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INTRODUÇÃO
O período reprodutivo feminino é um processo natural, ini-

ciado no nascimento e finalizado na menopausa, caracterizan-
do-se por uma progressão de mudanças estruturais e funcionais 
do organismo. Os sintomas que mais caracterizam a transição 
menopáusica são as irregularidades menstruais, os distúrbios do 
sono, os sintomas vasomotores (ondas de calor ou fogachos) e 
as alterações urogenitais.1

Estudos epidemiológicos2,3 apontam alta prevalência de di-
ficuldades sexuais nessa transição. Essas alterações na resposta 
sexual iniciam-se já no climatério, para a maioria das mulhe-
res.4 No entanto, mulheres climatéricas valorizam cada vez mais 
a continuidade da atividade sexual, um elemento importante 
para a qualidade de vida satisfatória, sendo a comunicação do 
casal um aspecto relevante nessa etapa.5

RESPOSTA SEXUAL NO CLIMATÉRIO
Disfunções sexuais femininas incluem interesse e motiva-

ção sexuais prejudicados, dificuldades em se sentir excitada 
(genital e subjetivamente) e dificuldades para desencadear o 
desejo durante o envolvimento sexual. Desordens orgásmicas 
podem ocorrer, mesmo quando a excitação é suficiente. Outras 
disfunções incluem dor e vaginismo a qualquer tentativa de 
penetração.6 

As mudanças no epitélio e na musculatura vaginal decor-
rentes das alterações hormonais, acrescidas da diminuição na 
lubrificação genital provocam secura vaginal e, muitas vezes, 
dispareunia,1,7 condições que têm sido responsabilizadas pelo 
comprometimento da atividade sexual feminina nesse período. 
No entanto, há autores que não identificam o estado estrogê-
nico como o principal fator no desencadeamento de desordens 

sexuais. Destacam processos cognitivos e afetivos, agindo sobre 
a continuidade da atividade sexual.8  

Estudo populacional prospectivo não confirmou impacto 
significativo da dispareunia, com a ressalva de que essa con-
dição pode tornar-se progressivamente relevante com o enve-
lhecimento cronológico e reprodutivo da mulher.9 Os autores 
atribuíram ao funcionamento sexual prévio maior influência no 
comprometimento da função sexual dessa população.

O estado menopausal influi na falta de lubrificação vaginal e 
na dispareunia, mas há várias outras condições a se considerar. 
Sentimentos e conflitos com o parceiro, bem-estar subjetivo, 
assim como incidência e intensidade dos sintomas menopau-
sais foram identificados como relevantes.10 O impacto negativo 
da disfunção sexual do parceiro sobre o bem-estar da mulher 
é confirmado por Fugl-Meyer e Fugl-Meyer.11 Da mesma for-
ma, recupera-se a satisfação sexual feminina com o tratamento 
da disfunção erétil de seu parceiro.12 Estudo populacional com 
3.300 mulheres norte-americanas, com idades entre 42 e 52 
anos, encontrou entre as principais razões para o envolvimento 
sexual: expressar amor, prazer, necessidade sexual do parceiro e 
alívio de tensão. As razões para a evitação sexual foram: falta de 
parceiro, desinteresse, cansaço e problemas físicos próprios ou 
do parceiro.13 

Essas evidências confirmam o modelo alternativo proposto 
por Basson,14 que acrescentou ao modelo tradicional de respos-
ta sexual15 aspectos relacionados à motivação da mulher para a 
experiência sexual. 

A concepção atual de função sexual feminina destaca o as-
pecto responsivo do desejo feminino que, mesmo quando au-
sente no início da atividade sexual, pode ser desencadeado por 
estímulo e contexto adequados.5 Caracterizam-se, dessa forma, 
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importantes dimensões para a compreensão da sexualidade no 
processo do envelhecimento feminino: biológica, psicológica e 
socioambiental.16 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO SEXUAL
Devido à multiplicidade de fatores envolvidos no compro-

metimento da qualidade de vida da mulher climatérica, a opor-
tunidade de abordar suas dificuldades, inclusive as sexuais, é 
parte fundamental na assistência à saúde.17 A terapêutica das 
disfunções sexuais relacionadas ao climatério deve abranger a 
complexidade das influências biopsicossociais sobre a paciente, 
a parceria e o casal.18

Para investigar as dificuldades sexuais, o profissional de saúde 
precisa identificar a qualidade do estímulo, o contexto sexual, os 
impedimentos para o casal conseguir prazer erótico, além de bus-
car soluções, principalmente por meio de informações relevantes. 
Nessa perspectiva, informações relativas às doenças e aos medi-
camentos utilizados são necessárias, bem como criar condições 
para acessar a intimidade sexual do casal, por meio de perguntas, 
como as que se seguem: “É agradável para você ficar sexualmente 
excitada? Você permite que a excitação se intensifique? Deixa o 
corpo se soltar ou começa a apresentar ansiedade ou vergonha? 
Já viveu um orgasmo (uma descarga de tensão involuntária, tal 
como um bocejo ou um espirro)? Sabe como chegar ao orgasmo? 
Pode se dar prazer pela masturbação? Bloqueia o orgasmo por-
que se esforça demais? Sente-se pressionada a ter orgasmos, por si 
mesma ou pelo parceiro? O parceiro é habilidoso e satisfaz? Tem 
algo que gostaria que ele soubesse sobre a forma como se relacio-
nam sexualmente? O parceiro fica confortável quando excitado e 
enquanto mantém a excitação? Ele tem controle ejaculatório? Ele 
mantém a ereção? Vocês expressam um ao outro como gostam de 
ser excitados? Percebem que formas de tocar e ser tocado podem 
variar?” Estas e outras questões podem mobilizar a mulher e seu 
parceiro para um novo contexto sexual. 

