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O 
climatério representa o período da vida das mulheres (com idade entre 40 e 65 anos) em que ocorre um 

processo de redução gradual da atividade folicular ovariana até sua completa interrupção. Esse período é 

dividido em: transição menopáusica e pós-menopausa. A menopausa é definida pelo fim das menstruações 

por, pelo menos, um ano. As mudanças físicas decorrentes da queda na produção hormonal ovariana são caracterizadas 

por sintomas vasomotores, como ondas de calor, alterações no trofismo de pele e mucosas, na capacidade de lubrifica-

ção vaginal, metabólicas e comportamentais. A intensidade e o tipo de modificações vividas por cada mulher durante o 

climatério podem variar enormemente. Por representar uma fase de transição da vida, caracterizada pelo encerramento 

da função reprodutiva, a menopausa é influenciada por crenças e valores sociais relacionados ao envelhecimento, po-

dendo levar a profundos questionamentos sobre a identidade pessoal. Nesse contexto, a sexualidade é um dos aspectos 

da vida mais afetados por essas transformações.

Impacto da menopausa na sexualidade
Embora a maioria das mulheres experimentem uma diminuição progressiva na resposta sexual durante o 

climatério, nem todas enfrentam dificuldades sexuais na menopausa. Os antecedentes médicos e psicoló-

gicos e a qualidade do relacionamento interpessoal são fatores importantes para o desenvolvimento de 

sintomas sexuais na menopausa.

A atividade sexual é um indicador de qualidade de vida que está presente de forma signi-

ficativa em todas as fases da vida adulta. Lindau et al. (2007) entrevistaram 3 mil adultos 

de ambos os sexos, entre 57 e 85 anos, encontrando uma prevalência de atividade sexual 

de 73% no grupo de 57 a 64 anos; 53% entre aqueles com 65 e 74 anos e de 23% no 

grupo entre 75 e 85 anos. A metade das mulheres sexualmente ativas referiam, ao 

menos, uma disfunção sexual, sendo a mais frequente o desejo hipoativo (43%), 

seguido pelo déficit de lubrificação (39%) e da disfunção orgásmica 
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(34%). Apenas 22% das mulheres referiam 

ter discutido questões sexuais com seus médi-

cos depois dos 50 anos de idade.

Trompeter (2012) avaliou 806 mulheres, com idade média de 67 

anos, com um questionário sobre atividade sexual recente: 49,8% 

referiam atividade sexual no último mês, com ou sem parceiro; 

a maioria delas referia excitação (64,5%), lubrificação (69%), e 

orgasmo (67,1%) na maioria das ocasiões; um terço referiu de-

sejo sexual baixo ou ausente. A intimidade emocional durante o 

sexo foi associada a maior frequência de excitação, lubrificação e 

orgasmo. Dois terços das mulheres ativas sexualmente e a metade 

das não ativas referiam satisfação com sua vida sexual. 

Segundo Hayes (2008), fatores relacionais são mais importantes 

que a idade ou menopausa como elementos de risco para o de-

sejo hipoativo, enquanto fatores fisiológicos e psicológicos são 

mais importantes que os relacionais como elementos de risco 

para a disfunção orgásmica.

Para Gracia et al. (2007), mulheres na pós-menopausa têm risco 

de apresentar disfunções sexuais 2,3 vezes maior do que aque-

las na pré-menopausa. Os fatores associados a um risco maior 

de disfunção sexual foram: baixos níveis séricos de sulfato de 

deidroepiandrosterona (DHEAS), ausência de parceiro sexual, 

ansiedade e a presença de menores de 18 anos vivendo na casa.

