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RESUMO
As mulheres têm três fases importantes em sua vida, sendo a puberdade, a gestação e a menopausa. O processo de
saúde sexual feminino está diretamente ligado a estas fases, e essa sexualidade é influenciada por vários fatores, dentre
eles,  biológicos,  fisiológicos,  emocionais,  sociais  e  culturais.  As  disfunções  sexuais  são  caracterizadas  como  o
comprometimento  do  desempenho  sexual  interferindo  em  qualidade  de  vida  física  e  mental.  Anomalias  como
dispareunia, vaginismo, o desejo sexual hipoativo e a anorgasmia. Na gestação ocorrem varias alterações hormonais,
físicas e psicológicas e a sexualidade feminina durante a gestação é um assunto que tem gerado ao longo do tempo
inúmeras discussões que ainda estão permeadas por preconceitos morais, religiosos e médicos. Os objetivos desta
pesquisa é descrever as principais alterações sexuais da gestante durante o período gestacional e observar os tipos de
disfunções e correlacionar com o período da gestação e faixa etária. Será realizado um estudo em cinco unidades
básicas  de  saúde  na  cidade  de  Maringá.  Participarão  da  pesquisa  40  voluntarias  que  se  apresentem no  período
gestacional, onde serão submetidas a questões onde abrange a idade materna, idade gestacional e questionário de
função sexual. A análise de resultados será realizada através de tabulação simples no excel 2010, separando por idade
gestacional,  tipo de disfunção sexual  e faixa etária materna,  e será apresentado na forma de gráficos.  Esperamos
descrever  as  principais  alterações  sexuais  da  gestante  durante  os  trimestres  gestacionais  e  observar  os  tipos  de
disfunções sexuais e correlacionar com o período da gestação e faixa etária.
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1 INTRODUÇÃO

As mulheres têm três fases importantes em sua vida, sendo a puberdade, a gestação e a
menopausa. O processo de saúde sexual feminino está diretamente ligado a estas fases, e essa
sexualidade  é  influenciada  por  vários  fatores,  dentre  eles,  biológicos,  fisiológicos,  emocionais,
sociais e culturais (SACOMORI et al., 2012).

Dentre as alterações mais comuns que podem acometer as mulheres estão o vaginismo,
onde a paciente tem contração involuntária da musculatura perineal impedindo a penetração total ou
parcial da vagina; a dispareunia que é a dor durante ou após o ato sexual; o desejo sexual hipoativo
(DSH) com diminuição da vontade/desejo sexual; a anorgasmia, onde devido ao desconhecimento
da anatomia, dificuldade de concentração e ausência do autoerotismo, leva a um bloqueio parcial ou
total  na  resposta  sexual  do  desejo,  excitação  e  orgasmo  (MENDONÇA;  AMARAL,  2011;
MENDONÇA 2012; LIDÓRIO; CUNHA, 2012; ANTONIOLI; SIMÕES, 2009; LIMA, 2008; HOLANDA,
2014).

Estima-se que na população brasileira, 8,2% das mulheres tenham desejo sexual hipoativo,
26,2% não conseguem atingir  o orgasmo, 26,6% tem dificuldade de excitação e autoerotismo e
17,8% apresentam dispareunia (ABDO, 2009).

Por outro lado, na gestação ocorrem várias mudanças físicas e psicológicas na mulher, bem
como alterações hormonais, aumento do volume abdominal e do peso fetal, fadiga, ansiedade, medo
do parto, e junto com tais mudanças, ainda há influências culturais, sociais, religiosas e emocionais,
que podem causar impacto na atividade e no comportamento sexual. Com o decorrer da gestação,
as mulheres podem apresentar diminuição no desejo, na excitação, na frequência e na satisfação
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sexual,  principalmente no final  do período gestacional,  fazendo com que a relação sexual  fique
menos atrativa (FRANCESCHET, 2008; MATHIAS, 2014). 

