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RESUMO 

 

 

As mulheres têm três fases importantes na vida, sendo elas a puberdade, a gestação e a 

menopausa. O processo da saúde sexual feminino está ligado a essas fases, e essa sexualidade 

é influenciada por fatores biológicos, fisiológicos, emocionais, sociais e culturais. As 

disfunções sexuais mais comuns são dispareunia, vaginismo, o desejo sexual hipoativo e a 

anorgasmia. Na gestação ocorrem várias alterações hormonais, físicas e psicológicas, e a 

sexualidade no período da gestação e puerpério constitui motivo de grandes problemas na 

sexualidade do casal. Objetivos: descrever as principais alterações sexuais da gestante 

durante o período gestacional, observar os tipos de disfunções e correlacionar com o período 

da gestação e faixa etária. Metodologia: Foi realizado um estudo qualitativo, em cinco 

unidades básicas de saúde (UBS) na cidade de Maringá, localizada no norte do Paraná. 

Participaram da pesquisa 30 voluntárias que se apresentavam no período gestacional, que 

responderam a um questionário que abrangeu a idade materna, idade gestacional e 

questionário de função sexual o (FSFI). Resultados: Foi observado uma variação de idade 

entre 18 e 34 anos, com idade gestacional entre 5 a 40 semanas, apresentando disfunção 

sexual de desejo, excitação, orgasmo e satisfação. Não houve associação entre idade 

gestacional, disfunção sexual e período gestacional. Conclusão: Neste trabalho foi 

pesquisado o assunto de disfunção sexual em gestantes, visto que as disfunções sexuais 

apresentam comprometimento do desempenho sexual interferindo na qualidade de vida física 

e mental. Portanto, as pacientes podem apresentar disfunção sexual em qualquer faixa etária e 

em qualquer período gestacional. 

 

Palavras-chave: sexualidade, gestação e gestantes. 

 

 

 

 



  

 

PREVALENCE OF SEXUAL DYSFUNCTION IN PREGNANT ATTENDED IN FIVE 

BASIC HEALTH UNITS OF MARINGÁ-PARANÁ 

 

ABSTRACT 

Women have three important phases in life, such as puberty, gestation, and menopause. The 

process of female sexual health is directly linked to these phases, and this sexuality is 

influenced by several factors, including biological, physiological, emotional, social and 

cultural factors. The most common sexual dysfunctions are vaginismus, hypoactive sexual 

desire and anorgasmia. In pregnancy there are several hormonal changes, physical and 

psychological, and the sexuality in the period gestation and puerperium is still the cause of 

great problems in the couple's sexuality. Objectives: to describe the main sexual changes of 

the pregnant woman during the gestational period, to observe the types of dysfunctions and to 

correlate with the gestation period and age group. Methodology: A qualitative study was 

carried out in five basic health units (UBS) in the city of Maringá, located in northern Paraná. 

Participants were 30 volunteers who presented in the gestational period, where they were 

submitted to questions that included maternal age, gestational age and sexual function 

questionnaire (FSFI). Results: In our study, we had a variation of age between 18 and 34 

years, with gestational age of 5 to 40 weeks, presenting sexual dysfunction of desire, arousal, 

orgasm and satisfaction. The association between age, disposition for the development of 

sexual intercourse and the association of sexual dysfunction with gestational period were not 

significant. Conclusion: In this work the subject of sexual dysfunction in pregnant women 

was investigated, seeing that the sexual dysfunctions present compromised sexual 

performance interfering in the physical and mental quality of life. Concluding that patients 

may present sexual dysfunction in any age group and at any gestational period. 

Keywords: Sexuality, Pregnancy , Pregnant Women 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

As mulheres têm três fases importantes na vida, sendo elas puberdade, a gestação e a 

menopausa. O processo de saúde sexual feminino está diretamente ligado a tais 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, existe a 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% têm 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 sexual, principalmente no final do período 

gestacional, tornando as praticas das relações sexuais menos atrativas, causando problemas na 

sexualidade do casal (FRANCESCHET, 2008; MATHIAS, 2014; SERRANO, 2005). 

Diante do exposto, é possível perceber que exista certa dificuldade para compreender a 

relação entre a gestação e a função sexual feminina. Desse modo, o presente estudo teve 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 METODOLOGIA 
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Foi realizado um estudo quantitativo, 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. 