A história prévia de cada mulher define sua percepção da 

própria sexualidade, ao longo do processo de envelheci-

mento. Aquelas que valorizaram a atividade sexual, quan-

do mais jovens, tendem a manter esse padrão, sendo que 

algumas podem ter o interesse pelo sexo aumentado na 

transição menopáusica. As mulheres com dificuldades nessa 

área tendem a viver a diminuição na atividade sexual como 

um alívio de uma situação desconfortável. Para muitas, as alte-

rações biológicas e hormonais que caracterizam a menopausa 

não afetam negativamente a sexualidade. Os efeitos negativos 

sobre a sexualidade são, mais provavelmente, devidos a repre-

sentações negativas sobre o simbolismo da menopausa e pela 

antecipação a respeito do processo de envelhecimento do que 

às alterações físicas. 

Mudanças biológicas do climatério
A diminuição dos níveis circulantes de estrogênios promove uma 

série de alterações orgânicas, levando a sintomas como alterações 

de humor, do sono e da função cognitiva; irregularidade mens-

trual, que culmina com a interrupção total dos ciclos menstruais; 
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alterações vasculares, musculares e urogenitais, que podem 

se traduzir no aumento de sintomas urinários, mudanças no 

assoalho pélvico e diminuição do trofismo genital e da capa-

cidade de lubrificação vaginal, aumentando a probabilidade 

de desconforto ou dor à penetração. O consenso da Socie-

dade Internacional para Estudo da Saúde Sexual Feminina 

e da Sociedade Norte-Americana de Menopausa de 2012 

recomenda a utilização do termo síndrome genitourinária 

da menopausa (SGM) para se referir a essas mudanças. O 

estudo de Nappi (2013) com 4.100 homens e 4.100 mu-

lheres sobre o impacto da SGM na vida sexual chegou aos 

seguintes resultados: 28% das mulheres não contaram para 

os parceiros sobre o desconforto vaginal; 52% achavam na-

tural; 21% referiam um sentimento de vergonha; e 82% dos 

homens gostariam que suas parceiras discutissem o assunto.

O papel exato dos androgênios sobre a função sexual ainda 

é um tema controverso. A diminuição dos níveis séricos 

de testosterona e da função androgênica é um 

processo contínuo, a partir dos 20 anos de 

idade, que pode surgir em algumas mulheres, 

sendo mais pronunciado naquelas submetidas 

a ooforectomia.

As mudanças na anatomia e fisiologia dos geni-

tais pós-menopausa são influenciadas tanto pelos 

níveis hormonais quanto pelo padrão de atividade 

sexual adotado ao longo da vida. Quando adequa-

damente estimulada, com atividade sexual regular, 

uma mulher pode preservar seu trofismo e responsi-

vidade genital por toda a vida, independente da fun-

ção ovariana.

Mudanças psicossociais 
A transição menopáusica é um marco no ciclo de vida da 

mulher e um indicador do processo de envelhecimento; o 

significado e as expectativas dessa fase são definidos pelo 

contexto cultural em que a mulher está inserida, com in-

fluência significativa em seu impacto emocional e os com-

portamentos associados a essa fase. Apesar de a sexualida-

de persistir durante toda a vida, as sociedades ocidentais 

tendem a negá-la após o envelhecimento do indivíduo, 

especialmente no caso da mulher. A atividade sexual da 

mulher idosa é, frequentemente, considerada absurda ou 

embaraçosa. O mito da “assexualidade geriátrica” é reforça-

do pelo predomínio do foco das pesquisas sobre aspectos 

biológicos da sexualidade em detrimento da influência 
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A transição menopausal é um 

marco no desenvolvimento 

da mulher; o significado e as 

expectativas desta fase são 

aprendidos culturalmente, o que 

influencia significativamente seu 

impacto e os comportamentos 

associados a essa fase. Apesar 

do fato de a sexualidade 

persistir durante toda a vida, as 

sociedades ocidentais tendem a 

negá-la após o envelhecimento 

do indivíduo, especialmente no 

caso da mulher

de fatores psicológicos e sociais, pela presunção de que 

as mudanças físicas e hormonais do envelhecimento ou 

doenças crônicas rotineiramente diminuem ou eliminam 

o desejo sexual, a despeito de um número significativo de 

pessoas acima de 65 anos referirem um nível de interesse 

sexual moderado a alto até o final da vida. 

