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Introdução. O climatério é um período de transição no ciclo de vida da mulher, marcado por alterações metabólicas, 
psicológicas ou sociais, sendo caracterizado pela deficiência de hormônios sexuais. Este período traz repercussões 
negativas na sexualidade, porém este impacto varia entre pessoas e países, devido influência de fatores biológicos e 
socioculturais. A sexualidade é um dos aspectos da qualidade de vida das mulheres, influenciando no bem-estar físico, 
psicológico e social. Assim, a avalição da função sexual da mulher no climatério merece grande atenção. Objetivos. 
Avaliar a relação entre a sintomatologia climatérica e a função sexual. Método. Estudo observacional, transversal, rea-
lizado na Maternidade-Escola Januário Cicco, em Natal-RN composto por 158 mulheres climatéricas. As participantes 
responderam a uma ficha de avaliação contendo identificação, história ginecológica e obstétrica e dois instrumentos 
validados para uso no Brasil: o índice Menopausal de Blatt-kupperman (IMBK) e o Female Sexual Function Index 
(FSFI). No IMBK, os sintomas da escala síndrome climatérica (sintomas vasomotores, insônia, parestesia, nervosismo, 
depressão, vertigem, fraqueza, artralgia e/ou mialgia, cefaléia, palpitação e zumbidos) recebem valores numéricos de 
acordo com a intensidade. Ao escore geral é atribuída a sintomatologia climatérica leve (somatório dos valores até 19), 
moderada (entre 20 e 35) e grave (maior que 35). O FSFI possui 19 questões divididas em cinco domínios da resposta 
sexual. A pontuação final é obtida pela soma dos escores ponderados de cada domínio. As informações coletadas foram 
tabuladas e analisadas no programa IMB SPSS (versão 20.0) para Windows. As variáveis foram descritas por meio de 
média e desvio-padrão. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi realizado para verificar a normalidade dos dados. O teste 
de Kruskall-Wallis foi utilizado para a análise da relação entre o IMBK e o FSFI, considerando um nível de significância 
de p<0.05. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
sob o número de parecer 1.053.701. Resultados. A média de idade foi de 54 (±7,11) anos. A média do número 
de gestações foi de 3,29 (±2,43), do tempo de menopausa foi de 8,80 (±8,21) anos, da idade do início da atividade 
sexual de 19,3 (±4,22) anos. A média dos escores do IMBK foi de 16,88 (±11,03) e do FSFI de 15,61 (±12,67). Houve 
relação estatisticamente significativa entre a intensidade da sintomatologia climatérica e a função sexual (p=0.007). 
Conclusão. Os resultados demostram que a sintomatologia climatérica influencia negativamente na função sexual. 
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