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“A sexualidade é um componente de boa saúde, inspira a criação e é parte do
caminho da alma”
Isabel Allende

RESUMO
Introdução: A sexualidade da gestante e da puérpera ainda é considerada um
assunto polêmico na sociedade e não se trata apenas do envolvimento de
genitais. O termo função sexual inclui todos os aspectos da sexualidade, que
engloba emoções, sentimentos e sensações presentes e algumas vezes até
mais intensos em uma mulher gestante. Essa mulher pode compartilhar seus
sentimentos de amor, paixão, sensualidade e erotismo sem, obrigatoriamente, o
coito vaginal. Torna-se, então, necessário enfatizar que a função sexual feminina
significa não só a fertilidade e capacidade de gestar um filho, mas também
abrange o prazer envolvido na experiência sexual, tanto na relação com seu
parceiro quanto na masturbação. Objetivo: Avaliar o impacto da gestação sobre
a função sexual feminina, comparando se há diferença significativa entre o
segundo e terceiro trimestres gestacionais. Método: O estudo se caracteriza por
abordagem quantitativa, de caráter descritivo, transversal analítico, realizado no
serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Evangélico
Mackenzie, em 150 pacientes gestantes consideradas de alto risco, separadas
em grupos que correspondem ao segundo (T2) e terceiro trimestres (T3)
gestacionais. A coleta de dados foi realizada através do questionário Female
Sexual Function Index (IFSF). Resultados: 115 pacientes foram divididas em 2
grupos; o T2, referente ao segundo trimestre da gestação; T3, ao terceiro. Os
grupos mostraram-se homogêneos quanto as idades (p=0,64), com média de
29,77 anos. A taxa de disfunção sexual dessa pesquisa foi de 47,8%, sendo
prevalente em gestantes do grupo T3. Foram observadas diferenças
significativas (p<0,05) entre os trimestres gestacionais quando comparadas as
médias dos respectivos IFSF (p=0,03). Quanto aos domínios, foram observadas
diferenças significativas entre as variáveis excitação (p=0,03), orgasmo (p=0,01)
e dor (p=0,03), sendo maiores no grupo T3. Conclusões: Houve diferença
significativa nas médias do Índice de Função Sexual Feminina entre o segundo
e terceiro trimestres de gestação, além das variáveis excitação, orgasmo e dor,
que são maiores no segundo trimestre, resultando em disfunção sexual
prevalente apenas em gestantes do terceiro trimestre gestacional. Não houve
diferença significativa nas variáveis desejo, lubrificação e satisfação.
Palavras-chave: função sexual; sexualidade; gestação

ABSTRACT
Introduction: The pregnant and puerperal women’s sexuality is still considered
a controversial subject in society, and not only when it envolves genitals. The
term sexual function includes every aspect of sexuality, involving emotions,
feelings and sensations existent and somentimes even more intense on a
pregnant woman. This woman can share her feelings of love, passion, sensuality
and erotism without, obligatorily, vaginal intercourse. It becomes, then, necessary
to enphasize that the female sexual function means not only fertility and the ability
of bearing a child, but also includes the pleasure envolved at the sexual
experience, during relation with her partner as well as masturbation. Objective:
Evaluate the impact of gestation over female sexual function, comparing if there
is significant diference between second and third gestacional trimesters.
Methods: The study caracterizes by quantitative aproach, of descriptive caracter,
analytical transversal, realized at the Gynecology and Obstetrics service at the
Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, on 150 pregnant pacients
considered of high risk, separated in two groups corresponding to second (T2)
and third (T3) gestational trimesters. The data collect e was realized through the
Female Sexual Function Index (IFSF) questionary. Results: 115 pacients were
separeted in two groups; T2 refering to the second gestacional trimester; T3
refering to the third gestacional trimester. The groups showed up homogeneous
as for the age of the participants (p=0,64), with average of 29,77 years. The
sexual dysfunction rate of this research was 47,8%, being prevalent on T3 group
pacients. Significant differences were observed (p<0,05) between gestacional
trimesters when compared to IFSF respective average (p=0,03). As of domains,
significant differences were observed between the variables excitement (p=0,03),
orgasm (p=0,01) and pain (p=0,03), being bigger at the T3 group. Conclusions:
There was significant difference at the Female Sexual Function Índex rates
between second and third trimester of gestation, beyond the variables
excitement, orgasm and pain, that are bigger at the second trimester, resulting in
sexual dysfunction prevalente only in pregnant women in the third trimester.
There was no significant difference on the variables desire, lubrification and
satisfaction.
Key words: sexual function; sexuality; pregnancy
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INTRODUÇÃO

A gestação é um processo que causa alterações emocionais e físicas hormonais, cardíacas, respiratórias - no organismo feminino para que ele se
adapte às necessidades do corpo tanto durante a gestação quanto no parto.
Essas alterações podem afetar a mulher em suas relações profissionais, sociais
e sexuais e, por isso, é fundamental que se tenha uma visão integral da saúde
da mulher gestante, entendendo-a como um ser sexual, capaz de ter desejos e
prazeres. (BOMFIM; MELRO, 2014; PRADO; LIMA; DE LIMA, 2013)
A sexualidade da gestante e da puérpera ainda é considerada um assunto
polêmico na sociedade e não se trata apenas do envolvimento de genitais. O
termo função sexual inclui todos os aspectos da sexualidade, que engloba
emoções, sentimentos e sensações presentes e algumas vezes até mais
intensos em uma mulher gestante. Essa mulher pode compartilhar seus
sentimentos de amor, paixão, sensualidade e erotismo sem, obrigatoriamente, o
coito vaginal. Torna-se, então, necessário enfatizar que a função sexual feminina
significa não só a fertilidade e a capacidade de gestar um filho, mas também
abrange o prazer envolvido na experiência sexual, tanto na relação com seu
parceiro quanto na masturbação. (DELBONO, 2018; FERREIRA et al., 2012)
Em alguns casos, durante a gestação, o coito vaginal pode ser
desaconselhado devido a algum risco, porém isso não significa a proibição dos
encontros sexuais com outras fontes de prazer sexual como massagens, carícias
e masturbação, visto que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a
sexualidade não é sinônimo de coito e nem, necessariamente, se relaciona com
o orgasmo. (DELBONO, 2018; PRADO; LIMA; DE LIMA, 2013)

