
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

GLAUCIMARA RIGUETE DE SOUZA SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADOS E SENTIDOS DO FAMILIAR DA MULHER QUE VIVENCIA O 

CLIMATÉRIO: POSSIBILIDADE DE CUIDADO NA PERSPECTIVA 

HEIDEGGERIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ  

Julho/2018 



 

 

GLAUCIMARA RIGUETE DE SOUZA SOARES 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADOS E SENTIDOS DO FAMILIAR DA MULHER QUE VIVENCIA O 

CLIMATÉRIO: POSSIBILIDADE DE CUIDADO NA PERSPECTIVA 

HEIDEGGERIANA 
 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu de Enfermagem da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense 

como requisito parcial à obtenção do título de 

Doutora em Enfermagem. 

Linha de Pesquisa: O cuidado em seu contexto 

sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

Orientadora:  

Profª Drª Selma Petra Chaves Sá 

 

Co-orientadora:  

Profª Drª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

Julho/2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLAUCIMARA RIGUETE DE SOUZA SOARES 

 

SIGNIFICADOS E SENTIDOS DO FAMILIAR DA MULHER QUE VIVENCIA O 

CLIMATÉRIO: POSSIBILIDADE DE CUIDADO NA PERSPECTIVA 

HEIDEGGERIANA 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu de Enfermagem da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense 

como requisito parcial à obtenção do título de 

Doutora em Enfermagem. 

Linha de Pesquisa: O cuidado em seu contexto 

sociocultural. 

 

APROVADAEM: 25 / 07 / 2018 

BANCA EXAMINADORA 

_________________________________________________ 

Profª Drª Selma Petra Chaves Sá – UFF 

Presidente 

________________________________________________ 

Profª Drª Marcele Zveiter – UERJ  

1a examinadora 

_________________________________________________ 

Profª Drª Lúcia Helena Garcia Penna – UERJ  

2a examinadora 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Valdecyr Herdy Alves – UFF  

3o examinador 

_________________________________________________ 

Profª Drª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva – UFF  

4a examinadora 

 

________________________________________________ 

Profª Drª Ívis Emília de Oliveira Souza – UFRJ  

Suplente 

 

________________________________________________ 

Profª Drª Eliane Ramos Pereira – UFF  

Suplente 

 

 

 

 

 

Niterói – RJ 

Julho/2018 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Auria Doria da Silva Ferreira (in 

memorian): presença em minha vida! 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao soberano Deus que me conduziu nesta longa trajetória, marcada por momentos de muitas 

alegrias, poucas tristezas e algumas provações. 

 

Aos meus meninos – companheiros – Ian e João Gabriel, que em seus modos-próprios sempre 

foram meu combustível para a conclusão desta fase. 

 

Ao meu núcleo familiar: mãe Sandra, pai Leilson, irmã Maria Alice, avó Maria, avô Geraldo, 

cunhadas Lydia, Claudia e Selma, tios Claudinho e Luciana e priminhos Júnior e Isabele. 

Obrigada pelo auxílio com o João naqueles momentos em que eu precisei deixá-lo. 

 

A Néia e Tuninha: obrigada por “cederem os ouvidos” para meus momentos de fala. 

 

À amiga Ada Alyce: obrigada por atravessar mais essa fase comigo. Por me ajudar, por sumir 

alguns dias fazendo eu me sentir abandonada... haha...; e depois voltar com aquela disposição 

de sempre. Isso é crescimento... 

 

Às amigas Roberta, Joana e Thalita: obrigada pelo riso frouxo, descontraído, responsável por 

trazer leveza à vida. 

 

À Prof
a 

Dr
a
 e amiga Elaine Antunes Cortez: obrigada, obrigada, obrigada... Um dia você me 

disse: “Você tem perfil para a academia”. Jamais esquecerei... Você foi e continua sendo 

minha inspiração acadêmica. 

 

À Prof
a 

Dr
a
 Selma Petra Chaves Sá: obrigada pela longa trajetória, pelo caminhar junto, pelo 

apoio diante da surpresa da gestação, pelo aprendizado e pela oportunidade da maturescência. 

Pelos “parabéns” na hora de maior angústia. 

 

À Prof
a 

Dr
a 

Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva: obrigada pelas contribuições, pelas 

ligações no início do curso e por todo o aprendizado. Pela voz tranquila e pelo “Deus é fiel” 

que nos motiva sempre. 

 

À Prof
a 

Dr
a 

Ivis Emília de Oliveira Souza: mãe acadêmica! Nossa trajetória acadêmica 

começou no Mestrado, passou pelo concurso para a docência na UFRJ e termina, 

academicamente, com o Doutorado. O que fica? Respeito, admiração, amizade e 

agradecimento: #eternamente. 

 

À Prof
a 
Dr

a 
Marcele Zveiter: dedicada e carinhosa nas observações. Uma relação da faculdade 

para a vida. 

 

À Prof
a 

Dr
a 

Lucia Helena Garcia Penna, à Prof
a 

Dr
a 

Eliane Pereira Ramos e ao Prof. Dr. 

Valdecyr Herdy Alves: muito feliz em estar concluindo esta trajetória e receber vossas 

contribuições para aprendizado. 

 

À Prof
a 

Dr
a
 Sonia Mara Faria Simões: ser de presença em minha vida. Sempre preocupada e 

disposta ajudar. Agradecida por nossa relação que caminha do Mestrado para a vida. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“A análise do tempo, embora tenha reconduzido o 

fenômeno para o sujeito, permanece orientada pela 

concepção vulgar do tempo, herdada da tradição” 

(HEIDEGGER, p.62, 2009) 



 

 

 
RESUMO 

 

Considera-se climatério uma fase da vida da mulher, que marca a transferência do período 

reprodutivo para o não reprodutivo, em que a menopausa fisiológica ocorre por volta dos 48 

aos 50 anos. Estar em situação de climatério significa experimentar modificações e buscar por 

qualidade de vida, muitas vezes conhecida como de “perdas e ganhos”. É oportuno que 

profissionais da saúde atentem para modos de cuidar que favoreçam a autoestima e garantam 

uma vida saudável da mulher no climatério, pois o envelhecimento ativo e saudável é 

prioridade na agenda de saúde. A família é parte integrante das relações e, muitas das vezes, 

influencia o comportamento e as atitudes do outro perante a vida. A fenomenologia 

heideggeriana sustentou a abordagem desta pesquisa, que foi subjetiva, existencial e analítica. 

O objetivo foi desvelar o sentido de ser familiar da mulher que vivencia o climatério. Foram 

participantes quatorze familiares de mulheres cuidadoras formais de idosos cadastradas no 

CASIC/ UFF. As entrevistas fenomenológicas ocorreram após ser concedida aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/HUAP (CAAE 

48559515.5.0000.5243). A análise possibilitou construir a historiografia e a historicidade, 

cinco Unidades de Significação compreendidas vaga e medianamente, seguidas da 

hermenêutica heideggeriana. Desvelou-se a medianidade do familiar em relação à mulher por 

um cotidiano marcado por falatório, ocupação e ambiguidade. O familiar também apresentou 

sua possibilidade de ser-com a mulher na vivência do climatério. Concluiu-se que o 

climatério, a partir da mulher que o vivencia, pode ser compreendido, interpretado e 

desvelado a fim de proporcionar mudanças políticas, acadêmicas, profissionais e de cuidados 

prestados nesta fase da vida no contexto da saúde. 

 

Palavras-chave: Climatério. Família. Envelhecimento. Enfermagem. Saúde da mulher. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Climacterium is the time of a woman's life that marks the transfer from the reproductive to the 

non-reproductive period, in which the physiological menopause occurs, around the age of 48 

to 50 years old. Being in a climacteric situation means experiencing modifications and 

searching for life quality, often known as "losses and gains". It is opportune that health 

professionals observe the ways of caring that promote self-esteem and ensure a healthy life 

for women in the climacteric period, since active and healthy aging is a priority in the health 

agenda. Family is an integral part of relationships, and often influences one's behavior and 

attitudes towards life. Heideggerian phenomenology supported this research approach, which 

was subjective, existential and analytical. The objective was to unveil the sense of being 

familiar to the woman who lives the climacterium. Participants were fourteen family members 

of elderly formal female caregivers enrolled in CASIC / UFF. Phenomenological interviews 

occurred after being approved by the Research Ethics Committee of the College of Medicine / 

HUAP (CAAE 48559515.5.0000.5243). The analysis made it possible to construct 

historiography and historicity, five units of significance which are vaguely and moderately 

understood, followed by Heideggerian hermeneutics. The relative mediation towards the 

woman was revealed in a daily routine marked by discussion, commitments and ambiguity. 

The relative also presented his possibility of being with the woman in the climacteric 

experience. It was concluded that the climacterium, from the woman who experiences it, can 

be understood, interpreted and unveiled in order to provide political, academic, professional 

and care changes at this stage of life in the health context. 

 

Keywords: Climacterium. Family. Aging. Nursing. Women's health. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 APROXIMAÇÃO À TEMÁTICA DE ESTUDO 

 

A intenção de pesquisar a problemática do climatério, especificidade da área da Saúde 

da Mulher, surgiu desde 2009, quando ingressei na Especialização em Enfermagem do 

Trabalho. Era comum, à época, no cotidiano profissional, um passar despercebido pelo 

climatério, mas um enfatizar com falas e atitudes profissionais questões referentes à 

menopausa. Quanto às usuárias, era nítida a carência de informações, tendo assim uma 

preocupação excessiva apenas com o tratamento e a cura. 

Então, um produto da Pós-Graduação Lato Sensu em Enfermagem do Trabalho foi 

uma revisão integrativa de literatura que contribuiu para a problemática do climatério por 

revelar, naquele momento, que as pesquisas científicas não se direcionavam especificamente 

ao tema, sinalizando em seus recortes que mulheres no climatério são abaladas por alterações 

físicas e psicológicas; merecendo destaque as questões sobre o sexo e o envelhecer. O 

enfermeiro pode atuar positivamente na qualidade de vida dessas mulheres no sentido de 

orientá-las e educá-las nesta nova etapa da vida (SOARES; CORTEZ; SIMÕES, 2010). 

Nesta discussão, cabe somar, que desde a especialização eu já me inquietava com o 

cotidiano das mulheres no climatério, observava atentivamente aquelas que pertenciam ao 

meu convívio familiar com um olhar diferente: preocupado, interrogado e sem respostas para 

o cuidado e manutenção da qualidade de vida à medida que fossem envelhecendo. Não 

obstante, refletia também sobre minha condição futura de ser mulher trabalhadora em fase de 

climatério. 

Tais interrogações contribuíram para a percepção de que era real, até mesmo para mim 

– enfermeira e mulher, a carência de informações acerca do tema. Em 2010, ingressei no 

curso de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, vislumbrando chegar à 

compreensão do significado que a mulher trabalhadora atribuía à vivência do climatério. O 

desejo foi dar voz a essa mulher, torná-la sujeito na condução do cuidado direcionado a si. 

As participantes da referida pesquisa de Mestrado revelaram que o climatério veio de 

encontro ao seu mundo quando surgiram manifestações estranhas nunca sentidas e/ ou 

percebidas, e que quando surgiram, elas pensaram poder conviver bem no cotidiano. Mas, tais 

manifestações permaneceram e, para elas, tudo começou a se tornar estranho: são coisas 

difíceis de explicar. Então, perceberam que aquele era o momento de procurar pelo médico 

especialista em busca de explicações e tratamento. Elas disseram que os especialistas 
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responderam que “tudo isso” é normal e que depois passa... Disseram ainda que perceberam 

que o corpo ficou diferente, que ficaram envelhecidas e que engordaram com muita 

facilidade. No viver da menopausa e climatério, disseram que o trabalho é uma possibilidade 

de cura para seus problemas, pois é nele que se esquece das cobranças da família e dos 

momentos difíceis pelos quais está passando (SOARES; SIMÕES, 2011). 

Os direcionamentos para o cuidado em saúde da mulher apontados nos parágrafos 

acima, puseram-me a pensar sobre a família e suas influências no climatério. A família é 

presença e gera sentimentos como preocupação, desentendimento e estranhamento. Soares e 

Simões (2011) afirmaram que há uma incompreensão do núcleo familiar, principalmente do 

companheiro, pois não percebem o momento que a mulher está vivendo. Fazem cobranças e 

exigem que sua disposição não se modifique.  

Outras pesquisas revelaram que pode haver comprometimento intenso da qualidade de 

vida no climatério, para além do hipoestrogenismo. É o caso de fatores psicossociais e 

culturais e sua correlação com o envelhecimento. Frente à complexidade da síndrome 

climatérica e seus possíveis reflexos na qualidade de vida feminina, tem sido proposta uma 

nova abordagem, que destaca a importância da manutenção da escuta qualificada paralela às 

intervenções necessárias, pois há aspectos relacionados ao envelhecer que se mesclam ao 

esgotamento hormonal (MIRANDA; FERREIRA; CORRENTE, 2014). 

As exigências e incompreensões que partem do núcleo familiar me sustentaram a 

continuar e aprofundar a pesquisa. Soares et al (2015) afirmaram que mulheres se sentem 

solitárias no decorrer da vivência do fenômeno do climatério, descompensam-se mentalmente 

e, sozinhas, passam a entender que estão em outro tempo de suas vidas e decidem enfrenta-lo. 

Esta afirmativa oferece a possibilidade do dialogar sobre esta fase com familiares, indivíduos 

que vivem com a mulher. 

 
 

1.2 SITUAÇÃO DE ESTUDO 

 

A realidade do envelhecimento populacional dos países de primeiro mundo não se 

distancia do Brasil, mesmo que aqui se tenha muito a avançar em política e em estratégias 

para se envelhecer bem.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018), em junho, projetou 

que a população brasileira atual totaliza 209.111.947 pessoas, sendo previsão para 2018 uma 

população feminina no total de 105.996.973. Quanto à média de idade, a expectativa de 

sobrevida das mulheres passou de 78,8 anos para 79,1 anos. Reforça esses dados, a publicação 
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do DATASUS de 2007, quando já previa uma expectativa populacional de mulheres acima de 

98 milhões no Brasil para o ano de 2020. Neste universo, cerca de 30 milhões teriam entre 35 

e 65 anos, o que significaria que 32% delas estariam vivenciando a faixa etária do climatério 

(BRASIL, 2008).  

Tais expectativas já se apresentam em nossa realidade e, sinalizaram para gestores e 

profissionais de uma equipe multi e interdisciplinar, onde se inclui a enfermagem, o desafio 

de priorizar medidas educacionais de prevenção e promoção da saúde como proposta de obter 

uma melhor qualidade e expectativa de vida para a mulher que está na vivência do climatério. 

O estudo sistemático do climatério é bastante recente, pois a menopausa como 

sinônimo, ganhava destaque (FREITAS et al, 2016). O processo de transformação do conceito 

de menopausa é atribuído a uma série de atores, dentre eles, ginecologistas e psiquiatras que 

buscavam aumentar sua hegemonia no controle da Saúde da Mulher. Não obstante, à época, a 

indústria farmacêutica preconizava a necessidade de hormônios para controle (FELTRIN e 

VELHO, 2016). 

Falando de climatério, o Ministério da Saúde caracterizou que é uma fase biológica da 

vida, que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da mulher, 

sendo a menopausa o marco dessa fase. A menopausa é reconhecida depois de 12 meses de 

ocorrência do último ciclo menstrual, em torno dos 48 aos 50 anos de idade (BRASIL, 2008). 

O climatério, então, acontece geralmente entre os 40 e 65 anos (FREITAS et al, 2016). 

Sousa et al (2011) afirmaram que o climatério não deve ser tratado apenas como um 

problema médico, e sim, como um processo biopsicossocial. Pesquisas mostraram que as 

queixas decorrem da interação da carência estrogênica aos fatores culturais, 

sociodemográficos e psicológicos. Há mais de uma década, foi caracterizado como um tempo 

de mudança fisiológica normal, que pode coincidir com uma mudança familiar ou 

ocupacional (DE LORENZI et al, 2005). É uma fase sustentada em tabus e enigmas, sendo 

temida e estigmatizada pela sociedade e é escassa a produção de conhecimento sobre as ações 

desenvolvidas por profissionais (LEITE et al, 2012). 

Soares et al (2012) discutiu sobre a possibilidade de se adequarem estratégias 

holísticas para atender à demanda do climatério, às quais prevaleça a manutenção da 

qualidade de vida, exigindo atenção integral na saúde a nível primário. Pensando no cuidado 

prestado de enfermagem, estudo de Oliveira et al (2017), sinalizou uma urgência na 

(re)organização dos serviços de saúde da atenção primária, na perspectiva do autocuidado, no 

sentido de colaborar para que as mulheres criem mecanismos de autonomia nessa fase da 

vida, a partir de uma perspectiva desmedicalizadora. 
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Salienta-se que o período do climatério que antecede e sucede a menopausa é variável 

entre culturas. Mulheres orientais valorizam a menopausa, associam o envelhecimento à 

experiência e sabedoria diante da vida, vivenciando este tempo com leveza (DE LORENZI et 

al, 2005). 

Nas sociedades ocidentais é o momento das vulnerabilidades. Muitas vezes, ocorre a 

saída dos filhos de casa (síndrome do ninho vazio), aposentadoria, declínio da libido, 

sentimento de envelhecimento e infertilidade, e até mesmo, aparecimento de doenças 

(AMORE et al, 2007). Como resultado desse processo, nas sociedades ocidentais, mulheres 

em fase de menopausa se sentem frequentemente deprimidas, irritadas, confusas, cansadas, 

com insônia, sem libido e limitadas por ondas de calor (BELL, 2005). Além disso, é comum a 

supervalorização da beleza e da juventude. Desse modo, quando chegam à maturidade 

enfrentam medos e inseguranças em relação ao seu corpo, à sua capacidade de seduzir e ao 

seu papel de mãe e mulher, já que na menopausa deixam de procriar (ADERNE; ARAUJO, 

2007). 

Então, no ocidente, a menopausa deixou de ser vista como uma fase natural da vida 

reprodutiva, sendo não apenas um marcador do envelhecimento, como também uma doença 

que necessita de intervenção médica e farmacêutica. As reflexões que se valorizam no campo 

do discurso hegemônico da indústria é a busca pelo profissional médico e por hormônios 

sintéticos para a solução dos problemas oriundos da menopausa (FELTRIN; VELHO, 2016). 

Mas, estes autores sinalizaram em seu estudo a importância do acompanhamento do contexto 

histórico, cultural e social das mulheres que se inserem na meia idade; e ainda, falaram da 

importância de se investigar em que medida o discurso médico e farmacêutico é imposto às 

mulheres, da mesma forma que em que medida a vivência das mulheres na menopausa se 

aproxima ou se afasta desse modelo hegemônico (FELTRIN; VELHO, 2016). 

A mulher contemporânea sempre se mostrou preocupada com os tabus culturais e 

corporais, e, ao mesmo tempo, sempre se mostrou ser capaz de impor diferenças, contar sua 

própria história, enfrentar angústias e destacar-se no trabalho. Oliveira, Jesus e Merighi 

(2008) referiram que ter uma profissão é sinônimo de valorização para as mulheres. O 

trabalho fora de casa traz a possibilidade de estarem cercadas por pessoas diferentes do seu 

âmbito familiar e com variadas experiências de vida a oferecer. 

Alterações que possam ocorrer com muitas mulheres no climatério geram a 

necessidade de serem bem acompanhadas pelos profissionais da saúde para que estas 

mantenham sua saúde mental em harmonia. Quando a mulher não é bem acolhida, ao 

experimentar as modificações biológicas inerentes ao climatério, de maneira desfavorável, 
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torna-se oportuno o desenvolvimento de Transtornos Mentais Comuns (GALVÃO et al, 

2007). Por isso, a saúde mental das mulheres foi eleita como prioridade de temas, sendo uma 

determinação de gênero. A prevalência de transtornos mentais é elevada em mulheres no 

climatério, e este fato se associa a repercussões negativas sobre a qualidade de vida, incluindo 

o manter-se no trabalho (SOARES et al, 2015). 

D´Affonseca, Cia e Barham (2014) argumentaram que o trabalho complementa o 

processo de socialização do indivíduo e que pode ser uma fonte de valorização e prazer que 

tanto leva ao sentimento de utilidade, quanto ao de transcendência, sem contribuir para um 

senso de avanço ou desenvolvimento. Considerando a participação feminina no mercado de 

trabalho, nota-se que elas sempre trabalharam, de forma remunerada ou não. No Brasil, 95% 

das mulheres atingem a menopausa/ climatério, e 42% delas, entre os anos de 1996 e 1999, já 

representavam a proporção de mulheres “chefes de família”. O Ministério da Saúde apontou 

que o aumento dos sintomas e problemas na mulher de meia idade reflete circunstâncias 

sociais e pessoais, e não somente eventos endócrinos do climatério e menopausa (BRASIL, 

2011). 

A diversidade de fatores relatados nos parágrafos anteriores apontou que a atenção à 

mulher no climatério ainda necessita ser melhor explorada e discutida pelos profissionais da 

saúde, incluindo-se enfermeiros, para que sejam desenvolvidas e implementadas ações de 

cuidado integral. Schneider, Camatta e Nasi (2007) afirmaram que compreender o ser humano 

é uma tarefa difícil por envolver questões no campo biológico, psicológico e social. Tornou-

se, então, oportuna a atenção à mulher em situação de climatério, que favoreça sua autoestima 

e que a desperte para um viver saudável, capaz de proporcionar seu envelhecimento ativo. O 

envelhecimento ativo é mais uma política de saúde proposta pelo Ministério da Saúde que é 

entendida como “o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam 

mais velhas” (WHO, p. 13, 2005).  

A câmara dos deputados, em março de 2017, previu que em 2050, um em cada três 

brasileiros sejam idosos. O Brasil, que já foi conhecido como um país de jovens, vê agora a 

sua população envelhecer rapidamente. E esse envelhecimento traz novos desafios, problemas 

e oportunidades para os governos e a sociedade (RÁDIO CÂMARA, 2017). 

