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Resumo 

 

INTRODUÇÃO: A sexualidade humana é reconhecida como um dos pilares da 

qualidade de vida. Em mulheres, a função sexual é influenciada ao longo da 

vida por inúmeros fatores que podem levar ao aparecimento de alterações no 

ciclo da resposta sexual e, consequentemente, a qualidade de vida (QV). A 

gravidez constitui um período de alterações, deixando-as física e mentalmente 

vulneráveis, o que pode influenciar a função sexual e qualidade de vida durante 

a gestação. OBJETIVO: Investigar a relação entre função sexual, presença de 

sintomatologia depressiva e qualidade de vida, em mulheres grávidas. 

METODOLOGIA: Participaram deste estudo 207 gestantes atendidas no 

exame pré-natal da Maternidade Divino Amor, Parnamirim/RN e pelas 

participantes do Curso para Gestantes do Departamento de Fisioterapia da 

UFRN (campus central).  Aplicou-se, inicialmente, um questionário contendo 

questões sobre dados sociodemográficos, ginecológicos e obstétricos, bem 

como autoconhecimento corporal e sexual. A função sexual foi avaliada através 

do Índice de Função Sexual Feminino (Female Sexual Function Index - FSFI). 

Para avaliar a qualidade de vida, utilizou-se o Índice de Qualidade de Vida de 

Ferrans & Powers para gestantes. A presença de sintomatologia depressiva foi 

verificada por meio da aplicação do Inventário de Depressão de Beck. Foi 

realizado o teste de Shapiro-Wilk para normalidade das variáveis, Teste de 

Mann-Whitney para a realização das comparações e Teste de Wilcoxon para 

comparar a frequência sexual mensal, antes e durante a gravidez. Regressão 

Linear Múltipla foi aplicada para verificar a relação entre função sexual, 

sintomatologia depressiva e qualidade de vida. Utilizou-se a Correlação de 

Spearman, para verificar correlação entre as variáveis. Foi adotado um valor de 

p< 0,05. RESULTADOS: A função sexual e sintomatologia depressiva se 

relacionaram com a qualidade de vida (R2=0,30; p<0,001). A depressão 

apresentou uma moderada correlação negativa com a qualidade de vida (0,53; 

p<0,001), enquanto a função sexual mostrou uma baixa correlação positiva 

com a qualidade de vida (0,22; p=0,001). O planejamento da gravidez, a 

escolaridade e renda mostraram influenciar os escores de depressão. Em 

relação à função sexual, foi visto que, durante a gestação, houve uma 
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diminuição da frequência sexual mensal do casal (Z=-10,56; p<0,001). Dentre 

os domínios sexuais, apenas a dor, mostrou diferença estatisticamente 

significativa, quando comparada, entre o segundo e terceiro trimestre (Z=-1,91; 

p<0,05). A pontuação da qualidade de vida de gestantes com disfunção sexual 

foi significativamente inferior que as gestantes sem disfunção (Z=-2,87; 

p=0,004). Conclusão: A função sexual e a presença de sintomatologia 

depressiva estão relacionadas com a qualidade de vida de mulheres grávidas. 

 

Palavras – chave: Gestante; Saúde Sexual; Qualidade de Vida; Depressão.  
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Abstract 

 

INTRODUCTION: Human sexuality is recognized as one of the pillars of quality 

of life. In women, sexual function is influenced throughout life by many factors 

that can lead to the appearance of changes in the cycle of sexual response, and 

hence the quality of life (QOL). Pregnancy is a period of change, leaving them 

physically and mentally vulnerable, which may affect sexual function and quality 

of life during pregnancy. OBJECTIVE: To investigate the relationship between 

sexual function, presence of depressive symptoms and quality of life in 

pregnant women. METHODS: The study included 207 pregnant women 

attending prenatal examination of the Maternity Divine Love, Parnamirim / RN 

and the participants of the Course for Pregnant Women of the Department of 

Physical Therapy at UFRN (central campus). Initially it was applied, a 

questionnaire containing questions about sociodemographic, gynecological and 

obstetric data, as well as body and sexual self-knowledge. Sexual function was 

assessed using the Sexual Function Index Female (Female Sexual Function 

Index - FSFI). To assess the quality of life, we used the Quality Index Ferrans 

Life & Powers mom. The presence of depressive symptoms was verified by 

applying the Beck Depression Inventory. The Shapiro-Wilk test for normality 

was carried variables, Mann-Whitney test for carrying out the comparisons and 

the Wilcoxon test for comparing the monthly sexual frequency before and during 

pregnancy. Multiple linear regression was used to verify the relationship 

between sexual function, depressive symptoms and quality of life. We used the 

Spearman correlation to check correlation between the variables. Ap value 

<0.05 was adopted. RESULTS: Sexual function and depressive symptoms were 

related quality of life (R2 = 0.30, p <0.001). Depression had a moderate 

negative correlation with quality of life (0.53; p <0.001), whereas sexual function 

showed a positive correlation with low quality of life (0.22; p = 0.001). The 

planning of pregnancy, education and income shown to influence depression 

scores. With respect to sexual function, it was seen that during pregnancy, a 

reduction in the monthly frequency of sexual partner (Z = -10.56; p <0.001). 

Among the sexual domain, just the pain, showed a statistically significant 

difference compared between the second and third quarter (Z = -1.91, p <0.05). 

The score of the quality of life of women with sexual dysfunction was 
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significantly lower than that pregnant women without dysfunction (Z = -2.87, p = 

0.004). Conclusion: Sexual function and the presence of depressive symptoms 

are related to the quality of life of pregnant women. 

