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INTRODUÇÃO 
Com o aumento da expectativa de vida das 
mulheres brasileiras, eleva-se também o número 
das que estão no período climatérico. Dentre os 
aspectos dessa fase, talvez o menos estudado no 
Brasil seja a sexualidade. Na região 
metropolitana de Chapecó, são escassos os 
estudos com enfoque sobre o assunto.  
 
OBJETIVO 
Avaliar a sexualidade de mulheres na pós-
menopausa residentes no município de Chapecó.  
 

MÉTODOS 
Estudo transversal, observacional e descritivo, 
com 51 mulheres na pós-menopausa não 
usuárias de terapia de reposição hormonal (TH) 
e 7 usuárias. O questionário utilizado foi o 
Quociente Sexual - Versão Feminina (QS-F), 
dividido em 5 domínios, correspondentes à 
desejo, preliminares, excitação, orgasmo e 
dispareunia. Foram incluídas: mulheres em 
menopausa de origem natural ou cirúrgica, neste 
último grupo apenas as submetidas à 
histerectomia com ooforectomia bilateral.  



No grupo das usuárias de TH, admitiu-se uso 
oral de estrogênio isolado ou associado à 
progesterona. Foram excluídas: mulheres com 
menos de 12 meses consecutivos de amenorreia 
idade menor de 40 anos, mulheres que não 
tiveram relação sexual nos últimos 6 meses, que 
não preencheram todo o questionário e que não 
assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido.  
 
RESULTADOS 
A média de idade atual do grupo das não 
usuárias foi de 61,8 + 6,40 anos e das usuárias 
foi de 57,85 + 5,72 anos. Notou-se que 41,7% 
das mulheres não apresentaram vida sexual 
ativa. Dentre os domínios, a excitação teve a 
pior pontuação para o grupo das usuárias de TH 
e o que obteve o melhor resultado foi as 
preliminares. Quanto ao grupo das não usuárias, 
a maioria não referiu dispareunia, sendo a 
melhor avaliada, seguida das preliminares, 
sobressaindo em ambas a resposta bom a 
excelente. Das não usuárias, o resultado mais 
encontrado para a avaliação global foi regular a 
bom (33,3%), que também foi o mais prevalente 

entre as usuárias (28,6%), juntamente com 
desfavorável a regular que obteve mesma 
porcentagem para este grupo.  
 
DISCUSSÃO 
Outros estudos que utilizam o QS-F, como o de 
Polizer e Alves (2009), obtiveram 64,9 anos 
como média de idade, que se assemelha ao 
presente estudo (61,8 anos). Ambos diferem-se 
da média encontrada por Albuquerque (2012) 
de 48,25 anos, visto que essas são mulheres 
climatéricas que não necessariamente tenham 
entrado na menopausa. A taxa de exclusão 
por falta de relação sexual (41,7%) foi 
semelhante ao valor de 40% encontrado por 
Blumel et al (2004) para mulheres também na 
meia idade, no entanto foi inferior aos 53,5% 
do estudo de Badran et al (2007) que 
entrevistou mulheres no climatério ou 
menopausa entre 29 e 77 anos, com média de 
56,62 anos. Segundo estudo de Abdo (2004), 
8,2% de todas as mulheres brasileiras se 
queixam de completa ausência de desejo 
sexual; 26,2% não alcançam o orgasmo; 



26,6% têm problema de excitação e 17,8% 
sentem dispareunia. Quanto ao presente estudo, 
para as usuárias de TH, 85,7% apresentaram 
baixa dispareunia e para o grupo de não 
usuárias, 70%. Todas as usuárias relataram a 
excitação como nula a ruim. Referente ao 
orgasmo não se obteve padrão de resposta, assim 
como para o desejo e para a excitação das não 
usuárias. Relacionado às preliminares, todas as 
usuárias de TH referiram sempre ou a maioria 
das vezes sentirem-se estimuladas a continuar a 
relação sexual com carícias, beijos, abraços e 
afagos, ao passo que 60,7% do grupo das não 
usuárias mencionaram a mesma resposta. Peres e 
Pinto (2012) encontraram que 53,4% das 
m e n o p a u s á t i c a s s e m p r e r e s p o n d e m 
positivamente às preliminares. Analisando o 
resultado global do QS-F, referente ao grupo das 
não usuárias de TH, a resposta que prevaleceu 
foi de regular a bom (33,3%), mesmo resultado 
obtido no estudo de Polizer e Alves (2009) 
(34,2%), assim como para Albuquerque (2012) 
de 43,75%. A segunda opção mais presente foi 
ruim a desfavorável (25,5%), que difere de 
Albuquerque (2012) e de Polizer e Alves (2009), 

os quais encontraram para essa posição a opção 
excelente a bom com resultados de 37,5% e 29% 
respectivamente. 
 
CONCLUSÕES 
Apesar da dificuldade de analisar o grupo das 
usuárias devido ao pequeno número de 
mulheres, o que se destacou positivamente 
foram as preliminares, enquanto que no grupo 
das não usuárias foi a ausência de dispareunia. 
Embora grande quantidade de mulheres não 
manifestasse vida sexual ativa, as que 
apresentaram obtiveram uma boa pontuação 
geral no QS-F. 
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