1.1 OBJETIVOS

Avaliar o impacto da gestação sobre a função sexual feminina,
comparando se há diferença significativa entre o segundo e terceiro trimestres
gestacionais.
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REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A SEXUALIDADE DA MULHER

A sexualidade é um dos componentes mais complexos e básicos do
comportamento humano (HOFFMAN; ET AL., 2014) e pode ser definida através
da busca pela satisfação plena. Para a OMS, é uma energia que motiva a
procurar

amor,

contato,

ternura

e

intimidade.

Sua

expressão

é

caracteristicamente diferente em cada mulher e se modifica constantemente por
ser produto de um complexo conjunto de processos sociais, culturais, históricos
e, também, biológicos. (CHACHAM; MAIA, 2004). Inclui, ainda, além de genitais,
a identidade sexual, a função sexual, os relacionamentos, as emoções, os
sentimentos e as sensações. (HOFFMAN; ET AL., 2014)
O ciclo de resposta sexual, descrito por Masters e Johnson em 1970,
envolvia excitação, platô, orgasmo e resolução, portanto era considerado igual
para o sexo feminino e para o masculino. (ABDO, 2010) A excitação era levada
como a estimulação psicológica e/ou fisiológica, correspondendo à lubrificação
vaginal na mulher, e à ereção peniana no homem, através da vasocongestão e
miotonia; o platô é a excitação contínua; o orgasmo é a descarga de prazer que
representa o auge da excitação, com contrações rítmicas da plataforma
orgástica; resolução é o estado subjetivo de relaxamento. (MARQUES; CHEDID;
EIZERIK, 2008)
Basson conclui que o modelo de resposta sexual estabelecido por
Masters e Johnson e Kaplan descreve fases da resposta sexual de forma
invariável. Esclareceu, porém, que a resposta sexual feminina é muito mais
complexa do que o modelo linear, envolvendo elementos como intimidade,
estímulo, desejo, satisfação emocional e física, intimidade emocional. (ABDO;
FLEURY, 2006; HOFFMAN; ET AL., 2014) Considerou, ainda, que o ciclo de
respostas sexuais é formado por fases sobrepostas de ordem variável, que pode
envolver desejo sexual, excitação, satisfação e orgasmo. (ABDO, 2010)
Assim, a mulher inicia o relacionamento em estado neutro de desejo e, se
vivenciar uma intimidade emocional adequada em relação ao parceiro, talvez
passe a buscar ou fique receptiva a estímulos sexuais. Mesmo quando
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inicialmente ausente, o desejo é disparado durante essa experiência, tornando
os estímulos de excitação crescentes e encorajando a mulher a buscar
satisfação sexual e orgasmo. Isso significa que, se a informação sexual for
processada, a mulher se torna subjetivamente/sexualmente excitada, fazendo
com que desejo e excitação atuem simultaneamente, como no modelo circular
proposto por Basson. A satisfação sexual passa a ser o objetivo e pode resultar
em um ou vários orgasmos. Torna-se necessário perceber, então, que uma
evolução emocional e física positiva permite a ela sentir-se próxima ao seu
parceiro, aumentando assim a motivação sexual subsequente. (ABDO, 2010;
HOFFMAN; ET AL., 2014)