Em uma sociedade que idealiza de maneira desproporcio-

nal os atributos da juventude, associando-os à beleza e à 

atividade sexual, o processo de envelhecimento tende a ser 

visto como um ônus para o indivíduo, um sinal de declínio 

funcional, com forte impacto psicológico em diferentes as-

pectos da vida, entre eles a sexualidade. Mudanças físicas, 

associadas a uma autopercepção distorcida e a conflitos com 

a ideia de envelhecer podem levar à diminuição da autoesti-

ma e à redução da responsividade sexual e do desejo.

Aspectos socioeconômicos também devem ser levados em 

consideração. As dificuldades econômicas têm feito aumen-

tar a quantidade de adultos que voltam a morar na casa dos 

pais, produzindo um impacto direto na privacidade e na 

vivência que estes haviam conquistado após o crescimento 

dos filhos, em um fenômeno que pode ser descrito como 

a substituição da síndrome do “ninho vazio” pela da “por-

ta-giratória”. A situação conjugal influencia diretamente o 

surgimento de disfunções sexuais: a morte de um parceiro 

ou um divórcio tem grande impacto sobre o desejo sexual.

Por outro lado, para um número significativo de mulheres 

essa fase corresponde a um alívio de uma série de tensões 

provenientes das obrigações relacionadas à reprodução, 

que, em conjunto com a maturidade emocional, propiciam 

a oportunidade de exploração e vivência de novas experi-

ências no campo da sexualidade. Neste período é comum 

que relacionamentos aparentemente estáveis sejam ques-

tionados nesta busca por uma nova identidade, abrindo a 

possibilidade para o surgimento de relacionamentos extra-

conjugais ou separações. Embora fortemente relacionados, 

a intimidade emocional e a expressão do comportamento 

sexual são fenômenos independentes entre si. O que é sa-

tisfatório no âmbito emocional nem sempre é excitante do 

ponto de vista sexual. Nutrir o erotismo dentro de um rela-

cionamento de longo prazo é um desafio constante.

Os múltiplos papéis sociais atribuídos às mulheres (pro-

fissional, esposa, mãe, filha, amiga e amante, entre outros) 

recebem diferentes valorações ao longo do ciclo de vida e 

do contexto cultural em que ela está inserida. O papel de 

indivíduo sexualizado, consciente e responsável por sua 

vida sexual de maneira autônoma e plena tende a ocupar 

uma posição de menor importância frente aos outros pa-

péis, o que faz com que este seja um dos primeiros aspec-

tos da vida a se menosprezar ou desvalorizar quando as 

exigências dos outros papéis aumentam.

Alternativas de intervenção
O tratamento farmacológico das disfunções sexuais ainda 

é objeto de controvérsia, devido à falta de informações 

conclusivas sobre a eficácia e segurança desses tratamen-

tos em longo prazo. As possibilidades de intervenção se 

dividem em suplementação hormonal, cuidados locais e 

intervenções comportamentais.
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Para a atrofia vulvovaginal, o 

uso de estrogênios tópicos é 

considerado o tratamento de 

primeira linha, na ausência de 

outros sintomas. O aumento 

do bem-estar obtido com 

a melhora dos sintomas 

vasomotores pode ser 

suficiente para melhorar o 

desejo sexual 

Estrogênios

Fatores ligados ao relacionamento ou à saúde física 

(em especial a presença de sintomas vasomotores ou ou-

tras patologias associadas) e mental têm maior influência 

sobre a sexualidade que os níveis estrogênicos e o “status” 

menopausal. Poucos estudos clínicos com terapia estrogê-

nica têm a melhora da função sexual como seu objetivo 

principal. A literatura não recomenda o uso de estrogênio 

sistêmico especificamente para o tratamento de disfunções 

sexuais, quando o único problema é a atrofia urogenital. 

