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RESUMO  

O presente artigo tem por objetivo descrever os sentimentos vivenciados pela mulher acerca da 
sexualidade no período do climatério, a partir da literatura publicada no período entre 2008 a 
2018. O percurso metodologia deu-se por abordagem qualitativa e método de Revisão 
integrativa segundo Mendes (2008). Foram encontrados 13 artigos nacionais, dos quais 
originou 3 categorias e quatro subcategorias a seguir:  Mudanças fisiológicas, Mudanças na 
sexualidade, Desejo sexual, Desempenho sexual, Prazer sexual, Vivência da sexualidade e 
Necessidade da sexualidade. Discorre-se alterações sexuais consideradas incômodas na mulher, 
visto que repercutem na sua relação com o parceiro e consigo mesma.  

Palavras Chaves: climatério; sexualidade; saúde da mulher.  

 

ABSTRACT 

The present article has for objective to describe the feelings experienced by the woman about 
sexuality in the period of the climacteric, from the literature published in the period between 
2008 to 2018. The course methodology was a qualitative approach and method Literature 
integrative review according to Mendes (2008). Were found in 13 national articles, which led 
to 3 categories and four subcategories in the following: Physiological changes, Changes in 
sexuality, sexual Desire, sexual Performance, sexual Pleasure, sexuality, and the Need of 
sexuality. Discusses the changes in the sexual considered to be uncomfortable in the woman, 
seeing that have an impact on their relationship with the partner and with yourself.  

Key words: menopause; sexuality; women's health. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO  

 

A transição da menopausa é vivenciada por 1,5 milhão de mulheres a cada ano e muitas 

vezes envolve sintomas problemáticos, incluindo sintomas vasomotores, secura vaginal, 

diminuição da libido, insônia, fadiga e dor nas articulações (SANTORO; EPPERSON; 

MATHEWS, 2015).  

A fase do climatério para mulher trata-se de uma mudança fisiológica, que corresponde 

a transição da fase reprodutiva para não reprodutiva. Esta alteração acontece geralmente por 

volta dos 40 anos, com término estimado aos 60 anos de idade (SOUZA, 2017). 

O climatério faz com que a mulher sofra várias transformações, atingindo o âmbito 

psicológico também. Como consequência, essas alterações podem atingir outros aspectos de 

suas vidas, como relacionamentos sociais, vida conjugal, influenciando assim sua qualidade de 

vida (LUCENA, et al. 2014).  

As interferências vivenciadas no período do climatério na sexualidade envolvem 

aspectos psicossociais e biológicos, trazendo prejuízo e fragilidade para a mulher. 

Naturalmente, o envelhecimento traz consigo dificuldades sexuais, como a diminuição da 

libido, isso não é apenas um resultado fisiológico, mas também pelo fato da mulher, nessa fase 

de sua vida, se dedicar mais a família, deixando de lado o desejo, o afeto, a cumplicidade, 

levando a perda de intimidade entre o casal (FELIX; MACIEL, 2016). 

Diante disso surgiu a seguinte indagação: Quais são os sentimentos descritos pelas 

mulheres no climatério acerca da sexualidade? 

Esta pesquisa torna-se relevante aos discentes e docentes em enfermagem, tendo em 

vista que auxiliará a compreensão dos mesmos em relação a assistência à saúde da mulher no 

climatério. O estudo também poderá estimular novas pesquisas acerca do tema, já que o 

climatério é um momento vivenciado pelas mulheres, que estão com a expectativa de vida cada 

vez mais aumentada. 

O objetivo desta pesquisa foi descrever os sentimentos vivenciados por mulheres em 

relação à sexualidade no período do climatério a partir de literatura cientifica dos últimos dez 

anos. 

 

 

 

 



METODOS 

 

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de revisão 

bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), por entender que revisão 

da literatura procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em 

artigos. Buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado sobre 

determinado assunto, tema ou problema. Procura auxiliar na compreensão de um problema a 

partir de referências publicadas em documentos. 

A Revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no âmbito da 

Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e publicação dos 

resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam ser úteis na assistência à 

saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica na prática clínica. O principal objetivo 

da revisão integrativa é a integração entre a pesquisa científica e a prática profissional no âmbito 

da atuação profissional onde inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a 

tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES, 2008). 