3.2 A HISTÓRIA DA SEXUALIDADE

O entendimento e a forma com que se lidou com a sexualidade sempre
se modificaram com o passar do tempo e das civilizações. O pensamento sexual
de hoje vem, grande parte, das ideias repressoras do século XIX. A relação da
humanidade com a sexualidade sempre foi complexa, pois envolveu questões
religiosas, culturais, psicológicas e sociais diferentes em cada época. (RIBEIRO,
2005)
Os primeiros registros são da Babilônia, onde a mulher era inferior ao
homem, sendo condenada à morte em caso de infidelidade e divórcio em caso
de esterilidade feminina. No Egito, a mulher alcançou um estado de liberdade,
que dava destaque a sua imagem, ocupando cargos importantes como de
médicas, escribas e faraós. A Grécia era dividida na forma com que tratava suas
mulheres; em Atenas, as mulheres eram submissas, não podiam sair sozinhas
e tinham o papel de ser esposa e mãe; já em Esparta, as meninas eram
educadas junto aos meninos, realizando exercício físicos, podendo vestir-se com
saias curtas, aproveitando sua liberdade. Em Roma, apesar de submissa ao
homem, a mulher ocupava um papel social de importância. A respeito da igreja,
Santo Agostinho e Tomás de Aquino colaboraram demasiadamente para a ideia
do pecado relacionado à relação sexual prazerosa. O sexo deveria ser única e
exclusivamente para reprodução. Já na Idade Média, com a invasão dos
Bárbaros, o sexo era prática comum. Homens e mulheres banhavam-se juntos
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e andavam nus. A partir do século XVI, o puritanismo tomou forças e pregou que
o sexo deveria ser desprovido de prazer. (RIBEIRO, 2005)
Até o século XVII, a sociedade só reconhecia o modelo do sexo
masculino. Porém, a partir dessa época, o amor romântico tomou conta da ideia
do casamento e a procriação deixou de ser o objetivo principal. (SILVA et al.,
2005)
Foi no século XIX que, na Inglaterra, a ideia sobre o “segundo sexo”
começou a mudar, quando as mulheres começaram a lutar pelo seu direito de
voto. Foi a chamada primeira onda do feminismo. (PINTO, 2010)
Essa luta pela liberdade feminina, sexual entre outras, percorreu um longo
e tortuoso caminho. Encontrou a direção certa, porém, desde a iniciativa da
“segunda onda” feminista em 1960 e 1970, depois do que ficou conhecido como
“revolução sexual”, contando com a invenção da pílula anticoncepcional e com
as conferências mundiais da ONU sobre população e desenvolvimento. A IV
Conferência Mundial da Mulher em Pequim, em 1995, guiou essa luta no sentido
de afirmar o direito ao livre exercício da sexualidade como parte dos direitos
humanos. A mulher, então, é finalmente afirmada em um documento da ONU
como um ser sexual além de um ser reprodutivo, detentora de direitos humanos
para decidir livremente sobre sua sexualidade, sem qualquer menção
qualificando sua idade, estado civil ou orientação sexual. (PETCHESKY,1999;
CHACHAM; MAIA, 2004)
A inclusão da atividade sexual como parte dos direitos humanos, por um
consenso internacional, foi um avanço inegável. A sexualidade deve ser
reconhecida à parte da reprodução, distinguindo os direitos sexuais e
reprodutivos, assim legitimando sexualidade da mulher fora dos seus papéis
reprodutivos. (SEN, 2000; CHACHAM; MAIA, 2004)
A sexualidade começou a ser de fato estudada por Masters e Johnson,
em 1966, que descreveram a resposta sexual como linear, em 4 fases,
envolvendo excitação, platô, orgasmo e resolução. (MARQUES; CHEDID;
EIZERIK, 2008)

Em

1979,

Kaplan

descreveu

um

modelo

trifásico,

envolvendo desejo, excitação e orgasmo. O desejo seria definido como “um
conjunto de sensações produzidas pela ativação de um sistema neuronal
específico que, quando ativado, induz sensibilidade genital”. (MARQUES;
CHEDID; EIZERIK, 2008)
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Finalmente em 2004, Basson descreveu um modelo circular, envolvendo
a psicofisiologia sexual feminina. (MARQUES; CHEDID; EIZERIK, 2008)
Atualmente, a sexualidade da mulher brasileira está aprisionada tanto na
tradicionalidade quanto na progressão. Mesmo sentindo a obrigação de garantir
sua satisfação através da sexualidade, ela é cautelosa quando se trata de
estigmas como orientação sexual, número de parceiros e infidelidade.
(CHACHAM; MAIA, 2004) Torna-se claro, então, que ainda existe um caminho
pela frente quando se discute a luta feminina pela sua liberdade sexual total.

