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INTRODUÇÃO
Estudos epidemiológicos apontam alta prevalência de difi-

culdades sexuais, sendo a idade uma variável importante.1,2

Alterações na resposta sexual acentuam-se no climatério, 
para a maioria das mulheres,3 enquanto a história sexual prévia 
define a percepção delas sobre esse aspecto, ao longo do pro-
cesso de envelhecimento.4 Aquelas que valorizaram a atividade 
sexual, quando mais jovens, tendem a manter padrão satisfató-
rio, apesar da idade.5

As principais influências sobre o comportamento sexual de 
mulheres na transição menopáusica são os sentimentos e confli-
tos com o parceiro, o bem-estar subjetivo, assim como a inten-
sidade dos sintomas menopausais. Falta de lubrificação vaginal 
e dispareunia são influenciadas pelo estado menopausal, mas há 
outras condições a se considerar.5 

O modelo de resposta sexual formulado por Masters e 
Johnson6 e modificado por Kaplan7 serviu de base à con-
ceituação do ciclo de resposta sexual proposto pelo Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4a edição, 
texto revisado (Diagnostic and Statistical Manual, Fourth 
Edition, Text Revision, DSM-IV-TR),8 o qual considera 
quatro fases, a saber: desejo, excitação, orgasmo e resolução. 
Basson,9 no início da década de 2000, acrescentou ao mode-
lo tradicional as particularidades femininas da experiência 
sexual. Nesse novo modelo, o desejo por intimidade, em vez 
de um impulso biológico, desencadearia a resposta sexual. 
Além disso, o resultado emocional e físico do relacionamen-
to desempenharia importante papel na disponibilidade da 
mulher para uma próxima experiência sexual. A pesquisa-
dora sistematizou um modelo circular, que valoriza não só a 
responsividade física (fundamentada nas alterações vascula-
res e neuroendócrinas), mas a receptividade (fundamentada 
nos aspectos relacionais e psicossociais).

Esse modelo, confirmado no II Encontro Internacional 
para Consensos10 relativos às disfunções sexuais, compõe-se 
de cinco fases e considera que a atividade sexual pode iniciar-
se com motivação não necessariamente sexual, podendo não 
haver consciência do desejo sexual. A receptividade ao estímu-
lo sexual, em contexto adequado, favorece a identificação de 
uma excitação sexual potencial (excitação subjetiva e resposta 
física), desencadeando a responsividade biológica. A vivência 
da excitação subjetiva pode também deflagrar a consciência 
do desejo sexual, aumentando a intensidade da excitação e do 
desejo responsivo, e atingindo ou não o alívio orgásmico. A 
experiência de satisfação física e emocional favorece a recep-
tividade para iniciar a atividade sexual numa próxima vez, o 
que fecha, portanto, um modelo circular. Havendo insatisfa-
ção, a motivação futura diminui.10

O desejo inato ou espontâneo pode algumas vezes estar pre-
sente desde o início, desencadeando o ciclo da resposta sexual 
e substituindo as duas primeiras fases. Nesse caso, o ciclo se 
caracteriza pela combinação com o modelo tradicional.10  

Em vista do acima exposto, conclui-se que: a ausência do 
desejo espontâneo não define necessariamente a presença de 
disfunção sexual na mulher; a expressão sexual feminina en-
volve múltiplas dimensões e exige condições físicas satisfatórias 
e parceiro disponível, também saudável. Além disso, implica 
na articulação de condições psicossocioculturais e identidade 
sexual desenvolvida para uma experiência relacional favorável 
ao desencadeamento da atividade sexual.10 Essa complexidade 
de fatores amplia o conceito de resposta sexual para o de saúde 
e satisfação sexual, contemplando a subjetividade feminina em 
inter-relação com o seu contexto biopsicossociocultural.

