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A INFLUÊNCIA DAS CIRURGIAS GINECOLÓGICAS NO CLIMATÉRIO PRECOCE

Atualmente, são existentes no Brasil cerca de 30 milhões de mulheres entre 35 e 65
anos, significando que 32% da população feminina encontram-se na faixa etária em
que pode ocorrer o climatério e, com o aumento da expectativa de vida mundial, essa
porcentagem tem a tendência de aumentar. O climatério é o período fisiológico
compreendido por mudanças hormonais e físicas que promovem a transição entre o
fim da menacme e início da menopausa. Contudo, outras causas podem provocar o
climatério precoce, dentre elas cirurgias ginecológicas. OBJETIVO: O objetivo deste
estudo é compreender os impactos das cirurgias ginecológicas e sua relação com o
climatério precoce.
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Das 417 mulheres entrevistadas, a média de idades foi de 50,36 e desvio
padrão de 5,9. No quesito estado civil, a maioria apresentou ser casada 42,2%.
Em relação ao nível de escolaridade, 38,9% relataram ensino fundamental
incompleto. A renda mensal de até um salário mínimo foi constatada em
49,3%. Em relação às condições ginecológicas, 68,1% não apresentavam mais
regularidade menstrual e 56,6% estavam na menopausa. Ademais, 53,3%
mencionaram já ter realizado cirurgias ginecológicas, sendo 27,7% cirurgia de
histerectomia total, 8,6% cirurgia de histerectomia total com anexectomia
bilateral e 2,7% cirurgia de histerectomia total com anexectomia unilateral.

O objetivo deste estudo é compreender os impactos das cirurgias ginecológicas e sua
relação com o climatério precoce.

O estudo utilizou metodologia exploratória, descritiva e quantitativa, com
levantamento documental transversal e de campo, aplicação de instrumentos
individuais, contendo perfil sociodemográfico (idade, estado civil, nível de escolaridade
e renda mensal), dados ginecológicos e obstétricos (regularidade menstrual,
menopausa e cirurgias ginecológicas). O público alvo foram mulheres de 40-60 anos
registradas e atendidas em três Unidades de Saúde da Família em Aracaju, Sergipe,
Brasil. A amostra foi definida mediante o cálculo de Barbeta (417 mulheres). Os dados
quantitativos foram descritos por meio de frequência simples e percentuais (quando
categóricas ou média) e desvio padrão (quando numéricos), com nível de significância
de 5%. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Tiradentes sob o número de protocolo 1.813.269.

Por meio dos dados analisados, foi observado que mais de 50% destas
mulheres relataram histórico prévio de cirurgia ginecológica. Dessa forma, é
possível concluir que algumas cirurgias ginecológicas podem antecipar o final
da menacme através da indução precoce do climatério e menopausa.


