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Introdução: Com o aumento da expectativa de vida feminina, estima-se que a mulher
passe cerca de um terço de suas vidas após a menopausa, o que denota a importância
de uma maior atenção em saúde pública à mulher que vivencia o climatério. O
climatério compreende uma etapa da vida da mulher caracterizada pela passagem da
fase reprodutiva para a não reprodutiva, sendo marcada por um evento importante: a
menopausa. Percebe-se nesta fase, a diminuição do estrógeno circulante, o que pode
causar modificações do aparelho genitourinário e influenciar na resposta sexual da
mulher. No entanto, a história de vida pessoal, seu relacionamento afetivo com o
companheiro, o contexto na qual a mulher está inserida, assim como situações prévias
ao surgimento da menopausa também podem influenciar no exercício da sexualidade.
Transformações de ordem biológica e psíquica acontecem concomitantemente às
alterações hormonais e a forma como a mulher vivenciará sua sexualidade, será
influenciada pelo meio em que ela está inserida. Algumas culturas que tanto valorizam
a beleza física centrada na jovialidade favorecem a concepção errônea de que à medida
que o corpo envelhece o exercício da sexualidade se finda. O que se percebe é que a
sexualidade da mulher durante o climatério, ainda nos dias de hoje, é rodeada de
muitos mitos, tabus e preconceitos e pelo fato de, atualmente, a sexualidade ser
reconhecida como um dos pilares da qualidade de vida da pessoa, é importante
identificar as condições que requerem maior atenção para serem abordadas junto a este
grupo, discutindo medidas a serem implementadas por profissionais da saúde a fim de
se alcançar a integralidade da assistência à mulher. Objetivo: Analisar como as
mulheres vivenciam sua sexualidade após a menopausa; identificar fatores que podem
interferir no exercício de sua sexualidade, possíveis dificuldades e/ou necessidades
sexuais e conhecer como estas lidam frente às alterações que surgem nesta fase.
Conclusão: A vivência da sexualidade após a menopausa é influenciada pelo contexto
social no qual a mulher está inserida, o que pode fazer com que seja positiva ou
negativa. Embora muitas vezes apresentem queixas de ressecamento vaginal e perda
do interesse sexual, problemas no relacionamento conjugal podem interferir na sua
sexualidade.
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