p< 0,05 – Teste binomial). 

Já outras mulheres citaram o uso de hormônios ou outros medicamentos alopáticos, 

em alguns casos, como mostra a tabela 5, combinado à plantas ou fitoterápicos, para tratar 

sintomas do climatério e menopausa. Entretanto, quando submetidos à análise através de teste 

binomial pode-se perceber uma significância estatística acima de 80% de mulheres que não 

fazem uso de nenhum tipo de medicação seja natural ou alopática para tratamento dos 

sintomas. 

Tabela 5 – Frequência simples e porcentagem do uso de hormônios e associação com uso de 

plantas medicinais ou fitoterápicos 

Variáveis 
Sim  Não 

p-valor 
Freq. %  Freq. % 

Usa hormônio alopático  16 18,8  69 81,2 <0,001* 

Usa hormônio associado à planta ou 

fitoterápico  
06 7,1  79 92,9 <0,001* 

*Diferença estatística ( p< 0,05 – Teste binomial). 

Entre as demais participantes 58,9% (correto n=50) informaram não usar nada. 

Dessas 71,4% (n=42) disseram que embora sentissem algum tipo de incomodo, que em 

algumas eram bem intensos e em outras moderados, elas acreditavam que isso faz parte de 

uma fase natural da vida, citaram mães, parentes e amigas como exemplos que também 

passaram por essa fase e superaram sem ajuda médica, e por isso era apenas uma questão de 

paciência e resignação, que um dia passaria. 7,1% (n=2) informaram usar apenas terapias 

corporais como atividade física e pilates e disseram perceber melhoras. E 21,5% (n=6) 

relataram que já procuraram tratamento médico para auxílio dos sintomas, mas o profissional 

não prescreveu e que têm medo de tomar algum medicamento por conta própria.  
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Figura 1 – Distribuição (%) dos pacientes (n=85) que pediram e não receberam prescrição 

médica para controle dos sintomas do climatério.   

A relação de plantas e fitoterápicos citados nessa pesquisa é apresentada na tabela 6, 

e destaca-se aqui o fato de que embora o sintoma mais mencionado pelas participantes tenha 

sido as ondas de calor, a maioria das participantes disse usar plantas, preparadas como chás, 

para insônia ou como calmante, mesmo quando a indicação na literatura é para outras 

sintomatologias.  

Tabela 6 – Plantas medicinais e fitoterápicos utilizados pelas participantes da pesquisa.  

Item Freq. % 

Actaea racemosa   

Sim 02 2,4 

Não 83 97,6 

Camomila   

Sim 13 15,3 

Não 72 84,7 

Trevo vermelho   

Sim 02 2,4 

Não 83 97,6 

Erva doce   

Sim 02 2,4 

Não 83 97,6 
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Capim santo   

Sim 07 8,2 

Não 78 91,8 

Canela   

Sim 01 1,2 

Não 84 98,8 

Primvit   

Sim 01 1,2 

Não 84 98,8 

Hortelã   

Sim 02 2,4 

Não 83 97,6 

Folha de laranja   

Sim 01 1,2 

Não 84 98,8 

Isoflavona   

Sim 03 3,5 

Não 82 96,5 

Miconia alvicans   

Sim 01 1,2 

Não 84 98,8 

Alecrim   

Sim 01 1,2 

Não 84 98,8 

Cidreira   

Sim 04 4,7 

Não 81 95,3 

Amora   

Sim 04 4,7 

Não 81 95,3 
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Citocalmy   

Sim 03 3,5 

Não 82 96,5 

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa (2020).  

 

Entre as plantas que aparecem na tabela 7 a Canela (Cinnamomum zeylanicum) 

citada 1,2% (n=1) não teve nenhuma indicação calmante, sedativa ou para qualquer outra 

sintomatologia comum ao climatério e menopausa na literatura, tendo apenas referências a 

suas propriedades culinárias, antiinflamatórias, antifúngicas, antioxidante. Situação 

semelhante à Canela de velho (Miconia alvicans) mencionada por 1,2% (n=1) de participante 

e que não apresenta relação com sintomas do climatério e menopausa na literatura, sendo 

indicada para casos de dores reumáticas e musculares.  

As demais plantas citadas nessa pesquisa apresentam respaldo científico em menor 

ou maior grau para sintomatologias citadas pelas participantes, como por exemplo, a cidreira e 

o alecrim referenciados em alguns estudos como ansiolíticos leves. E a Actaea racemosa 2,4% 

(n=2) e o Trevo vermelho 2,4% (n=2) que apresentam vários estudos relacionando-as a efeitos 

benéficos para alívio dos sintomas do climatério.  

