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Introdução: A mulher no climatério sofre as modificações da passagem do período reprodutivo para o não reprodutivo. 

Estas modificações somadas ao envelhecimento podem impactar a função sexual. Este é um pilar importante para a 

qualidade de vida assim como para a saúde global.

Objetivo: Investigar a associação entre saúde global e o risco de disfunção sexual em mulheres sexualmente ativas 

durante e após o climatério.

Métodos: Foram analisados dados do Inquérito de Saúde da Mulher de Uberaba – MG (ISA-Mulher), aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE nº 1826/2010. Estudo transversal de base populacional que investigou as 

condições de vida e de saúde de amostra probabilística de mulheres com idade igual ou superior a 18 anos. Do total de 

mulheres (n=1557), foram incluídas nessa análise 56,8% (n=884) que relataram serem sexualmente ativas. Destas, 

43,9% (381) que tinham 45 anos ou mais foram consideradas como estando no climatério ou pós-climatério 

correspondendo à amostra final. O risco de disfunção sexual foi indicado pelo Quociente Sexual - versão feminina, que 

contém 10 itens escalares para os quais as participantes respondiam sobre a frequência com a qual vivenciaram cada 

disfunção. O escore variou entre 0 e 100, sendo o maior o escore correspondente a melhor desempenho sexual. As 

mulheres cujo escore foi menor que 60 foram classificadas no grupo de risco para disfunção sexual. Foram calculadas 

medidas descritivas (média e porcentagem) e o teste qui-quadrado de Pearson, considerando alfa de 5%. 

Resultados: Na amostra de 381 participantes, a média de idade foi 55,04 (DP: 7,21), 18,1% relataram estar insatisfeita 

ou muito insatisfeita com a saúde e 38,3% foram classificadas com risco para disfunção sexual. A proporção de 

mulheres com pior percepção de saúde global foi significantemente maior entre as classificadas com risco quando 

comparadas com as mulheres sem risco para disfunção sexual (p<0,001). 

Conclusão: Os resultados mostram que a pior percepção de saúde global está associada com risco para disfunção 

sexual, sugerindo que a qualidade de vida de mulheres no climatério e pós-climatério pode ser influenciada pela 

sexualidade.
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