Faculdade de Medicina de Itajubá

ARTIGO ORIGINAL

Estudo da disfunção sexual em pacientes pré menopausadas e menopausadas
em um hospital no sul de Minas Gerais
Study of sexual dysfunction in premenopausal and menopausal patients in a hospital
in the south of Minas Gerais

Brenda Ribeiro Vilela Rosa 1, Iorlanda Cristina Ferreira 1, Tatiane Lima Medina
Lamoglia 2
1

Acadêmica do 6º ano da Faculdade de Medicina de Itajubá

2

Professora da Faculdade de Medicina de Itajubá

Contato:

Brenda Ribeiro
brendarvr@yahoo.com.br

Estudo da disfunção sexual em pacientes pré menopausadas e menopausadas
em um Hospital no sul de Minas Gerais

Resumo
Introdução: A disfunção sexual feminina é um transtorno multidimensional e
multicausal, que está relacionado ao processo de envelhecimento e interação de
determinantes biológicos e psicológicos. Apresenta forte impacto na qualidade de vida
e nas relações interpessoais, afetando 20% da população feminina. Com a variação
hormonal determinada na pré menopausa e na menopausa, há um aumento dessa
incidência para 75%. Objetivo: Quantificar e caracterizar a amostra de pacientes com
idade entre 40 e 65 anos de idade que foram atendidas no ambulatório do Hospital
das Clínicas de Itajubá em 2017, quanto à sintomas referidos de disfunção sexual,
sintomas associados, assim como características sociodemográficas - tais como etnia,
idade, profissão, estado civil, etc. Métodos: Este estudo foi de caráter retrospectivo
descritivo/quantitativo e de corte transversal, realizado no Hospital das Clínicas de
Itajubá. Foram revisados todos os prontuários das pacientes menopausadas e pré
menopausadas, com queixas de disfunção sexual atendidas durante o ano de 2017.
Os dados foram armazenados e tabelados através do programa Microsoft Excel e
avaliados quanto a existência de correlação estatisticamente significativa entre as
variáveis, permitindo nível de significância. Resultados: A amostra foi constituída de
395 mulheres, e destas, 43,32% relataram dispareunia, 41,51% queixaram de
diminuição da libido e 29,87% possuíam redução da lubrificação vaginal. Demais
fatores também obtiveram tanto fator de influência quanto fator de prevalência.
Conclusão: Devido à alta frequência da disfunção sexual no grupo pesquisado além
de seus vários fatores influenciadores, faz se necessário um maior questionamento
nesse momento da consulta ginecológica, visto o impacto na qualidade de vida e
saúde da paciente.
Palavras-chave: Disfunção Sexual; Menopausa; Climatério; Sexo.

Study of sexual dysfunction in premenopausal and menopausal patients at a
Hospital in the south of Minas Gerais

Abstract:
Introduction: The female sexual dysfunction is a multidimensional and multicausal
disorder, which is related to the aging process and the interation of biological and
psychological determinants. It presents strong impact in life quality and interpersonal
relations, affecting 20% of the female population. With the hormonal variation
determined in premenopausal and in menopause, there is an increase of this incidence
from 75%. Objective: Thus, the study aims to quantify and caracterize the sample of
patient with age from 40 to 65 years old who were attended in Hospital of the Clinics
of Itajubá in 2017, regarding sympthoms reffered to sexual disfunction, associated
sympthoms, as well as sociodemographic characteristics – such as ethnicity, age,
profession, marital status, etc. Methods: This retrospective descriptive/quantitative
cross-sectional study was carried out at Hospital of the Clinics of Itajubá. All medical
records from premenopausal and menopausal patients which complaints of sexual
disfunction attended during the year of 2017 were reviewed. The data were stored and
tabulated through the Microsoft Excel software and evaluated for the existence of the
significant statistically correlation among the variables, allowing level of significance.
Results: The sample consisted of 395 women, and of these, 43.32% reported
dyspareunia, 41.51% complained of decreased libido and 29.87% had reduced vaginal
lubrication. Other factors also had both a factor of influence and a prevalence factor.
Conclusion: Due to the high frequency of sexual dysfunction in the studied group,
besides its various influencing factors, it is necessary to invest more in this moment of
the gynecological consultation, considering the impact on the patient’s quality of life
and health.
Key-Words: Sexual disfunction, Menopause, Climacteric, Sex.