Com relação especificamente aos fitoterápicos embora um número menor de 

mulheres tenha referido uso, de forma individual ou combinada, todos os fitoterápicos citados 

nessa pesquisa tem respaldo na literatura para tratamento de sintomatologia do climatério.  

Tabela 7 – Ordem decrescente de consumo de Plantas e Fitoterápicos 

Item Freq. % 

Camomila 13 15,3 

Capim santo 07 8,2 

Cidreira 04 4,7 

Amora 04 4,7 

Isoflavona 03 3,5 

Citocalmy 03 3,5 

Actaea racemosa 02 2,4 

Trevo vermelho 02 2,4 

Erva doce 02 2,4 

Hortelã 02 2,4 

Canela 01 1,2 

Primavit 01 1,2 
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Folha de laranja 01 1,2 

Miconia alvicans 01 1,2 

Alecrim 01 1,2 

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa (2020). 

 

Das 24 mulheres que informaram fazer uso de plantas medicinais  45,8% (n=11) 

disseram cultivar em casa ou adquirir de vizinhas ou amigas que cultivam, e 54,2% (n=13) 

disseram comprar em lojas de produtos naturais ou supermercados. Das 14 que usam 

fitoterápicos 11 compram em farmácias tradicionais e 3 em farmácias de manipulação. Sobre 

quem fez a indicação e orientou sobre o uso, o grupo que consome plantas medicinais 

disseram que foram aconselhadas a consumir por amigas, mães e outros familiares. Com 

relação ao grupo que usa fitoterápicos apenas 1 disse ter sido orientada por uma amiga, as 

outras 13 receberam prescrição médica.  

No tocante a posologia e freqüência de consumo pôde-se perceber uma 

irregularidade com relação a horários e padronização das dosagens. A maioria consome 

plantas medicinais através de chás, ensinados por familiares ou amigos e feitos de maneira 

aleatória, sem uma medida exata. Geralmente o consumo se dá apenas uma vez ao dia e em 

alguns casos como mostra a tabela 8 esse consumo acontece semanalmente.  

Tabela 8 – Valores de frequência simples e porcentagem sobre quantidade e freqüência de 
consumo de plantas medicinais e fitoterápicos 

Item Freq. % 

Frequência de xícaras    

Diariamente 16 69,6 

Dias alternados 04 17,4 

     Semanalmente 03 13,0 

Quantidade de xícaras   

01 18 78,3 

      02 04 17,4 

03 01 4,3 

Frequência de cápsulas    

    Diariamente 08 88,9 

    Dias alternados 01 11,1 

Quantidade de cápsulas   

01 07 77,8 
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02 01 11,1 

03 01 11,1 

Percebe melhoras   

Sim 27 90,0 

Não 03 10,0 

Fonte: Dados coletados durante a pesquisa (2020). 

 

Essa irregularidade no consumo e dosagem pode comprometer o resultado esperado e 

estar relacionado às respostas daquelas que informaram não perceber melhoras nos sintomas.  

Já os fitoterápicos, embora consumidos por menor número de participantes, teve um 

consumo mais regular em relação à posologia e freqüência, isso pode estar relacionado ao fato 

de que apenas uma participante da pesquisa informou usar fitoterápicos por recomendação de 

uma amiga, as demais usam sob orientação e prescrição médica.  

Sobre outras doenças que acometem as participantes dessa pesquisa os transtornos 

depressivos e de ansiedade foram os mais citados, seguido de hipertensão, chama atenção aqui 

o fato de apenas 1 participante mencionar diagnóstico de osteoporose, doença que segundo a 

literatura aumenta sua prevalência em mulheres na menopausa. Quanto ao uso de outras 

medicações alopáticas para doenças além da sintomatologia clássica da menopausa, percebe-

se um consumo expressivo de ansiolíticos e antidepressivos, que aparece em 17 questionários, 

seguido de hipertensivos com relato de consumo por 9 participantes.   