3.3 A (DIS)FUNÇÃO SEXUAL FEMININA

O termo função sexual engloba todos os aspectos da sexualidade, que
inclui emoções, sentimentos e sensações e representa um componente da
saúde e da qualidade de vida da mulher. (RODRIGUES DE MENDONÇA et al.,
2012) A função sexual e a variabilidade das respostas fisiológicas podem ser
afetadas por muitos aspectos biológicos e psicológicos, inclusive ligados à
reprodução e ao ciclo de vida. (HOFFMAN; ET AL., 2014)
Esses fatores que modulam o processamento da informação sexual,
quando alterados, podem reduzir a excitação subjetiva (ABDO, 2010) e, uma vez
reconhecida a importância da saúde sexual para a longevidade das relações
afetivas e como parte da saúde global e bem-estar do indivíduo, critérios foram
estabelecidos de modo a distinguir o patológico do não patológico. De acordo
com a Associação Americana de Psiquiatria (1994), considera-se disfunção
sexual como distúrbios no desejo e nas alterações psicofisiológicas que
caracterizam essa resposta sexual e causam angústia e dificuldades
interpessoais. (PRADO; LIMA; DE LIMA, 2013) E a definição no DSM-IV-TR de
transtorno de desejo sexual hipoativo considera o desejo no início do ato e entre
um e outro ato. A ausência desse desejo, entretanto, é comum em mulheres
sexualmente saudáveis. (ABDO, 2010) Segundo as recomendações do Comitê
Internacional, organizado pela American Urological Association Foundation, a
definição de distúrbio de desejo/interesse sexual feminino inclui “ausência ou
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acentuada diminuição de sentimentos de interesse ou desejo sexual, ausência
de pensamentos ou fantasias e falta de desejo responsivo”.
A vida sexual de pessoas sadias, ou seja, com “saúde sexual”, é
coordenada pela inter-relação de três sistemas: o neurológico, o vascular e o
endocrinológico. Qualquer alteração em algum destes sistemas pode,
potencialmente, gerar descompassos na resposta sexual. (MARQUES; CHEDID;
EIZERIK, 2008). Os fatores biológicos incluem: fadiga, depressão, efeitos
sexualmente negativos de medicações, atividade reduzida dos hormônios
sexuais, hiperprolactinemia e hipotireoidismo. Fatores psicológicos são:
distrações da vida diária, receio de gravidez não desejada, doenças sexualmente
transmissíveis, infertilidade comprovada, experiências sexuais negativas no
passado, inexperiência ou sentimentos de vergonha e dificuldade. Muitas
condições como doenças, medicamentos e gravidez podem alterar a função
sexual. Dentre as doenças temos Diabetes Mellitus, doenças cardiovasculares,
hipo ou hipertireoidismo, insuficiência hepática, insuficiência renal, esclerose
múltipla, depressão, doenças degenerativas, patologias pélvicas. Já dentre os
medicamentos estabilizadores de humor, neurolépticos, ansiolíticos, inibidores
da monoaminoxidase, antidepressivos tricíclicos, ISRS, anti-hipertensivos,
anticoncepcionais. (ABDO, 2010)
Assim, a disfunção sexual é um distúrbio essencialmente clínico e
depende de uma boa anamnese, uma vez que afeta condições subjetivas como
desejo, excitação, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação e dor. (LEITE et al.,
2007)
O desejo, a excitação e a satisfação são condições pouco entendidas,
mas sua base envolve interações entre neurotransmissores, hormônios sexuais,
estimulação. (HOFFMAN; ET AL., 2014) Nesse contexto, o Estudo do
Comportamento Sexual do Brasileiro (ECOS) encontrou dificuldade sexual em
30% das mulheres, cujas principais queixas foram falta de desejo (34,6%) e
dificuldades para obtenção de orgasmo (29,3%). (ABDO, 2002)
O orgasmo é a resposta para quando o platô de excitação é alcançado. É
caracterizado por sensação de prazer intenso, seguido de uma liberação
prazerosa. Envolve expressões faciais, miotonia, espasmo, contrações de
músculos glúteos, do útero, do canal vaginal e do esfíncter anal. Segundo o
DSM-V, a anorgasmia é definida como ausência, redução da frequência e ou
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duração, ou aumento do tempo para atingir o orgasmo. (HOFFMAN; ET AL.,
2014)
Já o distúrbio da dor sexual é dividido em dispareunia e vaginismo. A
dispareunia é a dor ou desconforto associada com a relação sexual, causada por
determinantes físicos e requer uma avaliação médica em busca dessas causas,
enquanto o vaginismo é um espasmo involuntário da musculatura do terço
inferior da vagina, dificultando a penetração. Esses distúrbios requerem uma
abordagem do médico ginecologista, da equipe de saúde mental e de
fisioterapia. Por isso, o tratamento deve ser realizado por uma equipe
multiprofissional, buscando lidar com o desejo hipoativo, ou com a aversão
sexual, ou com o transtorno de excitação. (HOFFMAN; ET AL., 2014)

3.4 A GESTAÇÃO

A gestação é um processo natural que produz inúmeras alterações na
mulher para adaptá-la às necessidades que o binômio materno-fetal exige tanto
na gravidez quando no momento do parto. Dentre essas mudanças, as
cardíacas, respiratórias, emocionais e hormonais são as principais. (BOMFIM;
MELRO, 2014)
As alterações corporais na gestação envolvem tanto a satisfação, que
está relacionada com o crescimento da barriga e o fato de carregar uma vida em
seu ventre, quanto de descontentamento e estranheza, por agora ter um corpo
desconhecido, com a barriga crescendo, o seio passando a ser visto como fonte
de alimento e a vagina como uma passagem do bebê para o mundo externo.
Dentre as alterações psicológicas estão, além do grande sentimento de
satisfação, os de fragilidade e de intensificação as emoções. (PICCININI, 2008)
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3.5 A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO

A gestação é uma situação fisiológica que ocorre, na maioria dos casos,
sem nenhuma intercorrência. Uma pequena porção das gestantes são
portadoras de alguma doença crônica, algum agravo ou inconstância durante a
gestação. Essas gestantes formam a classe da gestação de alto risco. (BRASIL.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE., 2010)
Existem várias condições que podem ser causadoras do risco gestacional,
que, segundo o Programa Mãe Paranaense, são divididas em dois grupos:
“Condições clínicas pré-existentes” e “Intercorrências clínicas.” (PARANÁ, 2012)
Dentre as Condições clínicas pré-existentes, temos hipertensão arterial,
dependência de drogas lícitas e ilícitas, cardiopatias, pneumopatias, nefropatias,
endocrinopatias (diabetes e tireoidopatias), hemopatias, epilepsia, doenças
infecciosas, doenças autoimunes, ginecopatias, neoplasias, obesidade mórbida,
cirurgia bariátrica, psicose e depressão grave. (PARANÁ, 2012)
Já nas Intercorrências clínicas, doenças infecciosas vividas durante a
gestação atual, doença hipertensiva específica da gestação (DHEG), doenças
clínicas diagnosticadas pela primeira vez na gestação, retardo do crescimento
intrauterino, trabalho de parto prematuro, placenta prévia, amniorrexe prematura,
sangramento de origem uterina, isoimunização Rh, má formação fetal
confirmada, macrossomia do concepto com patologias. (PARANÁ, 2012)