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos científicos escritos 

nos últimos 10 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando as terminologias cadastradas nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Climatério AND Sexualidade; Sexualidade no 

climatério. 

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa e inglesa, publicados na íntegra e 

disponíveis online, no período de 2008 a 2018. 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao objetivo da 

pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2008. 

Foram encontrados 13 (treze) artigos científicos, selecionados pelos critérios de inclusão 

previamente estabelecidos. Dessa forma, foram encontrados 7 (Sete) na base de dados SCIELO 

e outros 6 (Seis) artigos na Biblioteca Virtual de Saúde. 

Assim, unidos os resultados por similaridade de conteúdo, construiu-se as categorias 

para análise, como apresentadas a seguir: 

 



RESULTADOS  

 

No presente estudo, foram analisados treze (Treze) artigos que atenderam aos critérios 

de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresenta-se um panorama geral dos artigos 

analisados. O quadro 1 representa as especificações dos artigos incluídos no estudo. 

 

Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica  

Título Autores  Ano 
Tipo de 
Estudo 

A vivência da sexualidade por mulheres no 
climatério 

Sheila Milena Pessoa dos 
Santos, Roberta Lima 
Golçalves, Elisângela Braga 
de Azevedo, Ana Karla 
Dantas Pinheiro, Carolina 
Araújo Barbosa, Kamila 
Nóbrega de França Costa 

2014 

Analítico-
descritivo, de 

natureza 
qualitativa 

Climatério: a intensidade dos sintomas e o 
desempenho sexual 

Estela Rodrigues Paiva 
Alves; Aurélio Molina da 
Costa; Simone Maria Muniz 
da Silva Bezerra; Ana 
Marcia Spano Nakano; Ana 
Márcia Tenório de Souza 
Cavalcanti; Maria Djair Dias 

2015 Transversal 

Representações sociais da vida sexual de 
mulheres no climatério atendidas em serviços 
públicos de saúde 

Ivonete Alves de Araújo; 
Ana Beatriz Azevedo 
Queiroz; Maria Aparecida 
Vasconcelos Moura; Lúcia 
Helena Garcia Penna; 

2013 
Qualitativo 
descritivo 

Reflexões sobre a sexualidade durante a 
vivência do climatério 

Roselane Gonçalves; Miriam 
Aparecida Barbosa Merighi; 

2009 
Qualitativo 

fenomenológi
ca 

Climatério e sexualidade: a compreensão dessa 
interface por mulheres assistidas em grupo 

Deíse Moura de Oliveira; 
Maria Cristina Pinto de 
Jesus; Miriam Aparecida 
Barbosa Merighi; 

2008 Qualitativo 

 
Fisioterapia: climatério e menopausa versus 
sexualidade - uma revisão bibliográfica 
 

Thomaz da Cunha 
Figueiredo, Letícia 
Fernandez Frigo 
 

2014 
Revisão 

integrativa  

O processo de viver e ser saudável das mulheres 
no climatério 

Maria de Fátima Mota 
Zampieri; 
Gladys Santos Falcon; 
Celina Maria Araujo 
Tavares; 
Maria de Lourdes Campos 
Hames; 

2009 Qualitativo 



Alcione Leite de Silva; 
Lúcia Takase Gonçalves; 

Influência dos sintomas climatéricos sobre a 
função sexual de mulheres de meia-idade 

Patrícia Uchôa Leitão 
Cabral; Ana Carla Gomes 
Canário; Maria Helena 
Constantino Spyrides; 
Severina Alice da Costa 
Uchôa; José Eleutério Júnior;  
Rose Luce Gomes Amara; 
Ana Katherine da Silveira 
Gonçalves;  

2012 
Descritivo        
transversal 

Abordagem das disfunções sexuais femininas 
 

Lúcia Alves da Silva Lara; 
Ana Carolina Japur de Sá 
Rosa e Silva; Adriana 
Peterson Mariano Salata 
Romão; Flavia Raquel Rosa 
Junqueira 