Nesse caso, o uso de estrogênios tópicos é considerado o 

tratamento de primeira linha, na ausência de outros sin-

tomas. Para as pacientes sintomáticas é indicado o uso de 

estrogênios sistêmicos, associados com progesterona para 

aquelas não histerectomizadas. O aumento do bem-estar 

obtido com a melhora dos sintomas vasomotores pode ser 

suficiente para melhorar o desejo sexual.

Testosterona

A Sociedade Americana de Endocrinologia reconhece 

como seguro e eficaz o uso de doses fisiológicas de testos-

terona por curto prazo em mulheres na pós-menopausa 

com disfunção de desejo hipoativo. Seu uso deve ser sem-

pre associado aos esquemas de reposição de estrogênio e 

progesterona. Em nosso serviço, a formulação com a qual 

temos maior experiência clínica é a metiltestosterona. É 

importante ressaltar que os níveis endógenos de testoste-

rona não têm relação com a resposta à terapia. Os dados 

de segurança em longo prazo são escassos. A decisão de 

tratar pacientes na perimenopausa com sinais/sintomas de 

deficiência androgênica é baseada fundamentalmente no 

julgamento clínico, associado à coadministração de estro-

gênios após consentimento informado da paciente quanto 

à falta de conhecimento sobre os riscos em longo prazo.

DHEA

A dehidroepiandrosterona (DHEA) e seu sulfato (DHE-

AS) são os esteroides mais abundantes em humanos. Sua 

síntese e metabolismo ocorrem em várias partes do or-

ganismo, como as gônadas, as suprarrenais e o cérebro, 

onde apresentam tanto efeitos pré como pós-sinápticos. 

Os níveis séricos de DHEAS têm sido associados a dis-

funções de humor/ansiedade, função sexual e alterações 

cognitivas. A eficácia clínica da terapia com DHEA ainda 

encontra resultados controversos na literatura. A revisão 

feita por Panjari (2010) sobre os efeitos da DHEA nas dis-

funções sexuais não encontrou comprovação de eficácia 
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em seres humanos. A Sociedade Americana de Endo-

crinologia não recomenda seu uso para tratamento de 

disfunções sexuais.

Lubrificantes

A lubrificação vaginal adequada é fundamental para 

que a atividade sexual seja confortável e indolor. 

Os lubrificantes vaginais à base de água possuem 

efeito imediato, porém secam rapidamente, sen-

do usados na ocasião do coito para a melhora do 

desconforto genital, reaplicando-se conforme 

a necessidade. Os hidratantes vaginais podem 

conter polímeros policarbofílicos, criando um 

filme hidratante mais efetivo e duradouro em 

ação que os lubrificantes íntimos à base de 

água; seu efeito dura, em média, 72 horas e 

são usados independentemente das relações 

sexuais para a melhora dos sintomas.

Laser

Uma alternativa de tratamento é com o laser 

CO2, que provoca vaporização, por meio de 

seu rápido aquecimento, e produz aumento do 

colágeno tecidual e proliferação do epitélio e do 

tecido conjuntivo da mucosa vaginal. As vanta-

gens do laser são: não há necessidade de anestesia 

e nem hospitalização; rápida recuperação, sem 

necessidade de afastamento das atividades diárias; 

não há sangramento; e o resultado é rápido, sendo 

que a frequência das aplicações e a duração do trata-

mento ainda são motivo de controvérsia.

Psicoterapia

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5) da Associação Americana de Psi-

quiatria não inclui, em seu capítulo sobre disfunções 

sexuais, as alterações na função sexual decorrentes da 

idade. A psicoterapia cognitivo-comportamental é a 

única forma de tratamento validada cientificamente para 

as disfunções sexuais. Seu objetivo é a ressignificação de 

crenças e comportamentos disfuncionais ligados ao rela-

cionamento sexual.

Cuidados com o parceiro

Quando se discute as disfunções sexuais, não se deve fo-

car exclusivamente em um indivíduo, é necessário 



8  Sexualidade feminina

considerar todo o contexto rela-

cional em que ele está inserido. As 

queixas sexuais são mais frequentes 

quando há discordância de expecta-

tivas e desejos entre os parceiros. Des-

sa forma, é fundamental considerar a 

sexualidade do parceiro(a) da mulher 

no climatério. 