Participaram da pesquisa 30 voluntárias que se apresentavam no período gestacional. 

Foram 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 e osteomioarticulares).  

O trabalho foi submetido ao comitê de ética da Unicesumar, com número de 

aprovação do CAAE: 72245417.6.0000.5539. Inicialmente as voluntárias assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A), onde foram orientadas e tiveram 

a garantia de sigilo absoluto sobre seus dados, com o comprometimento da não divulgação 

destes. As mesmas foram submetidas a um questionário de sexualidade na gestação, os quais 

abrangiam a idade materna, idade gestacional, estado civil, número de filho e uso de método 

contraceptivo (Apêndice B) e o questionário FSFI (índice de função sexual feminina) 

(Apêndice C). Este questionário foi desenvolvido especialmente para mulheres com o intuito 

de avaliar a 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. O qual foi validada por Pacagnella et 

al, 2009.  

O questionário FSFI avalia a resposta sexual feminina em seis domínios, sendo eles 

desejo sexual, excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor. 

Apresentando 19 questões para avaliação da 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. Nas questões 8, 10, 12 e questões que dizem respeito a dores, a 

pontuação definiu-se de forma invertida. No final, um escore aponta o total de dados sobre 

todas as perguntas respondidas. 

Para classificação de disfunção sexual, foi realizada uma média dos valores do 

questionário, tendo o valor mínimo de 7,2 no qual a paciente não apresenta disfunção sexual e 

valor máximo 36 onde a paciente apresenta grave disfunção sexual. A partir desse valor, foi 

realizada a média para a classificação da disfunção, sendo sem disfunção sexual de 7,2 a 14,4, 

disfunção sexual leve de 14,4 a 21,6, disfunção sexual moderada de 21,6 a 28,8 e disfunção 

sexual grave de 28,8 a 36. 
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A classificação dos domínios do questionário FSFI foi calculada uma média dos 

valores de escore mínimo e máximo, tendo classificação de disfunção as pacientes que 

apresentaram valores de desejo acima de 3,6; e valores de excitação, lubrificação, orgasmo e 

dor acima de 3,0; Enquanto foi considerada a disfunção de satisfação, valores acima de 3,4. 

Para a análise de resultados foi realizada separação por idade gestacional, tipo de 

disfunção sexual e faixa etária materna e feito uma média para cada item. Para verificar se 

existiam associações entre as duas variáveis, idade gestacional com predisposição para 

disfunção e de disfunção com idade gestacional, foi aplicado o teste qui-quadrado, onde 

determinou-se se as frequências observadas diferem significativamente das frequências 

esperadas sob a hipótese nula de nenhuma associação.  

Para analisar as diferenças, caso elas existam entre as disfunções, foi utilizado o teste 

de Kruskal-Wallis, às vezes também chamado de "ANOVA unidirecional em classificações". 

Trata-se de um teste não paramétrico usado para determinar se existem diferenças 

estatisticamente significativas entre dois ou mais grupos.  

 

 

3 RESULTADOS 

Participaram do estudo um total de 30 voluntárias, cuja idade variaram entre 18 a 34 

anos. Pela tabela 1, pode-se notar que a maioria das gestantes tem entre 18 a 24 anos 

(53,33%). Já a idade gestacional das mesmas variou entre 05 a 40 semanas, na qual a maioria 

encontra-se no terceiro trimestre da gravidez, perfazendo um total de 16 gestantes (53,33%). 

Das 30 gestantes, 29 responderam a questão do estado civil.  Sendo 20 casadas 

(aproximadamente 69%). Quanto ao número de filhos, 27 mulheres responderam, sendo 18 

(66.67%) primigestas, 6  (22,22%) esperando o segundo filho e 3 (11.11%) o terceiro filho. 

Ainda, quanto ao uso do método contraceptivo, nota-se que o numero de mulheres que não 

usou é praticamente o mesmo das mulheres que faziam uso do medicamento antes da 

gravidez. A análise da presença de disfunções por domínios foi realizada através do Teste de 

Kruskal-Wallis, com um nível de significância de 5%. As disfunções apresentadas com nível 

de significância foram as de domínio desejo, excitação, orgasmo e satisfação. No que diz 

respeito à lubrificação e dor não houve significância apontada na pesquisa (tabela 1).  