2008 
Estudo 

descritivo 

Cuidado de enfermagem à sexualidade da 
mulher no climatério: reflexões sob a ótica da 
fenomenologia 

Ângela Roberta Lessa de 
Andrade; Clara Maria 
Silvestre Monteiro de 
Freitas; Isadora Tavares 
Riegert; Hellen Necy de 
Almeida Arruda; Danielle de 
Arruda Costa; Aurélio 
Molina da Costa 

2016 
Fenomenológi

co  

Síndrome climatérica em uma cidade do 
Nordeste brasileiro: um inquérito domiciliar 

Elizabeth Santos de 
Andrade Malheiros; Maria 
Bethânia da Costa Chein; 
Diego Salvador Muniz 
da Silva; Caroline Louise 
Lima Dias; Luiz Gustavo 
Oliveira Brito; Aarão 
Mendes Pinto-Neto; Luciane 
Maria Oliveira Brito 

2014 

 Descritivo e 
exploratório 

de corte 
transversal 

Qualidade de vida no climatério: revisão 
sistemática da literatura 

 

Taila Oliveira Souza Moraes, 
Juliana Lemos Schneid 

2015 
Revisão 

sistemática da 
literatura 

Mulher no Climatério: reflexões sobre desejo 
sexual, beleza e feminilidade 

Cecília Nogueira Valença; 
José Medeiros do 
Nascimento Filho; Raimunda 
Medeiros Germano;  

2010 
Revisão 

bibliográfica 

    
 

 

 

 

 



DISCUSSÃO 

 

Para discussão dos resultados encontrados, este estudo apresenta três categorias e 

quatro subcategorias, conforme a seguir:  

 

 MUDANÇAS FISIOLÓGICAS 

Durante o climatério podem ocorrer mudanças que desencadeiam grandes 

repercussões no bem-estar e na autoestima da mulher, tornando-a mais vulnerável a várias 

sintomatologias, bem como as alterações na sua sexualidade (RODRIGUES et al. 2015). 

Apesar de sofrerem com os vários sinais e sintomas climatéricos, é notável que as 

mulheres nesta transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva desconhecem ou não 

identificam a maior parte das alterações hormonais, fisiológicas e emocionais envolvidas no 

processo de decréscimo da produção hormonal e cessação de ciclos menstruais. Esse 

desconhecimento pode estar associado a outros conflitos socioeconômicos, culturais e 

espirituais que, somados ao período da vida e à individualidade dessas mulheres, agravam seu 

estado físico e emocional. A visão das mulheres sobre si mesmas e no seu relacionamento com 

as pessoas e com o mundo podem ser influenciados pela forma negativa e pela forma que a 

sociedade interpreta o papel da mulher (VALENÇA; NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 

2010). 

O autor supracitado descreve ainda alterações de ordem biológica que culminam em 

alguns sintomas e sinais da síndrome do climatério estes exigem da mulher uma readaptação 

no sentido de compreender a dinâmica de seu corpo nessa fase da vida. Alterações da mucosa 

vaginal, a amenorreia, as cefaleias e os fogachos são exemplos de alterações, variáveis de 

organismo para organismo, existentes em menor ou maior grau por uma singularidade 

biológica, interferindo na vida da mulher e em sua qualidade de vida. 

 No estudo de Santos et al. (2014), embora as mulheres não referissem diretamente a 

responsabilidade do parceiro na redução do interesse nas relações sexuais, a diminuição da 

libido, por parte das mulheres, é uma mudança observada pelos companheiros, sendo aceita por 

aqueles que possuem informações sobre as alterações que ocorrem no período climatério. 

Conforme Oliveira (2008) em sua pesquisa as mudanças sexuais apontadas foram o 

ressecamento vaginal causado pela diminuição do estrogênio, desconforto no momento da 



relação, e a diminuição da libido que coloca a mulher em uma situação também desconfortável 

com relação ao companheiro, muitas vezes gerando repulsa do parceiro.  