Introdução

Na vida das mulheres existem marcos concretos e definitivos que sinalizam
diferentes fases ou passagens de sua vida: a menarca, o período fértil, o período pré
menopausal, a menopausa e o climatério.
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A perimenopausa é considerada um período de transição, caracterizado pela
irregularidade dos ciclos menstruais e presença de sintomatologia (mudanças de
humor, distúrbios do sono, ressecamento vaginal, etc). 2 A menopausa, é o marco da
interrupção permanente da menstruação: pode ocorrer naturalmente ou de forma
artificial, após procedimentos clínicos ou cirúrgicos que levem à parada da produção
hormonal ovariana. E apesar de existir influência do eixo hipotálamo hipofisário, a
menopausa fisiológica é basicamente um evento ovariano, secundária à atresia
fisiológica dos folículos primordiais, ocorrendo geralmente entre 40 e 55 anos.
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Durante ambos os períodos, as mulheres passam por mudanças físicas,
hormonais e psicossociais simultâneas.
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Entretanto, a sintomatologia associada à

menopausa e perimenopausa pode ser relativizada, pois se desenvolve dentro de
parâmetros sociais, econômicos, culturais e étnicos muito distintos, como os
fogachos,que tem sua incidência variada com a cultura: 85% em mulheres européias
e norte-americanas, 17% em mulheres japonesas, e cerca de 5% das Maias da
América Central. 5
Dessa forma, essa condição fisiológica pode gerar distúrbios em forma de
manifestações genitais (redução de libido), extragenitais (atrofia e distrofia da vulva,
dor, secura, sangramento vaginal, etc) e psíquicas (fogachos, suor, cefaléia, cansaço,
fraqueza, irritabilidade, alteração do humor, depressão, entre outros) que inferem
diretamente na qualidade de vida da mulher. 1
As disfunções sexuais geradas pela diminuição/deprivação hormonal levam a
efeitos negativos nas relações interpessoais e sociais, bem como no bem-estar e na
qualidade de vida das mulheres.
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A Organização Mundial de Saúde reconhece a

disfunção sexual como um problema de saúde pública e recomenda sua investigação
por causar importantes alterações na qualidade de vida. Posto isso, são englobados
pelas disfunções sexuais femininas: interesse e motivações sexuais prejudicados,
dificuldade em se sentir excitada e dificuldade para desencadear o desejo durante o
envolvimento sexual.7 Além disso, mudanças no epitélio e na musculatura vaginal
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decorrentes das alterações hormonais acrescidas da diminuição na lubrificação
genital, provocam secura vaginal e muitas vezes, dispareunia. 8
Também é válido realçar a multifatoriedade da atividade sexual humana,
dependente de características físicas, psicológicas e biográficas do indivíduo, da
existência de um par e também do contexto sociocultural no qual tem lugar a relação,
influenciando diretamente na função e satisfação sexual feminina. 9
A disfunção sexual feminina é um tema de tal relevância, que um estudo feito
no Nordeste do Brasil em 2017, demonstrou que 58,73% das mulheres climatéricas
apresentavam sintomas de disfunção sexual: sendo 36,51% sintomas graves, 70,59%
sintomas moderados e 9,09% sintomas leves. Ademais, 100% das pacientes com
climatologia acentuada apresentavam disfunção sexual (DS), demonstrando a maior
incidência da DS nesse grupo específico.
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Assim, temos como objetivo quantificar e caracterizar a amostra de pacientes
com idade entre 40 e 65 anos de idade que foram atendidas no ambulatório do
Hospital das Clínicas de Itajubá em 2017, quanto à sintomas referidos de disfunção
sexual, sintomas associados, assim como características sociodemográficas - tais
como etnia, idade, profissão, estado civil, etc.
Métodos
O projeto foi submetido via Plataforma Brasil ao Comitê de Ética, sendo
aprovado através do parecer 2754777. Em seguida, realizou-se um pré-teste com 10
prontuários no Hospital das Clínicas de Itajubá - MG (que não fizeram parte da amostra
definitiva) com objetivo de observar relevância doo tema na referida amostra. A
pesquisa foi realizada na referida instituição, sendo um estudo de caráter
retrospectivo, de corte transversal, quantitativo e de caráter descritivo. Foram
revisados todos os 395 prontuários das pacientes menopausadas e pré
menopausadas, com queixas de DS atendidas durante o período de janeiro de 2017
a dezembro de 2017.
A amostra de prontuários possui entre 40 e 65 anos (critério de inclusão), e
utilizou análise das variáveis: idade, grupo étnico, características clínicas que incluem
sintomas referidos da disfunção sexual (dispareunia, diminuição libido, redução
lubrificação vaginal), sintomas associados, vida sexual ativa/ausente, doenças de
base, medicações em uso, depressão, terapia hormonal, assim como suas
4