Quanto aos níveis de disfunção sexual aqui estudado, observou-se que das 30 

voluntárias, 18 (60%) apresentaram disfunção de desejo, 19 (63,33%) apresentaram disfunção 

de excitação, 16 (53,33%) apresentaram disfunção de lubrificação, 17 (56,66%) apresentaram 
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disfunção de orgasmo, 7 (23,33%) apresentaram disfunção de satisfação e 7 (23,33%) 

apresentaram disfunção de dor (tabela 2). 

Através do teste qui-quadrado, ao nível de 5% de significância, obteve-se um p-valor 

maior que 0.05 na associação de disfunção sexual com idade da gestante e na associação entre 

disfunção e trimestre gestacional. Portanto as variáveis são independentes, não ocorrendo 

associação entre disfunção sexual e idade das gestantes e associação entre disfunção sexual e 

idade gestacional (tabela 3). 

  

 

3.1 DISCUSSÃO 

No presente estudo, houve uma variação de idade entre 18 e 34 anos. A idade 

gestacional era de 5 a 40 semanas, apresentando disfunção sexual de desejo, excitação, 

orgasmo e satisfação, onde 18 (60%) gestantes apresentaram disfunção de desejo, 19 

(63,33%) apresentaram disfunção de excitação, 16 (53,33%) apresentaram disfunção de 

lubrificação, 17 (56,66%) apresentaram disfunção de orgasmo, 7 (23,33%) apresentaram 

disfunção de satisfação e 7 (23,33%) apresentaram disfunção de dor. Não foram encontradas 

associações entre idade gestacional e pré-disposição para desenvolver disfunção sexual e 

associação de disfunção sexual com período gestacional.  

Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos de Sacomori et al (2012), Leite 

et al(2007) e Mathias et al (2014). Onde Sacomori et al (2012), realizaram um estudo com 

156 gestantes que se encontravam no terceiro trimestre gestacional, ou no pós-parto imediato. 

As voluntárias responderam ao Questionário de Sexualidade na Gestação, no qual verificou-se 

que  32% de disfunção de desejo sexual, 30% disfunção de excitação sexual e 25% disfunção 

de satisfação sexual, sendo maior no segundo e terceiro trimestre gestacional. Em relação a 

disfunção de orgasmo, 5,4% das participantes relataram nunca ter experimentado. No quesito 

dor durante a atividade sexual, 10,8% apresentavam dor antes da gestação, 22,5% no primeiro 

trimestre, 33,8% no segundo trimestre e 44,3% no terceiro trimestre. 

Já Leite et al (2007) realizou um estudo com 271 gestantes saudáveis, as quais foram 

submetidas ao questionário FSFI, e obtiveram como resultado no primeiro trimestre disfunção 

sexual de desejo e dor, no segundo trimestre disfunção sexual de dor, e no terceiro trimestre 

disfunção de desejo, excitação, lubrificação, satisfação, orgasmo e dor. 

E Mathias et al (2014) pesquisou 102 gestantes, usando o questionário FSFI, no qual 

45,1% apresentaram disfunção sexual em todos os domínios no terceiro trimestre gestacional. 
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Quando comparados com outros estudos semelhantes que avaliaram a função sexual 

de gestantes através de outros questionários, verificaram o aumento da disfunção quando 

relacionado com a idade gestacional, porém, no presente estudo não foi encontrado associação 

dessas variáveis. 

Ferreira et al (2012) em sua pesquisa obtiveram dados de 51 gestantes, as quais 

responderam o quociente sexual feminino (QS-F), associado ao questionário de qualidade de 

vida da OMS. A média de idade gestacional foi de 19,7 semanas, onde 64,8% das gestantes 

tiveram escore de regular a excelente, 58,8% tiveram classificação de qualidade de vida como 

boa, 35% referiram a satisfação sexual. 15,7% estavam sexualmente muito satisfeitas. 

Encontraram também relação de qualidade de vida com disfunção sexual, onde gestantes que 

referiam baixa de qualidade de vida, apresentavam também disfunção sexuais, e gestantes que 

referiam alta qualidade de vida, apresentavam pouca ou nenhuma disfunção sexual.  