 

6 DISCUSSÕES 

 

Embora muitas mulheres relatem conviver com sintomas do climatério, evidencia-se 

que poucas têm conhecimento sobre fitoterápicos e plantas medicinais para essa finalidade. A 

maioria das participantes desse estudo faz uso de plantas na forma de chá para insônia e 

ansiedade sem saber a relação desses sintomas com o climatério. Estudo realizado por Ghizi; 

Mezzomo (2015) sobre o consumo de plantas medicinais por moradores de Curitiba para 

tratamento de patologias variadas, mostrou a utilização de chás para efeitos calmantes como o 

segundo mais citado. Pesquisas realizadas por Paiva et al (2017); Schiavo et al (2017); 

Vargas (2017); Silva; Rocha e Pereira (2020),  mostram que a prevalência do consumo de 

plantas medicinais através de chás é um dado comum em estudos dessa área.  

Um estudo realizado por Silva, Marini e Melo (2015) na Paraíba mostrou que a 

preferência do consumo de plantas medicinais na forma de chá se dá pela facilidade, 
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praticidade, rapidez do preparo e eficácia no alívio dos sintomas, quando comparada a outras 

preparações como garrafadas, lambedores, banhos, entre outros, que às vezes precisam de 

combinações de ervas e alguns cuidados nas técnicas de preparo. Vale lembrar ainda que a 

forma de preparo e utilização das plantas medicinais é de grande relevância para os resultados 

do tratamento, pois pode interferir na ação terapêutica.  

Explicita-se que o conhecimento sobre o uso de plantas medicinais acontece 

principalmente através da transmissão oral de saberes populares entre gerações, o que 

corrobora com outros estudos como o de Zanette et al, (2011); Schiavo et al (2017); Vargas 

(2017); Silva; Rocha e Pereira (2020), que mostram que o conhecimento a cerca do uso de 

plantas medicinais se dá através de familiares ou pessoas do meio social ao qual se está 

inserido, sendo comumente transferido através de gerações.  

O uso de plantas medicinais para fins terapêuticos no país segundo estudo de 

Caetano et al (2015) caracteriza-se por experiências empíricas e pouca comprovação 

científica, o que pode levar à utilização errônea, uma vez que pode haver imprecisão nas 

espécies botânicas, além de erros na maneira de cultivo, armazenamento e preparo adequado 

das formulações caseiras. 

Nesse estudo friza-se que algumas mulheres que fazem uso de chás não têm 

regularidade no consumo, utilizando apenas quando apresentam sintomas mais acentuados, e 

a maioria, mesmo das que consomem diariamente, utiliza apenas uma xícara por dia, sem 

nenhum embasamento técnico ou científico da posologia adequada para cada espécie vegetal. 

Essa prática irregular e empírica pode ser o cerne das respostas daquelas que disseram não  

perceber melhoras nos sintomas e justificada pela baixa indicação por parte dos profissionais 

de saúde, conforme relato das participantes da UBS. 

Outro achado que parece estar relacionado ao consumo empírico de plantas para fins 

terapêuticos é a baixa escolaridade da maioria das participantes e o baixo poder aquisitivo 

delas. Desde o final da década de 70, a OMS já reconhecia que cerca de 80% da população de 

países em desenvolvimento usam plantas medicinais nos cuidados básicos em saúde, e que 

essa prática está relacionada às condições socioeconômicas e culturais (Brasil, 2008b; Beleza, 

2016). 

Geralmente a utilização das plantas medicinais é feita por pessoas de menor poder 

aquisitivo, muitas vezes por falta de recursos financeiros para aquisição de medicamentos 

alopáticos, dificuldade de acesso, pela vasta biodiversidade brasileira de plantas, pela crença 

de que por ser um produto natural é inofensivo, ou simplesmente pela tradição cultural. A 

baixa escolaridade e o baixo poder aquisitivo da maioria das participantes dessa pesquisa, 
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reforça essa acertiva e corrobora com outros estudos como o de Pires et al (2014); Cruz et al 

(2016); Schiavo et al (2017), que mostram que as plantas medicinais estão entre as principais 

formas de tratamento de doenças, nas regiões economicamente mais pobres do país. 

Com relação aos meios de aquisição das plantas medicinais o cultivo em domicílio e 

a compra em lojas de produtos naturais e supermercados foram citados em percentual 

aproximado, dado esse que difere de alguns estudos como o de Cruz et al (2017), Silva; 

Rocha e Pereira (2020), que apontam o cultivo em domicílio como a principal forma de 

obtenção desse produto. 

Nesse estudo o consumo de fitoterápicos ficou bem aquém do consumo de plantas, e 

chamou atenção o fato da maioria das participantes que informaram usar fitoterápicos serem 

atendidas no ambulatório da FACS e terem o uso destes respaldado por orientação médica. 