características sociais, dados socioeconômicos, religião, profissão, estado civil,
escolaridade, tabagismo/etilismo, estado civil, idade da menopausa/menarca, etc.
Após identificação e quantificação dos dados analisados realizou se uma discussão
de cada fator associado, justificando-se a razão de sua associação e posterior
pesquisa da relação, em base de dados como Pubmed, Scielo e Lilacs, com os termos
“Disfunção

sexual”,

“Menopausa”,

“Pré

menopausa”,

“Climatério”,

“Sexual

disfunction”, “Menopause”, “Climacteric”, e “Premenopausal”. Posteriormente discutiuse os resultados com bibliografia atual e pertinente ao tema.
Os dados foram inseridos em banco de dados no sistema computacional
Microsoft Excel 2007: foi utilizada a estatística descritiva para a obtenção das
frequências absolutas e relativas. Apontou-se a existência de correlação
estatisticamente significativa entre as variáveis por meio do teste de regressão
logística binária ou teste qui-quadrado (através do programa minitab 16), permitindo
nível de significância.

Resultados
No ano de 2017, foram atendidas 893 mulheres no ambulatório de Ginecologia
do Hospital das Clínicas de Itajubá. Destas, 395 possuíam entre 40 e 65 anos. Do total
da amostra, a maioria possuía entre 40 a 45 anos (31,88%), seguida de 24,87% de 46
a 50 anos, 17,87% de 51 a 55 anos, 15,21% de 56 a 60 anos e 10,14% de 61 a 65
anos.
Do grupo pesquisado, 83,45% eram da etnia branca; 8,39% eram da etnia
negra; 8,15% eram da etnia parda.
Dispareunia foi apresentada por43, 32% (185 mulheres) da amostra. Destas, a
maioria (35,67%) tem entre 40 e 45 anos, mais frequentemente brancas (86,48%),
sexualmente ativas (98,37%), casadas (79,45%), sem doenças de base (48,64%), não
fumantes (57,29%), não alcoolistas (82,70%), climaterizadas (57,29%), com parceiro
único (77,83%) e 3 partos em média (27,02%).
Além disso, da amostra total, 164 (41,51%) pacientes relataram diminuição do
libido, sendo em sua maioria entre 40 e 45 anos (29,87%) (porém com um expressivo
aumento da faixa etária entre 56 a 60 anos – em comparação comas que queixaram
de dispareunia – 11,35% versus 20,73%), brancas (80,48%), com vida sexual ativa
(62,80%) (uma notável diminuição se comparado às que possuíam dispareunia:
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98,37%), casadas (54,26%), sem doenças de base (46,95%), não fumantes (57,31%),
não alcoolistas (84,75%), climaterizadas (46,34%) (porém com um aumento da
frequência de mulheres menopausadas: 45,12% versus 35,97% das que queixavam
de dispareunia), com parceiro único (53,65%) e 3 partos em média (23,17%).
Ademais, 118 mulheres (29,87%) queixaram de redução da lubrificação
vaginal, sendo que a maioria tem entre 46 a 50 anos (27,96%), brancas (87,28%),
sexualmente ativas (94,07%), casadas (75,42%), sem doenças de base (45,76%),
com frequência igual tanto para as que faziam uso de tabaco, quanto para as que não
faziam uso (49,15%), não alcoolistas (80,50%), climaterizadas (48,30%) (entretanto
com uma frequência de mulheres menopausadas muito próxima das climaterizadas:
45,76%), com parceiro único (70,33%) e 3 partos em média (33,89%). (Tabela 1.)