Considerando-se a alta prevalência de disfunção sexual, além 
das evidências de que a saúde mental influi na qualidade do 
relacionamento e na capacidade de adaptação à transição me-
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nopáusica, torna-se relevante a valorização desses aspectos sobre 
a sintomatologia subjetiva da mulher menopausada.

A Psicoterapia de Grupo Tematizada e de Tempo Limitado 
para disfunções sexuais11 é uma modalidade psicoterapêutica 
com resultados comprovados na abordagem das disfunções se-
xuais, favorecendo a evolução das várias dimensões envolvidas 
no desempenho sexual, além do desenvolvimento pessoal dos 
pacientes.12

As mulheres têm maior adesão à terapia, bem como melhor 
desenvolvimento em grupo, na medida em que emoções como 
carinho, dor, medo e vergonha tendem a ser mais facilmente 
expressas nesse contexto.12 Habilidades para relação empática 
e manifestação das emoções são valorizadas nessa socialização, 
favorecendo um ambiente seguro à ação terapêutica.13

OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de inter-

venção psicoterapêutica para a promoção da saúde sexual de 
mulheres na transição menopáusica, comparando antes e após a 
intervenção, os índices de função sexual e qualidade de vida.

MÉTODO

Seleção da amostra
As pacientes foram recrutadas na Clínica Ginecológica da Fa-

culdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os seguin-
tes critérios de inclusão foram utilizados na seleção da amostra: 
ser heterossexual, ter vida sexual ativa e parceiro estável, manter 
relacionamento de pelo menos dois anos, ser alfabetizada, estar 
iniciando a transição para a menopausa (comprovada por idade 
e sintomatologia específica) e disponibilidade de comparecimen-
to semanal. Os critérios de exclusão foram: doença psiquiátrica 
ou física incapacitante anterior ou atual, utilização de medicação 
que interfira na função sexual, sintomas ginecológicos diferentes 
daqueles característicos da menopausa, terapia de reposição hor-
monal anterior (em período de três meses) e doenças sistêmicas 
não compensadas. O estudo foi realizado de setembro de 2004 a 
maio de 2005, com pacientes consecutivas, desde que preenches-
sem os critérios de inclusão e exclusão. 

As pacientes foram submetidas a entrevista inicial, seguida 
pela aplicação dos seguintes instrumentos diagnósticos de ava-
liação sexual: Índice de Função Sexual Feminina (Female Sexual 
Function Index, FSFI)14 e instrumento abreviado de avaliação da 
qualidade de vida – QV (WHOQOL Brief, versão brasileira).15 
Os mesmos questionários foram reaplicados ao final do progra-
ma terapêutico. Além disso, as pacientes preencheram uma ficha 
com dados sobre periodicidade menstrual e medicamentos uti-
lizados durante o programa terapêutico e sua presença nas datas 
agendadas para os atendimentos foi registrada. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Análises de Projetos 
de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Todas as pacientes 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Análise estatística
As pacientes selecionadas foram comparadas quanto às variá-

veis de interesse por meio do teste Mann-Whitney. Para avaliar 
se as variáveis de interesse (escores de qualidade de vida, função 
sexual e domínios da função sexual) estavam correlacionadas, 
foram calculados coeficientes de correlação de Spearman. Para 
verificar se as medidas do estudo, incluindo as medidas iniciais 
e finais, estavam correlacionadas, foram calculados coeficientes 
de correlação de Spearman. Os testes foram realizados ao nível 
de significância de 5%, utilizando os softwares Statistical Analy-
sis System (SAS) 8.0 e Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 13.0.

O modelo de intervenção 
O modelo de intervenção foi a Psicoterapia de Grupo Te-

matizada e de Tempo Limitado para disfunções sexuais,11 com 
adaptações para abordagem de aspectos específicos da transição 
menopáusica. Esse modelo consta de 16 sessões, com 90 minu-
tos de duração cada e frequência semanal.11

Tal proposta psicoterápica fundamenta-se em temas selecio-
nados a partir da identificação de aspectos importantes para a 
saúde sexual no climatério. O planejamento temático e a finali-
dade das sessões é o que segue:16

Função sexual: ampliação do conceito de sexualidade, identi-
ficação de aspectos de disfunção sexual e construção de parâme-
tros individuais e grupais para avaliação da função sexual.