Em 2016, um estudo desenvolvido no município de Campinas, São Paulo, apontou que 

entre os sexos, no decorrer do envelhecer, mulheres estão em desvantagem perante homens, 

em quaisquer das condições socioeconômicas, quanto à prevalência de doenças crônicas. Nos 

homens, manifestam-se desvantagens quanto aos indicadores comportamentais relativos à 
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saúde. Por isso, esta pesquisa confirmou o paradoxo de gênero que nas mulheres há maior 

prevalência de comportamentos saudáveis e mais morbidades; enquanto nos homens há maior 

prevalência de comportamentos prejudiciais à saúde e morbidade menor (NETTO, 2016). 

Reflete, portanto neste discurso, que o núcleo familiar será parte do envelhecimento de 

homens e mulheres. “A família se constitui como parte essencial da vida dos sujeitos, 

satisfazendo suas necessidades humanas básicas para promover a saúde” (COSTA et al, p. 42, 

2014).  

Nesta pesquisa, pôs-se à luz que a mulher brasileira, ocidental, trabalhadora e, muitas 

das vezes, chefe de família desconhece o climatério, preocupa-se apenas com a menopausa, 

pode estar ou ser acometida por uma ou mais doenças crônicas enquanto envelhece, não está 

compreendida pelos indivíduos que compõem sua família e não detém informações 

suficientes que ancorem sua passagem pela climatério e menopausa.  

Por isso, o objeto de estudo desta tese é o significado do familiar da mulher que 

vivencia o climatério. 

O conceito de família é amplo e subjetivo, mas se conceitua como um sistema no qual 

se conjugam valores, crenças, conhecimentos e práticas, formando um modelo explicativo de 

saúde/ doença, através do qual a família é quem desenvolve sua dinâmica de funcionamento, 

promovendo a saúde, prevenindo e tratando a doença de seus membros. (ELSEN; MARCON; 

SANTOS, 2004). “Falar em família é falar de uma realidade social e institucional, 

profundamente política tanto nos fatores que a condicionam quanto em seus desdobramentos” 

(BIROLI, p. 07, 2014). 

A família, há mais de uma década, tornou-se alvo de atenção das políticas públicas, 

sendo importante reconhecer e valorizá-la em seus diversos arranjos e processos de busca de 

qualidade de vida. As pesquisas nesta abordagem vêm apontando que faz parte do trabalho 

com a família, focar o mundo das interações, que é capaz de manter o núcleo familiar. Deste 

modo, é substancial que o profissional da saúde tenha conhecimento dos conceitos de família, 

saúde da família e interação familiar (ELSEN; MARCON; SANTOS, 2004). 

Os arranjos familiares no Brasil passaram por bastante modificações na última década. 

Hoje, as pessoas se casam mais tarde, especialmente as mulheres, e se separam com mais 

frequência. Têm menos filhos que antes e eles crescem distantes do padrão da família nuclear 

que se formava por pai, mãe, um filho e uma filha, todos juntos e sorridentes nos momentos 

de lazer (BIROLI, 2014). 

O trabalho da enfermagem deve ser capaz de auxiliar a família a identificar e, se 

possível, sanar os problemas interacionais, e ainda auxiliar, na tomada de decisões. O cuidado 
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deve estar direcionado a ajudar e capacitar de forma que essa família possa atender a 

necessidade de seus membros, essencialmente nos processos saúde-doença, na mobilização de 

recursos, no apoio mútuo e no crescimento das relações saudáveis frente às várias etapas da 

vida (OLIVEIRA; MARCON, 2007). 

Essas pesquisas que expressaram seu posicionamento acerca da presença da família 

como membro direcionador do cuidado vieram apoiar estudo recente de enfermeiros sobre a 

desmedicalização no climatério. Oliveira et al (2017, p. 65) afirmaram que: 

 

os inúmeros sintomas decorrentes da menopausa, mesmo os de menor gravidade, 

podem alterar a qualidade das relações estabelecidas no trabalho e na família, 

influenciar o estado de satisfação das mulheres e afetar sua rotina habitual ou suas 

relações interpessoais. O despreparo para vivenciar o climatério pode gerar 

dificuldade para o enfrentamento dos desafios surgidos no âmbito familiar e do 

trabalho e comprometer a autoestima, os relacionamentos e a qualidade de vida. 

 

Sendo assim, a questão de estudo é: como a família ou os familiares significam a 

convivência com a mulher na vivência do climatério? E o objetivo geral é desvelar o sentido 

de ser familiar da mulher que vivencia o climatério. 

No desejo de alcançar este objetivo de estudo pelo caminho da compreensão, adequa-

se o referencial teórico da Fenomenologia, pois quando se tem como foco compreender as 

nuances de um fenômeno não se permite a apropriação de fórmulas rígidas para revelar a 

verdade. Simões e Souza (2002) afirmaram que na Fenomenologia os fenômenos estão 

encobertos, sendo necessário um diálogo compreensivo para desvelá-los. Seibt (2012) 

enfatizou que que tanto Husserl como Heidegger afirmaram ser a fenomenologia uma 

orientação para que se volte a atenção para os fenômenos como eles se manifestam. A 

fenomenologia heideggeriana trabalha em seu bojo a questão do ser. O problema do ser está 

na essência e na existência. Martin Heidegger desenvolveu, então, sua analítica existencial 

interrogando o sentido do ser (SALIMENA et al, 2016). 

Desta maneira, acredita-se que o diálogo com o familiar da mulher que vivencia o 

climatério contribuirá, despertando nesses indivíduos uma reflexão sobre a fase de vida em 

que a mulher se encontra, da mesma maneira, que levará conhecimento e entendimento para 

os mesmos. Não obstante, contribuirá para o enfermeiro, no sentindo de captar significados de 

como os familiares se sentem perante a convivência com uma mulher que se apresenta de 

modo diferente com o passar do tempo.  

Espera-se também que a enfermagem amplie suas estratégias de atenção e atuação em 

Saúde da Mulher no Climatério e Menopausa despertando focos para o trabalho 
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multidisciplinar que priorize a Saúde do Idoso e o envelhecimento ativo e saudável, a Saúde 

Mental, a Saúde do Trabalhador, a Saúde da Família e a Educação em Saúde.  

Espera-se propagar para os cursos de graduação em Enfermagem a importância da 

articulação dos saberes, pois se acredita que, para possibilitar a integralização de ações e 

práticas de educação em saúde e enfermagem, seja necessário primeiramente compreender 

como as situações se estabelecem no núcleo familiar acerca da vivência do climatério. 

 
 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

Para justificar esta pesquisa foi construída uma revisão integrativa de literatura já 

submetida em plataforma de revista eletrônica, qualis Capes B1, estando em processo de 

avaliação. O objetivo dessa revisão foi analisar o conhecimento produzido acerca de 

climatério, família e envelhecimento. Foi realizada na base de dados BVS, Pubmed e Portal 

de Periódicos Capes (2012-2017). Foram utilizados artigos em formato eletrônico, 

relacionados ao tema climatério, família e envelhecimento.  

Para tanto, foram etapas seguidas: identificação do tema, busca na literatura divulgada 

em meio eletrônico, categorização e avaliação dos estudos compreendidos na revisão 

integrativa, interpretação dos resultados e, por fim, síntese do conhecimento evidenciado nas 

pesquisas analisadas. 

A seleção obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: produções em formato de 

artigos, cujos descritores fossem climatério, família e envelhecimento (booleano AND, via 

Decs/ Mesh-Terms), em formato texto completo, com publicação nos últimos 5 anos e títulos 

com aderência à temática. Como critério de exclusão, consideraram-se artigos sem aderência 

à questão de pesquisa. 

A seguir, são apresentadas as plataformas de pesquisa selecionadas e seus respectivos 

resultados: Biblioteca Virtual em Saúde - 1 artigo (BDENF), PUBMED - 5 artigos e Portal de 

Periódicos Capes: CINAHL - 6 artigos, SCOPUS - 6 artigos, EBSCO - 2 artigos e WEB OF 

SICENSE - 2 artigos. Esses 22 artigos, selecionados por serem pertinentes à temática, estão 

apresentados no quadro 1, sendo identificados por códigos, apresentados em ordem 

decrescente por ano de publicação, e discutidos em categorias temáticas. 

Respeitando-se os critérios de inclusão, esses 22 artigos foram selecionados e 

analisados em duas categorias: a influência da família no processo de envelhecimento de 

mulheres em fase de climatério e o enfrentamento do climatério quanto a suas desordens na 

natureza físico-psicológica da mulher.  
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Destaca-se que, das 22 produções selecionadas, 15 foram pesquisas realizadas no 

Brasil e 7 no exterior. Importante ressaltar a prevalência de estudos brasileiros 

disponibilizados em bases de dados internacionais. O fenômeno do envelhecimento ganhou 

representatividade social no cenário brasileiro, implicando em maior concentração de 

publicações na área da saúde, principalmente Enfermagem e Psicologia (SILVA et al, 2015b). 

Apreende-se equivalência na natureza dos estudos, sendo 10 de abordagem quantitativa, 10 de 

abordagem qualitativa e dois 02 de abordagem mista. 

Abaixo, apresenta-se os artigos selecionados nesta revisão integrativa de literatura. 

 

Quadro 1 – Artigos selecionados segundo autores, título do estudo, base de dados, ano, 

origem dos estudos e abordagem metodológica 

Codificação e Autores Título do estudo 
Base de 

Dados 
Ano 

Origem dos 

estudos 

Abordagem 

metodológica 

AIMÉ, C.; ANDRÉ, J. 

B.; RAYMOND, M. 

Grand mothering and cognitive resources 

are required for the emergence of 

menopause and extensive post-

reproductive lifespan. 

PubMed 2017 

Montepellier, 

França 

 

Quantitativa 

RODOLPHO, J. R. C.; 

CID QUIRINO, B.; 

KOMURA HOGA, L. A.; 

SANTA ROSA, P. L. F. 

Men's perceptions and attitudes toward 

their wives experiencing menopause. J 

Women Aging. 

PubMed 2016 
SP, Brasil 

 
Qualitativa 

GELATTI, G. T.; 

OLIVEIRA, K. R.; 

COLET, C. F. 

Potenciais interações relacionadas ao uso 

de medicamentos, plantas medicinais e 

fitoterápicos em mulheres no período do 

climatério. 

BDENF 2016 
RS, Brasil 

 
Quantitativa 

DELLÚ, M. A.; 

SCHMITT, A. C. B; 

CARDOSO, M. R. A.; 

PEREIRA, W. M. P.; 

PEREIRA, E. C. A.; 

VASCONCELOS, E. S. 

F.; ALDRIGHI, J. M. 

Prevalence and factors associated with 

urinary incontinence in climacteric. 

WEB OF 

SCIENCE 
2016 

SP, Brasil 

 
Quantitativa 

COSTA, A. L. D; 

SILVA, M. A. C. N.; 

BRITO, L. M. O.; 

NASCIMENTO, A. C. 

B.; BARBOSA, M. C. L.; 

BATISTA, J. E.; 

BEZERRA, G. F. B.; 

VIANA, G. M. C.; 

FILHO, W. E. M.; 

VIDAL, F. C. B; 

NASCIMENTO, M. D. 

S. B. 

Osteoporose na atenção primária: uma 

oportunidade para abordar os fatores de 

risco. 

 

WEB OF 

SCIENCE 
2016 

Maranhão, 

Brasil 

 

Quantitativa 

BASILIO, B. N.; 

RIBEIRO, V. V.; 

PEREIRA, E. C.; LEITE, 

A. P. D. 

Autoavaliação vocal de mulheres na 

menopausa. 

EBSCO – 

Academic 

Search 

Premier 

2016 Paraná, Brasil Quantitativa 

ARAÚJO, C. L. O. F.; 

FARO, A. C. M. 

Estudio sobre la resiliência en ancianas 

del Valle de Paraíba, São Paulo, Brasil. 
SCOPUS 2016 

SP, Brasil 

 
Quantitativa 

YANG, C. F.; KENNEY, 

N. J.; CHANG, T. 

C.; CHANG, S. R. 

Sex life and role identity in Taiwanese 

women during menopause: a qualitative 

study. 
SCOPUS 2016 

Taiwan, 

China 
Qualitativa 

ALDUGHAITHER, 

A.; ALMUTAIRY, 

H.; ALATEEQ, M. 

Menopausal symptons and quality of life 

among Saudi women visiting primary 

care clinics in Ryadhi, Saudi Arabia. 
SCOPUS 2015 

Riyadh, 

Arábia 

Saudita 

Quantitativa 
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LOMÔNACO, C. 

TOMAZ, R. A. F.; 

RAMOS, M. T. O. 

O impacto da menopausa nas relações e 

nos papéis sociais estabelecidos na 

família e no trabalho. 

SCOPUS 2015 

Uberlândia, 

MG 

 

Mista 

SILVA, G. F.; MOURA, 

M. A. V.; ALMEIDA, M. 

V. S.; SÁ, S. P. C.; 

QUEIROZ, A. B. A. 

Influências do climatério para o 

envelhecimento na percepção de 

mulheres idosas: subsídios para a 

enfermagem. 

EBSCO -

CINAHL 
2015 

RJ, Brasil 

 
Qualitativa 

MEDEIROS, F. A. L.; 

NÓBREGA, M. M. L.; 

MEDEIROS, A. C. T.; 

BITTENCOURT, G. K. 

G. D.; LEITE, G. A. 

Contextualização do envelhecimento 

saudável na produção científica brasileira. 

EBSCO -

CINAHL 
2015 

Paraíba, 

Brasil 

 

Mista 

 

BURN, K. F.; 

HENDERSON, V. W.; 

AMES, D.; 

DENNERSTEIN, L.; 

SZOEKE, C. 

Role of grand parenting in 

postmenopausal women's cognitive 

health: results from the Women's Healthy 

Aging Project. 

PubMed 2014 

Victoria, 

Australia 

 

Quantitativa 

PAIVA, E. R.; SILVA, 

M. M.; OLIVEIRA, C. D. 

B.; LEAL, I. H. S.; 

ARAÚJO, V. S.; DIAS, 

M. D. 

Climateric manifestations most frequent 

among women of a family health unit. 

EBSCO -

CINAHL 
2013 

Pernambuco, 

Brasil 

 

Quantitativa 

SANTOS, J. S. FIALHO, 

A. V. M.; RODRIGUES, 

D. P. 

Influências das famílias no cuidado às 

mulheres climatéricas. 

EBSCO -

CINAHL 
2013 

Ceará, Brasil 

 
Qualitativa 

LEITE, M. T.; 

TASCHETTO, A.; 

HILDEBRANDT, L. M.; 

VAN DER SAND, I. C. 

P. 

O homem também fala: o climatério 

feminino na ótica masculina. 

EBSCO -

CINAHL 
2013 RS, Brasil Qualitativa 

ARAÚJO, I. A.; 

QUEIROZ, A. B. A.; 

MOURA, M. A. V.; 

PENNA, L. H. G. 

Representações sociais da vida sexual de 

mulheres no climatério atendidas em 

serviços públicos de saúde. 

SCOPUS 2013 RJ, Brasil Qualitativa 

GARCIA, N. K.; 

GONÇALVES, R.; 

BRIGAGÃO, J. I. M. 

Ações de atenção primária dirigidas às 

mulheres de 45 a 60 anos de idade. 

EBSCO -

CINAHL 
2013 

SP, Brasil 

 
Qualitativa 

NASCIMENTO, R. G.; 

OLIVEIRA, J. S. S.; 

FERREIRA, L. S.; 

SANTOS, Z. N. L.; 

OLIVEIRA CARDOSO, 

R. O. 

Fisioterapia gerontológica na atenção 

primária à saúde: uma experiência na 

região norte. 

EBSCO - 

Academic 

Search 

Premier 

2013 Pará, Brasil Qualitativa 

LIM, H. K.; MACKEY, 

S. 

The menopause transition experiences of 

Chinese Singaporean women: an 

exploratory qualitative study. 

SCOPUS 2012 

Singapura, 

Ásia 

 

Qualitativa 

KIM, P. 

S.; COXWORTH, J. 

E.; HAWKES, K. 

Increased longevity evolves from grand 

mothering. 
PubMed 2012 

Sidnei, 

Austrália 
Quantitativa 

DOUBOVA, S. 

V.; INFANTE-

CASTAÑEDA, 

C.; MARTINEZ-VEJA, 

I.; PÉREZ-CUEVAS, R. 

Toward healthy aging through 

hempowering self-care during 

the climacteric stage. 

PubMed 2012 

Cidade do 

México, 

México 

Qualitativa 

Fonte: Pubmed, BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, Pubmed e Portal de Periódicos Capes/ MEC. Acesso em: 

dez. 2017. 

 

Após leitura aprofundada, utilizou-se, para a construção desse artigo de revisão, a 

técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), apreendendo as ideias principais 

sobre as temáticas, presentes nas referências acessadas. Com base em Bardin (2011), a 

operacionalização dos dados seguiu as etapas de pré-análise, leitura flutuante e em 
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profundidade, codificação, tratamento dos resultados e interpretação. Como já mencionado, 

foram consideradas duas categorias: a influência da família no processo de envelhecimento de 

mulheres em fase de climatério e o enfrentamento do climatério quanto a suas desordens na 

natureza físico-psicológica da mulher. 

Considerando a primeira categoria: a influência da família no processo de 

envelhecimento de mulheres em fase de climatério, a análise da influência familiar 

enquanto participante do envelhecimento feminino no climatério destacou a correlação entre a 

menopausa, o cessar definitivo da ovulação e o fim da expectativa de vida. Foram discutidas a 

Hipótese Materna, que versa sobre a regulação da fertilidade a partir da menopausa em sua 

evolução natural, defendendo que essa regulação deva acontecer, já que quanto mais velha 

fica uma mulher, maior é seu risco de morrer no parto (AIMÉ; ANDRÉ; RAYMOND, 2017); 

e a Hipótese da Avó, que traz uma abertura à longevidade quando subsidia a fertilidade de 

suas filhas através da previsão dos netos, sendo esta uma possibilidade de se viver fértil por 

muitos anos (KIM; COXWORTH; HAWKES, 2012). Para além da reprodução, as avós são 

presenças capazes de promover a cognição e o engajamento social de suas filhas, quando 

oferecem assistência e companhia a seus netos (BURN et al, 2014).  

A expectativa de vida elevada é a promissora dessa oportunidade entre mães, filhas e 

netos. Uma vida mais longa supera os efeitos deletérios do envelhecimento a partir da adoção 

de cuidados necessários frente às alterações ocasionadas pelo tempo (ALACHE, 2017). Ter 

uma passagem agradável por toda a fase do climatério é condição fundamental para o 

envelhecimento saudável. Nesse cenário, reforça-se a importância de fomentar políticas que 

abracem os princípios de se envelhecer ativamente. É essencial ao indivíduo que envelhece 

acumular, desde cedo, saúde e capitais intelectual, social e financeiro. É imperativo que o 

setor público, a academia, as instituições da sociedade civil, o setor privado e a mídia ofertem 

essa assistência (ALACHE, 2017). 

Comumente, mulheres idosas apontam que o climatério influencia no envelhecimento, 

porque inicia a senescência, e diversas são as mudanças físicas, as influências culturais, as 

mudanças no estilo de vida e na história pessoal e familiar que enfrentam (SILVA et al, 

2015a). 

É oportuno considerar que o processo saúde-doença é um fenômeno complexo, 

modulado por condicionantes biológicos, psicológicos, culturais, econômicos e políticos; e as 

necessidades de saúde de quem envelhece se referem às múltiplas dimensões do real e à 

singularidade dos fenômenos de saúde ou doença que afetam os indivíduos e suas famílias 

(CIOSAK, 2011). A família é considerada uma instituição de amparo social, que gera 
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possibilidades de enfrentamento para um viver com mais qualidade de vida (SANTOS; 

FIALHO; RODRIGUES, 2013). 

O contexto familiar pode influenciar na forma como as mulheres vivenciam o 

climatério. Dentre as influências positivas, destacam-se o carinho, a afetividade e a relação de 

identidade como primordiais para o enfrentamento do estresse. As experiências 

compartilhadas pelas mulheres mais velhas da família amenizam a ansiedade trazida pelas 

expectativas acerca do novo (LEITE et al, 2013). Dentre as influências negativas, a falta de 

escuta por parte dos cônjuges pode causar conflitos. Lançar mão de estratégias que envolvam 

os homens no processo de cuidado das mulheres climatéricas é imprescindível para amenizar 

mal-entendidos (RODOLPHO et al, 2017). 

Os homens possuem dificuldade para verbalizar questões relativas ao climatério. 

Apresentam respostas pontuais, talvez porque possam se sentir incomodados por reconhecer 

que as companheiras precisam de apoio, mas não sabem qual conduta exercer para ajudá-las 

(LEITE et al, 2013). Aqueles que melhor compreendem suas esposas sobre as mudanças 

ocorridas na menopausa conseguem suporte emocional para melhorar a qualidade de suas 

relações conjugais (RODOLPHO et al, 2017). Por isso, o contexto das famílias tem atraído a 

atenção de estudiosos e pesquisadores que visam analisar e compreender sua história, suas 

transformações, suas adaptações, seus modos de ser e as repercussões para um viver mais 

positivo (AQUINO, 2017).  

É importante buscar e obter o apoio de familiares e amigos no climatério/ menopausa, 

sendo esta uma forma de experimentar melhor esse período (LIM; MACKEY, 2012). 

Sintomas decorrentes da menopausa e do climatério são capazes de alterar a qualidade 

das relações estabelecidas no trabalho e na família, influenciar o estado de satisfação das 

mulheres e afetar sua rotina habitual e/ou relações interpessoais. Viver o climatério sem 

preparo pode gerar dificuldade para o enfrentamento dos desafios que surgem e, ainda, 

comprometer a autoestima, os relacionamentos e a qualidade de vida (LOMÔNACO; 

TOMAZ; RAMOS, 2015). A pouca informação acerca desse fenômeno, no Brasil, direciona-

se, especificamente, às famílias de baixa renda. Além disso, a baixa ou nenhuma escolaridade 

e a não procura por serviços de saúde contribuem para a não compreensão da menopausa 

(FERREIRA; SILVA; ALMEIDA, 2015). 