Durante o climatério a mulher sofre alterações físicas, biológicas e psicológicas que 

podem repercutir em mudanças na sua vida sexual, destacando a importância dessas mulheres 

serem bem informadas e educadas a respeito desse período. O enfermeiro pode assumir um 

papel fundamental no processo de educação, contribuindo para que estas mulheres 

desagreguem os medos e os tabus existentes na sociedade quando se retrata a sexualidade no 

climatério (RODRIGUES et al. 2015; FIGUEIREDO; FRIGO, 2016). 

Para Figueiredo; Frigo (2012) uma abordagem integrativa é fundamental no 

tratamento da diminuição de libido, da dispareunia ou do vaginismo, que poderão decorrer das 

alterações hormonais advindas desta fase. É de suma importância que haja todos os tipos de 

esclarecimentos com a ajuda de uma equipe multiprofissional para garantir condições para viver 

tranquilamente sob os efeitos dessa mudança critica. 

No estudo de Zampieri et al. (2009) os resultados apontam que as mulheres que 

vivenciam o climatério não dissociam esse momento da questão do envelhecimento, sendo esse 

período ora encarado como ameaça e perda da capacidade reprodutiva, da juventude e 

feminilidade, ora compreendido como oportunidade e possibilidade de renovação e realização.  

Portanto, o ideal da eterna juventude é buscado pela maioria das mulheres, não em 

função de um olhar sobre si mesmas de autocuidado e de respeito ao próprio corpo, mas num 

olhar de perfeição física construído por valores culturais e socioeconômicos. A perda da beleza 

ou do vigor resultante do processo fisiológico de envelhecimento é encarada como vergonhosa 

e degradante. Assim, toda mulher exerceria sua feminilidade na luta desenfreada contra o 

relógio em detrimento da compreensão de seu corpo como instrumento de amor e prazer em 

qualquer momento da vida (VALENÇA; NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 2010). 

MUDANÇAS NA SEXUALIDADE 
 

Nesta categoria o estudo apresenta quatro subcategorias, onde a presença do climatério 

evidencia disfunções significativas na sexualidade conforme a seguir:  

 Desejo sexual 
 

Para Valença; Nascimento Filho; Germano (2010) a mulher climatérica é martirizada 

diante de um forte mito: o da perda indubitável de seu desejo sexual, secundário ao seu processo 

de envelhecimento e da ressignificação de sua sexualidade num período pós-reprodutivo. Assim 



outros fatores também são tidos como constituintes do desejo sexual nesse período da vida, 

como: a vida conjugal, o tipo de companheiro, relações de poder, as manifestações e papéis 

culturais são apenas alguns fatores a serem considerados na tríade casal, sexualidade e 

climatério.  

De semelhante forma Oliveira (2008) também descreve sobre a fragilidades resultantes 

Relações da falta de desejo e do prazer que consequentemente diminuem a qualidade da relação 

e aumentando a distância para uma vivência plena da sexualidade.  

Esse autor ainda destaca a baixa autoestima da mulher nessa fase. Onde o delineamento 

de uma cultura ocidental que exulta a juventude repercute na percepção corporal da mulher 

climatérica e, na vivência da sua sexualidade. Ela se vê, muitas vezes, à margem do padrão de 

beleza bem aceito pela sociedade e, desta forma, não se percebe enquanto objeto de desejo, 

capaz de despertar o interesse do outro.  

Percebe-se, então, que a questão do desejo sexual no climatério não segue uma 

linearidade fácil de ser mensurada. É, contudo, um intrincado emaranhado de fatores: 

biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, tudo isso encarado numa perspectiva histórica. 

Faz-se necessária, no manejo das mulheres que estão sentindo os efeitos dessa síndrome, uma 

abordagem que permita a expressão de todas essas dimensões, com uma terapêutica capaz de 

responder a todas elas (VALENÇA; NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 2010). 

 

Desempenho sexual 

 

          Nesta subcategoria o desempenho sexual é descrito pelos autores como resultado de 

menos intensidade nos sintomas do climatério. Assim os resultados apresentados no estudo de 

Rodrigues et al. (2015) possibilitam levantar hipóteses de que a prática da atividade física pode 

estar associada com uma menor intensidade dos sintomas do climatério e padrões de 

desempenho sexuais mais elevados podendo variar de regular a bom/excelente.  