3.6 A SEXUALIDADE NA GESTAÇÃO

Embora o impulso sexual básico seja biológico, sua expressão depende
de vários fatores já abordados nessa pesquisa, por isso a satisfação sexual de
mulheres em geral depende do contexto em que o comportamento sexual está
inserido. (HOFFMAN; ET AL., 2014) Diferentemente da encontrada em outros
mamíferos, transcende o mero componente biológico pois gera prazer
independentemente do ciclo reprodutivo. (MARQUES; CHEDID; EIZERIK, 2008)
Diante da escassa literatura que aborde o tema sexualidade na gestação
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percebe-se a necessidade de conhecer a forma como as gestantes estão
exercendo a sua sexualidade de modo a contribuir para a reflexão sobre a
promoção da saúde sexual na assistência pré-natal. (BARBOSA et al, 2011)
Para isso, é fundamental que se tenha uma visão integral da saúde da mulher
gestante, entendendo-a como um ser sexual, capaz de ter desejos e prazeres.
(BOMFIM; MELRO, 2014; PRADO; LIMA; DE LIMA, 2013)
A gestação representa um período de mudanças, causando alterações
emocionais e físicas no organismo feminino para que ele se adapte às
necessidades do corpo tanto durante a gestação quanto no parto, o que pode
acabar afetando a mulher em suas relações profissionais, sociais e
consequentemente sexuais. (BOMFIM; MELRO, 2014; PRADO; LIMA; DE LIMA,
2013) Nesse contexto, alterações fisiológicas como fadiga, desconforto físico ou
até sentimento de menor atratividade física são razões significativas para
resultados (HOFFMAN; ET AL., 2014)
Nota-se, ainda, que cada mulher tem uma forma diferente de lidar com
seu corpo, controlá-lo e percebê-lo durante a gestação, e podem apresentar
dificuldades nesse processo trazendo implicações negativas para a sua vida
sexual. (ARAÚJO et al., 2012)
Normalmente, com o avanço da gestação, as mulheres apresentam uma
diminuição no desejo, frequência e satisfação sexual. (FRANCESCHET;
SACOMORI; CARDOSO, 2009) No primeiro trimestre, é comum a diminuição do
desejo sexual devido às alterações deste período (náuseas, vômitos,
constipação ou diarreia). Já no segundo trimestre, a mulher passa a sentir o bebê
separadamente e a gestação torna-se mais real devido às mudanças corporais,
havendo também a diminuição da frequência das micções, dos enjoos e vômitos
e, consequentemente, a melhora da disposição sexual. No terceiro trimestre, os
casais ficam mais reticentes em buscar atividade sexual, e alguns até se abstêm,
dado o desconforto aumentado por conta de cansaço, fadiga, insônia,
contrações uterinas aumentadas, desequilíbrio, tontura, além do incômodo da
barriga, devendo ser buscadas novas formas de prazer pelo casal nesses
períodos.
É importante ressaltar que nos casos de gestantes de alto risco de
complicações e de abortamento pode ser orientado cuidados como repouso
relativo no leito e proibição do coito, enquanto perdurar a ameaça. Estudos
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mostram que a atividade sexual em mulheres sem complicações obstétricas
anteriores, que seriam proibitivas, não acarreta risco aumentado de ruptura
prematura de membranas, parto pré-termo, baixo peso ao nascer ou aumento
da mortalidade perinatal. Diante dos mitos com relação à sexualidade no período
gestacional, destaca-se a importância de o profissional de saúde estar preparado
para orientar a mulher a este respeito. (BARBOSA et al, 2011)
A orientação adequada acerca da sexualidade na gestação, por parte de
profissionais que realizam a assistência pré-natal torna-se importante uma vez
que o impacto na atividade e no comportamento sexual pode ter origem no medo
de causar algum dano ao feto. (HOFFMAN; ET AL., 2014) Em um estudo
transversal com 139 gestantes realizado no Canadá, 71% relataram redução da
atividade sexual durante a gravidez ao comparar com o período pré-gestacional,
mudança atribuída principalmente ao receio de prejudicar a gestação, provocar
nascimento prematuro do filho ou romper bolsa. (PRADO; LIMA; DE LIMA, 2013)
Além disso, apesar dos debates existentes acerca da sexualidade ao
longo dos anos, ainda existe certo preconceito influenciado por mitos, crenças,
valores morais e culturais, ainda mais quando está relacionado ao contexto
gravídico/puerperal. (BARBOSA et al, 2011)
A educação em saúde no pré-natal, por parte de todos os profissionais,
deve voltar-se para a promoção de saúde da mãe, do bebê, e do casal. Devem
ser abordados aspectos relacionados aos direitos sociais, reprodutivos e
sexuais. Sendo assim, é direito da mulher ter acesso a um serviço de saúde de
qualidade e é um dever do profissional de saúde tratar destas questões
referentes à sexualidade na gestação a fim de minimizar medos e anseios,
favorecendo a sua qualidade de vida. (BARBOSA et al, 2011)
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MÉTODOS