Tabela 1. Caracterização das pacientes que possuíam disfunção sexual no Hospital
Escola de Itajubá em 2017.

Características

Dispareunia
(Frequência %)

Diminuição da
libido
(Frequência %)

Redução da
lubrificação
vaginal
(Frequência %)

Idade
40 a 45 anos

35,67%

29,87%

26,27%

46 a 50 anos

28,64%

22,56%

27,96%

51 a 55 anos

17,83%

14,63%

21,18%

56 a 60 anos

11,35%

20,73%

14,40%

61 a 65 anos

6,48%

10,97%

9,32%

Brancas

86,48%

80,48%

87,28%

Negras
Pardas

7,56%

9,14%

5,08%

5,94%

9,14%

6,77%

Etnia

Dados socioeconômicos

Características

Dispareunia
(Frequência %)

Diminuição da
libido
(Frequência %)

Redução da
lubrificação
vaginal
(Frequência %)
6

51,35%

33,53%

42,37%

48,64%

54,87%

54,23%

Donas de casa
Domésticas

48,10%

54,26%

53,38%

11,35%

12,80%

12,71%

Cabeleireiras
Outras profissões

3,24%

1,21%

2,54%

35,67%

29,26%

28,81%

Não possuíam dados

1,08%

1,21%

2,54%

Ativa

98,37%

62,80%

94,07%

Ausente

1,62%

35,97%

5,93%

Casadas

79,45%

54,26%

75,42%

Solteiras

8,10%

16,46%

9,32%

Divorciadas

8,10%

13,41%

7,62%

Viúvas
Saúde Mental

2,16%

9,14%

3,38%

Ansiedade

12,43%

8,53%

11,01%

Depressão

14,59%

13,41%

12,71%

Sem nenhuma doença

48,64%

46,95%

45,76%

HAS

20,54%

18,90%

19,49%

Diabetes Mellitus

2,16%

3,04%

4,23%

Hipotireoidismo

5,40%

3,04%

6,77%

Hipotireoidismo + HAS

1,08%

3,65%

3,38%

Diabetes + HAS

10,27%

10,36%

11,01%

0,54%

1,21%

0,84%

Outras doenças

5,94%

5,48%

2,54%

Não possuíam dados

5,40%

7,31%

5,93%

Empregadas
Desempregadas
Profissão

Vida sexual

Estado civil

Doenças de base

DM + HAS +
Hipotireoidismo

Tabagismo
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Características

Dispareunia
(Frequência %)

Diminuição da
libido
(Frequência %)