No contexto da representação social, a vida sexual de mulheres no climatério se revela 

nos estereótipos marcados por uma formação cultural conservadora, em que o sexo e o amor 

caminham de modo indissociável. Porém, o envelhecimento sexual da mulher acontece numa 

cultura repleta de preconceitos, medos e silêncios. Subjugada pela sociedade, ela não 
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consegue se preparar para ter ou vivenciar uma vida sexual satisfatória e prazerosa (ARAÚJO 

et al, 2013). Assistir a mulher no climatério, incluindo a sexualidade, deve ser uma das 

prioridades das Políticas Públicas de Saúde, pois muitas se preocupam com as mudanças que 

ocorrem em seu corpo, com o prazer sexual e com sua finalidade reprodutiva (ALVES et al, 

2015). 

O envelhecimento de mulheres em situação de climatério/ menopausa se associa a um 

esgotamento das reservas, principalmente pela possibilidade de perdas simultâneas. Efeitos 

negativos como a morte de cônjuges e amigos causam prejuízos às mulheres no climatério 

quanto ao engajamento físico e psicológico (ARAÚJO; FARO, 2016). O crescimento dos 

filhos e sua saída de casa podem representar grande perda, principalmente para aquelas que 

focaram na família (FREITAS et al, 2016). Portanto, o empoderamento feminino pode 

contribuir para melhorar a percepção sobre o climatério/ menopausa, bem como para a 

importância do cuidado de si (DOUBOVA et al, 2012). 

Trabalhar o enfoque do envelhecimento saudável prevê a visualização e a defesa da 

pessoa que envelhece na família e na sociedade, de modo participativo e construtivo para a 

inclusão social em todos os aspectos. Profissionais da saúde têm a missão de se dedicar à 

proposta da atenção básica, que deve ser resolutiva, integral e humanizada (MEDEIROS et al, 

2015). Torna-se importante a inclusão de serviço psicológico na rede de saúde, que possibilite 

atendimento desde os sintomas iniciais do climatério/ menopausa a fim de promover o 

envelhecimento com qualidade de vida (FREITAS et al, 2016). 

Na segunda categoria de análise: o enfrentamento do climatério quanto a suas 

desordens na natureza físico-psicológica da mulher, as manifestações mais frequentes, 

reveladas por mulheres no período do climatério, foram melancolia e cefaleia, sendo 

superiores às queixas físicas como artralgia e mialgia. Quando compreendem os motivos de 

tais manifestações, menos intensos são os sintomas e menor é o impacto em suas vidas. Sendo 

bem orientadas sobre a menopausa, podem vivê-la de maneira menos sintomática, 

principalmente em relação aos sintomas psicológicos (PAIVA et al, 2013).  

A percepção relatada pelas mulheres acerca das mudanças corporais e emocionais no 

climatério precisa ser escutada e compreendida, para que estas possam ser orientadas pelos 

enfermeiros, principalmente os de Estratégia Saúde da Família, que desenvolvem consultas 

com ênfase na escuta e nas ações educativas (SANTOS; SILVA; MARTINS, 2016). 

Entretanto, nas unidades de saúde, há ausência de diretrizes específicas para as mulheres de 

45 a 60 anos, sendo o atendimento feito de modo espontâneo, sem fluxo de agendamento 

(GARCIA; GONÇALVES; BRIGAGÃO, 2013).  
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Apesar dos princípios da integralidade propostos à saúde da mulher, ainda se registra 

poucas atividades de promoção da saúde no climatério (ALVES et al, 2015). Nas ações de 

atenção primária, os profissionais relataram que as demandas femininas se iniciam pelos 

sintomas físicos da menopausa, enquanto a organização do cotidiano das unidades ainda se 

relaciona muito a aspectos curativos e/ ou preventivos, estando limitados ao processo saúde-

doença (GARCIA; GONÇALVES; BRIGAGÃO, 2013). 

A alteração na voz também é um sintoma físico bastante presente no climatério/ 

menopausa, capaz de influenciar negativamente a qualidade de vida. Quanto mais a mulher 

perde o poder da sua voz, maior é a exteriorização do seu estresse, pois prejudica suas 

relações sociais (BASILIO et al, 2016). Há mais de uma década, no contexto da Saúde 

Pública, as campanhas de prevenção e os programas educativos voltados para o distúrbio da 

voz recebiam pouca aderência, mesmo dos grupos profissionais que utilizam a voz como 

principal instrumento de trabalho (MACHADO, 2005). Atualmente as ciências da saúde têm 

passado a valorizar a percepção subjetiva do paciente, analisando o impacto que as alterações 

vocais podem trazer para a qualidade de vida do sujeito, considerando as percepções 

individuais do estado físico, psicológico e social (GOMES et al, 2013). 

Outra queixa física de elevada prevalência é a incontinência urinária, sendo importante 

propor estratégias de cuidados primários à saúde. A intervenção precoce do profissional desde 

o pré-natal é capaz de preservar a musculatura pélvica, o que mais tardiamente vem a ser um 

ganho para a mulher quanto à prevenção da incontinência urinária. Este distúrbio se instala 

principalmente no período pós-menopausa, sendo explicado pela queda do hormônio 

estrogênio, que desempenha importante papel no mecanismo da continência urinária. Destaca-

se que essa afecção pode se tornar incapacitante e gerar grande impacto social, econômico, 

físico e psicológico (DELLÚ et al, 2016). 

A inserção do exercício da fisioterapia gerontológica em unidades básicas de saúde da 

família foi um ganho para a população que envelhece e que carrega consigo a necessidade de 

adaptações relacionadas, por exemplo, ao período da pós-menopausa. Durante o 

envelhecimento, mulheres estão susceptíveis a obesidade, diabetes, hipertensão, 

enfraquecimento muscular, atrofia genital e incontinência urinária como principais problemas 

de saúde. Desse modo, a fisioterapia em mulheres com foco na atenção primária, vem sendo 

uma prática favorável para a melhora física, para a autoestima e, consequentemente, vem 

influenciando positivamente para um melhor relacionamento social e familiar 

(NASCIMENTO et al, 2013). 
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A osteoporose é outra condição física capaz de desestabilizar significativamente a 

qualidade de vida de mulheres em situação de climatério. Caracteriza-se por uma baixa massa 

óssea que deixa a mulher susceptível a fraturas. Profissionais da saúde precisam estar aptos a 

identificar os fatores de risco na abordagem primária, pois é uma doença multifatorial com 

prevalência crescente na população feminina (COSTA et al, 2016). 

As aparições físico-psicológicas do climatério/ menopausa despertam nas mulheres a 

busca pela cura clínica; mas foi realizado um estudo sobre as potenciais interações 

relacionadas ao uso concomitante de medicamentos, plantas medicinais e fitoterápicos em 

mulheres no período do climatério e constatou-se que é necessário propor estratégias de 

intervenção para evitar possíveis interações medicamentosas, assim como a automedicação à 

base de plantas medicinais e fitoterápicos (GELATTI; OLIVEIRA; COLET, 2016). 

Nesse sentido, ações que visem à sensibilização e capacitação dos profissionais 

responsáveis pela prescrição de medicamentos com relação ao uso seguro de plantas 

medicinais e de fitoterápicos, associados ou não a medicamentos, é uma importante 

ferramenta para o cuidado destinado a essas mulheres. Também é importante capacitar os 

agentes comunitários de saúde utilizando como instrumento de trabalho os materiais do 

Ministério da Saúde e as listas oficiais de plantas medicinais, com o objetivo de subsidiá-los a 

orientar e sanar dúvidas dos usuários sobre o assunto bem como identificar demandas e 

apresentá-las às equipes de saúde (GELATTI; OLIVEIRA; COLET, 2016). 

É do senso comum que mulheres busquem pela associação de diversos medicamentos 

para tratar os sintomas decorrentes do climatério e da menopausa, acerca das mudanças 

percebidas na sexualidade. Parte delas relata que as mudanças físicas tornam difíceis as 

interações sexuais e, por isso, evitam ter vida sexual ativa, utilizando o desconforto como 

principal pressuposto. Outras procuram melhorar seus encontros sexuais através das 

modificações comportamentais ou com medicamentos que compõem a terapia de reposição 

hormonal. Os hormônios são sintetizados em laboratório e têm efeitos semelhantes aos 

hormônios produzidos pelo organismo feminino, sendo amplamente utilizados em todo o 

mundo. Seus potenciais efeitos adversos são tema de interesse para a Saúde Pública devido ao 

potencial impacto que possa acarretar à população exposta (YANG et al, 2016).  

Mulheres sauditas, por exemplo, não são adeptas ao uso de hormônios sintéticos e 

encaram o climatério e menopausa como um avançar necessário à vida. Queixam-se menos de 

ondas de calor que as mulheres ocidentais, tendo destaque as dores articulares, a exaustão 

física e mental (ALDUGHAITHER; ALMUTAIRY; ALATEQ, 2015). 
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Ao se analisar as produções sobre climatério, família e envelhecimento, percebeu-se 

que há preocupação e necessidade em estudar para além da sintomatologia clínica da 

menopausa. As pesquisas tendem a apresentar inovações referentes à promoção da saúde, 

prevenção de doenças e manutenção da qualidade de vida como os pilares para o 

envelhecimento ativo e saudável de mulheres em fase de climatério.  

Dentre os determinantes reveladores, está a valorização em se entender a influência da 

família sobre o processo de envelhecimento e de adaptação à nova fase de vida. Nesse 

sentido, enfermeiros e demais profissionais da equipe multidisciplinar devem incluir os 

membros da família no processo de conhecimento, entendimento, acompanhamento e cura das 

sintomatologias transitórias que possam acometer a mulher em fase de climatério/ menopausa. 

A família constitui um universo de relações diferenciadas entre seus membros e precisa ser 

valorizada na busca por um cuidado integral. 
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2. PRÉ-REFLEXÕES SOBRE A TEMÁTICA – A POSIÇÃO PRÉVIA 

 

Serão apresentados, abaixo, os marcos teóricos que direcionam para o conhecimento 

pertinente à problemática desta pesquisa. Aqui se discutem obras produzidas pela ciência 

tradicional, etapa que Heidegger conceituou como posição prévia. Casanova (2010) afirmou 

que a posição prévia aponta para a configuração atual do problema e para as decisões que vão 

dando contorno específico a ele. Na posição prévia, tudo que já está à mão se compreende a 

partir de uma totalidade conjuntural (HEIDEGGER, 2009b). 

 

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE CLIMATÉRIO/ MENOPAUSA E SUAS IMPLICAÇÕES 

PARA A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

  

O climatério é uma fase biológica do ciclo de vida feminino que tem início 

normalmente por volta dos 40 anos de idade, podendo se estender até os 65. Há uma queda na 

produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários (BRASIL, 2008). 

A mulher que vivencia o climatério nem sempre desenvolve alterações físicas e 

emocionais, mas, quando estas surgem, se caracterizam como síndrome do climatério. Os 

sintomas dessa síndrome são de natureza biológica, psicológica e social (ALVES et al, 2015). 

O “Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa” lançado em 2008 pelo 

Ministério da Saúde é o que fundamenta, no Brasil, o cuidado para profissionais da saúde no 

que concerne a esta etapa da vida. Apresenta-se, abaixo, cada etapa trabalhada nesse 

documento. 

O ponto de partida para cuidar em saúde está na abordagem da atenção integral à 

saúde da mulher: olhar atentivo para a evolução das políticas formuladas pela área, 

atendimento em saúde com equidade; um dos princípios do SUS que dá garantia de acesso em 

igualdade de condições para os diferentes níveis de complexidade do sistema; abertura para o 

entendimento de que o climatério é mais uma fase na vida pela qual a mulher irá passar e que, 

no âmbito da gestão, necessita existir planejamento e liberação de recursos financeiros para 

implementação das ações (BRASIL, 2008). O sistema de saúde deve adotar estratégias de 

gestão coparticipativa para que haja acolhimento, escuta qualificada, oferta programada e 

captação precoce na proposta de promover saúde, assim como reservar espaço para demanda 

espontânea. A existência de profissionais capacitados e sensibilizados para as particularidades 

inerentes ao grupo deve ser rotina das unidades de saúde (BRASIL, 2008). 

A humanização e ética no atendimento à mulher estão previstas nos objetivos desse 

manual. A Política Nacional de Humanização foi instituída em 2003 com a proposta de 
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valorizar os diferentes sujeitos no processo de produção de saúde, pondo lado a lado usuários, 

trabalhadores e gestores da saúde. Para Brasil (2008) a ética é parte fundamental do cuidado, 

onde a Bioética vem enfocar as questões relacionadas à vida humana. Portanto, no contexto 

do atendimento ao climatério, prevalecem também os princípios da autonomia (a pessoa tem 

liberdade de decidir), beneficência (obrigação ética de maximizar os benefícios e minimizar 

os riscos), não maleficência (preocupar-se, antes de tudo, em não prejudicar o outro) e justiça 

(obrigação ética de tratar cada pessoa de acordo com o que é moralmente certo e adequado). 

Os aspectos psicossociais da mulher no climatério direcionam para a prática do 

cuidado profissional a perspectiva da diversidade e da escuta feminina em suas 

particularidades, como exemplo: violência em suas diversas apresentações, mulheres lésbicas 

e negras (BRASIL, 2008). 

Nessa fase, o envelhecimento e sexualidade são apontados como fonte de angústia 

para homens e mulheres. Mitos reforçam a ideia de que a mulher fica com uma beleza física 

decadente capaz de reduzir, também, o interesse masculino por ela (BRASIL, 2008). “As 

modificações orgânicas que ocorrem na mulher durante o climatério não obrigatoriamente 

implicam na diminuição do prazer, mas podem influenciar a resposta sexual, que pode ser 

mais lenta” (BRASIL, p. 26, 2008). 

O profissional não pode distanciar, na atenção a mulher no climatério, da fisiologia e 

manifestações clínicas que competem ao período. A menopausa se instala quando o 

organismo fica 12 meses sem menstruação, ocorrendo modificações na estrutura e função dos 

ovários, com gradativa diminuição da produção de hormônio estrogênio e aumento das 

gonadotrofinas hipofisárias, caracterizando um estado de hipogonadismo hipergonadotrófico 

(BRASIL, 2008). 

Tusset et al (2011) disse que hipogonadismo hipergonadotrófico é a falta completa ou 

parcial do desenvolvimento puberal, isto é, há defeito na migração, síntese, secreção ou ação 

do hormônio liberador das gonadotrofinas (GnRH). As baixas concentrações de esteroides 

sexuais e valores reduzidos ou anormais de gonadotrofinas hipofisárias (LH e FSH – 

hormônio luteinizante e folículo estimulante) definem, do ponto de vista laboratorial, essa 

condição clínica. Após a menopausa há uma produção basal de estrona, androstenediona, 

testosterona e uma produção mínima de estradiol e progesterona, que muitas vezes são 

suficientes para manter um certo equilíbrio endócrino (BRASIL, 2008). 

A histerectomia é uma situação especial, na qual a instalação da menopausa ocorre 

artificialmente, embora os ovários estejam funcionando; já na ooforectomia bilateral a 
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menopausa se apresenta com mais frequência e intensidade, do que na menopausa natural 

(BRASIL, 2008).  

Destaca-se que a menopausa é delimitadora das duas fases do climatério: a pré-

menopausa ou perimenopausa e a pós-menopausa. A perimenopausa caracteriza os ciclos 

irregulares e diferentes observados durante a vida reprodutiva; a pós-menopausa se caracteriza 

pela ausência de menstruação por mais de 12 meses (PARDINI, 2014). Na pós-menopausa, o 

FSH pode estar aumentado de 10 a 15 vezes, enquanto que o LH de 3 a 5 vezes; o estradiol 

diminui até 80% e vem sendo substituído por estrona (BRASIL, 2008). 

Ficou entendido que a maioria das mulheres apresentará algum tipo de manifestação 

clínica a curto, médio e longo prazo no climatério/ menopausa, pois há uma 

movimentação endócrina que leva o corpo físico a uma transformação. Conta-se ainda com a 

aparição de manifestações clínicas transitórias: sintomas neurovegetativos ou vasomotores 

(fogachos com ou sem sudorese), sintomas neuropsíquicos, hipoestrogenismo, concentrações 

séricas de estrogênios elevadas que se apresentam sob a forma de distensão abdominal e 

mialgia. Estas manifestações clínicas se relacionam a intensa flutuação que os estrogênios 

fazem nesta fase, mas não persistem nas mulheres idosas. Ainda não significa que sejam 

sintomas específicos dessa faixa etária, cabendo ressaltar que se faz mais presente na cultura 

ocidental, o que significa que nem toda mulher no climatério é afetada pela insuficiência 

estrogênica (BRASIL, 2008). 

A abordagem clínica a esta mulher deve se voltar para o seu estado de saúde atual e 

pregresso; e envolve uma equipe multidisciplinar. Por isso, entende-se que: 

 

A importância do ESCUTAR a mulher nessa fase é fundamental para um 

diagnóstico e acompanhamento adequados. Assim como é necessária a atenção para 

não considerar que todas as mulheres apresentarão sintomas ou agravos relacionados 

com o hipoestrogenismo, também não se deve perder a oportunidade de identificar 

doenças que se tornam mais comuns com o avançar da idade, como Diabetes 

mellitus e hipertensão arterial ou realizar encaminhamentos que se façam 

necessários (BRASIL, p. 39, 2008). 

 

Além da escuta, é parte integrante da abordagem clínica: anamnese, exame físico, 

exames complementares (laboratoriais, de imagem – ressonância, densitometria óssea, 

mamografia, ultrassonografias – respeitando-se as diretrizes de rastreamento para câncer de 

colo de útero e mama) e exame preventivo ginecológico (BRASIL, 2008). 

Como parte da equipe multidisciplinar que deva se atentar para a mulher no climatério, 

faz parte da consulta do enfermeiro (a) o olhar voltado para promoção da saúde e medidas 

preventivas aplicadas ao climatério. Essa fase é vivenciada, também, conforme a história de 
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vida de cada mulher, devendo-se levar em consideração os fatores hereditários, culturais, 

condições sociais e econômicas. Tais fatores interferem na resposta para a frequência e 

intensidade das manifestações das doenças e desconfortos. A manutenção do diálogo entre o 

profissional e a usuária precisa estabelecer uma relação de clareza das informações.  É 

essencial falar da importância de se ter hábitos alimentares saudáveis e de se ter rotina com a 

prática de exercícios, o que contribui em muito para a redução do estresse, depressão, melhora 

da oxigenação tecidual, manutenção de massa muscular e óssea, melhora da função 

respiratória, aumento de resistência, sensação de bem-estar pela liberação de endorfinas, entre 

outros (BRASIL, 2008).  

Investir no autocuidado: não fumar, ter sono adequado, tomar sol pela manhã, fazer 

algo que dê prazer, são atitudes que contribuem para a manutenção de uma vida com 

qualidade no climatério (BRASIL, 2008). 

Sendo assim, apresentar os aspectos conceituais sobre climatério/ menopausa e suas 

implicações na assistência de enfermagem foi relevante para que sejam percebidas as diversas 

possibilidades de cuidado que a fase exige e, ainda, aguçarmo-nos acerca da reflexão sobre a 

teoria e, como de fato, esta assistência vem sendo prestada a tais mulheres na prática.  

 

2.2 A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER EM CLIMATÉRIO 

E MENOPAUSA 

 

No Brasil, a Saúde da Mulher foi incorporada aos olhos das políticas nacionais nas 

primeiras décadas do século XX, quando se limitou à gravidez e ao parto. Nos programas 

traçados havia uma verticalização da assistência, marcada pela falta de integração com outros 

programas e ações produzidas pelo governo federal. Assim, a assistência foi fragmentada por 

muitos anos, o que trouxe baixos indicadores para a Saúde da Mulher (BRASIL, 2011). 

A trajetória feminina na política teve início em 1984 quando o Ministério da Saúde 

elaborou o PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher incorporando 

princípios e diretrizes para as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização 

dos serviços, a contar ainda com integralidade e equidade da atenção. Este programa incluiu 

ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a 

assistência a mulher na vertente ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, 

em planejamento familiar, Doença Sexualmente Transmissível - DST, câncer de colo de útero 

e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das 

mulheres (BRASIL, 1984). 
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Muitos estudos apontaram que o processo de implantação e implementação do PAISM 

apresentou especificidades no período de 1984 a 1989 e na década de 90, sendo influenciado a 

partir da implementação do SUS, pelas características de uma nova política de saúde pautada 

na municipalização e, principalmente, na reorganização da atenção básica, sendo marco 

importante a estruturação do Programa Saúde da Família em 1994. Os avanços na política não 

deixaram de demonstrar a existência de dificuldades na implementação das ações no que diz 

respeito ao âmbito político e administrativo (BRASIL, 2011). 

Em 2001, a NOAS, Norma Operacional de Assistência à Saúde, foi lançada e ampliou 

as responsabilidades dos municípios quanto a Atenção Básica e à área de Saúde da Mulher. 

Essa norma estabeleceu que os municípios garantissem, dentre diversas ações básicas 

mínimas, a atenção ao pré-natal e puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer de 

colo uterino (BRASIL, 2011). Na NOAS o processo de regionalização foi estabelecido como 

estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e busca de maior equidade. Foi previsão 

contemplar uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções de 

territorialidade, identificação de prioridades de intervenção e de conformação de sistemas 

funcionais de saúde (BRASIL, 2002). 

Realizou-se um balanço institucional das ações no período de 1998 a 2002, contando 

que foi trabalhada a resolução de problemas priorizando a saúde reprodutiva para a redução 

da mortalidade materna (pré-natal, assistência ao parto e anticoncepção). Correa e Piola 

(2003) refletiram sobre a dificuldade de atenção às áreas que compunham a ampla agenda de 

atendimento à mulher, mostrando o comprometimento para a transversalidade de gênero e 

raça. Sendo assim, foram fragilizadas a atenção ao climatério/menopausa, queixas 

ginecológicas, infertilidade e reprodução assistida, saúde da mulher na adolescência, doenças 

crônico-degenerativas, saúde ocupacional, saúde mental, doenças infectocontagiosas e a 

inclusão da perspectiva de gênero e raça nas ações a serem desenvolvidas. Em 2003, a Área 

Técnica de Saúde da Mulher identificou ainda a necessidade de articulação com outras áreas 

técnicas e da proposição de novas ações: atenção às mulheres rurais, com deficiência, negras, 

indígenas, presidiárias e lésbicas e a participação nas discussões e atividades sobre saúde da 

mulher e meio ambiente (BRASIL, 2011). 