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Presbiteriano
Mackenzie,

no

dia

4

de

junho

de

2019,

sob

o

número

CAAE

14472419.0.0000.0103. (ANEXO 1)
O presente estudo se caracteriza por abordagem quantitativa, de caráter
descritivo. Trata-se de estudo transversal analítico, realizado no serviço de
Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em
150 pacientes que apresentam doenças clínicas e/ou obstétricas e, portanto,
consideradas de alto risco, separadas em grupos que correspondem ao segundo
e terceiro trimestres gestacionais. Foram excluídos 35 questionários por não se
adequarem aos critérios de inclusão, sendo analisadas estatisticamente 115
gestantes. Dois grupos distintos foram incluídos: o primeiro grupo composto por
44 gestantes no segundo trimestre (T2) e o segundo por 71 gestantes no terceiro
trimestre (T3). Pela discrepância entre o número de gestantes dos grupos T2 e
T3 com o grupo de gestantes no primeiro trimestre (T1), esse foi considerado
insignificante para a comparação de dados.
A coleta de dados foi realizada através do questionário Female Sexual
Function Index (IFSF – índice de função sexual feminina) (ANEXO 2), validado
para uso em língua portuguesa em 2007, aplicado entre junho e agosto de 2019.
O questionário é específico e multidimensional e possui confiabilidade e
validade, transformando dados subjetivas em objetivos, que podem ser
analisados e, assim, quantificados. O IFSF é composto por 19 questões e foi
adaptado, nesse estudo, para 23, divididas em categorias: desejo sexual,
excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor ou
desconforto, cujas opções de resposta recebem pontuação entre 0 e 5. O escore
total é calculado através da soma pelo fator de correção e, então, dos valores de
cada domínio. Os escores finais podem variar de 2 a 36, sendo que escores mais
altos indicam um grau melhor de função sexual. Mulheres que apresentam
escores inferiores a 26,55 devem ser consideradas portadoras de disfunção
sexual.
Durante a aplicação do questionário, a gestante foi levada para um
ambiente privado, e foi comunicada da existência do sigilo médico-paciente,
visando evitar qualquer constrangimento que alguma questão mais delicada
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pudesse causar. Além disso, a confidencialidade quanto à identificação e aos
dados cedidos foi garantida, visto que não houve identificação nominal das
gestantes. Em qualquer momento da entrevista, a paciente poderia retirar seu
consentimento, inclusive diante de constrangimento.
Os dados foram coletados através do questionário e planilhados no
programa Excel. As análises foram realizadas através do teste de Kruskal-Wallis,
com auxílio do pacote estatístico Statgraphics Centurion XVI e Microsoft Excel,
devido às variáveis representarem os escores obtidos pelos questionários. Para
todos os teste foi utilizado um nível de confiabilidade de 95%.

4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram incluídas na pesquisa: mulheres gestantes que assinarem o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 1), de médio e alto
risco, com idade gestacional de 8 a 40 semanas, que tiveram atividade sexual
nas últimas 4 semanas e que preencheram corretamente o questionário.

4.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídas do estudo pacientes que não assinarem o TCLE, não
gestantes, gestantes de baixo risco ou risco habitual e que não preencheram o
questionário adequadamente.
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RESULTADOS

Foram entrevistadas 150 mulheres e, dessas, 35 não foram analisadas
estatisticamente por estarem dentro dos critérios de exclusão. O primeiro grupo
(T2), correspondente ao segundo trimestre da gestação (14ª a 26ª semana), foi
composto por 44 gestantes, das quais aproximadamente 80% encontravam-se
acima da 16ª semana gestacional. O segundo grupo (T3), correspondente ao
terceiro trimestre da gestação (27ª a 40ª semana), foi composto por 71
gestantes, sendo que 50% encontravam-se acima da 33ª semana gestacional.
Os grupos T2 e T3 mostraram-se homogêneos quanto as idades (p=
0,64), com média de 29,77.

Entre as causas do alto risco gestacional, hipertensão arterial –
hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou doença hipertensiva exclusiva da
gestação (DHEG) –, diabetes - tanto na gestação como gestacional -, foram as
mais citadas, sendo que 57,4% não soube justificar o alto risco.

22

A taxa de disfunção sexual global dessa pesquisa foi de 47,8%, sendo
mais prevalente em gestantes do grupo T3 (56,3%) que no grupo T2 (34%). A
média global do IFSF para os grupos T2 e T3 apresentou diferença significativa
(p= 0,03).

Foram observadas diferenças significativas (p<0,05) entre os trimestres
gestacionais quando comparadas as médias dos respectivos IFSF (p=0,03).
Quanto aos domínios, foram observadas essas diferenças entre as variáveis
excitação (p= 0,03), orgasmo (p=0,01) e dor (p=0,03), mas não entre as variáveis
desejo (p=0,65), lubrificação (p=0,10) e satisfação (p=0,12).
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DISCUSSÃO