Redução da
lubrificação
vaginal
(Frequência %)
49,15%

Não fumam

57,29%

57,31%

Fumam ou já fumaram

41,62%

41,46%

49,15%

Não possuíam dados

1,08%

1,23%

1,69%

Não consomem álcool

82,70%

84,75%

80,50%

Consomem álcool

17,29%

14,02%

17,79%

9,72%

9,14%

17,79%

9 a 10 anos

7,56%

9,75%

9,32%

11 a 15 anos

72,43%

70,12%

70,33%

16 a 18 anos

4,32%

3,65%

5,08%

Não possuíam dados

15,67%

16,46%

15,25%

Já menopausaram

35,97%

45,12%

45,76%

15 anos

1,51%

1,35%

0%

30 a 40 anos

7,57%

10,81%

7,40%

41 a 45 anos

15,15%

18,91%

20,37%

46 a 50 anos

42,42%

37,83%

37,03%

51 a 55 anos

30,30%

25,67%

33,33%

56 a 58 anos

3,03%

5,40%

3,70%

Estão no climatério

57,29%

46,34%

48,30%

Não possuíam dados
Sintomas associados

7,02%

8,53%

5,93%

Hipermenorréia

18,91%

13,41%

14,40%

Prolapso

5,94%

6,09%

5,93%

SUA

7,56%

7,31%

6,77%

Incontinência

4,86%

6,09%

4,23%

Fogachos

14,59%

15,24%

14,40%

Outros sintomas

29,18%

25%

33,89%

Alcoolismo

Terapia hormonal
Prévia ou Em uso
Idade da menarca

Idade da menopausa
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Características

Dispareunia
(Frequência %)

Diminuição da
libido
(Frequência %)

Redução da
lubrificação
vaginal

18,91%

26,82%

(Frequência %)
20,33%

0

7,02%

10,36%

11,01%

1

10,81%

6,70%

8,47%

2

17,83%

16,46%

3

24,32%

18,29%

16,10%
27,96%

4

16,21%

17,68%

16,94%

5

9,18%

11,58%

6,77%

6 ou mais

5,94%

9,14%

6,77%

Não possuíam dados

8,64%

9,79%

5,93%

0

8,64%

12,19%

12,71%

1

12,43%

7,31%

9,32%

2

21,62%

17,07%

18,64%

3

27,02%

23,17%

33,89%

4

11,35%

16,46%

9,32%

5

6,48%

8,53%

5,08%

6 ou mais

1,62%

6,70%

5,08%

Não possuíam dados

10,81%

8,53%

5,93%

0

69,72%

69,72%

71,18%

1

16,21%

16,21%

17,79%

2 ou mais

5,94%

5,94%

5,08%

Não possuíam dados

8,10%

8,53%

5,93%

Parceiro único

77,83%

53,65%

70,33%

Múltiplos parceiros

7,02%

5,48%

6,77%

Não possuíam dados

15,13%

32,92%

22,88%

Não possuíam dados
Número de gestações

Número de partos

Número de abortos

Número de parceiros

FONTE: Dos pesquisadores
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Também utilizou-se o teste de regressão logística binária, que foi realizado
através do programa minitab 16 e demonstrou que a dispareunia depende
significativamente da vida sexual ativa (com 99% de confiabilidade), onde à medida
que se tem vida sexual ativa, aumenta-se a probabilidade de apresentar dispareunia
em 36,2 vezes. (Visto que as pacientes com vida sexual ativa foram as que notaram
o sintoma de dispareunia) (Figura 1.)

Figura 1. Teste de regressão logística binária: Dispareunia versus vida sexual.

O teste demonstrou que na comparação entre dispareunia e demais fatores
(idade, etnia, terapia hormonal, tabagismo, alcoolismo, idade da menarca, idade da
menopausa, número de partos, número de abortos e número de parceiros) a medida
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que aumenta o número de parceiros, aumenta a probabilidade de se obter dispareunia
(para cada parceiro, aumenta-se em 6,7 vezes, visto que com o aumento do número
de parceiros, há aumento da frequência de atividade sexual). Ademais, a combinação
dos outros fatores comparado à dispareunia não obteve significância estatística.
(Figura 2.)

Figura 2. Teste de regressão logística binária: Dispareunia versus demais fatores.