Situação bem diferente da observada entre as participantes da UBS, onde apenas 1 mulher usa 

fitoterápicos para sintomas de climatério e menopausa, e disse que foi orientada por uma 

amiga. Estudo conduzido por Gelatti; Oliveira e Colet (2016) mostra semelhanças a esse, 

quanto ao maior consumo de plantas comparado ao de fitoterápicos, e em relação a baixa 

prescrição de ambos por profissionais da Estratégia Saúde da Família que atuam nas UBS.  

Para essas autoras um dos possíveis motivos para o baixo consumo de fitoterápicos  

quando comparados as plantas medicinais pode ser o receio de que esses produtos apresentem 

maior risco de efeitos adversos, uma vez que passam por manipulação farmacêutica, a  

facilidade do cultivo de plantas, e o custo mais elevado dos fitoterápicos.  

O valor de medicamentos fitoterápicos, que atualmente chega a ser muitas vezes 

mais caros do que algumas medicações alopáticas, bem como a dificuldade de acesso a esses 

produtos por moradores de localidades longe dos grandes centros urbanos também contribuem 

para a pouca popularidade desse produto entre a população de menor poder aquisitivo, e 

residentes em cidades de pequeno porte ou zonas rurais. 

 Estudo realizado por Gelatti; Oliveira e Colet (2016) mostra que embora os 

fitoterápicos tenham segurança e eficácia comprovada por evidências clínicas, em 

contraposição as plantas medicinais que muitas vezes são usadas na forma de preparações 

caseiras não padronizadas, esses ainda não tem seu uso popularizado. Seja por descrença de 

que por passar por intervenção farmacêutica são menos naturais, pela facilidade de cultivo, 

acesso e baixo custo em relação às plantas.  

Estudos como o de Gelatti; Oliveira e Colet (2016) mostram também que a 

prescrição de fitoterápicos e plantas medicinais na Atenção Básica de Saúde é mais comum 

em municípios que desenvolvem o Programa de Farmácias Vivas. Criado em 2010 esse 
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programa regulamenta as boas práticas de processamento e armazenamento de plantas 

medicinais, preparação e dispensação de produtos magistrais no Sistema Único de Saúde 

(SUS), e busca promover do uso racional das plantas medicinais na atenção básica, através da 

união entre o resgate do conhecimento popular e os conhecimentos científicos (Brasil, 2010). 

O consumo de fitoterápicos e plantas medicinais sem a devida orientação profissional 

pode trazer danos à saúde dessas mulheres. Apesar da crença de que esses produtos são 

naturais e por isso não oferecem risco, e embora muitos desses produtos apresentem menores 

efeitos colaterais quando comparados a medicações alopáticas, substâncias químicas presentes 

em algumas plantas podem apresentar toxicidade ao organismo (Souza et al, 2017). Leal e 

Tellis (2015) alertam para os riscos da ingestão de plantas medicinais e fitoterápicos sem o 

devido conhecimento sobre a segurança dos mesmos, e principalmente o risco de interação 

quando consumido junto a medicações alopáticas.   

Nessa pesquisa foi possível constatar que 45% (n=38) das participantes usam 

medicações alopáticas para tratamento de doenças como depressão, ansiedade, hipertensão, 

diabetes, osteoporose e tireóide. Desse total 23,7% (n=9) mulheres fazem uso dessa 

medicação associada ao consumo de plantas ou fitoterápicos sem conhecimento das possíveis 

interações adversas entre as substâncias.  

Em relação à vivência do climatério e menopausa o consumo esporádico de uma ou 

outra planta ou algum remédio natural, como elas se referiram aos fitoterápicos, associado à 

medicação de uso contínuo parece não preocupar. Na visão das participantes, essa é uma fase 

que toda mulher cedo ou tarde vai vivenciar, uma fase natural da vida da qual a maioria das 

participantes não associa a processos patológicos e por isso não vê relação de uma possível 

interação entre tratamento de sintomas do climatério e menopausa com o de outra patologia 

pré-existente. 

Perceber o climatério e a menopausa como um período natural da vida coincide com 

a definição da OMS, que afirma ser essa fase um processo biológico natural do 

envelhecimento feminino e não uma patologia (Brasil, 2008). Entretanto, durante a pesquisa 

evidenciou-se que essa visão acerca do climatério é embasada não pelo conhecimento 

científico, mas pelas experiências empíricas vivenciadas no cotidiano familiar.  