Lima et al (2013) aplicaram o questionário Pregnancy and Sexual Funcion 

Questionnaire (PSFQ) em 778 grávidas, e encontraram declínio de desejo sexual feminino 

quando comparado com o período pré gestacional, e também quando comparado entre os 

trimestres gestacionais. Teve uma diminuição de satisfação sexual, sendo mais presente no 

trimestre, com resultado de 10,5%. A dor teve frequência de 47,9% no terceiro trimestre 

gestacional. A lubrificação foi reduzida no primeiro trimestre da gestação em 24,3%, já no 

segundo trimestre subiu 25,9% e no terceiro trimestre para 27,8% das gestantes. 

Serrano (2005) observou que há diminuição de frequência de atividade sexual quando 

aumenta o período gestacional. A quantidade de orgasmos também reduz, tendo diminuição 

de 34 a 50% das gestantes. A dor durante a relação também é relatada com 30% das gestantes. 

 

 

3.1.2 Tabelas  

 

Tabela 1 – Distribuição das variáveis de idade, período gestacional em trimestre, estado civil, 

número de filhos, uso de contraceptivo antes da gravidez.  

Variáveis  

 

Total 

Nº 
% 

Idade (anos)                             

18 a 24 16 53,33 

25 a 30 10 33,33 
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31 a 35 4 13,33 

Período Gestacional 

(trimestre) 
  

Primeiro 6 20,0 

Segundo 8 26,67 

Terceiro 16 53,33 

Estado Civil*   

Casada 20 68,97 

Noiva 1 3,44 

Solteira 8 27,59 

Nº de filhos*   

0 18 66,67 

1 6 22,22 

2 3 11,11 

Uso de contraceptivo antes 

da gestação 
  

Sim 16 53,33 

Não 14 46,67 

*Diferenças de valores se devem a não resposta. 

  

 

 

Tabela 2 – Presença de disfunção sexual por domínio do questionário FSFI nos três trimestres 

gestacionais. 

Domínio  Kruskal-Wallis  DF  P-Valor  

Desejo 19.739 7 0.006 

Excitação 23.708 12 0.022 

Lubrificação 21.57 13 0.062 

Orgasmo 22.64 12 0.031 

Satisfação 18.32 8 0.018 

Dor 13.94 7 0.058 

Valores de significância de p-valor menor que 0,05 

DF- graus de liberdade do teste Kruskal-Wallis 
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Tabela 3 – Associação entre presença de disfunção sexual e a idade gestacional em trimestre. 

Variáveis  Qs  Gl  P-Valor  

Disfunção e Idade 

Materna 
1.1984 3 0.7534 

Disfunção e Idade 

Gestacional 
0.1372 2 0.9337 

Valores de significância de p-valor menor que 0,05.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Verificou-se com o presente estudo que as voluntárias apresentaram disfunção foram 

os de excitação, desejo sexual, orgasmo e satisfação sexual. 

Também foi observado no presente estudo que não houve relação entre presença de 

disfunção sexual com a faixa etária da gestante, nem com o período gestacional. Assim, as 

mulheres em período gestacional podem apresentar disfunção sexual em qualquer faixa etária, 

e em qualquer período da gestação. 

Dessa forma, sugere-se que novos trabalhos devam ser realizados para compreender 

melhor a função sexual da mulher em todas as suas fases da vida, inclusive a gestacional.  
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Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelas pesquisadoras Alessandra 

Benatti Burkle, Beatriz Tomé Deo Silva, Mayara Schreiber Roberti em relação a minha 

participação, no projeto de pesquisa intitulado Prevalência de Disfunção Sexual em 

Gestantes Atendidas em cinco Unidades Básicas de Saúde em Maringá- Paraná, cujo 

objetivo 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. Os dados serão coletados com uma ficha de avaliação, questionário FSFI (index 

de função sexual feminina) onde irá avaliar a disfunção apresentada nas voluntarias. Estou 

ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados 

originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas 

brasileiras ou estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo informações relacionadas à 

minha privacidade, bem como garantido meu direito de receber resposta a qualquer 

pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de dano. Caso haja 

algum efeito inesperado que possa prejudicar meu estado de saúde físico e/ou mental, 

poderei entrar em contato com o pesquisador responsável e/ou com demais pesquisadores. 

É possível retirar o meu consentimento, a qualquer hora e deixar de participar do estudo 

sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta forma, concordo 

voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido a qualquer tipo de 

pressão ou coação. 
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Eu,_____________________________________________________________, 

após ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a 

este estudo com a professora Alessandra Burkle, CONCONDO VOLUNTARIAMENTE a 

participar do mesmo. 