Tais deficiências contribuíram para que, em 2004, fosse lançada a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM. Esse documento da PNAISM incorporou, 

num enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores e 

buscou consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na 

melhoria da atenção obstétrica, no planejamento reprodutivo, na atenção ao abortamento 
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inseguro e aos casos de violência doméstica e sexual. Propôs também ações para grupos 

historicamente reclusos das políticas públicas, nas suas especificidades e necessidades 

(BRASIL, 2009). Reforça-se a partir da PNAISM a consideração pelos 5.561 municípios, 26 

Estados e o Distrito Federal em seus diferentes níveis de desenvolvimento e de organização 

da gestão; sendo uma construção conjunta e de respeito à autonomia dos diversos parceiros 

(BRASIL, 2009). 

Percebido o avanço de um programa para uma política de atenção à saúde da mulher, é 

imprescindível relatar também os avanços no âmbito da Justiça e Cidadania. Mereceu 

destaque a Lei Maria da Penha em 2006, a implantação da legislação nacional referente às 

mulheres (leis ordinárias, leis complementares, decretos, decretos não numerados, emendas 

constitucionais, resoluções e portarias) em diversos âmbitos, as convenções internacionais e 

os projetos de lei que tramitam na câmara em busca de mais direitos (SPM, 2014). 

Ressalta-se que a Lei Maria da Penha visa coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Seja qual for a classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, 

nível educacional, idade e religião, toda mulher, goza dos direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana (BRASIL, 2006). 

Em observância às diversas leis, foi-se criado o Plano Nacional de Política para as 

Mulheres: 2004 – 2007 com a realização da I Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres, 2008 – 2011 com a realização da II Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres e 2013 – 2015com a realização da III Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres. Este plano nacional surgiu da necessidade de enfrentar as desigualdades de raça e 

gênero no país (BRASIL, 2009). Em 2016, foi realizada a IV Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres com a intenção de criar um Sistema Nacional de Políticas para as 

Mulheres com a linha de ação denominada “Programa Mulher, Viver sem Violência” (SPM, 

2016). 

Deste modo, ficou consolidada a marcante presença do Movimento Social de 

Mulheres ao se pensar na evolução das políticas de Atenção à Saúde da Mulher. Este 

movimento foi capaz de criticar com vigor as ações da assistência que não olham para a 

mulher para além do ciclo gravídico-puerperal.  

Por anos, foi realizada uma assistência incompleta à mulher. Perante lutas sociais, 

introduziu-se na agenda da política nacional questões deixadas para segundo plano, por serem 

consideradas parte das relações privadas. São exemplos: autonomia, igualdade no mundo do 

trabalho e da cidadania; educação inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais 

e reprodutivos; enfrentamento à violência contra as mulheres; participação das mulheres nos 
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espaços de poder e decisão; enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia; igualdade para 

as mulheres jovens, idosas e com deficiência; dentre outros (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011). 

Tais avanços conduziram-me, como enfermeira docente e pesquisadora, a apresentar 

no geral como a linha de cuidado voltada para a atenção à mulher em situação de climatério e 

menopausa vem sendo construída e apresentada no âmbito das Políticas Públicas de Saúde. 

O PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação 

programática se posicionou frente ao climatério/ menopausa enfatizando que as mulheres com 

mais de 49 anos de idade apresentavam um risco mais elevado de câncer cérvico-uterino e 

mamário, além dos problemas próprios da menopausa, decorrentes do desaparecimento das 

funções ovarianas e da consequente queda de produção estrogênica. Seu objetivo 

programático foi implantar ou ampliar as atividades de identificação e controle de outras 

patologias de maior prevalência no grupo (BRASIL, 1984). 

Vinte anos mais tarde, em 2004, a área evoluiu de um programa para uma política. A 

PNAISM - Política Nacional de Assistência Integral a Saúde da Mulher se posicionou no 

sentido de que o climatério/menopausa não é uma doença e sim uma fase da vida da mulher. 

A maioria das mulheres passa por ela sem apresentar queixas e sem necessitar de 

medicamentos. É uma fase de transformação e adaptação, como a adolescência. Ela não 

ocorre sem questionamentos e coincide com outras mudanças na vida feminina. A quantidade 

e a intensidade dos sintomas estão, também, relacionados com a qualidade da vida pessoal, 

afetiva, profissional e com a existência ou não de projetos e sonhos para o futuro (BRASIL, 

2004). Portanto, nesse contexto, seu principal objetivo programático foi implantar e 

implementar a atenção à saúde da mulher no climatério no sentido de ampliar o acesso e 

qualificar a atenção às mulheres na rede SUS (BRASIL, 2004). 

No ano de 2008 foi lançado o Manual de Atenção à Mulher no Climatério/ Menopausa 

do qual seu posicionamento foi reapresentar que o climatério não é uma doença e sim uma 

fase natural da vida da mulher, sendo fundamental que haja um acompanhamento sistemático 

visando à promoção da saúde, o diagnóstico precoce, o tratamento imediato dos agravos e a 

prevenção de danos (BRASIL, 2008). Seu principal objetivo programático foi racionalizar e 

qualificar a atenção. Enfatizou que o sistema de saúde deveria adotar estratégias de cogestão, 

com acolhimento, escuta qualificada, oferta programada e captação precoce na perspectiva da 

promoção da saúde, considerando também um espaço para a demanda espontânea (BRASIL, 

2008). 

Em 2011, a área técnica de Saúde da Mulher publicou a reimpressão da PNAISM, ou 

seja, sua segunda edição, na qual o posicionamento para o climatério/ menopausa passou a 
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considerar impactante o aumento na expectativa de vida das brasileiras. Esse aumento impacta 

a saúde da população feminina e torna imperiosa a necessidade da adoção de medidas que 

visem a obtenção de melhor qualidade de vida durante e após o climatério. Já se discutiu que 

o climatério/ menopausa não acontece sem questionamentos; então a quantidade e a 

intensidade dos sintomas estão, também, relacionados com a qualidade da vida pessoal, 

afetiva, profissional e com a existência ou não de projetos e sonhos para o futuro (BRASIL, 

2011). Seus principais objetivos programáticos foram: novamente lutar para implantar e 

implementar a atenção à saúde da mulher no climatério no sentido de ampliar o acesso e 

qualificar a atenção às mulheres no climatério a rede SUS; e promover a atenção à saúde da 

mulher na terceira idade: abordagem às especificidades da atenção à saúde da mulher na 

Política de Atenção à Saúde do Idoso no SUS e; incentivar a incorporação do enfoque de 

gênero na Atenção à Saúde do Idoso no SUS (BRASIL, 2011). 

Percebi, nesse contexto, que gestores, em 1984, identificavam a mulher em situação de 

menopausa, com queda da função estrogênica e suscetível ao desenvolvimento de patologias, 

como o câncer de mama, sendo importante priorizar estratégias de controle de doença para as 

demandas susceptíveis da idade. Em 2004, com a mudança do programa de atenção para uma 

política nacional, identifiquei a inserção da expressão climatério/ menopausa, e não mais, 

somente menopausa. O conceito patológico tendeu à decadência, e passou a ser objetivo 

implantar e implementar a atenção a saúde da mulher no climatério, priorizando um 

atendimento de qualidade (BRASIL, 2004). A sustentação para o direcionamento da linha de 

cuidado veio em 2008, com o “Manual de Atenção à Mulher no Climatério/ Menopausa”, 

onde se tornaram visíveis conceitos e estratégias holísticas para a atenção a saúde nesta fase 

da vida: acolher, escutar e qualificar o atendimento. Já em 2011, mereceu destaque a 

percepção de que a mulher envelhece vivenciando o climatério; sendo assim se tornou 

importante pensar em objetivos e direcioná-los, também, para a Política de Atenção à Saúde 

do Idoso prevista pelo SUS, já que muitas mulheres vivenciarão o climatério na pós-

menopausa em sua plenitude (BASIL, 2011). 

 

2.3 A MULHER EM SEU CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 

O destaque e a ascensão das mulheres na sociedade não surgiram do acaso: suas lutas 

sociais foram inúmeras em busca de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Cabe 

ressaltar que as lutas permanecem e temporizam sua infinitude. 
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Por séculos, os homens eram o centro do saber e, por isso, considerados aptos a 

exercerem a função fora de casa. Badinter (2005) contextualizou que sempre houve uma 

hierarquia em benefício dos homens que permeou por muitos anos como palavra de ordem 

geral. 

As leituras voltadas para a perspectiva histórica em relação às conquistas femininas 

nos séculos XVIII, XIX e início do século XX, mostraram que as mulheres foram vitimadas 

pela discriminação social, violência doméstica e sexual; e ainda, por recursos indisponíveis no 

que tange ao direito à saúde. Era extinto o direito ao trabalho e a participação na política, 

sendo direito garantido reproduzir, cuidar da casa e família (GOLDENBERG e TOSCANO, 

1992). 

Além da notória dominação do homem sobre suas vidas, as mulheres eram 

pressionadas psicologicamente quanto ao casamento. Acurcio et al (2011) revelaram que a lei 

do Código Civil de 1916 punia aquela que não era virgem e a considerava desonesta, 

deserdada e impossibilitada de se casar. Permanecer solteira era sinal de preocupação e, 

segundo Auad (1999), seus próprios familiares as consideravam figuras permanentes e 

indesejadas. A percepção era de que as mulheres eram criadas para servir aos outros e aos 

seus maridos, não estavam autorizadas a se interessar pela educação, o que poderia incentivá-

la para o desejo de se expressar livremente. 

Religiosamente eram ensinadas a seguir uma educação católica como a de seus 

familiares. Perrot (1998) afirmou que o desenvolvimento educacional era centralizado e não 

existia lições orais que as permitissem expressar suas opiniões. Havia um dia da semana que 

era exclusivamente sobre aulas de bom comportamento. Aprendiam que os bons modos 

faziam uma dama; e não dinheiro, ensino ou beleza. Eram educadas para atender bem aos 

outros, não prevalecendo seus interesses. 

Esse passado histórico oportunizou compreender que desde o século XVIII as 

mulheres perceberam, mesmo que nas entrelinhas, que era preciso tentar modificar o padrão 

de vida estabelecido por aquela sociedade autoritária e machista. Suas lutas permitiram a 

formação e organização de grupos feministas, com expressiva incidência ocidental. Esses 

movimentos tiveram influência europeia e mais tarde ganharam o mundo com o nome de 

“Movimento Feminista” ou “Feminismo”. Jaggar e Bordo (1997) caracterizaram-no como um 

movimento social que defendia a igualdade de direitos entre homens e mulheres em todos os 

aspectos. O termo emancipação das mulheres significa liberdade das restrições opressivas 

impostas pelo sexo, autodeterminação e autonomia (LERNER, 1986). 
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As mulheres que se inseriram no feminismo se modificaram ao longo do tempo e da 

história, percebendo que as socialmente privilegiadas eram àquelas que expressavam suas 

opiniões (CHAMBOULEYRON, 2009).O feminismo argumenta e analisa a construção e os 

mecanismos que produzem poder e que, da mesma forma, reproduzem desigualdades de 

gênero (SARTI, 2004). 

O ano de 1789 marcou o primeiro ato de coragem do movimento feminista na França, 

quando foi denunciada a sujeição em que as mulheres eram mantidas. Souza (2003) afirmou 

que as denúncias aconteceram na esfera educacional, política, jurídica e econômica. Este 

movimento eclodiu comumente à época da Revolução Francesa. Naquele momento, os 

revolucionários proclamavam uma Declaração Sobre os Direitos do Homem e do Cidadão. 

Enquanto defendiam seus ideais, a escritora e militante Olympe de Gouges (pseudônimo de 

Marie Gouze) redigia, em setembro de 1791, um projeto sobre a instituição da Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã (SOUZA, 2003). 

Na França, as mulheres passaram a participar ativamente da vida pública após suas 

ideias serem lançadas para o mundo. Em 1792, Etta Palm exigiu que as mulheres tivessem 

acesso aos serviços públicos e forças armadas, sendo suprimidas pelo terror não podendo se 

associar a clubes e arquivando seus projetos. Souza (2003) afirmou que os projetos feministas 

só foram retomados em 1848 com uma nova revolução, que se reiniciou na França e se 

espalhou pelo mundo. 

A partir de então, passaram a lutar pelo ajuste de salários entre homens e mulheres já 

que em 1848 emergia uma nova sociedade, marcada por um crescente processo de 

industrialização. As mulheres se lançaram no mercado de trabalho e passou a surgir uma 

concorrência entre os sexos, já que também passaram a contribuir para o sustento de suas 

famílias (DUTRA, 2005). 

Fortalecido na Europa, o Feminismo se expandiu para outros países, principalmente 

Estados Unidos e Reino Unido, ainda no século XIX. Nos Estados Unidos contribuiu para a 

formação da Universidade de Holyoke e para a primeira Convenção de Mulheres na cidade de 

Nova Iorque em 1848 (DUTRA, 2005). 

Após essas conquistas, o movimento de mulheres estagnou, e retomou suas forças a 

partir do século XX. Em 1917, foi concedido a elas o direito de votar e, em 1930, esta 

conquista ganhou força em diversos países ocidentais (BADINTER, 2005). 

No Brasil, o movimento começou a vigorar em 1922. Souza, Sombrio e Lopes (2005) 

revelaram que Bertha Lutz foi a fundadora da Federação Brasileira do Progresso Feminino 
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que lutava pelo voto e direito ao trabalho fora de casa sem autorização do marido. Ela 

pretendeu com esta federação promover a educação e profissionalização das mulheres. 

Bonato (2003) afirmou que as mulheres muitas das vezes eram consideradas 

intelectualmente inferiores aos homens, sendo interessante conhecer e entender seu 

pensamento, suas concepções e suas lutas para serem caracterizadas como pessoas de direito 

social. 

Em 1932, a primeira conquista feminina no Brasil foi a concessão do direito ao voto 

com o apoio da República Vargas. Ribeiro (2012) relatou que, em junho de 1932, uma 

comissão de mulheres foi recebida no Palácio do Catete por Getúlio Vargas pleiteando a 

indicação da líder feminista Bertha Lutz para ser uma das participantes da comissão que iria 

elaborar o anteprojeto da nova Constituição Brasileira. Naquele momento, foram nomeadas 

Bertha Lutz e Nathércia da Cunha Silveira. A partir de então, foi realizado alistamento 

eleitoral no Brasil inteiro com notáveis restrições impostas às mulheres desquitadas. 

Ribeiro (2012) disse que, em 03 de maio de 1933, pela primeira vez, a mulher votou e 

foi votada; sendo a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz destaque por seu trabalho 

destinado aos feridos da Revolução Constitucionalista. Em 1934, tomou posse a segunda 

deputada brasileira; a bióloga, advogada e feminista já até então citada, Bertha Lutz, que 

também foi a segunda mulher a ingressar no serviço público brasileiro em 1919. Ainda assim, 

definiu-se na Constituição de 1934 que a idade mínima para o exercício eleitoral era de 18 

anos; sendo mantida até o advento da Constituição de 1988, que passou para 16 anos 

(RIBEIRO, 2012). Ainda, em 1932 foi criada a legislação trabalhista de proteção ao trabalho 

feminino e, mais tarde, em 1943 ocorreu a CLT – consolidação das leis do trabalho 

(GOLDENBERG e TOSCANO, 1992). 

Na sociedade brasileira, o movimento de mulheres não era revolucionário, era apenas 

de lutas por espaços no mercado de trabalho e igualdade entre homens e mulheres. A questão 

da sexualidade ainda não era ponto de pauta nos movimentos sociais. Jaggar e Bordo (1997) 

revelaram que com a disseminação do Feminismo e seus eventos pelo mundo, como a queima 

de sutiãs em praça pública nos Estados Unidos e Europa, os ideais de luta das brasileiras, que 

eram menos excessivos, ampliaram sua exigência, até que, a partir de 1960, o Brasil 

experimentou novas reivindicações. 

A Segunda Onda do Feminismo ganhou expressividade com Simone de Beauvior, 

quando em 1949 lançou o livro “O segundo Sexo” na defesa de que “não se nasce mulher, 

torna-se mulher” (PINTO, 2010). Simone Lucie-Ernestine-Marie Betrand de Beauvior foi 

uma importante filósofa nascida na cidade Paris em 1908 e falecida na mesma cidade em 
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1986. Foi considerada o ícone do feminismo e do movimento existencialista francês do século 

XX, tendo desenvolvido estudos e argumentos capazes de produzir novas configurações 

sociais (MARASCIULO, 2018). 

Em 1970, o Brasil estava sob o regime da ditadura militar. Jornais eram censurados, 

partidos políticos se extinguiam e se mantinha a ameaça permanente de cassação dos direitos 

políticos. Nesse cenário, as reivindicações feministas se vinculavam à Igreja ou a partidos 

ainda resistentes; embora a Igreja já fosse contrária à defesa de legalização do aborto 

(CORRÊA, 2001). A expressão do movimento mudou a partir de 1970, quando se passou a 

reivindicar a igualdade de direitos na relação homem-mulher, modificação no padrão sexual 

vigente, repercussões quanto às questões trabalhistas e educacionais, iniciando uma ação 

política organizada (GOLDENBERG; TOSCANO, 1992). 

Sarti (2004) referenciou que, após a Segunda Onda do Feminismo, ficou visível a 

“independência” adquirida em relação ao trabalho, família e relacionamento. Passaram a ser 

garantidos direitos judiciais frente às incompatibilidades com o parceiro; assim como se 

modificaram os valores e o respeito no ambiente de trabalho. Ressalta-se que as ações do 

movimento feminista foram decisivas para o caminhar da igualdade de gêneros, que mesmo 

tendo muitos avanços ainda não é totalmente garantida. Na segunda década do século XXI, as 

feministas almejam o reconhecimento ao direito econômico, direito universal à educação e 

saúde previdenciária, defesa quanto à concepção e contracepção e questões referentes ao 

aborto (SANTOS; RAMOS; ESPÍNOLA, 2015). 

O feminismo rompeu fronteiras, criando então novos espaços públicos de 

comunicação e ações, bem como possibilitou o nascimento de novas práticas e identidades 

feministas. Cabe destacar que as mulheres tiveram seus direitos assegurados pela Constituição 

Federal de 1988 e em outras leis específicas, tendo por base o Princípio da Igualdade que 

funciona como garantidor dos direitos individuais e evita discriminações, fortalecendo assim 

o ideal democrático (ÁVILA, 2004). 

Desse modo, é notório que a inserção da mulher em um contexto social, com direitos 

assegurados, possibilitou a ela um mundo de novas ideias e múltiplas atribuições; mas não a 

retirou de sua função reprodutiva, dos trabalhos com a casa, com o companheiro e com os 

filhos conforme se almeja na segunda década. A ruptura da supremacia feminina na esfera 

familiar está longe de ser alcançada (SANTOS; RAMOS; ESPÍNOLA, 2015). Sendo assim, 

cabe pensar que a mulher em fase de climatério possa adquirir multiplicidades de 

interpretação quanto à vivência desta fase. 
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2.4 A POSIÇÃO DA MULHER NO CONTEXTO FAMILIAR  

 

O termo família se origina do latim famulus, que significa um conjunto de servos e 

dependentes de um chefe ou senhor. Muitos autores já tentaram solidificar tal conceito, porém 

notoriamente, ainda é transitória esta definição. Lévi-Strauss (1972) disse que família é um 

termo utilizado para definir um grupo social originado no casamento e que é constituído por 

marido, esposa e filhos unidos por laços legais, direitos e obrigações econômicas e religiosas. 

Para ele, ainda há, nesta constituição, uma variedade de sentimentos psicológicos marcados 

por amor, afeto, respeito e medo. Está consagrado que é na família que a pessoa encontra 

meios para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento pessoal (PRADO, 1981).  

A família representa uma unidade grupal na qual se desenvolvem as relações pessoais 

de aliança (casal), filiação (pais/ filhos) e consanguinidade (irmãos) que exercem função 

diversificada de transferência de valores éticos, estéticos, religiosos e culturais (OSÓRIO, 

2002). Entende-se que o conceito de família vai além do conceito de núcleo familiar, no qual 

segundo Osório (2002) disse ser núcleo familiar, o arranjo social entre um homem, uma 

mulher e sua prole. A família então é esse arranjo social de dois ou mais núcleos, de forma a 

estarem ligados uns aos outros, também, pela consanguinidade. Unidos a esses laços, há um 

papel ideológico sendo a base do processo de civilização, tendo a humanização e socialização 

das pessoas como principal objetivo (PETRINI, 2003). 

A família conjugal burguesa ditava como deveria ser o modelo das relações afetivas, 

sexuais e hierárquicas. Mas esse advento não se desenhou de forma homogênea em todos os 

grupos sociais, seguiu trajetórias distintas e produziu efeitos diferenciados nas diferentes 

classes sociais (SILVA, 2010). Na virada do século XX, o patriarcado entrou em decadência e 

fez com que a família perdesse sua rigidez hierárquica de preponderância masculina 

(PEREIRA; PARPINI, 2011). O prolongamento da família nuclear e a constituição da família 

são, em grande parte, de maior responsabilidade da mulher – a genitora dos filhos. Por 

séculos, a mulher exerceu seu papel de esposa, mãe e do lar; mas no cenário nacional foi 

somente a partir do século XX que essa função ganhou força e gerou mudança.  