Chamou a atenção o fato de 44,7% (n=38) participantes alegarem que apesar de 

sentirem muitos incômodos decorrentes do climatério, dentre eles os conhecidos “calorões”, 

procuram suportar as adversidades desse período sem buscar alívio para esses sintomas. Pois 

para elas foi assim também com suas mães, irmãs e outras mulheres da família e todas 
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superaram sem qualquer tipo de intervenção, era apenas uma questão de esperar 

pacientemente o tempo passar que um dia os incômodos acabariam.  

Estudos como o de Zanette et al (2011) mostram que os “calorões”, é um dos 

sintomas clássicos do climatério que afeta 85% das mulheres que vivencia essa fase e que 

afetam consideravelmente a qualidade de vida. Já Lomônaco, Tomaz e Ramos (2015) 

afirmam que a maioria das mulheres tem pouca informação sobre climatério e menopausa, o 

que levam-nas a encarar essa fase como um ritual de passagem para a velhice, e portanto uma 

fase natural da vida que todas terão que atravessar.  

Esse comportamento remete a pensar que as questões sociais e culturais influenciam 

nas vivências do climatério: não falar da fase pela vergonha em expor algo íntimo, não poder 

parar as atividades profissionais e cotidianas para tratar os sintomas, as questões de ansiedade 

e depressão, a baixa autoestima relacionada ao fim da idade reprodutiva.  

No caso específico dessa pesquisa o baixo nível de escolaridade e renda da maioria 

das participantes muitas vezes suscita situações de vulnerabilidade que levam a depressão, 

ansiedade, conflitos familiares e conjugais, que vão se confundir com sintomas psicossociais 

desse período fisiológico, chegando algumas vezes a afetar consideravelmente a qualidade de 

vida. 

Esses achados corrobora com os trabalhos de Lomônaco, Tomaz e Ramos (2015), 

Serpa et al (2016) que mostram que além das alterações endócrinas e fisiológicas comuns ao 

climatério e menopausa esse período coincide também com algumas mudanças que ocorrem a 

nível social e psicológico. Acontecimentos como aposentadoria, saída dos filhos da casa 

materna, divórcio, viuvez, conflitos familiares em geral, afetam diretamente a percepção do 

papel social da mulher tanto na família como na sociedade e que podem ser vivenciados de 

maneira mais intensa ainda por mulheres com menor nível de escolaridade e poder aquisitivo.  

Para Valença; Nascimento Filho e Germano (2010) o climatério é um período 

marcado por transformações físicas, fisiológicas e emocionais, influenciados pelas condições 

e estilo de vida, trabalho, história reprodutiva, acesso a informação e serviços de saúde.  

Sintomas como ondas de calor, ressecamento vaginal, diminuição do desejo sexual e 

irritabilidade que foram os mais citados nessa pesquisa podem interferir significativamente na 

vida sexual das mulheres e nos relacionamentos. Portanto, a vivência do climatério e 

menopausa é um fenômeno social e compartilhado.  Considerando que 63,5% (n=54) das 

participantes informaram ter parceiros fixos, a vivência dessa fase pode interferir na visão da 

feminilidade e consequentemente na vida sexual e afetiva dessas mulheres.  
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Num mundo onde juventude, beleza física e aparência saudável são extremamente 

valorizadas, vivenciar as alterações físicas e endócrinas decorrentes do climatério, não 

corresponder aos padrões de beleza e lidar com o fim da capacidade reprodutiva pode ser uma 

experiência difícil para muitas mulheres. Para Valença; Nascimento Filho e Germano (2010) 

na sociedade ocidental a maternidade ainda é um fenômeno primordial na definição do papel 

da mulher, portanto entrar no climatério, ou mais especificamente, vivenciar a menopausa 

representa envelhecer e isso afeta significativamente tanto a autoimagem como também a 

sexualidade. 

Para as participantes dessa pesquisa essa situação é intensificada pelas condições 

socioeconômicas, uma vez que a escassez de recursos limita o acesso a serviços de saúde, 

tratamentos hormonais e terapias integrativas, medicamentos e cosméticos que pudessem 

mascarar o retardar os sinais de envelhecimento. Estudo realizado por Miranda; Ferreira e 

Corrente (2014) com mulheres climatéricas atendidas em UBS, mostrou que as atitudes e 

percepções das mulheres com relação a menopausa tem relação com a intensidade dos 

sintomas e efeitos do climatério em todas as suas dimensões, biológica, psicológica, social e 

emocional. 