O estudo ainda traz que os sintomas do climatério classificados como de intensidade 

leve estiveram associados a um melhor padrão de desempenho sexual considerado 

bom/excelente, presumindo-se que as alterações no padrão de desempenho sexual das mulheres 

no climatério têm uma forte relação com a intensidade destes sintomas.  

Sendo assim a farmacoterapia para disfunção sexual feminina é bastante restrita. A 

reposição estrogênica local melhora as queixas genitais em mulheres climatéricas, com impacto 

positivo na resposta sexual, e a racionalidade da terapia androgênica ainda não está estabelecida 

(LARA et al. 2008). 



Prazer sexual  

 

Nesta subcategoria o prazer sexual é descrito por Gonçalves; Barbosa (2009) como 

sendo uma imbricação do outro em nós, de nós no outro, pode-se configurar vínculo que vai 

além do relacionar-se usual e que se caracteriza pela necessidade de satisfação do prazer sexual. 

Necessidade latente em todos os indivíduos e em alguns momentos da vida, diante das 

fragilidades do corpo físico e das relações interpessoais que ao se encontrar limitada, o 

indivíduo pode desejar se esquivar do relacionamento afetivo/sexual.  

Para o autor o exercício do prazer se vincula à relação que se tem com o próprio corpo, 

com o outro e com o mundo. Assim, exercitar a sexualidade não é ter vida sexual ativa somente, 

é se encontrar consigo mesmo, é se sentir acompanhado, é ter o outro como presença viva, 

atuante, como ser-com-o-outro num ambiente afetuoso. Se assim for, as limitações físicas não 

serão entraves para o prazer de estar junto com o outro. E ainda, o autor descreve em seu estudo 

o relato de uma participante da pesquisa onde sua fala desvela que o corpo é objeto de prazer e 

que, no exercício do prazer, também é possível que o Ser sinta a importância do outro para si. 

Mas o que o difere dos outros animais é que a satisfação desse prazer não se encerra com o 

orgasmo. A vida sexual não pode ser circunscrita a um aparelho orgânico e não é pela vida 

sexual que se compreende a existência. O que dá sentido à vida é a possibilidade do 

compartilhar vivências, emoções, prazeres, alegrias e tristezas. 

Compreende-se que a mulher climatérica continua a sentir prazer, seu corpo continua 

erótico e erotizável, não devendo deixar de manifestar seu amor e sexualidade (VALENÇA; 

NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 2010). 

Por outro lado, quanto à realização do prazer sexual, no caso da mulher climatérica, é 

importante lembrar que não é só no seu corpo que as limitações se fazem sentir. No que se 

refere ao seu parceiro sexual, não se pode desconsiderar as suas condições físicas, pois, em 

geral, o homem encontra-se numa faixa etária em que os distúrbios da virilidade também são 

incidentes e, muitas vezes, justificados por algumas doenças crônico-degenerativas das quais é 

portador. Outro fato é que a sexualidade feminina sempre esteve envolvida em mitos e tabus 

que ficam registrados no inconsciente coletivo, e por manter-se envolta em mistérios, pecados 

e preconceitos, dificulta o vivenciar da mesma (GONÇALVES; BARBOSA, 2009). 

 

 

 



Vivência da sexualidade 
 

Esta subcategoria trata a vivencia da sexualidade sendo esta possível de ser vivida de 

forma saudável de satisfação do prazer mútuo estiver vinculado ao afeto e ao desejo de estar 

com o outro (GONÇALVES; BARBOSA, 2009). 

Para o autor outro fato é que a sexualidade feminina sempre esteve envolvida em mitos 

e tabus que ficam registrados no inconsciente coletivo, e por manter-se envolta em mistérios, 

pecados e preconceitos, dificulta o vivenciar da mesma além de que influencia na compreensão 

das múltiplas possibilidades do relacionamento. 