Maringá/ PR ,     /     / 2017. 

Eu, Alessandra Benatti Burkle declaro que forneci todas as 

informações referentes ao estudo ao sujeito da pesquisa. 

 

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços 

abaixo relacionados: 

 

 

Nome: Alessandra Benatti Burkle 

Endereço: AV. GUEDNER, 1610 

Bairro: JARDIM ACLIMAÇÃO 

Cidade: MARINGÁ UF: PARANÁ 

Fones: (44) 30-276360 e-mail: Alessandra.burkle@unicesumar.edu.br 

 

 

Nome: Beatriz Tomé Deo Silva  

Endereço: AV. GUEDNER, 1610 

Bairro: JARDIM ACLIMAÇÃO 

Cidade: MARINGÁ UF: PARANÁ 

Fones:  e-mail:  

 

 

Nome: Mayara Schreiber Roberti 

Endereço: AV. GUEDNER, 1610 

Bairro: JARDIM ACLIMAÇÃO 
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Cidade: MARINGÁ UF: PARANÁ 

Fones:  e-mail:  

 

 

APÊNDICE B – ENTREVISTA CLÍNICA 

1- Dados pessoais 

Nome: 

Data de nascimento: 

Idade: 

Estado civil: 

Profissão: 

Cor: 

Nacionalidade: 

Grau de instrução: 

Data da ultima menstruação: 

Usou método de Contracepção antes da gestação? ( ) sim ( ) não 

Idade Gestacional: 

Quantidade de filhos: 

Evolução da gestação: 

Tipo de parto: 

Já sofreu Aborto? ( ) sim ( ) não 

Faz uso de medicamentos? ( ) não ( ) sim. Quais?                                             . 

Apresenta Atividade sexual? ( ) sim ( ) não 
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APÊNDICE C - FSFI – Index de Função Sexual Feminina 

 

1-  Nas últimas 4 semanas com que frequência (quantas vezes) você sentiu desejo ou 

interesse sexual? 

1. Quase sempre ou sempre. 

2. A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo). 

3. Algumas vezes (cerca de metade do tempo). 

4. Poucas vezes (menos da metade do tempo). 

5. Quase nunca ou nunca. 

 

2- Nas últimas 4 semanas como você avalia o seu grau de desejo ou interesse sexual? 

1. Muito alto. 

2. Alto. 

3. Moderado. 

4. Baixo. 

5. Muito baixo ou absolutamente nenhum. 

 

3- Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você se sentiu sexualmente 

excitada durante a atividade sexual ou ato sexual? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Quase sempre ou sempre. 

2. A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo). 

3. Algumas vezes (cerca de metade do tempo). 

4. Poucas vezes (menos da metade do tempo). 

5. Quase nunca ou nunca. 
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4- Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau de excitação sexual durante a 

atividade ou ato sexual? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Muito alto. 

2. Alto. 

3. Moderado. 

4. Baixo. 

5. Muito baixo ou absolutamente nenhum. 

 

5- Nas últimas 4 semanas, como você avalia o seu grau de segurança para ficar 

sexualmente excitada durante a atividade sexual ou ato sexual? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Segurança muito alta. 

2. Segurança alta. 

3. Segurança moderada. 

4. Segurança baixa. 

5. Segurança muito baixa ou sem segurança. 

 

6- Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você ficou satisfeita com 

sua excitação sexual durante a atividade sexual ou ato sexual? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Quase sempre ou sempre. 

2. A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo). 

3. Algumas vezes (cerca de metade do tempo). 

4. Poucas vezes (menos da metade do tempo). 

5. Quase nunca ou nunca. 

7- Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você teve lubrificação 

vaginal (ficou com a vagina “molhada”) durante a atividade sexual ou ato sexual? 

0. Sem atividade sexual. 
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1. Quase sempre ou sempre. 

2. A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo). 

3. Algumas vezes (cerca de metade do tempo). 

4. Poucas vezes (menos da metade do tempo). 

5. Quase nunca ou nunca. 

 

8- Nas últimas 4 semanas, como você avalia sua dificuldade em ter lubrificação vaginal 

(ficar com a vagina “molhada”) durante o ato sexual ou atividades sexuais? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Extremamente difícil ou impossível. 