A temática sobre a sexualidade feminina durante a gestação é um assunto que tem gerado ao
longo  do  tempo  inúmeras  discussões  que  ainda  estão  permeadas  por  preconceitos  morais,
religiosos e médicos, sendo assim, a sexualidade no período da gestação e puerpério constitui ainda
hoje motivo de grandes problemas na sexualidade do casal. Diversas correntes religiosas, políticas e
muitos  conceitos  elaborados  nas  mais  diferentes  áreas  do  conhecimento  ainda  mantêm-se
reproduzindo ideias do século passado, período em que houve uma maior abertura para discussões
referentes às questões sexuais na sociedade, e que despertou na comunidade científica um maior
interesse por  compreender  a  sexualidade humana.  Desde essa época,  foram concluídos vários
estudos para uma melhor compreensão da resposta sexual na gravidez e puerpério (SERRANO,
2005).

Diante  do  exposto,  é  possível  perceber  que  existe  certa  dificuldade para  compreender  a
relação entre a gestação e a função sexual feminina. Desse modo, este estudo tem por finalidade,
observar  e  descrever  a  frequência  das  principais  alterações  sexuais  da  mulher  no  período
gestacional  e  comparar  a  função  sexual  das  gestantes  entre  os  trimestres  gestacionais  e
correlacionar com a faixa etária.

2 OBJETIVO

Geral: descrever as principais alterações sexuais da gestante durante o período gestacional.
Específicos: observar os tipos de disfunções e correlacionar com o período da gestação e

faixa etária.

3 JUSTIFICATIVA

Este trabalho se mostra significativo devido a necessidade de se discutir academicamente o
bem estar e satisfação sexual  da gestante.  Outro fator  que corrobora para a importância deste
trabalho é a escassez de literatura com dados sobre disfunção sexual entre gestantes.

4 METODOLOGIA 

Será realizado um estudo qualitativo, em cinco unidades básicas de saúde (UBS) na cidade
de Maringá, sendo UBS Aclimação, UBS Céu Azul, UBS Cidade Alta, UBS Zona Sul e UBS Alvorada
I, localizada no norte do Paraná.

Participarão da pesquisa 40 voluntárias que se apresentem no período gestacional.
Serão incluídos no estudo, gestantes acima de 18 anos e saudáveis e excluídos do estudo,

gestantes menores de 18 anos, gestantes que não apresentam relação sexual, gestantes portadoras
de  doenças  crônicas  (como  diabetes  melitus,  hipertensão  arterial,  doenças  cardiovasculares,
doenças crônicas e osteomioarticulares). 

Inicialmente as pacientes assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido, onde serão
orientadas e terão a garantia de sigilo absoluto sobre seus dados, com o comprometimento da não
divulgação destes. Logo após, serão submetidas a um questionário de sexualidade na gestação, o
qual abrange a idade materna, idade gestacional e o questionário FSFI (índice de função sexual
feminina). Este questionário foi desenvolvido especialmente para mulheres com o intuito de avaliar a
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função sexual feminina, detectando diferenças na função sexual, tendo segurança discriminativa nas
pesquisas com presença e ausência de sintomas de desordem de excitação sexual, desejo sexual
hipoativo e desordem de orgasmo. Para ser validado com uma correta tradução, é obrigatória uma
adaptação  cultural  das  perguntas  do  questionário,  considerando  a  impossibilidade  de  uma  a
tradução exata de sentidos e ideias de uma língua para outra (o qual foi validada por Pacagnella et
al, 2009). O questionário FSFI avalia a resposta sexual feminina em seis domínios: desejo sexual,
excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor. Apresentando 19 questões
para avaliar a função sexual nas ultimas quatro semanas. Para cada questão existe uma pontuação
de 0 a 5 de forma crescente em relação à presença da função questionada. Apenas nas questões
sobre dor a pontuação é definida de forma invertida. No final, é realizado um escore total de todas as
perguntas.

A presente pesquisa não apresenta nenhum risco para as gestantes.
A  análise  de  resultados  será  realizada  através  de  tabulação  simples  no  excel  2010,

separando  por  idade  gestacional,  tipo  de  disfunção  sexual  e  faixa  etária  materna,  e  será
apresentado na forma de gráficos e tabelas.

5 RESULTADOS ESPERADOS: 

Espera-se que com a tabulação de dados, possa descrever as principais alterações sexuais
da  gestante  durante  os  trimestres  gestacionais  e  observar  os  tipos  de  disfunções  sexuais  e
correlacionar com o período da gestação e faixa etária.
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