A humanização no cuidado de enfermagem às mulheres que vivenciam dificuldades 

relacionadas à sua sexualidade, como essência do “ser” mulher, e da prática sexual pelas 

alterações características da fisiologia específica da fase vivida, requer o acolhimento dessa 

mulher para que haja resolutividade nas respostas às suas necessidades. E esse é um campo 

onde é necessário mais avanço, visto que a sexualidade no climatério ainda não é uma área 

muito confortável aos enfermeiros que trabalham diretamente com a atenção primária. Estudos 

mostram que o despreparo na formação acadêmica requer reformulação da grade curricular e 

melhor embasamento dos enfermeiros na assistência à sexualidade (ANDRADE et al. 2016). 

Neste estudo de Santos et al. (2014) a análise dos dados revelou que não há diferenças 

significativas nos relatos que indiquem um padrão de respostas distinto a partir do perfil da 

mulher. Esse dado indica que a vivência da sexualidade está relacionada a fatores que 

ultrapassam os aspectos geracionais e sociodemográficos, estando mais relacionados aos 

aspectos culturais. 

Entretanto, há que se pensar que alguns fatores podem ser condicionantes desse 

comportamento de aversão, principalmente aqueles que se concentram no imaginário e no 

psiquismo feminino. Isso resulta em uma situação de bloqueio psicológico para a vivência da 

relação sexual, com possibilidades de evolução, se forem alimentados (OLIVEIRA, et al. 2008). 

Os autores ainda descrevem em seu estudo mudanças na vivência da sexualidade 

conforme relatos das mulheres onde mencionaram modificações significativas nesse âmbito. 

Estas alterações sexuais são consideradas incômodas, visto que repercutem na sua relação com 

o parceiro e consigo mesma. 

Na pesquisa de Alves de Araújo et al. (2013) resultados apontaram que a vida sexual da 

mulher no climatério ancorou-se nos estereótipos femininos de uma formação cultural 

conservadora, em que o sexo e o amor devem caminhar juntos, como algo indissociável e 

dependente um do outro. 



 

NECESSIDADE DE QUALIDADE DE VIDA  
 

Nesta categoria o estudo apresenta a necessidade de manter uma qualidade de vida que 

contribui para uma redução na intensidade dos sintomas, conferindo as mulheres satisfação e 

bem-estar conforme a seguir: 

Segundo Malheiros et al. (2014) este estudo tem como perspectiva a melhoria na 

qualidade de vida e o fortalecimento para a senilidade, pois a assistência à mulher climatérica 

é algo diferencial e imprescindível para o cuidado com a saúde feminina mundial, que 

envelhece continuamente. Entender os multifatores que rodeiam essa população e a realidade 

em que vivem é fundamental. Diante da escassez de estudos sobre o tema desta pesquisa na 

literatura nacional e internacional, os resultados deste estudo permitirão antever subsídios para 

as políticas públicas voltadas para a saúde da população aqui retratada, no sentido de minimizar 

a sintomatologia. 

Para Gonçalves; Barbosa (2009), no ciclo biológico das mulheres, tudo o que elas 

reconhecem sobre si é desvelado por meio da experiência no mundo, mediante os vários estudos 

atribuídos a sexualidade e a qualidade de vida no climatério.   

 Conforme descreve Rodrigues (2015) a intensidade dos sintomas do climatério pode 

afetar a sexualidade, a resposta sexual ou o padrão de desempenho sexual da mulher neste 

período. A prática de atividade física pode estar associada à menor intensidade dos sintomas do 

climatério e maior padrão de desempenho sexual.  

O aumento da expectativa de vida e seu impacto sobre a saúde da população feminina 

tornam imperiosa a necessidade de adoção de medidas com vistas à obtenção de melhor 

qualidade de vida durante e após o climatério. Portanto, é imprescindível que essas mulheres 

tenham acesso à informação em saúde, para uma melhor compreensão das mudanças do período 

de climatério e menopausa, e sejam capazes de contemplar tais fases como integrantes de seus 

ciclos de vida e não como sinônimos de velhice, improdutividade e fim da sexualidade 

(VALENÇA; NASCIMENTO FILHO; GERMANO, 2010). 

Segundo o autor supracitado, o diálogo entre os profissionais da área de saúde e as 

mulheres pode contribuir bastante para a melhoria da qualidade de vida e saúde no climatério, 

por permitir a troca de conhecimentos, saberes e experiências na busca de uma assistência 

integral, individualizada e humanizada.  



