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RESUMO: A mulher vivencia a sexualidade de forma diferenciada ao longo do ciclo reprodutivo, pois as 

modificações que ocorrem no corpo feminino podem influenciar o imaginário e o psiquismo 

repercutindo na vivência da sexualidade. As transformações, tanto corporais quanto psicológicas, que 

ocorrem ao longo do período gestacional podem afetar a atividade sexual feminina e ocasionar 

disfunções sexuais. O objetivo da presente pesquisa é investigar as repercussões da gestação na 

sexualidade de gestantes primíparas que realizam pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde, no 

município de Maringá, PR. A amostra será composta por 10 gestantes primigesta no terceiro trimestre. 

Será empregado o método etnográfico que prevê a aplicação de entrevistas semiestruturadas após, pelo 

menos, três meses de participação da pesquisadora no grupo de gestantes. A pesquisa objetiva obter 

informações sobre a percepção que a mulher tem da sua sexualidade enquanto gestante, quais são suas 

angústias, medos e dúvidas em relação a prática sexual durante o intercurso da gravidez. A pesquisa 

apresenta relevância no âmbito clínico e social, pois visa fornecer informações aos profissionais da saúde 

para a compreensão deste fenômeno a partir do olhar da gestante, buscando a melhoria da saúde sexual 

feminina e do bem-estar materno, importante para a formação do vínculo materno-infantil. Será utilizada 

a triangulação de métodos para as análises do diário de campo e das entrevistas semiestruturada 

realizadas com as gestantes. A análise dos dados será realizada por meio da análise de conteúdo de 

Bardin com o auxílio do software de análise de métodos mistos QSR Nvivo 11®.  
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