Nancy Chodorow; socióloga americana, psicanalista feminina e escritora de obras 

influentes tais como “O Poder dos Sentimentos” e “A Reprodução de Maternidade: a 

Psicanálise e a Sociologia do Gênero”; em 1978 defendeu que a universalidade da 

maternidade não era analisada, sendo um processo psicológico de indução social e estrutural 

que se reproduzia de forma cíclica. Em 1985, Elisabeth Badinter (filósofa e historiadora 

francesa defensora do feminismo e do papel da mulher na sociedade), trouxe a oportunidade 
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da mudança ao declarar que uma mulher pode ser feliz sem ser mãe, não sendo a maternidade 

um fenômeno inerente a condição feminina do seu ciclo vital. Assim, a sociedade passou a 

entender que a maternidade como único papel da mulher seria uma imposição cultural 

(BORSA; FEIL, 2008). 

Desde então, a imposição direcionada à mulher para o papel de mãe vem mudando, 

percebe-se uma mobilidade ocidental quanto ao papel da mulher na família para além da 

maternidade. Essa mobilidade feminina enfrenta desafios quando elas percebem a 

possibilidade de vivenciar novos papéis, para além de ser mãe e do lar. A mulher ocupa lugar 

diferenciado na família contemporânea, pondo a questionamento o papel dos homens. A 

mudança de perfil, o surgimento de métodos contraceptivos, a possibilidade da liberdade de 

escolha frente ao aborto, o direito a divorciar-se e a ascensão profissional são atributos que 

têm contribuído para o declínio do modelo tradicional de família. 

Osório (2002) aponta que conjugado a esse declínio da família tradicional, os papéis 

masculinos e femininos já não se vinculam mais a uma identidade sexual, e sim à condição 

humana e suas circunstâncias. Vieira (2005) diz caber à família a construção da identidade da 

mulher que a compõe. O estreitamento de laços entre ideias de mulher e ideias de famílias se 

tornou uma variável importante na produção e reprodução das desigualdades de gênero. 

Assim, as formas assumidas pelas relações de gênero devem ser levadas em conta para se 

compreender a organização dos arranjos familiares sem perder de vista a complexidade dos 

fatores que a condicionam (BIROLI, 2014). 

Portanto, cabe considerar aqui, que o contexto familiar sofreu transformações 

significativas no que diz respeito a presença da mulher: deixou-se de conviver com a mãe e 

executora das tarefas do lar e, passou-se a conviver com uma mulher além dessas definições: 

um ser que procria, que cuida da casa, que trabalha fora, que se ascende socialmente, que vive 

e decide a sexualidade com mais liberdade e, que por algumas das vezes, assume a função de 

chefe de família nesta mesma casa independente de sua escolha sexual (BIROLI, 2014). 

Nesse sentido, para significar a fase do climatério e menopausa de uma mulher mergulhada na 

contemporaneidade, não se é permitido mais pensar em família - indivíduos que compõem a 

mesma casa, e sim, em famílias – “aliança entre grupos que dá a possibilidade do ser humano 

se fazer social” (STREY, p. 40, 2007), conceito este já trabalhado há mais de uma década, 

mas que se concretiza cada vez mais no fazer social do indivíduo. 
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3. CAMINHO TEÓRICO-FILOSÓFICO  

 

O conceito de Fenomenologia é oriundo da segunda metade do século XIX, na 

Alemanha, quando ocorreu um surpreendente avanço no mundo cientificista. Esta corrente de 

pensamento recebeu influências de Platão, Descartes e Brentano. Além da Europa, teve 

repercussão nos Estados Unidos e, mais tarde, passou a influenciar pesquisas em todo o 

continente (OLIVEIRA e SILVA; LOPES; DINIZ, 2008). 

Filósofos como Karl Popper e Thomas Khun eram opostos aos ideais metafísicos, pois 

os julgavam transcendentais e sem nenhuma possibilidade de demonstração pela experiência. 

Questões que compreendessem o ser, sua consciência, sua dimensão ética e valorativa, sua 

liberdade e sua ação eram classificadas como não científicas e desprovidas de sentido para 

uma Filosofia da Ciência (CAPALBO, 1994).  

A Fenomenologia se destacou como uma corrente de pensamento que propôs a 

libertação filosófica. Originou-se no mundo da precisão com o intuito de redescobrir o sentido 

de existir e entender que as coisas mundanas vão além daquilo que se mostra (BICUDO, 

2000). 

  

Sua solidificação como ciência concedeu aos pesquisadores a possibilidade de 

trabalhar o conceito de liberdade no cotidiano das pessoas: liberdade que não se mensura, e 

sim que acontece/ ocorre, que se desvela e que se mostra capaz de revelar situações da vida 

essencialmente intrínsecas ao ser humano (ALMEIDA; LUZ; MONTEIRO, 2007). 

O grande protagonista foi Edmund Husserl (1859-1938), sendo considerado o pai da 

Fenomenologia. Defendeu a ideia da descoberta das essências, suprimindo o pensamento 

positivista, psicologista e racionalista vigente na época; contrapôs-se ao excesso da 

objetividade positivista; e estabeleceu em fins do século XIX, início do século XX sua 

concepção fenomenológica (LIMA, 2014). Husserl a designou como um método e uma 

atitude intelectual, mesmo sendo especificamente filosófico. Enquanto método, apresenta 

etapas estabelecidas como a redução fenomenológica, que se faz em níveis diversos, na 

medida em que aquilo que é colocado entre parênteses, em suspensão, pela Epoché, é o fato, 

que trás a ideia, o sentido das coisas (SILVA; LOPES; DINIZ, 2008). 

Para Husserl, a essência de um indivíduo se caracteriza como um conjunto de 

significados que é compreendido porque é vivido pela existência humana concreta. As 

essências se constituem como uma armadura ininteligível do ser. Diz-nos que a descrição dos 

atos da consciência permite compreender como ela se constitui e como funciona de modo 
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indissociável entre o subjetivo e o objetivo, como está ligada ao mundo, às coisas e aos 

homens (CAPALBO, 1994). Edmund Husserl, foi considerado o fundador da fenomenologia. 

Posteriormente surgiram outros pensadores como: Max Scheler, Jean-Paul Sartre, Maurice 

Merleau-Ponty e Martin Heidegger (CASANOVA, 2006). 

Nesta tese, o caminhar se conduziu pelos ideais de Martin Heidegger. Esse filósofo, ao 

falar sobre fenômeno, apresentou que ele não se mostra diretamente e, sim, se mantém velado 

frente ao que se mostra; ao mesmo tempo, mostra-se diretamente de modo a constituir o seu 

sentido. O que acontece é a possibilidade de algo que pode tornar-se fenômeno encobrir-se, a 

ponto do ser chegar ao esquecimento. Este é o objeto da fenomenologia: estudar o fenômeno 

(SILVA; LOPES; DINIZ, 2008). 

Ao estudar um fenômeno, a filosofia heideggeriana defende não separar a razão da 

emoção e, sim, questionar o modo de ser na existência do humano, no modo essencial de 

viver, que se fundamenta de diversas maneiras (CASANOVA, 2006). Em Ser e Tempo 

(1927), sua mais importante obra, Martin Heidegger apresentou o homem como expressão 

ontológica, discutindo a facticidade do existir do ser. O ser ocorre no tempo, e o fato de existir 

no tempo o leva a constates mudanças, a novas possibilidades e nova convivência à medida 

que continua existindo (HEIDEGGER, 2009a). 

Sendo discípulo de Husserl, ao buscar o sentido do ser, dedicou-se ao estudo da 

existência humana em seu cotidiano, desenvolvendo uma analítica existencial, uma ontologia 

(Simões e Souza, 2002). Para Heidegger “ontológico é aquilo que possibilita as várias 

maneiras de algo tornar-se manifesto, presente, criado, produzido, atuado, sentido, etc.” 

(SPANOUDIS, p. 33, 1981). 

Neste caminho que busca o desvelamento do sentido de ser familiar da mulher na 

vivência do climatério, tornou-se oportuno seguir os princípios da compreensão propostos por 

Martin Heidegger. O ser é universal, não se define por si mesmo e não pode ser explicado. As 

questões referentes ao ser possuem obscuridades que necessitam ser desveladas, pois o ser 

transcende a tudo, é existencial e é a essência do humano. Heidegger trabalhou o conceito de 

ser para explicar as diversidades de um fenômeno. (HEIDEGGER, 2009a). 

A tentativa de compreender um fenômeno se traduz numa busca empática que 

estabelece relações entre o sujeito e o fenômeno pesquisado pela possibilidade da 

comunicação, seja pela fala ou escuta, revelando o que há de essencial na percepção, 

recordação e imaginação (CASANOVA, 2006).    

Quando se busca o significado das coisas, pensa-se em percepção. Cabe ressaltar que a 

tradição ocidental entende mundo como a realidade objetiva que pode ser alcançada pela 
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consciência graças à representação. Na fenomenologia, desloca-se o conhecimento e a relação 

consciência-mundo para a percepção. Com isso, a experiência corporal é entendida como 

originária: há uma relação do meu corpo consigo mesmo que o transforma no vinculum do eu 

com as coisas (KREIBICHI, 2017). 

Percepção vem do latim perceptione e se apresenta como ato, efeito ou capacidade de 

perceber alguma coisa (STERNBERG, 2008). Entender a distinção entre sensação e 

percepção foi de extrema relevância para seguir a aplicabilidade do método fenomenológico 

heideggeriano, uma vez que a compreensão caminha junto à percepção (capacidade de dar 

significado às coisas).  

Na filosofia, sensação e percepção se fundamentam no racionalismo e empirismo. 

Chauí (2005) afirmou em seu “Convite à Filosofia” que René Descartes foi o principal 

defensor da corrente racionalista quando baseou seus conhecimentos integralmente na razão, 

sendo a matemática instrumento de grande valor para se compreender a realidade. Já Leibniz 

(1992) veio de encontro a Descartes, afirmando que o pensamento significa muitas vezes a 

operação do espírito sobre suas próprias ideias. O espírito é, em geral, puramente passivo, não 

podendo deixar de perceber o que se apresenta atualmente. O diferencial da obra de Leibniz 

está no entender que quando o espírito está muito ocupado em contemplar certos objetos, não 

percebe de forma alguma a impressão que certos corpos produzem, embora a impressão seja 

bastante forte; todavia, não provém dali nenhuma percepção se a alma não se engaja. 

Portanto, no racionalismo a sensação e a percepção dependem do sujeito do conhecimento e a 

coisa exterior é apenas a ocasião para que a sensação ou percepção ocorram. 

A partir desses conceitos filosóficos, ficou entendido que o sujeito é ativo e a coisa 

externa é passiva, ou seja, sentir e perceber são fenômenos que dependem da capacidade do 

sujeito para decompor um objeto em suas qualidades simples - a sensação; e de recompô-lo 

como um todo, dando-lhe organização e significação - a percepção (OLIVEIRA; MOURÃO-

JÚNIOR, 2013). 

Nos rumos da percepção, Heidegger se certificou da primazia do ter-de-lidar-com, 

mesmo não sendo o mundo exterior seu objetivo de compreensão, o exterior é inerente a estar 

no mundo com as coisas, com o ente e com o outro. A percepção é o modo primário de acesso 

aos entes: os entes à-mão e presentes-à-mão. Para Heidegger a percepção depende do ter-de-

lidar-engajado-com (GORNER, 2018). 

Neste estudo, buscou-se a possibilidade de compreensão do fenômeno que se apresenta 

engajado-com o cotidiano. Para se compreender, é preciso ter percepção daquilo que se busca. 

Heidegger afirmou que no compreender há uma projeção do ser para possibilidades, pois o 
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que está-à-mão surge na visão que compreende (HEIDEGGER, 2009b). Relembrando o 

objetivo de desvelar o sentido de ser familiar da mulher que vivencia o climatério, seguiu-se 

o caminho teórico-filosófico da Fenomenologia, que significa o estudo dos fenômenos, 

daquilo que aparece à consciência, daquilo que é dado, buscando explorá-lo. Este modo de 

acesso vem apresentar que o mundo é o fenômeno, o que se mostra, embora precise ser 

desvelado. Chegar ao fenômeno é desvelar o sentido daquilo que se mostra, para chegar 

aquilo que a coisa é (BICUDO, 2000; HEIDEGGER, 2009a). 

Assim, na possibilidade de oferecer um cuidado humanizado ao ser mulher no 

climatério e, também, de ousar tornar perceptivo o climatério por parte dos familiares, foi 

oportuno o encontro de quem vive com quem convive, pois a família pode fazer parte da 

existência e do cotidiano da mulher. 

Cuidar da mulher em fase de climatério a partir da compreensão do universo familiar 

que a circunda se consolida na afirmativa de Ferreira e Valle (2005) que os enfermeiros 

adotam formas de atuação reguladas pelo sentir e trazem em sua essência conotações morais 

no âmbito do dever profissional. Boff (2004) revela que nos seres humanos há o sentimento, a 

capacidade de emocionar-se, de envolver-se, de afetar-se e de sentir-se afetado. Para ele, só 

nós humanos podemos dialogar, colocar a mão no ombro e construir um mundo de laços 

afetivos; laços que tornam as pessoas preciosas, portadoras de valor. O sentimento de 

responsabilidade que o humano exerce entre si categoriza o cuidado num modo de ser e 

mostra como funcionamos enquanto pessoas.  

Heidegger (2009b) pronunciou que o cuidar é um fenômeno ontológico fundamental, 

isto é, no fenômeno do cuidado o homem preocupa-se (Fürsorge) com o seu próprio existir e 

com o existir em geral. Desta maneira, o cuidado (Sorge) se demonstra como possibilidade de 

abertura para o ser-aí da mulher que se encontra na vivência do climatério. 

Conduzida pelo caminho da vigilância epistemológica, que de acordo com Carvalho 

(2007), Epistemologia se define como a Teoria do Conhecimento e se aplica aos propósitos da 

hermenêutica, que procura interpretar a experiência íntima de um sujeito por sua produção 

intelectual; percebe-se que a possibilidade do diálogo com o familiar, íntimo da convivência 

da mulher que vivencia o climatério, proporciona a liberdade de expressão e a libertação das 

certezas imediatas que o pesquisador pode ter diante das alterações advindas do fenômeno. É 

fundamental destacar que Heidegger se conduziu para fora do caminho epistemológico 

tradicional e, por isso, teve de lutar contra a imagem de um pensamento descomprometido 

com a visão racionalista dominante (SEIBT, 2016).“Com Heidegger, está em questão não 
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uma racionalidade que trata de objetos, mas uma que lida com as condições de possibilidade 

do tratamento com objetos” (SEIBT, p. 193, 2016). 

A Fenomenologia se apresenta, então, como um método consagrado no campo 

epistemológico e procura com o rigor do desenvolvimento de suas etapas, repercutir 

positivamente para uma construção positiva do cuidado em saúde no climatério e menopausa, 

voltado para a compreensão de cada familiar da mulher que vivencia o climatério. “As 

investigações de Enfermagem de natureza fenomenológica têm desvelado obscuridades do 

cuidar para ampliar possibilidades do olhar ao ser do humano, transpondo o modelo 

cartesiano, reducionista e de fragmentação do ser humano” (PAULA et al, 2012, p. 985). 

O método fenomenológico de investigação proposto por Heidegger busca, então, 

apreender o ser dos entes e explicar o próprio ser numa abordagem ontológica. 
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4. TRAJETÓRIA DE ESTUDO 

 

A pesquisa se constitui numa abordagem qualitativa. De acordo com Gil (2010), as 

pesquisas qualitativas priorizam as características de um fenômeno buscando uma 

compreensão particular daquilo que se estuda. É amplamente narrativa e, firma-se, 

fundamentalmente, em dados baseados na linguagem e comportamento, os quais a relevância 

não é significativa através de cálculos numéricos e procedimentos estatísticos (SANTOS; 

NEVES; CARNEVALE, 2016). 

O estabelecimento da comunicação com os familiares da mulher em situação de 

climatério aconteceu mediante a entrevista fenomenológica, que por Simões e Souza (1997) é 

um modo de aproximação que busca o entendimento a partir dos fundamentos da 

fenomenologia e que conduz o estudo com rigor, propriedade e seriedade, permitindo-se 

chegar a um novo conhecimento. Na condução desta entrevista, teve destaque o climatério/ 

menopausa, que motivada por razões experienciais, buscou-se a essência do fenômeno, na 

intenção de entender, descrever e interpretar, mas não explicar. 

O cenário de pesquisa foi o CASIC – Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus 

Cuidadores, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC)/ Universidade 

Federal Fluminense, localizado à Rua Jansen de Melo – 174, Centro, Niterói-RJ. Rosa (2014) 

afirmou que este centro faz parte do programa de extensão “A Enfermagem na atenção à 

saúde do idoso e seus cuidadores” da EEAAC. Lá acontecem atividades tais como visitas, 

consultas, serviço farmacêutico, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem, 

neurologia, dermatologia, fonoaudiologia, psicologia e serviço social, atendimento 

ambulatorial, oficinas de teatro, pintura, educação física, artesanato, coral e outras, que visam 

estimular a qualidade de vida e a autoestima do idoso. São oferecidas, também, sessões de 

terapia e cursos para os cuidadores. Cabe ressaltar, que, neste cenário, atuam alunos de 

graduação e pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, vinculados ao núcleo de pesquisa 

correspondente à área, onde projetos de pesquisa e extensão são desenvolvidos em prol da 

sociedade que envelhece, tendo por meta principal a promoção da saúde e qualidade de vida. 

Foram participantes do estudo familiares de mulheres cuidadoras de idosos 

cadastradas no CASIC, com idade igual ou superior a dezoito anos, que desejassem participar 

livremente da entrevista, de maneira empática. “A empatia (Einfühlung) visa 

intencionalmente, no outro, uma autoconsciência com a mesma profundidade egológica e 

subjetiva pressuposto no uso autorreferente da palavra eu” (LIMA, 2014, p. 37). 



47 

 

No desejo de fazer o outro (ser familiar) refletir sobre a vivência do eu (mulher no 

climatério), foi necessário estabelecer uma aproximação entre a pesquisadora e o familiar. A 

aproximação com esses participantes se deu a partir do encontro informal com as cuidadoras 

em suas idas ao cenário, ou por contato telefônico originado em horário comercial. No contato 

estabelecido com elas, buscava-se o número de familiares que pudessem livremente participar 

da pesquisa. Foram realizados vinte contatos a partir do mês de outubro de 2015, pois há 

época da coleta dos dados esse era o quantitativo de mulheres cuidadoras cadastradas no 

programa. Ressalta-se que essas mulheres pertenciam à faixa etária do climatério (35-65 anos 

de idade); e desses contatos foram geradas quatorze entrevistas. 

O desejo pela pesquisa com os familiares de mulheres se fez pelo propósito de 

possibilitar a escuta do familiar acerca do tema, por entender que a família faz parte do 

processo de cura e adoecimento de um indivíduo e, por questionar-me, até onde o familiar 

compreende o processo de climatério e menopausa. Relembra-se neste caminhar de pesquisa 

acerca do tema que emergiu da defesa de dissertação de Mestrado em 2011 o queixar-se das 

mulheres acerca da incompreensão dos familiares quando experienciam a vivência da 

menopausa e climatério (SOARES; SIMOES, 2011). 

A escolha pelo município de Niterói se pauta na proximidade com o programa, por ser 

estudante de Pós-Graduação e atuar no cenário, tendo um olhar atentivo para a promoção e 

manutenção da qualidade de vida das mulheres que lá frequentam. Chamou minha atenção o 

quantitativo de mulheres cuidadoras que frequentam o programa em busca de informações, 

cadastro em minicursos e procura por atendimento com os profissionais da saúde que atuam 

no CASIC. Sendo assim, imaginar-se-á que dialogar com seus familiares traz a oportunidade 

de conhecerem e entenderem o climatério como fase de vida. O climatério, como já referido, é 

tema de extrema relevância mediante uma expectativa de vida elevada e ainda de discussão 

pouco aprofundada.  

É desafiador e preocupante a redução da veiculação das informações às mulheres e 

famílias de classe média a baixa no Brasil. Em 2010o censo demográfico do IBGE para a 

cidade de Niterói já previa, para 2016, uma população de mulheres na faixa etária de 40 a 69 

anos de aproximadamente 166.567 pessoas (IBGE, 2010). Tal crescimento demográfico se 

comprova nos dias atuais e traz pertinência para a preocupação com mulheres no climatério e 

menopausa. 

O projeto de tese teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/HUAP da Universidade Federal Fluminense em 30 de setembro de 2015, sob n
o 
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CAAE 48559515.5.0000.5243. A folha de aprovação e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido se encontram nos anexos desta tese.  

No termo, é solicitado o consentimento da pessoa para participar da pesquisa mediante 

a completa apresentação dos objetivos, riscos e benefícios, e que ainda sejam garantidos o 

anonimato e o sigilo, assim como o respeito à privacidade. Ficará garantida também a 

liberdade de participar ou deixar de participar a qualquer momento (COFEN, 2006). A 

pesquisa oferece riscos referentes ao comportamento reacional subjetivo do ser humano, no 

que diz respeito a não aceitação da fala sobre o tema por constrangimento, vergonha e/ ou 

medo; podendo ser, caso necessário, garantido o pronto atendimento psicológico ao 

entrevistado no Programa Universitário já mencionado. Com a aceitação da fala pelo 

depoente, propõe-se como benefícios a oportunidade de conhecer opiniões, valores, ideais 

culturais e sociais acerca do tema climatério, sendo esta uma oportunidade de ampliar o 

Cuidar Humano em Saúde e aprimorar o trabalho do profissional de saúde, e neste caso 

específico, do enfermeiro (a). 

A coleta dos depoimentos respeitou a Resolução 466/ 2012 que trata da pesquisa 

envolvendo seres humanos, e aconteceu no período de outubro de 2015 a novembro de 2016, 

respeitando o momento de aceitação e disponibilidade dos depoentes.  

As entrevistas foram gravadas em aparelho MP4 visando preservar a integridade dos 

discursos; e foram transcritas na íntegra pela própria pesquisadora sendo, os depoentes, 

identificados por ordem numérica para que sejam preservadas suas identidades. Após a 

transcrição das falas e defesa final do projeto de tese, os arquivos foram deletados. 

A questão norteadora, que sustenta a entrevista de modalidade fenomenológica, 

condutora do instrumento deste estudo foi:  

 Para você, o que significa a fase de vida da mulher no climatério? 