Muitas vezes, a queixa sexual trazida na 

consulta ginecológica reflete uma disfunção 

sexual do parceiro, que responsabiliza a mu-

lher (ou a própria mulher assume para si a 

“culpa” pelo problema o casal). Apesar do fato 

de que as disfunções sexuais masculinas tam-

bém sofrem um aumento de prevalência com o 

avançar da idade, homens com queixas sexuais apresentam 

grandes resistências para procurar ajuda para seu problema. 

Os valores associados à masculinidade, como impossibilida-

de de apresentar uma falha sexual (vista como fraqueza), a 

autossuficiência, que impede a busca por auxílio externo para 

a resolução de qualquer problema, a vergonha e o medo de 

ter sua masculinidade contestada e o receio de ser abandona-

do e perder o relacionamento se não conseguir “ser homem o 

suficiente”, podem causar altos graus de ansiedade e estresse, 

que, por sua vez, podem contribuir para a cronificação do 

problema sexual. Indivíduos inseguros ou emocionalmente 

imaturos podem transferir para suas parceiras a responsabili-

dade pelos problemas sexuais do casal.

Por outro lado, o acesso cada vez maior a drogas facilitado-

ras da ereção também pode causar conflitos na vida sexual 

de um casal se o uso gerar exigências não compactuadas. 

As opiniões das mulheres sobre as ereções farmacologica-

mente induzidas de seus parceiros são sobre elas serem 

“mecânicas”, “não naturais”, “pouco românticas”, “não 

demonstrarem o amor verdadeiro”, “poderem ser usadas 

com qualquer mulher” e “representarem o fim do sossego 

que eu [a mulher] esperava com a chegada da menopau-

sa”. Esses conflitos podem e devem ser abordados e discu-

tidos durante a consulta ginecológica.

Algumas vezes, é a própria parceira que vai buscar ajuda para 

o problema masculino. O descontentamento da parceira é 

um dos principais motivadores para que um homem procu-

re ajuda para seu problema sexual. Muitos homens somente 

buscam ajuda após um “ultimato” da parceira. Essas queixas 

devem ser valorizadas e os parceiros devem ser encaminha-

dos para acompanhamento adequado de seus problemas.

É importante lembrar que uma disfunção sexual só existe quan-

do gera desconforto. A intervenção em casais aparentemente 

disfuncionais que não apresentem queixas sexuais específicas 

pode ser contraproducente ou mesmo iatrogênica.

Conclusão
A maior parte das mulheres no climatério consideram sexo 

como uma parte importante de suas vidas e não desejam 

ter prejuízos em sua atividade sexual. Poucas mulheres 

compartilham essas preocupações com seu médico, o que 

torna muito importante que o profissional questione, ati-

vamente, suas pacientes climatéricas sobre seu funciona-

mento e satisfação sexuais.

As mudanças biológicas hormonais da menopausa não afe-

tam, necessariamente, a vida sexual. Os efeitos negativos na 

sexualidade são mais devidos à antecipação ou a represen-

tações negativas da sexualidade nessa fase da vida que ao 

efeito hormonal. O efeito da menopausa na vida dessas mu-

lheres é mais simbólico que biológico, na medida em que 

representa um marcador do envelhecimento. O tratamento 

para as DSF na menopausa deve ser altamente personaliza-

do e cuidadosamente prescrito. Talvez seja mais importante 

repor afeto que hormônios. Relacionamentos acomodados 

e sem projetos para o futuro podem se desestabilizar nes-

sa fase de transição da vida. É uma excelente oportunidade 

para a mulher reescrever o roteiro para sua vida, com pos-

sibilidade de aprendizado e descobertas sobre diferentes as-

pectos de sua vida, além de, obviamente, sua prática sexual.
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