Foi verificado que a combinação de todos os fatores possui uma relação
significativa com a libido, onde a medida que aumenta o número de parceiros, notase melhora do nível da libido. Além disso, o fato de se ter uma relação sexual ativa,
aumenta em 3 vezes a probabilidade de ser uma paciente sem queixas de redução
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da libido. Todavia, nenhum dos fatores analisados influenciou significativamente para
a redução da libido. (Figura 3.)

Figura 3. Regressão Logística Binária: Diminuição da libido versus demais fatores.
Notou-se que uma vida sexual ativa aumenta em 18 vezes a probabilidade de
percepção da redução da lubrificação vaginal. Além disso, pacientes que possuíam
queixa de redução da lubrificação vaginal tem 5 vezes mais chances de serem
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tratadas com o uso de terapia hormonal que pacientes que apresentavam outras
queixas de DS. (Figura 4.)
Os demais fatores não demonstraram significância estatística na redução da
lubrificação vaginal. (Figura 5.)

(Figura 4.) Regressão Logística Binária: Redução da lubrificação vaginal versus vida
sexual e terapia hormonal.
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(Figura 5.) Regressão Logística Binária: Redução da lubrificação vaginal versus
demais fatores.
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A pesquisa também fez uso do teste qui-quadrado (pelo programa minitab 16),
no qual comparou-se dispareunia com doenças de base, e notou-se que as doenças
de base, de forma geral não influenciaram no aparecimento de dispareunia, entretanto
por meio da análise de resíduo verificou-se que o hipotireoidismo associado à
hipertensão obteve uma influência significativa como fator de proteção para a
dispareunia. (99% de confiabilidade) (Tabela 2.)

Tabela 2. Análise de resíduos do teste qui-quadrado: Dispareunia versus doenças
de base.
Análise de resíduo

Dispaurenia não

Dispaurenia sim

0

-0.503

0.503

1

-0.7998

0.7998

2

0.2282

-0.2282

3

0.1901

-0.1901

4

2.6995

-2.6995

5

-0.3828

0.3828

6

1.068

-1.068

7

-0.4277

0.4277

8

0.8791

-0.8791

Nível Alfa 0.05

1.96

Nível Alfa 0.01

2.576

FONTE: Dos pesquisadores.

O teste qui-quadrado revelou que a faixa etária de 39 a 48 anos possui uma
tendência significativamente maior de percepção da dispareunia (pela maior
frequência de atividade sexual), enquanto que a faixa de 59 a 69 anos possui uma
inclinação significativamente maior a não perceber/queixar de dispareunia.
Não houve diferença significativa entre as faixas etárias das pacientes que
queixaram-se de redução da libido, apesar que em análise de resíduo verifica-se uma
tendência maior das pacientes com idade entre 59 a 69 anos a apresentarem redução
da libido.
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Em relação a redução da lubrificação vaginal, não foi verificada qualquer tipo
de relação significativa; Independente da faixa etária, a maioria tende a não ter
redução da lubrificação vaginal.

Discussão

A pesquisa contou com uma amostra de 395 mulheres (climaterizadas e
menopausadas), no qual 185 (43,32%) queixavam-se de dispareunia, 164 (41,51%)
de diminuição da libido e 118 (29,87%) de redução da lubrificação vaginal. Um estudo
realizado nos Estados Unidos em 2013, por sua vez, referiu uma taxa de 31% de
disfunção sexual em mulheres climatéricas.
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As queixas principaisidentificadas na