Todo movimento de condução de pesquisa científica passa por desafios e limitações, 

sendo assim, foi desafiador estabelecer uma relação empática com membros familiares do 

sexo masculino e com meninas, ainda adolescentes, de dezoito anos como se comprovará no 

quadro de participantes do estudo. O estudo se limitou a entrevistar familiares de mulheres 

cuidadoras de idosos pertencentes à faixa etária do climatério e que frequentassem o CASIC, 

mesmo sendo um ambiente de múltiplas abrangências profissionais. 
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5. ANÁLISE COMPREENSIVA  

 

A análise compreensiva hermenêutica se destina a fazer uma busca ciente do ente. 

Para Heidegger, “todo questionar é um buscar. Toda busca retira do que se busca a sua 

direção prévia. Questionar é buscar cientemente o ente naquilo que ele é e como ele é” 

(HEIDEGGER, 2009b, p. 40). 

São parte da análise compreensiva, primeiro momento metódico, a construção da 

Historiografia, Historicidade, Unidades de Significação e Compreensão Vaga e Mediana, 

etapas promissoras para a constituição do Fio Condutor e da análise hermenêutica de 

desvelamento do sentido. Conduzida pela questão fenomenológica já descrita na seção 

anterior e por essa busca ciente do ente proposta no método Heideggeriano, construiu-se o 

quadro demonstrativo do quem. O quem indica a formalidade, determina as características 

fundamentais da presença. “A presença é o ente que eu mesmo sempre sou, o ser é sempre 

meu” (HEIDEGGER, 2009b, p. 170). 

 

5.1  HISTORIOGRAFIA 

 

Falar do quem é apresentar sua historiografia. A historiografia no sentido de modo de 

ser da presença é factual e sempre depende da concepção de um mundo dominante 

(HEIDEGGER, 2009b). 

Heidegger enfatizou que “a análise só deve fazer conhecer a origem existencial da 

historiografia em suas grandes linhas para, assim, deixar vir mais claramente à luz a 

historicidade da presença e seu enraizamento na temporalidade” (HEIDEGGER, p. 485, 

2009b). A historiografia pressupõe um ente originariamente histórico e, então, a busca 

sensível pelo objeto histórico, possibilitou revelar a historiografia de familiares da mulher que 

vivencia o climatério, conforme se visualiza no quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2 - A historiografia do familiar da mulher que vivencia o climatério.  

Sobre o familiar da mulher que vivencia o climatério Sobre a 

mulher que 

vivencia o 

climatério 

Participante 

 

Idade 

 

Estado 

civil 

 

Grau de 

relacionamento 

Grau de 

escolaridade 

 

Profissão Idade 

01 57 

anos 

Casado Marido 

 

1
o
 grau 

completo 

Aposentado 54 anos 

02 51 

anos 

Casada Irmã 

 

1
o
 grau 

completo 

Do lar 63 anos 

03 34 

anos 

Casada Filha 

 

3
o
 grau 

completo - 

Letras 

Professora do 

ensino médio 

62 anos 

04 39 

anos 

Casado Marido 

 

1
o
 grau 

incompleto 

Auxiliar de 

Serviços 

gerais 

41 anos 

 

05 18 

anos 

Solteira Filha 

 

3
o
 grau em 

andamento 

Estudante 41 anos 

06 21 

anos 

Solteira Filha 3
o
 grau em 

andamento 

Estudante 49 anos 

 

07 18 

anos 

Solteira Filha 2
o
 grau 

incompleto 

Estudante 48 anos 

 

08 49 

anos 

Casada Irmã 1
o
 grau 

completo 

Auxiliar de 

serviços 

gerais 

51 anos 

 

09 18 

anos 

Solteira Neta 

 

3
o
 grau 

incompleto 

Estudante 62 anos 

 

10 29 

anos 

Solteira Filha 2
o
 grau 

completo 

Atendente de 

caixa 

58 anos 

 

11 28 

anos 

Casado Filho 2
o
 grau 

completo 

Fotógrafo 55 anos 

 

12 27 

anos 

Casada Filha 2
o
 grau 

completo 

Cuidadora 

formal de 

idosos 

42 anos 

 

13 41 

anos 

Solteira Irmã 

 

3
o
 grau 

incompleto 

Corretora de 

imóveis 

45 anos 

14 22 

anos 

Solteira Filha 3
o
 grau 

incompleto 

Estudante 45 anos 

Fonte: Dados pessoais dos participantes do estudo, recolhidos pela pesquisadora. 

O número de entrevistas não foi previamente estipulado, porém, os quatorze familiares 

que se dispuseram ao encontro fenomenológico compareceram no CASIC nos dias e horários 

estipulados por eles. Sobre “os familiares da mulher que vivencia o climatério”, foram três 

(3) homens e onze (11) mulheres. Quanto ao grau de relacionamento com as mulheres que 
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vivenciam o climatério, dois (2) homens estão na condição de marido; três mulheres (3) são 

irmãs; sete (7) são filhas; um (1) é filho e uma (1) é neta. 

A idade dos participantes variou de cinquenta e sete (57) a dezoito (18) anos. O nível 

de escolaridade foi de terceiro (3
o
) grau completo a primeiro (1

o
) grau incompleto, sendo 1 

(um) membro com 1
o
 grau incompleto, três (3) membros com 1

o
 grau completo, um (1) 

membro com 2
o
 grau incompleto, quatro (4) membros com 2

o
 grau completo, um (1) membro 

com 3
o
 grau completo, um (1) membro com 3

o
 grau em andamento e três (3)membros com 3

o
 

grau incompleto. 

O estado civil correspondeu a três (3) homens casados, quatro (4) mulheres casadas e 

sete (7) mulheres solteiras, entre as quais se incluiu três (3) adolescentes.  

Quanto à profissão exercida pelo familiar da mulher que vivencia o climatério, um (1) 

é aposentado, uma (1) é do lar, uma (1) é professora do ensino médio, um (1) é auxiliar de 

serviços gerais, uma (1) é auxiliar de serviços gerais, cinco (5) são estudantes, uma (1) é 

atendente de caixa, um(1) é fotógrafo, uma (1) é cuidadora formal de idosos e uma (1) é 

corretora de imóveis. 

Descrita a historiografia de familiares da mulher que vivencia o climatério, a analítica 

heideggeriana “procura penetrar nos sinais e símbolos para lhes extrair a significação 

conduzindo assim à compreensão” (STEIN, p. 43, 2002).  

No campo da compreensão, Stein (2002) sinaliza que compreender é um modo de 

conhecer, é um modo de ser. Nesse processo Heidegger defende uma epistemologia da 

interpretação e propõe uma ontologia da compreensão, denominada ontologia fundamental. 

Ontologia se refere à reflexão a respeito do sentido abrangente do ser, de sua existência 

(HEIDEGGER, 2009b). Seguindo a etapa da análise compreensiva proposta pela 

hermenêutica heideggeriana, caminha-se da exposição historiográfica concebida pela busca 

ciente do ente para a historicidade da presença.  

Conhecer a historiografia de um ente engajado na presença, o seu histórico, é deixar 

vir mais claramente à luz a historicidade da presença e seu enraizamento na temporalidade 

(HEIDEGGER, 2012, p. 485). O ser da presença é fundamentalmente histórico, e está preso a 

este acontecer (HEIDEGGER, 2009b). A historiografia, como ciência, assume a tarefa da 

abertura daquilo que é histórico, permitindo-se penetrar na historicidade do ser. 
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5.2 HISTORICIDADE 

 

Na historicidade, revela-se o quem no seu campo de interpretação. O quem responde 

do si-mesmo e permanece idêntico nas mudanças de atitude (HEIDEGGER, 2009b). “O 

interesse de compreender a historicidade se coloca diante da tarefa de elaborar a diferença 

genérica entre o ôntico e o histórico” (HEIDEGGER, 2009b. p. 497). Nas etapas que se 

direcionam para a análise do método heideggeriano, existem diferentes estruturas categoriais 

dos entes: a da natureza, que é ôntica, e a daquele ente que é história – presença 

(HEIDEGGER, 2009b). 

Sobre a historicidade do quem que vive-com a mulher no climatério, revelou-se que: 

O participante 1 tem (57) cinquenta e sete anos e vive com sua esposa de cinquenta e 

quatro (54) anos, é aposentado e tem dois (2) filhos. Viveram um relacionamento equilibrado 

durante quatorze (14) anos, mas depois se separaram por problemas financeiros. A separação 

foi breve porque ele sempre gostou muito dela. Ela trabalhava fora, em vários lugares, fazia 

dívida, não pagava e isso o chateava. Quando reataram o relacionamento, ela começou a ter 

diversos problemas de saúde e, então, ele se aposentou para cuidar dela e deixar os filhos 

seguirem com a própria vida. 

A participante 2 tem cinquenta e um (51) anos, é casada, é do lar e não convive todo 

o tempo com sua irmã de (63) sessenta e três anos. De sete (07) anos para cá, convivem mais 

pelo fato de ambas terem que cuidar da mãe. Na fase do climatério de sua irmã, não tinha 

diálogo com ela a respeito desta fase de vida. Hoje, que também passa por isso, percebe e 

entende a irmã. Agora conhece o que é irritabilidade e impaciência e sabe que é normal, que é 

um comportamento oriundo da menopausa. Procurou pelo médico, toma chá e corre atrás...; 

pois precisa se cuidar para não ficar agressiva dentro de casa. 

A participante 3 é filha, tem trinta e quatro (34) anos, é professora do ensino médio, 

mora com a mãe de (62) sessenta e dois anos. Não perguntou sobre a menopausa da mãe. 

Percebeu que ela estava na menopausa quando observava que ela sentia frio e calor em pouco 

tempo. Referiu que seu pai ajudou muito sua mãe nessa fase, principalmente nas tarefas da 

cozinha. 

O participante 4 tem trinta e nove (39) anos, é marido, pai de duas (02) filhas e é 

auxiliar de serviços gerais. Evita discutir quando percebe que sua esposa, de (41) quarenta e 

um anos, está muito nervosa. Pede para as filhas evitarem situações que causem irritação 

naqueles dias em que percebe que há “aquelas alterações” por causa da fase que está vivendo. 
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A participante 5 é filha, solteira, tem dezoito (18) anos. Sua mãe, que tem (41) 

quarenta e um anos, mora com seu irmão. Ela é estudante e reside no Rio de Janeiro desde os 

dezessete (17) anos por causa da faculdade. Disse que as mudanças que acontecem com sua 

mãe, afetam a família. Procura entender porque muita coisa mudou na vida da mãe. Ela (a 

mãe) assumiu todos os compromissos da casa, e a depressão de sua avó, após o falecimento 

do avô. A filha disse ser leiga no assunto sobre menopausa, mas procura conversar com sua 

mãe, pesquisar e devolver uma resposta frente a um questionamento que ela faça. A mãe 

sempre pergunta e, ela percebe que há uma relação de confiança entre elas. 

A participante 6 é filha, solteira, estudante, tem vinte e um (21) anos e tem uma irmã. 

Sua mãe tem quarenta e nove (49) anos; e todas elas moram na mesma casa. Nesta fase de sua 

mãe, elas têm brigado muito porque ela não gosta mais de sair e fazer companhia para ver 

uma roupa, para fazer nada. Pede que chame a irmã, mas ela não gosta porque naquele 

momento deseja estar na companhia da mãe. A mãe agora está chata: não tem mais alegria 

para sair com os outros, só que ficar em casa e trabalhar. 

A participante 7 é filha, solteira, estudante do segundo grau, tem dezoito (18) anos e 

não tem muita coisa para falar sobre o climatério e menopausa de sua mãe, que está com 

quarenta e oito (48) anos. Cuida da casa, faz muitas coisas para contribuir, mas sua mãe está 

sempre irritada. Nunca imaginou que essa irritação seja da menopausa. Não sabe como reagir. 

A participante 8 é irmã, casada, tem quarenta e nove (49) anos, estudou até o 

primeiro grau e é auxiliar de serviços gerais. Ela, sua irmã que está com (51) cinquenta e um 

anos e seus outros irmãos tiveram uma vida muito difícil. Pensa muito na situação de sua 

irmã, que é uma pessoa que não está se realizando. Ela cuida de todos da casa, é a mais velha 

de todas. Sempre foi uma lutadora e não conseguiu realizar seus sonhos. Quando chegou o 

período da perda da menopausa foi que ela viu que não tinha mais chance de ter filho. A partir 

daí passou a desenvolver outros problemas de saúde. 

A participante 9 é neta, solteira, tem dezoito (18) anos e está cursando o terceiro 

grau. Sempre morou na casa da avó, que tem sessenta e dois (62) anos. Nota que ela está 

diferente há algum tempo... era muito ativa, fazia tudo. Agora sente muita dor: nas pernas, na 

coluna... não aguenta mais fazer as coisas como antes. Pensa na menopausa da mãe, viu uma 

reportagem falando sobre isso... Considerou que as modificações percebidas na avó são da 

velhice, mas com a mãe já briga para ela fazer alguma coisa. 

A participante 10 é filha, solteira, tem vinte e nove (29) anos, segundo grau completo 

e é atendente de caixa. Fica pouco tempo com a mãe de cinquenta e oito (58) anos. É muito 
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tímida e não tem essa proximidade com ela. O dia que está em casa é para resolver coisas na 

rua porque trabalha de domingo a domingo. 

O participante 11 é filho, casado, tem vinte e oito (28) anos, três irmãos, segundo 

grau completo e é fotógrafo. Sua mãe tem cinquenta e cinco (55) anos. Não tinha muito 

entendimento sobre a menopausa, mas agora, tem os programas de televisão que ajudam a 

entender. Percebem muita diferença no comportamento da mãe, principalmente na maneira de 

falar. Procuram nãoentrar em atrito com ela, deixam ela falar e as coisas acontecerem. 

A participante 12 é filha, casada, tem vinte e sete (27) anos, segundo grau completo e 

é cuidadora formal de idosos. Sua mãe é jovem, tem quarenta e dois (42) anos, e passa por 

problemas de saúde de ordem neurológica. Passou a observar que de certo tempo a mãe está 

mais sensível. Ajuda a resolver os problemas do avô para que a mãe se estresse menos. 

Procura soluções para os problemas dela em casa e cuida da casa para amenizar o estresse e o 

desgaste físico dela.  

A participante 13 é irmã, solteira, tem quarenta e um (41) anos, terceiro grau 

incompleto e é corretora de imóveis. Percebeu que seu período menstrual é diferente da irmã 

de quarenta e cinco (45) anos, por isso, estão sempre em estresse uma com a outra. Agora elas 

brigam e voltam ao normal. Antigamente era diferente, não tinha estes mesmos problemas. 

Hoje não vê esse estresse como um problema, vê como algo natural. Pensa sempre no bem da 

irmã, pois é mulher e, também, passa por isso. 

A participante 14 é filha, solteira, tem vinte e dois (22) anos e é estudante do terceiro 

grau. Procura levar essa fase de sua mãe, que está com quarenta e cinco (45) anos, de maneira 

normal. Não deixa a mãe ficar pensando em doença. Pede que se acalme, fique quieta, e que 

pare de falar sobre determinado assunto. Ela e sua família foram buscar tratamento com o 

neurologista, cardiologista e ginecologista, mas a mãe ainda continua com o mesmo 

comportamento: fala besteira, discute por qualquer coisa, trabalha direto, faz tudo. Foi ao 

ginecologista, fez os exames para ver se terá que tomar hormônios. 

Os participantes supracitados constituíram a historicidade do familiar da mulher que 

vivencia o climatério, que de acordo com Heidegger (2009b) teve a possibilidade de se 

descobrir e tornar objeto de cultivo especial. 

 

5.3 UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO 

 

Com o objeto em seu cultivo especial, “a presença pode descobrir a tradição, 

conservá-la e investiga-la explicitamente” (HEIDEGGER, p. 58, 2009b). Segue-se, então, 
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nesta seção, para as unidades de significação, sendo esta a investigação explícita do familiar 

da mulher que vivencia o climatério. 

Para a construção das unidades de significação, foi realizada leitura atentiva das 

entrevistas, sendo destacados os significados essenciais expressos pelos participantes do 

estudo. Possibilitou-se o acesso ao ser desses familiares de modo a captar a compreensão, o 

que se mostra nestas unidades em primeiro instante (HEIDEGGER, 2009b).  

Aqui, inicia-se uma ontologia fundamental, que possui como tema a presença, que 

aponta seu caráter ôntico-ontológico, pois “só é possível conquistar o modo de encontro com 

o ser e suas estruturas nos fenômenos a partir do próprio objeto da fenomenologia” 

(HEIDEGGER, p. 76, 2009b). 

Foram unidades de significado (US) liberadas pela presença: 

 

US1 - O familiar da mulher que vivencia o climatério significou ter que conviver com 

muitas mudanças porque a mulher no climatério está muito nervosa, abalada, 

estressada, mandona, revoltada, depressiva... são muitas mudanças. 
 

Participante 01: “...muito nervosa, muito estressada, muito estresse, uma coisa que ela nunca 

foi”.  

 

Participante 02: “...muito chata e muito impaciente.” 

 

Participante 03: “... quando ela chega a essa menopausa, e que ela nessa parte física dela fica 

um pouco comprometida, aonde ela não vai menstruar mais”. [...] “Abalada, digo assim, fica 

um pouco nervosa ou um pouco mais tranquila. Há momentos de oscilação. De repente ela 

estava num calor danado, de repente um frio descomunal.” 

 

Participante 04: “...só muda na irritação, qualquer coisa está nervosa.” 

 

Participante 05: “São mudanças no corpo dela, mudanças no sistema emocional mesmo que  

afetam ela, e que direcionam também pra família.” 

 

Participante 06: “... ela ficou muito diferente.”. [...] “muito mandona, não gosta mais de sair 

de casa” [...] “ela chega do trabalho ela só quer dormir, só quer ficar em casa. Não quer fazer 

mais nada, não tem ânimo pra nada.”   

 

Participante 07 :“A única coisa que eu notei diferente nela é que ela anda muito, muito, muito 

estressada”. [...] “Briga por uma palavra que eu fale, tipo uma TPM eterna.” 

 

Participante 08: “Revoltada, muito estressada, muito nervosa”. [...] “infelizmente uma pessoa 

muito cansada, uma pessoa muito desgastada, essa é a palavra.” 
 

Participante 09: “ela está depressiva por causa da minha bisa que faleceu.” 
 
Participante 10: “Ela atualmente anda muito estressada.” 
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Participante 11: “Sem motivo começa a chorar, está triste. Sempre no período menstrual a 

instabilidade dela está bem mais carregada.” 
 

Participante 12: “É uma fase complexa pela questão do estresse, principalmente nos tempos 

atuais, onde a gente tem muitos fatores que prejudicam as mulheres num plano geral.” 
 

Participante 13: “... a gente vive junto, os nossos períodos muito parecidos e a gente as vezes 

se estressa bastante uma com a outra.” 

 

Participante 14: “Ela tem fase que fica muito agitada...” 

 

US 2 – O familiar da mulher que vivencia o climatério significou que ela reclama, fica de 

cara feia por qualquer coisa. Tem horas que ela estoura... 

 

Participante 01: “...ela reclamava da casa, reclamava, reclamava, e aquilo me chateava, eu 

dizia: “gente isso é o que a gente pode ter”. 

 

Participante 02: “Era reclamação todo dia com minha mãe principalmente porque ela morava 

com minha mãe, dos sobrinhos que viviam dentro da casa, da maneira que minha mãe cuidava 

dos netos”. 

 

Participante 03: “Ela reclamava muito, ela reclamava. Sempre reclamou muito”. 

 

Participante 04: “...qualquer coisa ela fica de cara feia”. 

 

Participante 05: “...tem horas que ela estoura”. 

 

Participante 06: “...ela tem reclamado muito de coisas que não tem nada a ver, coisa que é 

normal, eu sei. Fala bastante”. 

 

Participante 07: “Briga por uma palavra que eu fale, tipo uma TPM eterna, ela xinga por 

tudo. Ela está sempre arranjando alguma coisa pra discutir”. 
 

Participante 10: “Ela fica irritada porque não tem ninguém... é só ela”. 
 

Participante 11: “...ela falou, baixamos a cabecinha e deixamos até ela amenizar”.   
 

Participante 12: “...tinha hora que ela se estressava com coisas pequenas”. 
 

Participante 13: “...às vezes é uma fagulhazinha ela se estressa bastante, e já briga comigo”. 

 

Participante 14: “Às vezes ela vem e quer discutir sobre uma coisa sem pé e sem cabeça, um 

assunto do nada e já começa a falar besteira, e não tem nada a ver”. 

 

 

US 3 – O familiar da mulher que vivencia o climatério significou que ela tem que estar 

sempre no médico, fazer tratamento e acompanhamento. Também é preciso fazer algo 

que extravase os sentimentos. Ter uma pessoa para ajudar a mulher a ficar mais forte. 
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Participante 01: “Ela só teve o período que ela falava que fazia o tratamento da menopausa, 

aqui mesmo acho, ela fazia.” 

 

Participante 02: “Tem que estar sempre no médico. Tem que estar sempre indo.” 

 

Participante 03: “Ela cuida dela sim, essa questão de preocupação: ‘Ai eu tenho que fazer 

preventivo, ai tenho que...’, ela é regular nisso. Está sempre procurando o médico pra ir, ela 

vai, ela se cuida.” 

 

Participante 05: “Ela faz o acompanhamento dela com o médico, mas às vezes ela tem dúvida 

de qualquer coisa e ela vem perguntar pra mim, não pergunta pro médico.” 

 

Participante 07: “Pensaria que vir numa pessoa pra ajudar ela ficar mais forte, fortalecer 

mais.” 

 

Participante 08: “A gente fala que ela tem que procurar um médico.” 
 
Participante 09: “...tem que tomar hormônios, essas coisas.” 
 

Participante 11: “A primeiro passo, nós nos reunimos e pensamos em pagar pra ela uma 

terapia, ou natação, uma dança que ela gosta muito. Que venha fazer que ela extravase 

aqueles sentimentos dela. Que venha se distrair com algo que seja prazeroso pra ela.” 
 