Comunicação e intimidade sexual: identificação de padrões 
pessoais de comunicação, com foco nos impedimentos para a 
intimidade sexual.

Autoimagem: identificação da autoimagem geral e autoima-
gem sexual.

Sexualidade feminina: reconhecimento das fases do ciclo de 
resposta sexual feminino e as peculiaridades de cada gênero, 
detalhando o conceito de desejo espontâneo e responsivo, exci-
tação, orgasmo e satisfação sexual. 

Climatério/menopausa: identificação de recursos pessoais 
para lidar com perdas e ganhos específicos da transição meno-
páusica, inclusive a sintomatologia característica e as alterações 
no funcionamento sexual.

Papel psicossocial da mulher: identificação da dimensão so-
ciocultural da sexualidade feminina (padrões sociais, gênero, 
idealizações e desafios).

Vínculo conjugal: reconhecimento de padrões disfuncionais 
do relacionamento conjugal e/ou sexual. Identificação de pa-
drões assertivos e de recursos pessoais para o fortalecimento 
do vínculo. 

RESULTADOS
Foram selecionadas 14 pacientes que atenderam aos critérios 

de inclusão e exclusão.
No final da intervenção psicoterapêutica, o índice total e os 

domínios desejo, orgasmo e satisfação no FSFI apresentaram 
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alterações positivas estatisticamente significantes (P < 0,05). 
Houve aumento não significativo (P = 0,191) no índice de fun-
ção sexual, porém, a não significância é provavelmente devido 
ao baixo tamanho da amostra. O domínio excitação subjetiva 
correlacionou-se positivamente (P < 0,001) com todos os do-
mínios da função sexual. Os domínios excitação subjetiva e lu-
brificação correlacionaram-se positivamente com a diminuição 
da dor no intercurso (P < 0,05).     

O índice de QV não sofreu alterações significantes (P > 0,05).
As correlações de Spearman mostraram que, além daquelas 

já esperadas entre os índices iniciais e finais, por exemplo, QV 
inicial e QV final (r = 0,736; P < 0,001), houve correlação es-
tatisticamente significante (r = 0,524 e P = 0,015) entre QV e 
FSFI, no final do estudo. 

DISCUSSÃO
Observou-se, neste estudo, uma tendência de aumento no 

índice médio de função sexual, o que sugere fortalecimento da 
saúde sexual decorrente da psicoterapia.

Conforme salienta Basson,17 componentes cognitivos e afe-
tivos, potencialmente positivos ou negativos, influenciam a res-
posta sexual, liberando ou inibindo o “gatilho” excitatório da 
medula espinal. A atenção sobre a sexualidade pode ter tido 
participação importante na maior disponibilidade das pacien-
tes para a atividade sexual. Essa tendência de aumento tam-
bém pode ter sido influenciada pela atenção à responsividade 
genital,18 trabalhada durante o processo grupal, que mobilizou 
a participação da mulher no acompanhamento e na adaptação 
às alterações na excitação. Foi valorizada a identificação da exci-
tação como importante componente do desejo sexual e conse-
quente envolvimento na atividade sexual.

Um elemento fundamental da função psicoeducativa do gru-
po psicoterapêutico foi a sensibilização das participantes para o 
reconhecimento da região genital e dos componentes do com-
plexo erótico,19 por meio de atividades grupais com desenhos, 
discussões dirigidas e movimentos corporais. A participação 
da mulher na construção do contexto sexual foi enfatizada na 
maioria das sessões, com destaque para a necessidade de maior 
proximidade dos parceiros e de atividades que facilitem a tran-
sição de um estado mais neutro para a intimidade.19