amostra foram a diminuição do interesse sexual (38,1%), secura vaginal (27,53%) e
dispareunia (43,3%).12
Observou-se uma redução no número de casos de disfunção sexual a medida
em que se aumentava a faixa etária das mulheres, com um predomínio na faixa etária
entre 40 a 50 anos (56,7%). Tal achado foi compatível com um estudo realizado em
2016 no estado de Santa Catarina, que analisou 1749 mulheres, no qual concluíram
que com o aumento da idade a dispareunia diminuía. 13
Referente à etnia, verificou-se 348 mulheres com etnia branca (83,45%), 35
mulheres com etnia negra (8,39%), 34 mulheres com etnia parda (8,15%),
demonstrando que os sintomas da menopausa, tais como a disfunção sexual,
parecem variar de acordo com a origem étnica, o que poderia ser explicado por níveis
hormonais distintos. No entanto, é importante ressaltar que no presente estudo a
classificação da etnia foi um fator limitante, pois a população brasileira é miscigenada
e a informação foi autoreferida.
Quanto aos dados socioeconômicos das pacientes que possuíam alguma
queixa de disfunção sexual, 42,41% estavam empregadas e 52,58% estavam
desempregadas. Este estudo não encontrou associação entre a escolaridade e a
dispareunia (visto que não era uma informação frequente nos prontuários), porém
outros estudos apresentam a associação de que mulheres com melhores níveis
educacionais apresentavam menor nível de dispareunia quando comparado a
mulheres com escolaridade inferior. 14
O teste de regressão logística, demonstrou que a vida sexual influencia
diretamente nos fatores analisados, sendo: Aumento em até 36,2 vezes a
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probabilidade de se obter dispareunia, melhora em até 3 vezes da libido e aumento
em até 18x da chance de apresentar redução da lubrificação vaginal. Essa associação
pode