A percepção e vivência do climatério e menopausa é uma experiência individual, 

influenciada por diferentes dimensões da vida. Nesse estudo ficou claro que a maioria das 

participantes, desconhecem ou tem poucas informações sobre tratamento para alív io dos 

sintomas, principalmente de terapias fora da reposição hormonal.  

Embora a medicina e a indústria farmacêutica desde a década de 60 tenham 

popularizado a terapia de reposição hormonal e apontado a possibilidade de se viver o 

climatério com qualidade de vida e livre de alguns sinais de envelhecimento evidenciados 

nesse período, a medicalização dessa fase da vida, limita-se as mulheres favorecidas 

econômica e socialmente (Franciscis et al., 2019; Pardine, 2014; Wender; Pompei; Fernandes, 

2014). Pois a maioria das mulheres, principalmente as de menor renda, que corresponde ao 

público principal atendido no serviço público, não tem acesso a esse tratamento, além de nem 

sempre terem indicação para seu uso e o medo de efeitos colaterais.  

Por outro lado, nos últimos anos tem crescido o interesse de pesquisadores e 

profissionais de saúde em estudos sobre fitoterapia e plantas medicinais para tratamento de 

doenças, inclusive para sintomas do climatério. Entretanto, apesar de ser uma prática antiga,  

que vem despertando crescente interesse de uma parcela da comunidade científica nos últimos 

anos, o consumo de plantas medicinais e fitoterápicos ainda enfrenta grand e resistência, 
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principalmente por parte de alguns profissionais de saúde, pois ainda é pouco valorizada 

cientificamente. 

Mesmo diante da crescente cientificidade envolvendo a temática, a indústria 

farmacêutica ainda coloca a medicina alopática como principal protagonista da área da saúde 

e consequentemente influencia a conduta de médicos e outros profissionais da área no 

momento da prescrição. Para Antonio, Tesser e Moretti-Pires (2013, p. 628) “[...] a formação 

dos profissionais em saúde fundamenta-se no saber técnico-científico, vinculada, no geral, à 

perspectiva de conhecimento-regulação, unidirecional e prescritivo”, portanto fortemente 

influenciada pela ideologia do saber biomédico, que se mostra pouco aberta a mudanças e as 

discussões que envolve a validade do saber popular e tradicional sobre plantas medicinais. 

Em relação a esse assunto o Brasil tem uma situação peculiar quando comparado a 

outros países, pois possui uma imensa variedade de plantas nativas. Dados do Projeto Flora do 

Brasil (2016) o país possuía mais de 46 mil espécies de plantas, e muito pouco se é 

aproveitado pela indústria farmacêutica para fins terapêuticos. De acordo com Antonio, 

Tesser e Moretti-Pires (2013) as exigências para se garantir qualidade, eficácia e segurança, 

impostas pela legislação brasileira dificulta a produção e a popularização do uso de 

fitoterápicos, pois são poucos os produtores locais que tem condições de atender todas as 

exigências legais. 

Toda essa situação se reflete nessa pesquisa através das falas das participantes 

atendidas na UBS quando informam que o pouco conhecimento que tem de plantas 

medicinais para sintomas do climatério procede das relações sociais e familiares. Em relação 

aos fitoterápicos, o único registro nesse grupo também aconteceu por recomendação de 

amiga. Esse fato evidência a pouca, ou ausente, aproximação da temática por parte dos 

profissionais da atenção básica e reflete o quanto os programas de atenção à saúde da mulher 

ainda restringe suas ações a mulheres na fase reprodutiva.  

Por outro lado, chamou atenção a situação inversa vivenciada pelas mulheres 

atendidas no ambulatório da FACS. Nesse grupo o consumo de plantas medicinais foi menor 

comparado ao das mulheres atendidas na UBS, mas todas as prescrições de fitoterápicos 

registradas nesse estudo foram realizadas por estudantes e professores do curso de medicina. 

Esse fato provoca a reflexão sobre um possível aumento do conhecimento e aceitação dessas 

práticas nos cursos da área de saúde, que pode estar relacionado ao crescente interesse que a 

temática vem despertando nos últimos anos.  