Para Andrade et al. (2016) vale lembrar que a sexualidade é um dos pilares da qualidade 

de vida e fator indispensável para manutenção da interação social e criação de vínculos. 

Portanto, é preciso ajudá-las, fortalecê-las, empoderando-as para que passem por essa fase de 

suas vidas com a maior naturalidade possível.  

 É reconhecido que os sintomas climatéricos influenciam a qualidade de vida das 

mulheres e, sendo a satisfação sexual um importante marcador de bem-estar, ao afetar a 

sexualidade, comprometem indiretamente a qualidade de vida das mulheres, sendo necessário 

enfatizar ações educativas, e o incentivo a atividades físicas para que tenham uma vida mais 

saudável (CABRAL et al. 2012; FONSECA, et al. 2015) 

Em seu estudo Zampieri et al. (2009) reforça que, ao longo de seu processo de viver, as 

mulheres buscam fortalecer sua autoestima e suas singularidades, afirmando-se como mulheres. 

Na interação com outros em seu cotidiano, se revelam, amam, sofrem, são felizes e se 

transformam. O relacionamento conjugal revelou-se um fator importante para o viver saudável, 

sendo essencial para o processo de socialização da mulher, formação de sua identidade e 

sentimento de pertença a um grupo social. Para as mulheres, a busca da autonomia e dos direitos 

tem sido primordial para fortalecer o papel social da mulher, a vivência plena da cidadania e a 

visibilidade da mulher na sociedade.  

É importante destacar que a intensidade da sintomatologia é diretamente relacionada as 

suas condições de vida previas, o meio social em que estão inseridas, a renda familiar e as 

relações familiares e afetivas, já que essas situações estão vinculadas ao sofrimento psíquico 

nesta fase (MORAES et al. 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A proposta de buscar evidencias na literatura afim de conhecer sentimentos vivenciados 

por mulheres em relação a sexualidade no período do climatério, objetivou promover um maior 

conhecimento sobre o assunto, visando proporcionar por meio da informação, melhorias nos 

serviços de saúde prestados a essa clientela. 

As considerações desses estudos apontam para a necessidade de compreensão do 

climatério em uma dimensão ampliada e enquanto estado natural do ciclo vital feminino, 

havendo urgência na reorganização dos serviços de saúde para a atenção dessas mulheres, no 

sentido da implementação de estratégias diferenciadas, que as atendem não somente na 

expressão de alguma sintomatologia vivenciada. Essa atuação pode ser oferecida por ações 

educativas, individuais e coletiva.  

Entendemos que as mulheres vivenciam, no climatério, mudanças biológicas associadas 

a fatores psicológicos e sociais, sem identificarem que esses transtornos decorrem da falência 

ovariana e da desestabilização hormonal que leva à menopausa. A desinformação e o 

desconhecimento destes aspectos podem levar as mulheres a não tomarem os cuidados 

necessários com sua saúde nesta fase da vida, seja no que se refere ao acompanhamento 

ginecológico sistemático, a pratica de hábitos de vida saudáveis, como também diminui a 

possibilidade  que elas tenham concepções mais positivas sobre o climatério e a menopausa. 

Consideramos que a Enfermagem precisa estar mais atenta para atuar junto às mulheres 

em crise e desenvolver ações que visem à apropriação do conhecimento e do bem-estar, bem 

como o desenvolvimento pessoal, para que possam usar mecanismos de enfrentamento eficazes 

a fim de superar as modificações e os conflitos causados pelo climatério. Promover a saúde 

implica conhecer como as famílias podem ajudá-las através de ações educativas que conduzem 

à segurança, ao equilíbrio emocional, à participação social e à tomada de decisão responsável e 

consciente. 

O processo de envelhecer não é um evento pontual, mas sequencial e contínuo, a partir 

do nascimento, que, como as demais fases da vida, precisam ser compreendidas 

existencialmente, assumidas por todos nós. Dessa forma, compreender a vivência das mulheres 

no climatério para nortear os profissionais envolvidos, abre assim novos horizontes para a 

assistência a essas mulheres em programas de atenção à saúde e promoção da qualidade de vida. 
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