ser

explicada

pelo

hipoestrogenismo15 do

período

pós-menopausa,

correlacionado ao enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, hipotrofia
vaginal, secura vaginal, distopias genitais, incontinência urinária, etc.16
No quesito estado civil, 69,71% das mulheres que apresentavam algum tipo de
disfunção sexual eram casadas (sendo a maior frequência dentre as que
apresentavam dispareunia: 79,45%), sendo esse valor maior que o apresentado pelo
grupo controle de menopausadas de uma pesquisa realizada na USP em 2001
(58%).17
Quanto à saúde mental, das mulheres que queixaram de dispareunia,
14,59%possuíam depressão e 12,43% ansiedade, sendo esses valores ainda mais
baixos nas que relataram diminuição do libido e redução da lubrificação vaginal.
Estima-se que 50% a 70% das mulheres climatéricas manifestem sintomas somáticos
e distúrbios emocionais, visto que o estradiol modula neurotransmissores químicos,
interferindo no humor, além do hipoestrogenismo reduzir a secreção de endorfinas
cerebrais, favorecendo a depressão, dificuldades cognitivas e até processos
demenciais.18
A labilidade emocional após a menopausa estaria relacionada também à
severidade das ondas de calor, visto estas interferirem no sono, causando
irritabilidade e dificuldades no convívio social.19
No que tange a doenças de base, 90 participantes do estudo (48,64%) com
dispareunia não possuíam doença de base e 38mulheres (20,54%) possuíam
Hipertensão arterial sistólica (HAS). Um estudo realizado no Ceará em 2004,
demonstrou correlação entre a HAS e a disfunção sexual, visto que 55,7% das
pacientes informaram apresentar alterações na sua vida sexual proveniente do
diagnóstico de HAS: inibição do desejo (25,4%), dispareunia (2,6%), fobia sexual
(1,8%) e fobia sexual múltipla (8,9%).20,21 Além disso, segundo o teste de análise de
resíduo, verifica-se que a associação de hipotireoidismo e HAS obteve influência como
fator de proteção para a dispareunia, o que vai contra a literatura, cujo consenso é que
o hipotireoidismo poderia ser um dos precursores da disfunção sexual (assim como
diabetes e hiperprolactinemia).22-24
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Referente ao tabagismo, 44,07% das pacientes que apresentavam algum tipo
de disfunção sexual, fumam ou fumavam, sendo esse índice ainda maior nas que
apresentavam redução da lubrificação vaginal: 49,15%.
A literatura demonstra que o tabagismo tem sido considerado fator de risco para
disfunção erétil, porém a investigação sobre a relação entre tabagismo e disfunção
sexual feminina tem produzido muitos resultados nulos.25 Devido à opção
metodológica do estudo, não foi possível caracterizar o tabagismo (fumo ativo ou
passivo, idade de início e duração do hábito de fumar e a quantidade de cigarros
fumados26) para se obter uma associação mais fidedigna.27
Neste estudo, a maioria das pacientes com disfunção sexual não fazia uso de
bebidas alcoólicas (82,65%), uma porcentagem menor em relação à um estudo
realizado em Montes Claros em 2018 com mulheres climaterizadas: 92,6%. 4
Sugerindo que o consumo de álcool é maior nas mulheres que apresentam disfunção
sexual.
A realização prévia/concomitante de terapia hormonal foi maior na amostra que
apresentava redução da lubrificação vaginal (17,79%) do que na que apresentava
dispareunia (9,72%) ou diminuição da libido (9,14%). Entretanto, esses valores devem
ser analisados sob a ótica de um desvio padrão, visto que, de acordo com Guarisi,
mesmo com sintomas decorrentes da atrofia urogenital, apenas 59% das mulheres
procuram tratamento médico.28,29
Quanto a idade da menarca, 70,96% das pacientes que apresentaram
disfunção sexual menstruaram pela primeira vez dos 11 aos 15 anos. Das 395
mulheres pesquisadas na amostra, cerca de 38,23% possuía algum sintoma de
disfunção sexual, e destas, 42,28% estavam na menopausa enquanto que 50,64%
estavam no climatério. Em relação à paridade 8,47% eram nulíparas, e 91,53% eram
primíparas ou multíparas.
Analisando os sintomas associados, observou-se que a maioria das pacientes
apresentavam concomitantemente outros sintomas, tais como hipermenorréia
(18,91% das pacientes que apresentavam de dispareunia), prolapsos/incontinência
(6,09% das pacientes que apresentavam diminuição do libido), SUA (7,56% das
pacientes que apresentavam dispareunia), e fogachos (15,24% das pacientes que
apresentavam diminuição do libido). Sabe-se que as mudanças anatomofisiológicas
impostas pela menopausa têm repercussões variadas nos diferentes sistemas. Para
tal, as alterações pélvicas e por exemplo a vasocongestão do canal vaginal são
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responsáveis pela dispareunia, juntamente com a força do assoalho pélvico, em que,
mulheres que apresentam menor força são aquelas que referem dor durante o ato
sexual. Além disso, mulheres com fraqueza do assoalho pélvico tendem a apresentar
sintomas de perdas urinárias devido à incapacidade de contenção da urina em
situações de esforço ou urgência miccional.30
Por fim, notou-se que à medida que aumenta o número de parceiros aumenta
em 6,7 vezes a probabilidade de dispareunia. Porém, 67,27% das mulheres da
amostra que apresentava disfunção sexual possui parceiro único, sendo a maior
incidência de múltiplos parceiros realmente nas que apresentavam dispareunia
(7,02%).
Como se pode ver no decorrer de toda a análise de dados obtidos nesse estudo
e na discussão, fatores psicossociais, idade, a presença de parceiro sexualmente
ativo,contexto cultural da sexualidade e a existência de doenças crônicas são
frequentemente relatados como importantes determinantes do interesse/satisfação
sexual em mulheres climatéricas/menopausadas, ao invés apenas dos níveis dos
hormônios gonadais.31
Conclusão
Foi observado no presente estudo, que das 395 mulheres da amostra, 43,32%
possuía dispareunia, 41,51% possuía diminuição de libido e 29,87% possuía redução
da lubrificação vaginal. Assim sendo, nota-se a importância do tema (visto sua
frequência) e os vários fatores que obtêm influência acerca deste (Sendo os mais
preponderantes: etnia, estado civil, vida sexual, doenças de base, álcool e número de
parceiros).Portanto, conclui-se que é fundamental investir nesse aspecto da consulta
ginecológica, visto que medidas de resolução podem ter um enorme impacto na vida
da paciente.
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