MODALIDADES DE TRATAMENTO

Psicoterapia
Uma das modalidades psicoterapêuticas que vêm apresen-

tando bons resultados para as disfunções sexuais femininas, 
inclusive no climatério e na menopausa, é o psicodrama.19 Par-
tindo de referencial biopsicossocial para a compreensão do ser 
humano e de sua inserção em um contexto sociocultural, com 
o qual mantém contínua interação, a psicoterapia de grupo te-
matizada e de tempo limitado para disfunções sexuais, desen-
volvida por Abdo,20 é uma modalidade psicoterapêutica fun-
damentada no referencial psicodramático. Os resultados foram 
comprovados para disfunções sexuais femininas e masculinas 
e em todas as faixas etárias. Favorece o desenvolvimento das 
várias dimensões envolvidas na sexualidade, além do aprimora-
mento pessoal dos pacientes.21

A responsividade genital da mulher é um importante parâ-
metro na identificação do desejo e consequente envolvimento na 
atividade sexual.22 A psicoterapia pode trabalhar essa cognição.

A psicoterapia também pode ter um aspecto mais psicoe-
ducativo, voltado à sensibilização para o reconhecimento das 
partes do corpo mais responsivas ao estímulo e consciência dos 
sinais fisiológicos da excitação e do orgasmo.23,24

Terapia hormonal
Estudo prospectivo que acompanhou por 11 anos mulhe-

res australianas no início do climatério identificou que, embo-
ra elas tivessem declínio na função sexual, aquelas utilizando 
terapia hormonal apresentavam responsividade e frequência 
sexual maior que as não usuárias.25 Em relação à testosterona, 
as recomendações atuais sugerem decisão individualizada, com 
informações sobre riscos e benefícios, devendo ser considerados 
as indicações e acompanhamento cuidadoso da paciente.5 A 
North American Menopause Society recomenda o uso de tes-
tosterona apenas em mulheres ooforectomizadas, em quimio 
ou radioterapia.26 

Fitoterapia
Os efeitos das isoflavonas vêm sendo estudados, como uma 

possível alternativa para alguns dos sintomas próprios da me-
nopausa.27 Aumento nas quatro subescalas da qualidade de vida 
(vasomotor, psicossexual, físico e sexual) com o uso de 160 g 
de isoflavona por mulheres menopausadas há pouco tempo foi 
descrito.28 Resultados favoráveis são identificados, embora os 
dados sejam insuficientes.29 O estudo de Krebs e cols.30 levanta 
resultados contraditórios.

Os benefícios da isoflavona foram avaliados por meio de 
revisão sistemática de 25 estudos,30 envolvendo 2.348 parti-
cipantes. As evidências sugerem que, em relação ao placebo, 
os fitoestrogênios disponíveis em alimentos e extratos de soja 
não melhoram a frequência nem amenizam a gravidade dos 
sintomas menopausais, embora mostrem alguma tendência de 
melhora discreta, sem significância estatística. Doses maiores 
de isoflavona não apresentam maiores benefícios.30 Observa-se 
que a maioria dos estudos apresenta limitações metodológicas, 
o que pode ter afetado os resultados alcançados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Terapias complementares e alternativas têm tido busca cres-

cente no tratamento dos sintomas da menopausa. O reconhe-
cimento de algumas dessas alternativas pela Organização Mun-
dial de Saúde é citado.31 

Na atualidade, a psicoterapia, a fisioterapia, práticas es-
portivas e cuidados com a saúde geral têm se constituído em 
valiosos aliados no fortalecimento da saúde feminina, espe-
cialmente no enfrentamento da sintomatologia da transição 
menopáusica. 
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PALAVRAS-CHAVE: 
Menopausa.
Comportamento sexual.
Psicoterapia.
Testosterona.
Fitoterapia.

RESUMO
 As mudanças no epitélio e na musculatura vaginal decorrentes das alterações hormonais, acrescidas da diminuição na 

lubrificação genital provocam secura vaginal e, muitas vezes, dispareunia, condições que têm sido responsabilizadas 
pelo comprometimento da atividade sexual feminina na transição menopáusica. Porém, há várias outras condições 
a se considerar, como os sentimentos, conflitos e disfunção sexual do parceiro, bem-estar subjetivo e a incidência 
e intensidade dos sintomas menopausais. Devido à multiplicidade de fatores envolvidos no comprometimento 
da qualidade de vida da mulher climatérica, a oportunidade de abordar suas dificuldades, inclusive as sexuais, é 
parte fundamental na assistência à saúde. Para investigar as dificuldades sexuais, o profissional de saúde precisa 
identificar a qualidade do estímulo, o contexto sexual, os impedimentos para o casal conseguir prazer erótico, além 
de buscar soluções, principalmente por meio de informações relevantes. A psicoterapia pode ter um aspecto mais 
psicoeducativo, voltado à sensibilização para o reconhecimento das partes do corpo mais responsivas ao estímulo e 
consciência dos sinais fisiológicos da excitação e do orgasmo. Em relação à testosterona, as recomendações atuais 
sugerem decisão individualizada, com informações sobre riscos e benefícios, devendo ser considerados as indicações 
e acompanhamento cuidadoso da paciente. Os fitoestrogênios disponíveis em alimentos e extratos de soja não 
melhoram a frequência nem amenizam a gravidade dos sintomas menopausais, embora mostrem alguma tendência 
de melhora discreta, sem significância estatística. Na atualidade, a psicoterapia, a fisioterapia, práticas esportivas 
e cuidados com a saúde geral têm constituído valiosos aliados no enfrentamento da sintomatologia da transição 
menopáusica.