 

7 CONCLUSÕES 
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O presente estudo mostrou que as mulheres têm pouca informação sobre tratamentos 

para sintomas de climatério e menopausa, que prevalece ainda muito receio sobre os efeitos 

da terapia de reposição hormonal e quase nenhum conhecimento sobre outras terapias 

complementares adequadas a esse período. No tocante ao uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos para esse fim percebeu-se um predomínio de consumo de plantas em relação aos 

fitoterápicos, entretanto, os primeiros são usados a partir de conhecimento adquiridos por 

tradição. 

De acordo com os resultados da pesquisa foi confirmada a Hipótese alternativa (H1): 

As mulheres não utilizam as plantas medicinais e fitoterápicos como estratégias de baixo 

custo e de baixo efeito colateral para tratamento dos sintomas do climatério.  

Embora o sintoma mais apontado como incomodo, e tradicionalmente mais 

identificado com essa fase da vida tenha sido as ondas de calor, a maior parte do consumo de 

plantas medicinais se dá através de chás para tratar insônia e ansiedade, a maiorias das vezes 

sem associação ao climatério ou menopausa. Já os fitoterápicos tem pouco consumo, sendo a 

isoflavona o componente mais comum deles.  

Nesse trabalho ficou evidente a ausência de ações voltadas para mulheres no 

climatério por parte dos profissionais da atenção básica, em contraposição a essa prática na 

atenção especializada oferecida por instituição de ensino. Como também foi visível o 

distanciamento dos profissionais de saúde da UBS em relação às informações sobre plantas 

medicinais e fitoterápicos. Mostrando a necessidade de mais capacitação e treinamentos sobre 

essa temática para esses profissionais.  

Todos os fitoterápicos citados nos resultados dessa pesquisa têm indicação para 

tratamento de um ou mais sintomas do climatério conforme legislação vigente no país. Já as 

plantas medicinais mencionadas pelas participantes nem sempre tinham indicações 

correspondentes ao uso referido por elas.  

 Não foi avaliada nessa pesquisa a relação entre consumo de plantas medicinais e 

religiosidade, fato que aparece relacionado em alguns estudos. Também não foi feita 

abordagem mais profunda sobre autoestima e qualidade de vida dessas mulheres, dois fatores 

apontados em vários trabalhos como relevantes na maneira de vivenciar o climatério.  

Apesar do uso de plantas medicinais ser uma prática popular no Brasil, nesse estudo 

foi possível perceber que o número de publicações nessa área ainda deixa a desejar, 

principalmente no que se refere à qualidade metodológica dos estudos. Outra limitação 
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encontrada diz respeito ao nome popular de algumas plantas que varia de acordo com algumas 

regiões do país, como é o caso do capim santo e da cidreira que às vezes se confunde.   

Espera-se que esse trabalho possa contribuir de alguma forma para outros estudos 

tanto no que se refere a área de plantas medicinais e fitoterápicos, como também sobre 

climatério e menopausa, visto que essas temáticas ainda apresentam muitas possibilidades de 

estudo.   
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INSTRUMENTO DE COLETA 
 

1. Idade ____________ 
 
2. Escolaridade ____________________________________________________________________ 
 
3. Renda _________________________________________________________________________ 
 
4. Estado Civil 
(  ) Solteira        (  )Casada         (  ) União Estável       (  ) Viúva 
 
5. Quais os sintomas do climatério que mais incomoda? 
(  ) Ressecamento vaginal 
(  ) Diminuição do desejo sexual 
(  ) Ondas de calor 
(  ) Insônia  
(  ) Irritabilidade 
(  ) Ansiedade 
(  ) Depressão 
(  ) Fadiga 
 
6. Quais as plantas medicinais que usa e para quais sintomas? 
 
Como adquire  
(  ) Cultiva 
(  ) Compra ao raizeiro 
(  ) Supermercado (Ex. chá de caixa) 
 
Qual a forma de uso? 
(  ) chá  
(  ) Infusão 
(  ) maceração 
(  ) capsulas manipuladas 
(  ) lambedor 
(  ) compressas 
(  ) banhos de assento 
 
7. Foi prescrito por algum profissional (qual?) ou indicado por alguém? 
 
Quem prescreveu ou indicou? 
(  ) médico 
(  ) enfermeiro 
(  )rezadeira 
(  ) raizeiro 
(  ) outro __________________________________ 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Mossoró 
Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade - PPGSS 
Mestrado em Saúde e Sociedade - MASS 
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8. A quanto tempo usa? 
(  ) 1 mês 
(  ) 2 meses 
(  ) 3 meses 
(  ) 4 meses  
(  ) 5 meses 
(  ) 6 meses 
(  ) 1 ano 
(  ) 2 anos 
 