Participante 12: “O que é possível a gente fazer em relação a trazer, no caso aqui no 

tratamento, e tal, até trago. Buscar uma solução para os problemas dela, não tenho tantas.” 
 

Participante 13: “Auxiliar ela seria ótimo, uma conversa, uma roda...” 

 

Participante 14: “Ela fez agora os exames, aí já marcou ginecologista. Quero dizer, a 

ginecologista ainda vai ver os exames pra poder dizer o que vai fazer com ela. Se vai dar 

alguma reposição hormonal, o que vai ser feito.” 
 

 

US 4 – O familiar da mulher que vivencia o climatério significou que tem pouca 

lembrança desse problema, saber pouco acerca do climatério e da menopausa, mas já 

ouviu falar... Estar trabalhando não o deixou observar muito. 

 

Participante 01: “Eu acho que ela teve esse problema sim, eu não tenho um relato muito 

sobre isso, mas ela comentou muito sobre isso algumas vezes comigo.” 

 

Participante 02: “...eu não percebia minha mãe na menopausa”. 

 

Participante 03: “Eu acho que ela terminou esse período aí da menopausa com 50/ 55 anos. 

Eu acho que ela entrou um pouco mais cedo do que é de costume. Então não lembro muito 

bem”. 

 

Participante 05: “Eu acho que ela não se percebe. Ela não se percebe que está na fase do 

Climatério, ela se percebe estressada pelo cotidiano, o diário dela.” 

 

Participante 06: “Eu acho que tem a ver, por causa da idade dela.” 
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Participante 07: “Eu não tenho muita coisa para falar.” 

 

Participante 08: “Quando chegou, que eu acredito que seja esse período, porque eu não 

entendo muito direito o que é o Climatério, da “perca” da menopausa que ela viu que não 

tinha mais chance de ter um filho, que seria a realização dela também.” 
 

Participante 09: “Eu já ouvi falar disso sim, de pouco tempo pra cá.” 
 

Participante 10: “Eu não tenho essa convivência com ela, a proximidade.” 
 

Participante 11: “Vendo agora um pouco sobre o que a gente lê, com esse programa agora 

sobre a menopausa, então antes eu não tinha muito entendimento sobre o que tava 

acontecendo...”. 
 

Participante 12: “Eu não pude observar muito porque na época eu estava trabalhando, estava 

com muitas outras coisas na vida.” 
 

Participante 14: “A gente não vê isso como a menopausa não, a gente vê como se fosse o dia-

a-dia dela normal, numa fase estressada.” 

 
 

US 5 – O familiar da mulher que vivencia o climatério significou que evita irritar, mas 

às vezes briga. Fala, tenta entender, procura na internet o que pode fazer para resolver.  

Pensa nisso, mas só pensa... tem paciência, não opina muito... 

 

Participante 01: “Eu ficava quieto. Só quieto ouvindo.” 

 

Participante 02: “A gente não se falava. Havia um bloqueio.” 

 

Participante 03: “A gente sempre ficava brincando: Mãe, o que é isso, você está com calor? 

Aí ela, você não está entendendo, mas vai entender, eu estou na menopausa já.” 

 

Participante 04: “Eu evito irritar, de fazer algo que vai chamar a ela a atenção, que ela não 

vai gostar, então a gente evita de umas brincadeiras.” 

 

Participante 05: “Eu tento entender ela porque é muito difícil, de 5 anos pra cá tudo mudou 

muito pra ela, não só pela idade, mas também porque perdeu meu avô.” 

 

Participante 06: “Às vezes eu brigo muito com ela, porque às vezes eu quero que ela saia 

comigo, eu quero que ela vá a um lugar comigo e ela não vai.” 

 

Participante 07: “Eu tenho muito costume de quando tenho uma dúvida em alguma coisa, 

vou logo procurar na internet de como resolver. Então procuraria na internet o que eu poderia 

fazer e tentar ajudar ela.” 

 

Participante 08: “As vezes a gente como família, a gente falando ela não leva muito em 

consideração.” 
 

Participante 09: “Eu já pensei nisso pra minha mãe, não pra minha avó. Pra ela já pensei.” 
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Participante 10: “Sou muito tímida. [...] Eu penso, só não tenho mesmo tempo.” 
 

Participante 11: “De uns tempos, a gente tem tido muita paciência com ela, somos três 

irmãos, sempre tendo mais paciência com ela. É deixar ela, não opinar muito.” 
 
Participante 12: “O máximo que eu faço as vezes com ela é sentar e conversar com ela. 

Procurar soluções pros problemas dela em casa ou no caso de algumas coisas pequenas, como 

cuidar da casa, eu vou lá eu faço.” 
 

Participante 13: “Penso sempre no bem dela, eu entendo assim primeiro, sou mulher e 

também passarei por isso, então auxiliar ela seria ótimo, uma conversa, uma roda...” 

 

Participante 14: “A gente manda acalmar, ficar quieta, parar de falar. As vezes ela vem e quer 

discutir sobre uma coisa sem pé e sem cabeça, um assunto do nada e já começa a falar 

besteira, e não tem nada a ver.” 

 

Frente às unidades construídas acima, caminho para a última etapa do momento 

metódico: a compreensão vaga e mediana. 

 
 

5.4 COMPREENSÃO VAGA E MEDIANA – A VISÃO PRÉVIA 

 

Seguindo a análise compreensiva, Heidegger nos apresentou a compreensão vaga e 

mediana. “A compreensão vaga e mediana de ser é um fato” (HEIDEGGER, p. 41, 2009b) e 

pode estar impregnada de teorias tradicionais e opiniões sobre o ser. Por mais que a 

compreensão do ser oscile, flutue e se mova no limiar do conhecimento da palavra, neste 

estado indeterminado já se tem uma disposição para o esclarecimento (HEIDEGGER, 2009b). 

Este esclarecimento é um questionar. “O questionamento se desdobra em três polos: 

questionado – o ser; perguntado – o sentido; interrogado – o ente” (PAULA et al, p. 986, 

2012).  

Relembrando o objetivo proposto de desvelar o sentido de ser familiar da mulher que 

vivencia o climatério, nesta tese, o questionado foi a mulher na vivência do climatério; o 

perguntado foi o sentido de ser familiar e conviver com a situação de vida do outro – mulher 

no climatério; e o interrogado foi o ser familiar da mulher que vivencia o climatério junto 

dela. 

Neste propósito, aqui se levantou a estrutura formal da questão do ser familiar. Rée 

(2000) diz que o significado de ser, simplesmente o sentido, a investigação, seja qual for, será 

de tudo menos “profunda”, pois mesmo se nada de positivo for descoberto, pode-se pelo 

menos esperar esclarecer a compreensão da questão levantada: “o significado de ser” na 
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visão do familiar. A tentativa de se chegar a esse significado ganha substância na área 

filosófica, por ter sido este um dos grandes temas da filosofia ocidental. Heidegger defendeu 

que “o ser envolve uma questão crucial, talvez a mãe e o pai de todas as questões; é um 

assunto que diz respeito a todos nós, quer estejamos conscientes disso ou não” (RÉE, p. 11, 

2000). 

Por isso, desenvolve-se o desvelamento do sentido de ser familiar da mulher na 

vivencia do climatério a partir da construção da historiografia e historicidade do quem. Ir-se-á 

à busca ciente do ente, pois na “vaga compreensão mediana de ser sempre conduzimos nossas 

atividades” (RÉE, p. 14, 2000). O quem responde a partir de um eu mesmo, do sujeito, do si 

mesmo. O pronome quem é aquele que, nas mudanças de atitude e vivência, mantém-se 

idêntico e, assim, refere-se à multiplicidade (HEIDEGGER, 2009b). Ente é tudo aquilo que é; 

e sua determinação não pode ser aplicada ao ser, pois o ser é anterior a qualquer determinação 

(HEIDEGGER, 2009b). 

Procedendo então para a compreensão vaga e mediana, construiu-se a visão prévia 

acerca dos depoimentos. Construir esta visão é pôr a luz a compreensão dos significados 

(PAULA et al, 2012).  

Buscou-se, nesses significados essenciais, o “primado ôntico da questão do ser” 

(HEIDEGGER, p. 47, 2009b). O referencial metodológico heideggeriano se apresenta nas 

possibilidades ôntica e ontológica. “Toda ontologia permanece, no fundo, cega” (HEIDEGGER, 

p. 47, 2009b). A visão ôntica busca a descrição do fato e remete ao ente, um quê conhecido, 

que podemos determinar e conceituar.  

Na discussão ôntica, Heidegger (2009b) disse que ciência é todo um conjunto de 

proposições verdadeiras, e que as ciências possuem o modo de ser do ente (homem). Esse 

ente, na interpretação ôntica é a presença, no seu modo privilegiado de ser. E, “chamamos 

existência ao próprio ser com o qual a presença pode relacionar-se dessa ou daquela maneira e 

com o qual ela sempre se relaciona de alguma maneira” (HEIDEGGER, p. 48, 2009b).  

Para tanto, reapresento as unidades de significado formadas pela fala do familiar, que 

se encontra no mundo da mulher que vivencia o climatério, e que se torna presença, 

relacionando-se com aquela mulher “num modo de ser predominante” (HEIDEGGER, p. 169, 

2009b). 

Os familiares das mulheres que estão na vivência do climatério liberaram com a 

originalidade das suas falas a construção de (05) cinco unidades de significados. Sendo assim, 

significaram que: 
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US1 – O familiar da mulher que vivencia o climatério significou ter que conviver com 

muitas mudanças porque a mulher no climatério está muito nervosa, abalada, 

estressada, mandona, revoltada, depressiva... são muitas mudanças. 
 

US 2 – O familiar da mulher que vivencia o climatério significou que ela reclama, fica de 

cara feia por qualquer coisa. Tem horas que ela estoura... 
 

US 3 – O familiar da mulher que vivencia o climatério significou que ela tem que estar 

sempre no médico, fazer tratamento e acompanhamento. Também é preciso fazer algo 

que extravase os sentimentos. Ter uma pessoa para ajudar a mulher a ficar mais forte. 

 

US 4 – O familiar da mulher que vivencia o climatério significou que tem pouca 

lembrança desse problema, saber pouco acerca do climatério e da menopausa, mas já 

ouviu falar... Estar trabalhando não o deixou observar muito. 
 

US 5 – O familiar da mulher que vivencia o climatério significou que evita irritar, mas 

às vezes briga. Fala, tenta entender, procura na internet o que pode fazer para resolver.  

Pensa nisso, mas só pensa... tem paciência, não opina muito... 

 

Para a compreensão da primeira unidade, os familiares perceberam, no seu mundo, 

que a mulher pode estar numa outra fase da vida quando ela se mostra irritada e nervosa. 

Disseram que ela está diferente, mudada: com a parte física comprometida, e, um pouco 

nervosa, abalada. Mudanças que afetam ela e a família. 

Na segunda unidade, os familiares revelaram uma mulher que no cotidiano reclama de 

tudo: reclama da casa, dos sobrinhos, da maneira como a mãe cria os netos.  Eles disseram 

que a mulher reclama de coisas que são normais, xingam por tudo e falam coisas que não têm 

nada a ver. 

A compreensão da terceira unidade revela familiares que em sua ocupação acreditam 

que é importante buscar pelo profissional médico, fazer exames e tratamento. Tomar 

hormônios... Na visão deles, a mulher precisa buscar uma solução para os problemas dela, 

alguém que possa ajudá-la a ficar mais fortalecida. 

Na quarta unidade, quando refletiram sobre a menopausa, revelaram-se impessoais 

para o problema. Ouviram falar pouco, de pouco tempo para cá... Disseram que a mulher não 

se percebe nesta fase. Para eles, é coisa da idade. 

Na compreensão da quinta unidade, eles disseram que falam, brigam, pensam e tem 

paciência com ela. Também mandam acalmar, parar de falar, ficar quieta. Às vezes procuram 

na internet para tentar entender e resolver. 

Mediante a explanação da compreensão do familiar, de seu posicionamento ôntico, a 

seguir possibilita-se a construção ontológica do ser, o fio condutor que conduz à 

hermenêutica: o segundo momento metódico. 
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5.5 FIO CONDUTOR 

 

Para a construção ontológica de ser, Heidegger enfatizou que “toda investigação, e não 

apenas a investigação que se move no âmbito da questão central do ser, é sempre uma 

possibilidade ôntica da presença” (HEIDEGGER, p. 57, 2009b). Explicitou-se tal 

possibilidade na construção histórica do ser, quando a historicidade indicou “a constituição de 

ser do acontecer, próprio da presença como tal” (HEIDEGGER, p. 57, 2009b).   

A presença como tal trouxe à luz a possibilidade de descobrir a tradição e explicitá-la 

(Heidegger, 2009b). A tradição retira a capacidade de questionamento e escolha de si mesma, 

sendo pouco acessível, e fazendo um movimento de encobrir e esconder. Já a compreensão, 

em sua possibilidade de construção, “lança suas raízes no ser mais próprio da presença, isto é, 

no ser ontológico” (HEIDEGGER, p. 59, 2009b) e nos convida à descoberta. 

Na intencionalidade de trazer a questão do ser a uma concretização verdadeira, “como 

destruição do acervo da antiga ontologia”, deve-se seguir “o fio condutor da questão de ser” 

como possibilidade de chegar às experiências originárias (HEIDEGGER, 2009b).  

O fio condutor se constitui pela junção de enunciados oriundos das unidades de 

significação e dão sentido a questão do ser. “Caso a questão do ser deva adquirir a 

transparência de sua própria história, é necessário, então, que se abale a rigidez e o 

enrijecimento de uma tradição petrificada e se removam os entulhos acumulados” 

(HEIDEGGER, p. 60, 2009b). 

A primeira aproximação ao enunciado das unidades que se apresenta é a junção de 

todas elas. Portanto, o ser familiar da mulher que vivencia o climatério significou: 

 

Fio 1 

Ter que conviver com muitas mudanças porque a mulher no climatério está muito 

nervosa, abalada, estressada, mandona, revoltada, depressiva... são muitas mudanças. Ela 

reclama, fica de cara feia por qualquer coisa. Tem horas que ela estoura... Ela tem que estar 

sempre no médico, fazer tratamento e acompanhamento. Também é preciso fazer algo que 

extravase os sentimentos. Ter uma pessoa para ajudar a mulher a ficar mais forte. Tem pouca 

lembrança desse problema, sabe pouco acerca do climatério e da menopausa, mas já ouviu 

falar... Estar trabalhando não o deixou observar muito. Evita irritar, mas às vezes briga. Fala, 

tenta entender, procura na internet o que pode fazer para resolver.  Pensa nisso, mas só 

pensa... tem paciência, não opina muito... 
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Seguindo a composição do fio condutor para se chegar aos significados essenciais das 

unidades, grafou-se, em rosa, as principais expressões que podem nos levar ao desvelamento 

do sentido do ser familiar da mulher na vivência do climatério. Schmidt (2013) afirmou que o 

significado específico e intencionado só pode ser desvelado a partir do contexto em que ele 

aparece.  

 

Fio 2 

Ter que conviver com muitas mudanças porque a mulher no climatério está muito 

nervosa, abalada, estressada, mandona, revoltada, depressiva... são muitas mudanças. Ela 

reclama, fica de cara feia por qualquer coisa. Tem horas que ela estoura... Ela tem que estar 

sempre no médico, fazer tratamento e acompanhamento. Também é preciso fazer algo que 

extravase os sentimentos. Ter uma pessoa para ajudar a mulher a ficar mais forte. Tem pouca 

lembrança desse problema, sabe pouco acerca do climatério e da menopausa, mas já ouviu 

falar... Estar trabalhando não o deixou observar muito. Evita irritar, mas às vezes briga. Fala, 

tenta entender, procura na internet o que pode fazer para resolver.  Pensa nisso, mas só 

pensa... tem paciência, não opina muito... 

 

O fio condutor da questão do ser é: 

 

Fio 3 

Conviver com muitas mudanças. A mulher no climatério está muito nervosa, abalada, 

estressada, mandona, revoltada, depressiva... Reclama, fica de cara feia. Tem horas que 

estoura... Tem que estar sempre no médico. Também é preciso fazer algo que extravase os 

sentimentos. Ter uma pessoa para ajudar a mulher a ficar mais forte. Tem pouca lembrança 

desse problema, sabe pouco, mas já ouviu falar... Estar trabalhando não o deixou observar 

muito. Evita irritar, às vezes briga. Tenta entender, procura na internet. Pensa nisso, mas só 

pensa... Não opina muito... 
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6. HERMENÊUTICA – INTERPRETAÇÃO DOS SENTIDOS: A CONCEPÇÃO 

PRÉVIA 

 

O segundo momento metódico que se desenvolve em Heidegger é a hermenêutica. “A 

hermenêutica enquanto método cognitivo que busca, através da interpretação de textos, 

descobrir o sentido das coisas, é entendida como uma das formas epistemológicas pelas quais 

a modernidade respondeu a essa demanda por sentido” (SILVA, p. 511, 2017). 

A fenomenologia hermenêutica é o caminho que conduz à compreensão, devendo 

“haver métodos de interpretação”, onde seja importante “desvendar uma possibilidade de ligar 

o movimento de interpretação ao movimento de descrição fenomenológica”. Em Heidegger 

“compreender não é um modo de conhecer, é um modo de ser”. O método heideggeriano não 

se utiliza da epistemologia da interpretação, e sim, da ontologia da compreensão, e por isso, 

“a fenomenologia é hermenêutica enquanto ontologia da compreensão: fenomenologia vida-

ser” (STEIN, 2002, p. 43, 44, 45). 

Então, caminha-se da leitura para a análise na intenção de “colocar a questão do 

sentido de ser” (HEIDEGGER, p. 40, 2009b). “Elaborar a questão do ser significa, portanto, 

tornar transparente um ente – que questiona – em seu ser” (HEIDEGGER, p. 42, 2009b). 

Chegar ao sentido traz a questão fundamental da transparência, de ser privilegiada. 

Na interrogação do ser, que perpassa pela busca ciente do ente, surge a direção prévia 

para a análise das falas já liberadas pela compreensão vaga e mediana. Com isso, elaborar a 

questão do sentido de ser significa tornar transparente um ente, quando questionado em seu 

ser. O ser é sempre ser de um ente e todos os entes em seus diversos setores podem se liberar 

e definir determinados âmbitos de objetos (HEIDEGGER, 2009b).“A questão do ser visa, 

portanto, as condições a priori de possibilidades” (HEIDEGGER, p. 47, 2009b) das ontologias 

que antecedem e fundam as ciências ônticas. 

Para Heidegger, “ser, portanto, é um traço da identidade” (STEIN, 2002, p. 171). 

Essa identidade não é a mesma da metafísica, que nela “a identidade é um traço de ser”. O 

pensamento de Martin Heidegger, no desdobramento deste traço identitário, enfatizou que ser 

e pensar pertencem ao mesmo e que pode se apresentar de duas maneiras: “Zusammengehören 

– acentuando o pertencer a uma unidade ou então como Zusammengehören- acentuando o 

pertencer a uma unidade” (STEIN, 2002, p. 171). Quando se dá ênfase à unidade 

(Zusammen), o pertencer, é determinado e inserido na unidade do múltiplo, mediado por uma 

síntese e se apresenta como conexão. Caso a ênfase seja o pertencer (gehören), a unidade é 

determinada a partir da pertença. Tal significado de pertença vem de Parmênides, que 
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substituiu o pensar pelo homem de quem é a característica e instaurou a meditação sobre à 

pertença à unidade de ser e homem (STEIN, 2002). 

Nesse movimento do questionamento do ser, acontece “uma curiosa retrospecção ou 

prospecção do questionado” (HEIDEGGER, p. 43, 2009b). “O questionar enquanto 

questionar acerca de alguma coisa possui um questionado” (HEIDEGGER, p. 40, 2009b). O 

ser-familiar-da-mulher-na-vivência-do-climatério quando questionado aponta 

direcionamentos que se encaminham para a interpretação heideggeriana – a hermenêutica – 

“o primado ontológico da questão do ser” (HEIDEGGER, 2009b). 

O caminhar na hermenêutica só se torna possibilidade mediante todo um percurso 

ôntico que se inicia na compreensão, perpassa a história factual revelada pela historiografia, 

historicidade, compreensão vaga e mediana e fio condutor, e chega à interpretação. A 

interpretação fenomenológica oferece à presença a possibilidade de abertura originária em 

interpretar a si mesma (HEIDEGGER, 2012). Caminha-se da visão prévia para a concepção 

prévia. A concepção prévia designa os termos centrais que acompanham invariavelmente o 

problema, inscreve-se radicalmente nos variados questionamentos e lhes entregam obviedade 

e consistência (CASANOVA, 2010). 

Apresenta-se, no quadro 3, as unidades de significados em seus dimensionamentos 

ôntico e ontológico, que me conduziram, deste modo, ao sentido desta pesquisa que se 

manifestou no pensamento heideggeriano. 

 

Quadro 3 – As unidades de significados: significado ôntico e sentido ontológico 

US Significado Ôntico Sentido Ontológico 

US1 Ter que conviver com muitas 

mudanças porque a mulher no 

climatério está muito nervosa, abalada, 

estressada, mandona, revoltada, 

depressiva... são muitas mudanças. 
 

Falatório: quando chega a esta fase 

a mulher fica estressada, nervosa... 

Medianidade: conviver com as 

mudanças. 

US2 Ela reclama, fica de cara feia por 

qualquer coisa. Tem horas que ela 

estoura... 

Inautenticidade/ ser-no-mundo: 

reclama, estoura, fica de cara feia. 

US3 Ela tem que estar sempre no médico, 

fazer tratamento e acompanhamento. 

Também é preciso fazer algo que 

extravase os sentimentos. Ter uma 

pessoa para ajudar a mulher a ficar 

mais forte. 

Ocupação: é preciso fazer algo para 

extravasar. 

Falatório: fazer tratamento e 

acompanhamento. 

Medianidade: para os familiares. 

quando ela faz o que os outros 
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fazem, resolve seu problema. 

US4 Tem pouca lembrança desse problema, 

sabe pouco acerca do climatério e da 

menopausa, mas já ouviu falar... Estar 

trabalhando não o deixou observar 

muito. 