2. Muito difícil. 

3. Difícil. 

4. Ligeiramente difícil. 

5. Nada difícil. 

  

9- Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você manteve a 

lubrificação vaginal (ficou com a vagina “molhada”) até o final da atividade ou ato 

sexual? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Quase sempre ou sempre. 

2. A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo). 

3. Algumas vezes (cerca de metade do tempo). 

4. Poucas vezes (menos da metade do tempo). 

5. Quase nunca ou nunca. 

 

10- Nas últimas 4 semanas, qual foi sua dificuldade em manter a lubrificação vaginal 

(vagina “molhada”) até o final da atividade ou ato sexual? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Extremamente difícil ou impossível. 

2. Muito difícil. 
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3. Difícil. 

4. Ligeiramente difícil. 

5. Nada difícil. 

 

11- Nas últimas 4 semanas, quando teve estímulo sexual ou ato sexual, com que frequência 

(quantas vezes) você atingiu o orgasmo (“gozou”)? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Quase sempre ou sempre. 

2. A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo). 

3. Algumas vezes (cerca de metade do tempo). 

4. Poucas vezes (menos da metade do tempo). 

5. Quase nunca ou nunca. 

 

12-  Nas últimas 4 semanas, quando você teve estímulo sexual ou ato sexual, qual foi sua 

dificuldade em você atingir o orgasmo “(clímax/“gozou”)”? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Extremamente difícil ou impossível. 

2. Muito difícil. 

3. Difícil. 

4. Ligeiramente difícil. 

5. Nada difícil. 

 

13- Nas últimas 4 semanas, o quanto você ficou satisfeita com sua capacidade de atingir o 

orgasmo (“gozar”) durante atividade ou ato sexual? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Muito satisfeita. 

2. Moderadamente satisfeita. 

3. Quase igualmente satisfeita e insatisfeita. 

4. Moderadamente insatisfeita. 
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5. Muito insatisfeita. 

 

14- Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com a proximidade emocional 

entre você e seu parceiro (a) durante a atividade sexual? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Muito satisfeita. 

2. Moderadamente satisfeita. 

3. Quase igualmente satisfeita e insatisfeita. 

4. Moderadamente insatisfeita. 

5. Muito insatisfeita. 

 

15-Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com o relacionamento 

sexual entre você e seu parceiro (a)? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Muito satisfeita. 

2. Moderadamente satisfeita. 

3. Quase igualmente satisfeita e insatisfeita. 

4. Moderadamente insatisfeita. 

5. Muito insatisfeita. 

 

16-Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com sua vida sexual de um 

modo geral? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Muito satisfeita. 

2. Moderadamente satisfeita. 

3. Quase igualmente satisfeita e insatisfeita. 

4. Moderadamente insatisfeita. 

5. Muito insatisfeita. 
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17-Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você sentiu desconforto ou 

dor durante a penetração vaginal? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Quase sempre ou sempre. 

2. A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo). 

3. Algumas vezes (cerca de metade do tempo). 

4. Poucas vezes (menos da metade do tempo). 

5. Quase nunca ou nunca. 

 

18-Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas vezes) você sentiu desconforto ou 

dor após a penetração vaginal? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Quase sempre ou sempre. 

2. A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo). 

3. Algumas vezes (cerca de metade do tempo). 

4. Poucas vezes (menos da metade do tempo). 

5. Quase nunca ou nunca. 

 

19- Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau de desconforto ou dor durante 

ou após a penetração vaginal? 

0. Sem atividade sexual. 

1. Muito alto. 

2. Alto. 

3. Moderado. 

4. Baixo. 

5. Muito baixo ou absolutamente nenhum. 
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Domínio Questões Variação 

do escore 

Fator de 

multiplicação 

Escore 

mínimo 

Escore 

máximo 

Desejo 1, 2 1-5 0,6 1,2 6,0 

Excitação 3, 4, 5, 6 0-5 0,3 0,0 6,0 

Lubrificação 7, 8, 9 ,10 0-5 0,3 0,0 6,0 

Orgasmo 11, 12, 13 0-5 0,4 0,0 6,0 

Satisfação 14, 15, 16 0-5  0,4 0,8 6,0 

Dor 17, 18, 19 0-5 0,4 0,0 6,0 

                  (Fonte: Pacagnella et al, 2009). 

 

 