9. Com que frequência usa? E qual a quantidade? 
(  ) Diariamente      (  ) 1 xícara    (  ) 2 xícaras   (  ) 3 xícaras        (  )P    (  )G  
(  ) Dias alternados (  ) 1 xícara    (  ) 2 xícaras   (  ) 3 xícaras        (  )P    (  )G 
(  ) Semanalmente  (  ) 1 xícara    (  ) 2 xícaras   (  ) 3 xícaras        (  )P    (  )G 
 
 
10. Percebe alguma melhora dos sintomas? 
 
11. Usa algum medicamento para alguma doença? 
(  ) SIM                         (  ) NÃO 
 
Quais 
doenças?_______________________________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “USO DE PLANTAS MEDICINAIS NO 
CLIMATÉRIO” coordenada pelo (a) Prof. Drª. Kalyane Kelly Duarte de Oliveirae que segue as 
recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 
complementares. 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. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte procedimento: responderá a 
uma entrevista semiestruturada que questiona sobre o uso de plantas medicinais no climatério cuja 
responsabilidade de aplicação é de Ana Katarina Dias de Oliveira, aluna do Mestrado em saúde e 
Sociedade, da Faculdade de Ciências da Saúde curso do Campus Mossoró, da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte. As informações coletadas serão organizadas em banco de dados em 
programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar o uso de plantas medicinais no tratamento 
dos sintomas do climatério”. E como objetivos específicos: Identificar quais as plantas medicinais 
mais usadas pelas mulheres e para quais sintomatologias; Investigar a relação entre o uso popular e o 
uso científico dessas plantas. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de tratamento dos sintomas do climatério através 
de plantas medic inais, que representa uma alternativa mais econômica, de fácil acesso e com menor 
efeito colateral que a tradicional terapia de reposição hormonal. Possibilitando assim uma melhor 
qualidade de vida para mulheres que passam por essa fase.  

Os riscos mínimosque o participante da pesquisa estará exposto são de constrangimento ou 
desconforto em falar de assuntos íntimos, além de possíveis efeitos colaterais pelo uso das plantas. 
Esses riscos serão minimizados mediante: Garantia do anonimato/privacidade do participante na 
pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito ao 
participante da pesquisa, apenas a discente Ana Katarina Dias de Oliveira aplicará o questionário e 
somente a discente e pesquisadora responsável a orientadora Prof.Drª. Kalyane Kelly Duarte de 
Oliveira poderão manusear e guardar os questionários; Sigilo das informações por ocasião da 
publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o participante; Garantia 
que o participante se sinta a vontade para responder aos questionários e Anuência das Instituições de 
ensino para a realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa arquivo, 
guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável (orientador) na 
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Saúde e Sociedade no Departamento da Faculdade de 
Ciências da Saúde, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações 
coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o 
responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Ana Katarina Dias de Oliveira, mestranda 
do Programa de Pós-graduação em Saúde e Sociedade, da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Mossoró, no endereço Rua Miguel 
Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, CEP: 59607-360, Mossoró-RN. Tel.(84) 987473617. Dúvidas a 
respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Mossoró 
Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade - PPGSS 
Mestrado em Saúde e Sociedade - MASS 
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UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antônio 
Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação nesse 
estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para reparar dano – 
e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente de despesas do 
participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 
responsabilidade da pesquisadora Ana Katarina Dias de Oliveira. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados coletados 
farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas 
nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para qualquer esclarecimento durante 
todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 
antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 
Concordo em participar desta pesquisa “USO DE PLANTAS MEDICINAIS NO CLIMATÉRIO”. 
Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, 
aos procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal 
participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o 
direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 
qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da 
pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 
 

Mossoró/RN, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante  

 

Aluno (Aluno-pesquisador) - Aluna doPrograma de Pós-graduação em Saúde e Sociedade, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Mossoró, no endereço Rua Miguel 
Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, CEP: 59607-360, Mossoró-RN. Tel.(84) 987473617. 
 
ProfDrª. Kalyane Kelly Duarte de Oliveira(Orientador da Pesquisa – Pesquisadora Responsável) - 
Programa de Pós-graduação em Saúde e Sociedade, da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN, Campus Mossoró, no endereço Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, 
CEP: 59607-360, Mossoró-RN. Tel.(84) xxxx-xxxx 
 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de 
Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032.  
e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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