Diversas pesquisas já analisaram a função sexual durante a gravidez,
porém, não foram encontrados estudos que o fizessem em gestantes de alto
risco. Sendo assim, as comparações feitas nessa pesquisa foram realizadas sem
estratificação quanto ao risco gestacional.
O presente trabalho teve uma média de idade de 29,77 anos entre as
gestantes, apresentando similaridade em relação aos outros estudos presentes
na literatura sobre o assunto. Concordando com esses em sua maioria, ainda,
quanto à taxa de disfunção sexual global, sendo que entre as gestantes de alto
risco desse estudo, a taxa foi de 47,8%. Discorda, porém, da pesquisa de Silva,
2016, que teve uma taxa de disfunção sexual significativamente mais baixa
(38,33%), que parece se justificar por uma média menor de idade entre as
pacientes (23,98 anos). Confirmando, então, uma associação entre disfunção
sexual e idade, assim como já demonstrou o estudo ECOS (ABDO, 2000).
A taxa global dessa pesquisa demonstrou que menos da metade das
gestantes de alto risco apresentam disfunção sexual, corroborando com os
estudos de Prado et al (2013) e Silva (2016), que encontraram, em gestantes
sem estratificação de risco, taxas de 40,4% e 38,33% respectivamente.
O presente estudo encontrou como pontuação média do IFSF 24,66, o
que corrobora com estudos realizados em São Carlos – SP por Franceschet et
al (2009), que obteve como pontuação 21,73. Quando analisados os períodos
gestacionais separadamente, ambos os estudos indicaram satisfação sexual no
segundo trimestre gestacional, sendo que no estudo realizado no HUEM as
gestantes obtiveram como pontuação média 26,72, e no estudo paulista a
pontuação foi de 28,43. A correlação também ocorreu para o terceiro trimestre
gestacional, sendo que a pontuação das gestantes em Curitiba - PR foi 23,33, e
das gestantes em São Carlos - SP foi de 24,9, indicando prevalência de
disfunção sexual para esse período gestacional.
Vale ressaltar que diversos estudos demonstram consenso quanto a
satisfação sexual ser maior no segundo trimestre, descritos pelos autores
Franceschet et al (2009) e Silva (2016), que relacionam esse trimestre com o
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aumento do desejo. Uma justificativa, segundo Delbono (2018), seria o aumento
dos níveis de estrógeno e progesterona produzidos pela placenta. Além disso,
esses hormônios intensificam a vascularização pélvica melhorando a lubrificação
vaginal. Esses dados, porém, diferem do estudo de Bonfim et al (2014), que
demonstrou que as gestantes desse período gestacional apresentaram uma
pontuação média de 25,84, indicando disfunção sexual, apesar de a pontuação
ser próxima ao ponto de corte (26,55).
O estudo realizado discorda da literatura em geral por apresentar
diferença significativa (p=0,03) entre os trimestres na variável dor. Com isso,
sugere-se que a gestação de alto risco pode apresentar um índice maior de dor
no segundo trimestre, quando comparada com gestações sem estratificação de
risco.
Tal pesquisa, ao comparar o segundo e o terceiro trimestres gestacionais,
não obteve diferença significativa quanto às variáveis desejo, lubrificação e
satisfação, destoando da pesquisa de Franceschet et tal (2009), que obteve
diferença significativa nessas variáveis. Ambos os trabalhos apresentaram
diferença significativa nas variáveis excitação e orgasmo
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CONCLUSÕES

Houve diferença significativa nas médias do Índice de Função Sexual
Feminina entre o segundo e terceiro trimestres de gestação, além das variáveis
excitação, orgasmo e dor, que são maiores no segundo trimestre, resultando em
disfunção sexual prevalente apenas em gestantes do terceiro trimestre
gestacional.
Não houve diferença significativa nas variáveis desejo, lubrificação e
satisfação.
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO DA FUNÇÃO SEXUAL FEMININA
INSTRUÇÕES: essas questões falam sobre seus sentimentos e respostas
sexuais durante as últimas 4 semanas, por favor respondas as seguintes
questões tão honesta e claramente quanto possível. Suas respostas serão
mantidas em completo sigilo. Ao responder estas questões considere as
seguintes definições:
Atividade sexual – pode incluir carícias preliminares, masturbação e relações
sexuais;
Relação sexual – é definida como a penetração (entrada) do pênis na vagina;
Estimulação sexual – inclui situações como carícias preliminares com um
parceiro, auto-estimulação (masturbação) ou fantasia sexual;
MARQUE APENAS UMA ALTERNATIVA POR QUESTÃO
1) Idade: _______ anos
2) Idade gestacional: _______ semanas
3) Risco gestacional: ( ) baixo (
)
Porquê?______________________________________
4) Sexualmente ativa: ( ) sim

alto

( ) não

Desejo ou interesse sexual é um sentimento que inclui querer ter uma
experiência sexual, sentir-se à vontade para iniciação sexual com um
parceiro e pensar ou fantasiar como se você estivesse fazendo sexo.
5) Nas últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desejo ou interesse
sexual?
( ) Sempre ou quase sempre
( ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo)
( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)
( ) Poucas vezes ( menos que a metade do tempo)
( ) Quase nunca ou nunca
6) Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau) de desejo ou
interesse sexual?
( ) Muito alto
( ) Alto
( ) Moderado
( ) Baixo
( ) Muito baixo ou nenhum
Excitação sexual é um sentimento que inclui aspectos físicos e mentais de
excitação sexual. Pode incluir sentimento de calor ou formigando nos
órgãos genitais, lubrificação (umidade), ou contrações de músculo.
7) Nas últimas 4 semanas, quantas vezes você se sentiu excitada durante a
atividade sexual ou a relação sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Sempre ou quase sempre
( ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo)
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( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)
( ) Poucas vezes ( menos que a metade do tempo)
( ) Quase nunca ou nunca

8) Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau) de excitação
durante a atividade sexual ou a relação sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Muito alto
( ) Alto
( ) Moderado
( ) Baixo
( ) Muito baixo ou nenhum
9) Nas últimas 4 semanas, quão confiante você esteve quanto a ficar excitada
durante a atividade sexual ou a relação sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Confiança muito alta
( ) Confiança alta
( ) Confiança moderada
( ) Baixa confiança
( ) Muito baixa ou nenhuma confiança
10) Nas últimas 4 semanas, quantas vezes você ficou satisfeita com sua
excitação durante a atividade sexual ou a relação sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Sempre ou quase sempre
( ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo)
( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)
( ) Poucas vezes ( menos que a metade do tempo)
( ) Quase nunca ou nunca
11) Nas últimas 4 semanas, quantas vezes você ficou lubrificada (molhada)
durante a atividade sexual ou a relação sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Sempre ou quase sempre
( ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo)
( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)
( ) Poucas vezes (menos que a metade do tempo)
( ) Quase nunca ou nunca
12) Nas últimas 4 semanas, o quanto foi difícil ficar lubrificada (molhada) durante
a atividade sexual ou a relação sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Extremamente difícil ou impossível
( ) Muito difícil
( ) Difícil
( ) Ligeiramente difícil
( ) Não foi difícil
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13) Nas últimas 4 semanas, quantas vezes você se manteve lubrificada até o
final da atividade sexual ou da relação sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Sempre ou quase sempre
( ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo)
( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)
( ) Poucas vezes ( menos da metade do tempo)
( ) Quase nunca ou nunca
14) Nas últimas 4 semanas, o quanto foi difícil manter sua lubrificação até o final
da atividade sexual ou da relação sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Extremamente difícil ou impossível
( ) Muito difícil
( ) Difícil
( ) Ligeiramente difícil
( ) Não foi difícil
15) Nas últimas 4 semanas, quando você teve estimulação sexual ou relação
sexual, quantas vezes você atingiu o orgasmo (clímax)?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Sempre ou quase sempre
( ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo)
( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)
( ) Poucas vezes ( menos que a metade do tempo)
( ) Quase nunca ou nunca
16) Nas últimas 4 semanas, quando você teve estimulação sexual ou relação
sexual, o quanto foi difícil atingir o orgasmo (clímax)?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Extremamente difícil ou impossível
( ) Muito difícil
( ) Difícil
( ) Ligeiramente difícil
( ) Não foi difícil
17) Nas últimas 4 semanas, o quanto satisfeita você esteve com a sua habilidade
de atingir o orgasmo (clímax) durante a atividade sexual ou a relação sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Muito satisfeita
( ) Moderadamente satisfeita
( ) Igualmente satisfeita e insatisfeita
( ) Moderadamente insatisfeita
( ) Muito insatisfeita
18) Nas últimas 4 semanas, o quanto satisfeita você esteve com a intensidade
de intimidade emocional entre você e seu parceiro durante a atividade
sexual?
( ) Nenhuma atividade sexual
( ) Muito satisfeita
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(
(
(
(

) Moderadamente satisfeita
) Igualmente satisfeita e insatisfeita
) Moderadamente insatisfeita
) Muito insatisfeita

19) Nas últimas 4 semanas, o quanto satisfeita você esteve com a relação sexual
com seu parceiro?
( ) Muito satisfeita
( ) Moderadamente satisfeita
( ) igualmente satisfeita e insatisfeita
( ) Moderadamente insatisfeita
( ) Muito insatisfeita
20) Nas últimas 4 semanas, o quanto satisfeita você esteve com a sua vida
sexual como um todo?
( ) Muito satisfeita
( ) Moderadamente satisfeita
( ) Igualmente satisfeita e insatisfeita
( ) Moderadamente insatisfeita
( ) Muito insatisfeita
21) Nas últimas 4 semanas, com que freqüência você experimentou dor ou
desconforto durante a penetração vaginal?
( ) Nenhuma tentativa de relação sexual
( ) Sempre ou quase sempre
( ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo)
( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)
( ) Poucas vezes ( menos que a metade do tempo)
( ) Quase nunca ou nunca
22) Nas últimas 4 semanas, com que freqüência você experimentou dor ou
desconforto após a penetração vaginal?
( ) Nenhuma tentativa de relação sexual
( ) Sempre ou quase sempre
( ) A maioria das vezes (mais que a metade do tempo)
( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)
( ) Poucas vezes ( menos que a metade do tempo)
( ) Quase nunca ou nunca
23) Nas últimas 4 semanas, como você classificaria o seu nível (grau) de
desconforto ou dor durante ou após a penetração vaginal?
( ) Nenhuma tentativa de relação sexual
( ) Muito grande
( ) Grande
( ) Moderado
( ) Pequeno
( ) Muito pequeno ou nenhum
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –
TCLE
BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS
Nº466/2012, MS

Prezada Senhora,

Esta pesquisa é um trabalho de conclusão de curso intitulado:
AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL NAS GESTANTES DE BAIXO RISCO NOS
DIFERENTES TRIMESTRES e está sendo desenvolvida por Dra. Juliana De
Biagi, professora do Curso de medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie do
Paraná.
Os objetivos do estudo são Avaliar o impacto da gestação sobre a função
sexual feminina, comparando se há diferença significativa entre os diferentes
trimestres.
Solicitamos a sua colaboração para uma breve entrevista que se dará
durante no máximo 10 (dez) minutos através de um breve questionário sobre a
sua sexualidade nas últimas 4 (quatro) semanas. Por ocasião da publicação dos
resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto, sendo que o risco quebra
de confidencialidade será evitado por um manejo dos dados de forma anônima,
sem identificação nominal dos participantes. Informamos que nessa pesquisa
serão emitidas duas vias desse termo de igual teor, sendo que uma ficará com
o paciente e outra com o pesquisador.
Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, a
senhora não é obrigada a fornecer as informações e/ou colaborar com as
atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do
estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum
dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição
(se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer
esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.
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Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável

Considerando, que fui informada dos objetivos e da relevância do estudo
proposto, de como será minha participação, dos procedimentos e riscos
decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da
pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na investigação sejam
utilizados para fins científicos dentro de um prazo de até 5 anos (divulgação em
eventos e publicações). Estou ciente que receberei uma via desse documento.

Curitiba, ____de _________de 2019.

_____________________________________________
Assinatura do participante ou responsável legal

Contato com o Pesquisador (a) Responsável: (41) 98853-4054
“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Evangélica Mackenzie do
Paraná. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. Dessa
forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de
modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos
humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confiabilidade e
da privacidade”
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Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Evangélica Mackenzie
do Paraná.

Rua Padre Anchieta, nº 2770 – 3º andar Bairro: Bigorrilho

Curitiba/PR – CEP: 80.730-000
Fone: (41) 3240-5570
e-mail: comite.etica@fepar.edu.br