O resultado favorável do domínio orgasmo (P < 0,05) no 
FSFI também pode ter sido influenciado pela ênfase na consci-
ência dos sinais fisiológicos do orgasmo.20

A correlação positiva observada entre os domínios excita-
ção subjetiva e lubrificação com diminuição da dor confirma 
a influência negativa da dispareunia. Condições desfavoráveis 
próprias do envelhecimento reprodutivo feminino, caracteriza-
das por alterações hormonais sobre o epitélio e a musculatura 
vaginal, acrescidas de diminuição na lubrificação genital, resul-
tam em secura vaginal. A dispareunia21 tem sido responsabiliza-
da pelo prejuízo à sexualidade nesse período.6 No entanto, van 
Lunsen e Laan22 não identificaram o estado estrogênico como o 

principal fator no desencadeamento de desordens sexuais, mas 
processos cognitivos e afetivos que impediam a continuidade 
da atividade sexual. Por outro lado, em estudo populacional e 
prospectivo,4 não foi confirmado impacto significativo da dis-
pareunia, com a ressalva de que essa condição pode tornar-se 
progressivamente relevante pela continuidade do envelheci-
mento cronológico e reprodutivo da mulher. Foi atribuída ao 
funcionamento sexual prévio a maior influência sobre a função 
sexual nesta população.

Ao longo do processo psicoterápico, os impedimentos para 
uma experiência sexual plena e os fatores facilitadores foram 
abordados. Como o questionário FSFI14 exige o reconhecimen-
to de detalhes do funcionamento sexual, sua aplicação foi útil 
para a focalização na sexualidade.

A correlação identificada entre aumento do FSFI e aumento 
da QV confirma as condições emocionais como fatores de risco 
para as disfunções sexuais.5,23 Da mesma forma, os resultados 
favoráveis da intervenção psicoterapêutica endossam uma 
atuação direcionada aos elementos psicológicos, socioculturais 
e relacionais, além da função psicoeducativa. 

CONCLUSÃO
Após a psicoterapia, os índices de função sexual feminina, 

mas não de qualidade de vida, apresentam variação estatistica-
mente significante, havendo também correlação positiva entre 
aumento dos índices de função sexual e de qualidade de vida, 
entre mulheres na transição menopáusica. 
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RESUMO 
Introdução: Estudos epidemiológicos apontam alta prevalência de dificuldades sexuais na população geral. Alterações 
na resposta sexual são acentuadas com a idade. 
Objetivo: Avaliar resultados de intervenção psicoterapêutica na saúde sexual, comparando, antes e após a intervenção, 
a qualidade de vida e a função sexual de mulheres na transição menopáusica. 
Método: Participaram 14 pacientes, que responderam aos questionários Índice de Função Sexual Feminina (Female Sexual 
Function Index, FSFI) e instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida (QV). O modelo de intervenção foi psicoterapia 
de grupo tematizada e de tempo limitado para disfunções sexuais, com adaptações para a transição menopáusica. 
Resultados: FSFI e seus domínios desejo, orgasmo e satisfação apresentaram alterações estatisticamente significantes 
(P < 0,05), enquanto o índice de QV não teve alterações significantes (P > 0,05). Houve tendência de aumento no índice 
de função sexual e correlações positivas entre escores do FSFI e QV, após a psicoterapia. 
Discussão: Tendência de melhora na função sexual sugere fortalecimento da saúde sexual. Componentes cognitivos e 
afetivos, atenção à atividade sexual e à região e responsividade genital, bem como a construção de contexto e habilidades 
relacionais podem ter influído na maior disponibilidade das pacientes para tal atividade. A correlação entre melhora da 
função sexual e qualidade de vida confirma condições emocionais como fatores de risco para as disfunções sexuais. 

Conclusão: Os índices de função sexual feminina, mas não o de qualidade de vida, apresentam variação 
estatisticamente significante após intervenção psicoterapêutica. Houve correlação positiva entre melhora da 
função sexual e da qualidade de vida.


