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INTRODUÇÃO 

 

Climatério é uma fase da evolução biológica da mulher, em que ocorre o processo de transição entre o 

período reprodutivo e o não reprodutivo
1
.  A Organização Mundial de Saúde reconhece a sexualidade como um dos 

pilares da qualidade de vida que é garantido ao ser humano, o direito sexual, e o define como um estado de bem-estar 

físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade. Objetivo primário do sexo, a reprodução, o que pode se 

refletir no exercício da sexualidade. Assim, eventuais sentimentos de culpa em relação aos impulsos sexuais poderiam 

explicar a maior prevalência de disfunções sexuais no período pós-menopausa
2
.  

Assim, o objetivo do estudo foi analisar o conhecimento das mulheres sobre os impactos provocados pelo 

climatério em sua sexualidade e as mudanças ocorridas nessa fase.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa de campo, de caráter exploratório e de natureza qualitativa. 

O cenário do estudo foi uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Juramento/ MG. A UBS de 

Juramento possui 989 mulheres cadastradas, dessas 112 estão na faixa etária de 40 a 50 anos, constituindo assim a 

população do estudo. Os sujeitos do estudo foram 08 mulheres, usuárias da UBS, com faixa etária entre 40 a 50 anos. A 

seleção foi realizada de forma aleatória. 

Para a coleta dos dados optou-se pela entrevista semi-estruturada utilizando um roteiro elaborado pelas 

autoras.  As análises das falas foram categorizadas em “Conhecimento sobre o climatério”, “a influência do climatério 

na sexualidade” e “assistência de saúde no climatério”. 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de 

Minas (Funorte), sob parecer nº 01686/11. Os nomes das mulheres foram codificados por M1, M2, M3, M4, M5, M6, 

M7 e M8. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As 08 mulheres participantes da pesquisa encontravam na faixa etária 41 a 50 anos; dentre elas, 07 

casadas e/ou vivem com companheiro e 01 viúva que se encontrava sem nenhum relacionamento amoroso no momento. 

Vale ressaltar que a maioria das participantes tem apenas o ensino fundamental, apenas 01 possui curso superior. A 

maioria exerce atividade remunerada, apenas 01participante declarou ser “do lar”. Todas as participantes têm filhos e 05 

mulheres encontram-se na menopausa. 

 

Conhecimentos sobre o climatério 

O climatério é definido pela Organização Mundial de Saúde como uma fase biológica da vida e não um 

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

Verificou-se que a maioria das participantes desconhece o que é climatério, o mesmo é relacionado e confundido com 

menopausa ou “passagem de idade”. Conforme evidenciado pelas participantes a seguir:  

 

“Eu já vi falar que é a mesma coisa de menopausa.” (M-5)  

“Eu acho que o climatério é a chegada da mulher aos 45 anos.” (M-6)  

“Acho que climatério é a idade  em que a mulher chega e ela vai parar de menstruar.”(M-

3)  

 

As participantes expressam algum tipo de confusão sobre o que é “Climatério” julgando se tratar de uma 

terminologia técnica nem sempre compreendida por elas. Usam os termos climatério, menopausa ou “passagem de 

idade”, como sinônimos ou não nominam essa fase do ciclo vital feminino
3
.  

 

 

 

 



 

 

 

___________________ 
Aprovado Pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte), sob parecer nº 01686/11. 
Influência do climatério na sexualidade 

Ao serem abordadas sobre a interferência da sexualidade na fase do climatério, observou-se que as 

participantes demonstraram constrangimento, timidez e insatisfação. Que era representado por expressões negativas e 

alteração no tom de voz. Diante disto, vemos repostas curtas e sem maiores esclarecimentos e justificativas. É o que se 

pode evidenciar nas falas que se seguem: 

 

“Ainda não percebi nada.” (M-2 e M-8) 

 

Além das manifestações de insatisfação sobre o assunto, as declarações sempre vêm acompanhadas de 

expressões negativas que demonstram muito bem que se tratava de alguma coisa sobre a qual não se devia falar
4
. 

O que se pôde observar no presente estudo foram às mudanças sexuais comumente apresentadas pelas 

participantes como a perda da libido e o ressecamento vaginal seguido da dispaurenia. Isso pôde ser observado nos 

seguintes relatos.     

 

 “Tive sim. Ah!... a gente perde a vontade, sente dor... um tanto de coisa.” (M-6) 

“Eu não sei se é isso, mais de uns tempos pra cá, eu tô muito fria com meu marido. 