Ambiguidade: sabe pouco, mas já 

ouviu falar. 

Falatório: ouviu falar de pouco 

tempo para cá. 

Ocupação: está trabalhando e não 

pôde observar muito. 

Curiosidade: lê... 

Medianidade: não o observou 

muito. 

US5 Evita irritar, mas às vezes briga. Fala, 

tenta entender, procura na internet o 

que pode fazer para resolver.  Pensa 

nisso, mas só pensa... tem paciência, 

não opina muito... 
 

Falatório: fala, senta para conversar. 

Ser-com: evita irritar, não opina 

muito. 

Curiosidade: procura na internet o 

que pode fazer para resolver. 

Medianidade: tem paciência. Pensa 

nisso, mas só pensa... 

 

Para desvelar o sentido de ser-familiar-da-mulher-na-vivência-do-climatério, é 

necessário penetrar na analítica da presença. A presença tem sua essência na existência. O 

ente é presença e, para Heidegger (2009b), o ente que temos a tarefa de analisar somos nós 

mesmos. “O ser deste ente é sempre e cada vez meu” (HEIDEGGER, 2009b, p. 85). 

A essência do ente, que é a presença, está em ter de ser e é concebida a partir de seu 

ser – existência (HEIDEGGER, 2009b). As características constituídas pela presença (ser 

familiar) liberaram nas unidades de significado o seu sentido ôntico, e nos seus modos 

possíveis de ser, o seu sentido ontológico. Nesta pesquisa, o ser familiar adquiriu o caráter da 

presença, e não foram “entes simplesmente dados”: indiferentes sobre o pensar em climatério 

e menopausa. 

Não sendo indiferentes, sua presença diante do acontecimento da vivência de quem 

convive – a mulher, adquiriu caráter: “caráter de ser minha” (HEIDEGGER, 2009b, p.86) e, 

no cotidiano, apresentou seu modo de ser, sua possibilidade própria. “Cotidianidade é, antes 

de tudo, um modo de ser da presença, justamente e, sobretudo, quando a presença se move 

numa cultura altamente desenvolvida e diferenciada” (HEIDEGGER, 2009b, p. 95). 
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Nas cinco (05) unidades de significado, ficaram apreendidas expressões geradoras de 

propriedade da fala, mas também, ficou percebido que o ser familiar enquanto presença, na 

maior parte das vezes, se deu (HEIDEGGER, 2009b). Este se dar para “esta indiferença da 

cotidianidade da presença não é um nada negativo, mas um caráter fenomenal positivo deste 

ente” (HEIDEGGER, 2009, p. 87). Nessa construção positiva, o caráter da presença do 

familiar foi mediano, e medianidade vem a ser “esta indiferença cotidiana da presença” 

(HEIDEGGER, 2009b, p. 87). 

A medianidade sobre climatério e menopausa apareceu em quatro (04) das cinco (05) 

unidades. Na primeira unidade, disseram ter que conviver com muitas mudanças, sendo esta 

uma expressão de concessão acerca da fase que a mulher se encontra. Na terceira unidade, o 

cuidado em saúde ofertado pelo familiar se media pela atitude de dizer que a mulher precisa 

fazer aquilo que todo mundo faz. Na quarta unidade, eles disseram ter pouca lembrança; e, na 

quinta unidade, chegaram a pensar na menopausa vivenciada pela mulher, mas só pensar. 

Desvelou-se aqui que “o que onticamente é conhecido e constitui o mais próximo é, 

ontologicamente, o mais distante, o desconhecido, e o que constantemente se desconsidera em 

seu significado ontológico” (HEIDEGGER, p. 87, 2009b). 

Caminhando em Heidegger e nas expressões reveladas pelas falas na questão do 

sentido de ser, vemos que para ele a palavra e o pensamento estão enraizados no cotidiano dos 

familiares da mulher que vivencia o fenômeno climatério por mais se que pareça intraduzível. 

O intraduzível se doa à tarefa infinita de se traduzir de novo (HEIDEGGER, 2009b) e “o 

fenômeno é o que se revela, o que se mostra em si mesmo” (HEIDEGGER, p.67, 2009b). 

O familiar é presença e no modo da convivência com a mulher, na qual o fenômeno 

climatério se revela, está no mundo. “Mundo é um caráter da própria presença” 

(HEIDEGGER, p. 112, 2009b) e designa o conceito existencial-ontológico da mundanidade. 

“A própria mundanidade pode modificar-se e transformar-se, cada vez, no conjunto de 

estruturas de mundos particulares, embora inclua a priori a mundanidade em geral” 

(HEIDEGGER, p. 112, 2009b). 

Na constituição fundamental da presença, o ser familiar, no seu mundo particular, está 

dentro do mundo público da mulher que se encontra na vivência do climatério e adquiriu 

estruturas particulares quando se revelou. “Conhecer é um modo de ser da presença enquanto 

ser-no-mundo” (HEIDEGGER, p. 107, 2009b). 

No decorrer das entrevistas fenomenológicas, a presença demonstrou muitas das vezes 

não conhecer e, por isso, não compreender o fenômeno, mas, em outras, transpareceu 

possibilidades de compreensão. “A presença é a possibilidade de ser livre para o poder-ser 
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mais próprio. A possibilidade de ser é, para ela mesma, transparente em diversos graus e 

modos possíveis” (HEIDEGGER, p. 204, 2009b). 

Em poder-ser a presença mostrou a quantas anda seu próprio ser e tratou de apreender 

mais precisamente essa estrutura existencial (HEIDEGGER, 2009b), sua abertura de ser-no-

mundo. O poder-ser já transferido para uma possibilidade de compreender apresentou sua 

visão acerca do climatério que é a presença nos modos básicos de seu ser, a saber: a 

circunvisão da ocupação e a consideração da preocupação. A este modo básico, Heidegger 

chamou de transparência (Durchsichtigkeit): “a visão que se refere primeira e totalmente à 

existência” (HEIDEGGER, p. 207, 2009b). 

A visão, mesmo se referindo a existência de ser familiar e conviver com a mulher em 

fase de climatério, abriu o acesso às propriedades uma vez que “o enunciado já não pode 

negar a sua proveniência ontológica de uma interpretação compreensiva, como hermenêutico-

existencial” (HEIDEGGER, p. 220, 2009b). 

A disposição e o compreender concederam ao familiar a abertura do ser-no-mundo a 

partir da fala, que é o fundamento ontológico-existencial da linguagem (HEIDEGGER, 

2009b).  Todas as articulações sempre têm sentido e “a fala é um existencial originário da 

abertura, constituído primordialmente pelo ser-no-mundo, ela também deve possuir, em sua 

essência, um modo de ser especificamente mundano” (HEIDEGGER, p. 22, 2009b). 

Nessa mundanidade a fala concedeu à presença o pronunciar-se, que inicialmente se 

apresentou articulado em significados com o compreender inserido na disposição do ser-no-

mundo. “O referencial da fala (Beredete), aquilo sobre que se fala com tal” (HEIDEGGER, p. 

225, 2009b) se desvelou nas unidades de significado um (01), três (03), quatro (04) e cinco 

(05). “A falação significa um fenômeno positivo que constitui o modo de ser do compreender 

e da interpretação da presença cotidiana. A fala, na maior parte das vezes, se pronuncia e já 

sempre se pronunciou” (HEIDEGGER, p. 231, 2009b). 

Frente às mulheres no climatério, a fala do familiar se apresentou na pronúncia daquilo 

que cotidianamente já se é pronunciado pela “co-presença dos outros e do próprio ser-em” 

(HEIDEGGER, p. 231, 2009b). 

Os familiares numa falação desenraizada da presença (HEIDEGGER, 2009b), na 

unidade 01, perceberam chegar esta fase de menopausa quando a mulher se apresentou frente 

a ele emocionalmente instável: irritada, impaciente, chata, estressada, desgastada, cansada... 

Na unidade 03, o falatório aparece na reprodução daquilo que os outros disseram que é 

preciso fazer quando chega a esta fase: tratar-se, tomar hormônios e ter alguém para ajudar a 

resolver os problemas. Ainda neste referencial da fala (Beredete), na unidade 04; eles 
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disseram achar que ela teve esse problema, pois já ouviram falar a respeito de pouco tempo 

para cá. Na unidade 05 o familiar se preocupa em falar sobre isso com ela... fala como família, 

senta para conversar,... pois “a falação se previne do perigo de fracassar na apropriação” 

(HEIDEGGER, p. 232, 2009b). 

Nas unidades 03 e 04, o ser-familiar-da-mulher na vivência do climatério se desvelou 

na ocupação. “O termo ocupação tem, de início, um significado pré-científico e pode 

designar: realizar alguma coisa, cumprir, levar a cabo. Mas a expressão ocupar-se de alguma 

coisa pode também significar arranjar alguma coisa” (HEIDEGGER, p. 103, 2009b). Na 

unidade 03 o familiar, quando entende que a mulher está nessa fase, designa-a, ocupa-a no 

tratamento com hormônios, no acompanhamento médico. É preciso ir em busca de um 

profissional que faça alguma coisa em prol da melhora dela, da doença, que também a faça 

relaxar. Na unidade 04 o familiar se revelou ocupado com o seu trabalho e, nesse “arranjar 

alguma coisa” para fazer, não o deixou ter lembrança desse período, já que estava envolvido 

em outras atividades. É uma fuga de si mesmo o decair da presença no impessoal e no mundo 

das ocupações: é ser-junto-ao-mundo (HEIDEGGER, 2009b). 

Sendo ocupação, na unidade 05, os familiares foram ser-com (preocupação) a mulher 

na vivência do climatério quando disseram evitar brigar, pedir para ela acalmar... procuraram 

brincar, até mesmo, com as oscilações de calor demonstradas por ela. Nessas revelações, os 

familiares se mostraram na preocupação e buscaram lidar com a mulher da maneira como 

puderam a fim de cooperar com a fase de vida a qual elas se encontram. “A preocupação, no 

sentido de instituição social fática, por exemplo, funda-se na constituição de ser da presença 

enquanto ser-com” (HEIDEGGER, p. 178, 2009b). 

Sendo-com, os familiares tenderam à curiosidade nos relatos uma vez que: 

 

na familiaridade com o mundo, constitutiva da presença e que também constitui a 

compreensão de ser da presença, funda-se a possibilidade de uma interpretação 

ontológico-existencial explícita dessas remissões. Tal possibilidade pode ser 

apreendida expressamente quando a própria presença assume a tarefa de interpretar 

originariamente o seu ser e suas possibilidades ou até o sentido de ser em geral 

(HEIDEGGER, p. 137, 2009b). 

 

 

O ser familiar da mulher na vivencia do climatério se viu em possibilidades, “ser-em 

de clareira da presença” (HEIDEGGER, p. 234, 2009b). A clareira se revelou em Heidegger 

como curiosidade que se mostra numa tendência ontológica para ver, pois a falação orienta 

os caminhos da curiosidade. “A curiosidade liberada busca apenas o novo a fim de, por ela 

renovada, correr para uma outra novidade” (HEIDEGGER, p. 236, 2009b). Nesse sentido, os 

familiares, nas unidades 04 e 05, desvelaram que, de certo tempo para cá, sabe pouco acerca 
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desse problema, mas sabe alguma coisa. Agora, eles disseram que têm programa de televisão 

e coisas para ler, que auxiliam no entendimento da menopausa. Antes não entendiam muito 

bem, mas agora, quando têm uma dúvida procuram na internet o que podem fazer para tentar 

ajudar à mulher a passar por este período. 

Na unidade 04, a análise interpretativa vai de encontro à ambiguidade explicitada por 

Heidegger. Nela “tudo parece ter sido compreendido, captado e discutido autenticamente, 

quando no fundo, não foi. Ou então parece que não o foi quando, no fundo, já foi” 

(HEIDEGGER, p. 238, 2009b). O ser familiar é ambíguo na convivência com a mulher 

quando na unidade 04 diz não ter muito relato sobre essa fase, mas acha que as atitudes dela 

tem a ver com a menopausa por causa da idade que se encontra. Eles disseram não entender 

muita coisa sobre menopausa, sobre as coisas que ela faz e que se manifesta na mulher, mas 

procuram levar normalmente, como se fosse o dia-a-dia dela. 

Na unidade 02, o familiar referenciou que a mulher estando na vivência “dessa” 

menopausa reclama de tudo, briga por qualquer coisa, fica de cara feia... qualquer motivo é 

uma “fagulha”. Heidegger revelou que a inautenticidade converte o humano em algo diluído e 

sem face, que o denomina impessoal e naufragado numa dimensão submetida à coletividade, 

ao habitual, ao costumeiro, que impede o diálogo entre as partes (GONÇALVES JR, 

2005).Neste tempo de climatério e menopausa , a mulher se mostra na inautenticidade diante 

do mundo e do familiar. A existência inautêntica não pode ser entendida como um 

aniquilamento da mulher que está na vivência do climatério, e sim, como um modo próximo 

de ser-aí, de ser-no-mundo, quando no cotidiano os entes veem ao seu encontro de maneira 

indireta (COSTA, 2010). Neste sentido, Heidegger (2009b) enfatizou que o mundo libera o 

manual, o que está à mão. Nessa manualidade, o ente vem ao encontro da mulher, dentro do 

seu mundo, e neste encontro a mulher é ser-em, está enraizada pela co-presença dos outros, 

sendo-com-o-cotidiano familiar-na-vivência-do-climatério.  

O desvelamento do sentido de ser-familiar-da-mulher-na-vivencia-do-climatério 

caminhou pelo sentido ontológico e se utilizou de conceitos heideggerianos, como 

medianidade, falatório, ser-com, ocupação, curiosidade, ambiguidade e inautenticidade.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A problemática do climatério e da menopausa foi o eixo norteador desta tese. Há 

quase 10 anos, estive e estou motivada a apontar suas diversidades enquanto fenômeno – fase 

de vida que se manifesta no ser. Nesse percurso acadêmico, da especialização ao Doutorado 

senti, sendo enfermeira, a necessidade de ir além daquilo que está posto pela tradição.  

A tradição apontou que convivemos com a mulher moderna, trabalhadora e, muitas 

das vezes, chefe de família, que desconhece o climatério, mas que vivencia a menopausa, 

tendo a possibilidade de ser acometida por patologias crônicas à medida que envelhece. 

Envelhecer bem exige cuidado, que não se restringe à cura, pelo contrário, caminha no vasto 

campo da promoção da saúde para prolongar, ao máximo, a aparição de doenças. 

Relembrando o objetivo desta tese de desvelar o sentido de ser familiar da mulher que 

vivencia o climatério, tive a oportunidade de escutar, observar e, agora, descrever como eles 

poderiam ajudar/ auxiliar a mulher com quem convivem. Essencial lembrar que na conclusão 

da dissertação de mestrado, que foi substancial para esta pesquisa de doutorado, as mulheres 

disseram se sentir incompreendidas pelos seus familiares. 

Na condução do encontro fenomenológico, as possibilidades de interpretação se 

liberaram a partir das falas ou, até mesmo, da ausência delas... Foi surpreendente e desafiador 

trabalhar o desvelamento deste ser familiar. Na condição de pesquisadora, percebi o 

desconhecimento do tema por parte deles. Familiares desconhecem o significado de 

climatério e, muito pouco, falam sobre menopausa. Quando mencionam, reproduzem ações e 

criam atitudes que conduzem a mulher ao tratamento, para aquilo que o mundo público 

determina. Reproduzir aquilo que está posto pela sociedade é o que pode curar a mulher desse 

problema de saúde na visão deles. 

Os familiares referiram ter muitas atividades, estão no mundo da ocupação e, por isso, 

disseram não saber muito bem como a mulher passou “por isso”, “por esse momento”, “por 

essa fase”. Desconhecem o significado de climatério, e então, focam o discurso no evento 

fisiológico da menopausa. Desvelaram-se medianos frente ao fenômeno, vivendo dia por dia, 

procurando não desestabilizar a mulher depois que a perceberam diferente. Mas essa 

percepção da diferença os fizeram ser curiosos, e nessa curiosidade, foram pesquisar na 

internet em busca de cura e soluções complementares que possam acalmar a mulher. 

Enquanto isso, a mulher, que deveria ser a protagonista, se mostra inautêntica, sente-se 

desconfigurada perante seu papel pessoal, social e profissional, e se deixa estar envolvida pelo 

mundo das relações. 
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Tais desvelamentos apontaram as facetas do cuidado em saúde no climatério. Na 

possibilidade de ser vivido como fenômeno, continua sendo desconhecido pela mulher e pelos 

familiares, e por isso, não é compreendido, interpretado e desvelado.  

Deverá fazer parte das ações de enfermagem que priorizam o cuidado holístico e 

humanizado, a presença do familiar como componente do cuidado à mulher no climatério e 

menopausa, se assim a mulher o possuir. A família é determinante das relações e, comumente, 

poderá estar influenciando sua qualidade e expectativa de vida. O contato harmonioso com os 

familiares é ponte para o envelhecimento ativo e saudável da mulher que se encontra no 

climatério. 

Considero, deste modo, que o cuidar dessa etapa de vida necessita de um despertar 

maior pela academia – disseminadora do conhecimento, de uma atenção singular pelos 

enfermeiros – responsáveis pela transmissão do conhecimento, sendo agentes promotores do 

cuidado em saúde, e pelos gestores – patrocinadores das ações de cuidado a serem ofertadas 

por profissionais, inclusive de enfermagem.  

O diálogo com os familiares despertou no meu ser enfermeira a percepção de que há 

necessidade em atualizar a política nacional de saúde pública que prioriza a atenção à saúde 

da mulher e áreas afins; pois o indivíduo, na condição de ser-próprio, único, não é mais capaz 

de conduzir sua saúde com qualidade de vida. Há um mundo de relações que determinam o 

ser em ser-com, ser-junto-a. Deste modo, o tema continua sendo ponte para reflexão no 

campo acadêmico no que diz respeito à graduação, pesquisa e extensão em enfermagem e 

saúde. 
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9. ANEXOS 

 

9.1 ANEXO A: CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE DA 

PESQUISA 
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9.2 ANEXO B: FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 
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9.3 ANEXO C: AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

ENVOLVENDO SERES HUMANOS 
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9.4 ANEXO D: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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10. APÊNDICES 

 

10.1 APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. DADOS DE identificação 

Título do Projeto: A compreensão da família sobre a vivência do climatério: possibilidadede 

cuidado na perspectiva heideggeriana 

Pesquisador Responsável: Glaucimara Riguete de Souza Soares 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (22)25641264 –(22) 981651211 

 

Nome da voluntária (o):     

______________________________________________________________________ 

 

Idade: _____________ anos         R.G. __________________________ 

 

 O Sr.  está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado: “A 

compreensão da família sobre a vivência do climatério: possibilidade de cuidado na 

perspectiva heideggeriana”, de responsabilidade da pesquisadora Glaucimara Riguete de 

Souza Soares e da orientadora Prof.ª Dr.ª Selma Petra Chaves Sá.  

Esta pesquisa tem como objetivo compreender o significado que a família atribui à vivência 

do climatério como possibilidade de Cuidado em Saúde na perspectiva heideggeriana tendo 

em vista o envelhecimento feminino.  

Participando desta pesquisa você estará contribuindo para a ampliação dos conhecimentos 

sobre a assistência à saúde da mulher em fase de climatério. A pesquisa será realizada através 

de entrevistas, ou seja, a pesquisadora irá desenvolver uma conversa, que será gravada em 

aparelho de MP4 player, sobre a perspectiva de compreender o significado e as percepções do 

familiar de mulheres cuidadoras de idosos em fase de climatério. Após a transcrição das falas 

e defesa final do projeto de tese, os arquivos das entrevistas serão deletados. 

 A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso 

vossa senhoria tenha qualquer dúvida relacionada a mesma, poderá entrar em contato com a 

pesquisadora, por telefone ou pessoalmente no Centro de Atenção à Saúde do Adulto e do 

Idoso – CASIC/ UFF. A pesquisadora garante o acesso às informações atualizadas durante 

todo o estudo. 

Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar-se do estudo a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade serão 

mantidas em caráter confidencial. 
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Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos 

científicos da área da enfermagem e saúde.  

 

Eu, _______________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado (a) e concordo em participar, como 

voluntário (a), no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Niterói-RJ, _____ de ____________ de _______. 

 

 _________________________________ 

Nome e assinatura da voluntária (o)  

 

__________________________________ 

Glaucimara Riguete de Souza Soares   (Responsável        por      obter    o    

consentimento) 

 

 

 

  

__________________________ ______________________________ 

Testemunha          Testemunha 
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10.2 APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Entrevista nº ______      

Inicio:                         Término:                              data: __ /__  / ___    

 Identificação: 

Iniciais do nome:____________________________________Idade:______________  

Estado civil:_______________________                               

Endereço:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________                           

Profissão:______________________________________________________________ 

Nível de Formação:______________________  

Tempo de formação acadêmica:____________ 

Identidade parentesca:___________________ 

 

 Questões: 

 

 Para você, o que significa a fase de vida da mulher no climatério? 

Observações da Pesquisadora: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 
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10.3 APÊNDICE C: CRONOGRAMA 

 

2014 

Atividades / Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração do 

Suporte Teórico 
                        

 

2015 

Atividades / 

Mês 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração do 

Suporte Teórico 
                        

Defesa do 

Projeto da Tese 
                      

Submissão ao 

CEP 
                        

Aprovação do 

CEP 
            

Início da Etapa 

de Campo 
                    

 

2016 

Atividades / 

Mês 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Etapa de 

Campo 
            

Elaboração do 

Suporte Teórico 
                        

Análise/ 

Discussão dos 

Dados parciais 

                        

 

2017 

Atividades / Mês  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Análise/ 

Discussão parcial 

dos achados 

 
                        

Qualificação da 

Tese 

                         

Análise/ 

Discussão dos 

Dados 

 
                        

Elaboração do 

Relatório Final 
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2018 

Atividades / Mês  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Análise/ 

Discussão dos 

Dados 

 
                        

Elaboração do 

Relatório Final 

             

Defesa da Tese              

Ajustes 

solicitados pela 

banca 

 
            

Entrega da Tese 

com sugestões da 

banca 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