Quando vou ter relação com ele eu sinto muita dor, parece que tá ressecado, né?!” (M-1)                                   

 

O desinteresse sexual apresentado pela mulher tem na diminuição da libido sua principal justificativa, as 

alterações como depressão, irritabilidade, insegurança e insatisfação também estão presentes
5
. 

Quando se fez perguntas se o climatério teve interferência na sexualidade, percebe-se que as mulheres 

mostram-se constrangidas e com certo preconceito em expressar suas respostas, como são mostradas a seguir:  

  

“Não, continua a mesma coisa.” (M-3, M-4 e M-5). 

 

Algumas mulheres não referem problemas de ordem sexual na fase do climatério e sentem-se, inclusive, 

mais maduras e livres para a vivência da sua sexualidade. A explicação para tal afirmação baseia-se fundamentalmente, 

na maneira que vivenciam a sexualidade no decorrer de toda a vida, bem como nas relações positiva que estabelecem 

com seus parceiros
6
. 

 

Assistência à saúde no climatério 

Verifica-se entre as participantes que apenas uma buscou o serviço de saúde nesta fase da vida, outras 

justificam a não procura devido à timidez em abordar este assunto. 

 

“Não, tinha vergonha.” (M-4) 

“Tenho vergonha de falar dessas coisas, mais qualquer hora eu vou lá.” (M-1) 

 

A limitação das mulheres em expor verbalmente suas respostas ficava em detrimento da timidez, que era 

um reflexo de uma vivência permeada por valores morais e religiosos muito rígidos que impregnavam de medo e 

vergonha sua sexualidade
7
. 

Nota-se que a maioria das mulheres não procura o serviço de saúde para auxílio relacionado ao 

climatério, mas somente quando estão doentes e não como forma de prevenção.  

 

 “Não, eu não acho que tive necessidade ainda.” (M-5) 

“Não, por enquanto eu não procurei não, eu não tô sentindo muita coisa.”  (M-3) 

                                                                     

Muitas mulheres influenciadas por crenças populares buscam alívio nos sintomas experimentados por elas 

na medicina natural, usando chás, garrafadas e etc. O uso de medicamentos naturais à base de ervas acontece 

indiscriminadamente, sem qualquer acompanhamento. O que se pode observar nas falas das mulheres entrevistadas é 

que elas reconhecem que deveriam procurar o serviço de saúde, mas só o fazem quando não encontram uma forma de 

alivio nas ervas. Conforme elucidado por algumas das entrevistadas: 

 



 

 

 

“Não procurei o serviço de saúde, mas tô tomando chá de folha de amora e quando eu 

tomo sinto a melhora logo logo. Eu só procuro o serviço de saúde quando eu não to 

agüentando mais, mais o calor ainda dá pra agüentar...(risos).” (M-2). 

 

A Organização Mundial de Saúde vem reconhecendo algumas destas alternativas, visto que, as terapias 

complementares e alternativas têm tido busca crescente para aliviar os sintomas
8
. 

As demais não buscam assistência nos serviços de saúde alegando que os mesmo não oferecem a devida 

assistência. Conforme citado abaixo: 

 

 “Não procurei porque acho que a assistência nessa parte ainda é muito fraca, porque eu 

vejo que o pessoal da saúde não tem muito tempo pra isso não.” (M-8) 

 

O climatério refere-se a uma fase natural da vida da mulher e representa o fim do ciclo reprodutivo, mas 

não da vida. Esta fase é acompanhada de manifestações clínicas que podem alterar o ritmo e a qualidade de vida destas 

mulheres, porém são passageiras, e se a mulher tiver um bom conhecimento acerca desse processo e de seu próprio 

corpo, essa parte pode passar quase que despercebida. Porém, são poucas as mulheres que estão informadas e buscam 

novos conhecimentos e se preparam para a chegada do climatério. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante este estudo verifica-se que a maioria das participantes desconhece o que é climatério, o mesmo 

é relacionado e confundido com menopausa ou “passagem de idade”. Ao serem abordadas sobre a interferência da 

sexualidade na fase do climatério, observou-se que algumas das participantes demonstraram constrangimento, timidez e 

insatisfação. Pôde-se perceber-se que a assistência à saúde da mulher refere-se apenas a realização do PCCU, pré-natal 

e planejamento familiar, não levando em consideração as demais fases da vida, não abordando assim a fase do 

climatério.  
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