 

Keywords: Pregnancy; Sexual Health; Quality of Life; Depression. 
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 Atualmente, a abordagem da sexualidade torna-se cada vez mais 

valorizada, sendo esta reconhecida como um dos pilares da qualidade de vida 

no ser humano (1-3). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

“a saúde sexual é considerado um estado de bem estar físico, emocional, 

mental e social relacionado à sexualidade; não é apenas a ausência de 

doença, disfunção ou enfermidade” (4-6).  

A sexualidade é um termo abrangente, que engloba inúmeros fatores e, 

dificilmente, se encaixa em uma definição única e absoluta. Por esse motivo, 

trata-se de um assunto complexo, que engloba uma gama de questões, 

comportamentos e processos, incluindo a individualidade e o comportamento 

sexual, as questões fisiológicas, psicológicas, sociais, culturais, políticas e 

religiosas ou espirituais, acerca do sexo (7).  

Nos últimos vinte anos, o número de pesquisas acerca da sexualidade 

feminina vem crescendo (3,8). Com esse avanço, cada vez mais, é possível 

entender que a função sexual saudável, até mesmo satisfatória, pode estender-

se ao longo de todo o ciclo de vida (8,9). A saúde sexual é importante e 

reconhecida como parte da saúde global e do bem-estar do indivíduo (9). Ou 

seja, é um aspecto relevante para a sua qualidade de vida (10).    

A primeira investigação formal do comportamento sexual feminino foi 

realizada nos anos 50, por Alfred Kinsey, que, em sua pesquisa, permitiu que 

estudos se desenvolvessem acerca desta temática (5). Em 1966, Masters e 

Johnson foram os primeiros a estudar e relatar, tanto a função sexual saudável 

quanto a disfunção sexual, desenvolvendo o modelo fisiológico linear de quatro 

fases para a resposta sexual: excitação, platô, orgasmo e resolução (5,8,11-

14). Em 1979, Kaplan modificou esta descrição, dividindo a excitação em 

desejo e excitação, e eliminando a fase do platô (5,8,11-14). Estes são 

modelos tradicionais, com uma visão de que a função sexual segue uma 

sequência linear. Porém, estudos mais atuais informam que este modelo linear, 

provavelmente, retrata com mais precisão o ciclo sexual masculino do que o 

ciclo sexual feminino (11). 

O modelo mais contemporâneo da função e resposta sexual propõe que 

esta, na mulher, é especifica, e a descreve como uma relação circular entre a 

sexualidade e satisfação (8). Para este modelo, não existe uma resposta 

singular entre as mulheres, e sim uma grande variedade de respostas, que 



9 
 

 
 

podem ser consideradas normais. Os fatores psicológicos, sociais, individuais, 

culturais e biológicos podem exercer influência na função sexual (5).  

Desta forma, os eventos do ciclo vital feminino, principalmente aqueles 

que são relacionados à função reprodutiva, como gravidez e menopausa, 

podem influenciar na sua resposta sexual, bem como a presença de problemas 

de saúde como câncer, doenças crônicas e uso de medicações. A relação com 

o parceiro, a sua intimidade e seu desempenho, também podem interferir na 

sexualidade feminina. As variáveis socioculturais, somadas ao processo 

educacional, e todos os mitos e tabus que cercam esse tema, também podem 

interferir na expressão da sexualidade feminina (3,15,16). Sendo assim, a 

expressão da mulher sobre sexualidade é única e pode sofrer alterações no 

decorrer do tempo (15).  

 Apesar da atenção despertada, nos últimos tempos, em diversas áreas 

do conhecimento, sob diferentes enfoques (3), o conhecimento atual a respeito 

do comportamento sexual feminino ainda é escasso, bem como quais e de que 

forma os fatores de natureza biopsicossocial e cultural se mesclam e 

influenciam a função sexual das mulheres, em suas diversas etapas de vida 

(17).  

Ao longo da vida, muitas alterações ocorrem na resposta sexual de 

forma gradual e lenta. Tais alterações fisiológicas, na mulher, podem prejudicar 

com maior ou menor intensidade sua vida sexual (1). Inúmeras são as causas 

que, de forma pontual ou prolongada, prejudicam a resposta sexual feminina, 

levando ao aparecimento das disfunções sexuais (5,17). Entre elas, citam-se 

as repercussões de educação rígida, estimulação inadequada das zonas 

erógenas, conflitos conjugais, falta de atração pelo parceiro, história de 

violência sexual, ansiedade, depressão, fadiga, doenças físicas (diabetes, 

coronariopatias, distúrbios hormonais, dislipidemias, disfunção da musculatura 

do assoalho pélvico, entre outras) e uso de medicamentos que inibem a libido. 

Somam-se a isso as variações de resposta durante o ciclo menstrual (fase 

estrogênica e fase progesterônica) e o ciclo de vida feminino, cujas sucessivas 

etapas (menarca, ciclo gravídico-puerperal, climatério, menopausa, senilidade) 

repercutem, de forma diversa, mas sempre impactante, sobre a atividade 

sexual da mulher (17). 
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A disfunção sexual feminina (DSF) é definida como qualquer problema 

que pode ser encontrado no ciclo de resposta sexual, desviando o 

funcionamento sexual normal da mulher, o que causa desconforto e afeta a sua 

qualidade de vida (5,16-19). A definição da disfunção sexual não é tão absoluta 

para as mulheres, devido à natureza subjetiva da função sexual feminina, que 

mostra uma variação individual entre as mesmas (5).  

Duas fontes médicas fornecem definições e classificações da disfunção 

sexual feminina: o Manual de Diagnóstica e Estatística das Perturbações 

Mentais (DSM-IV), que foi publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, 

e a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) (9,20). Porém, estas abordagens tem sido criticadas por não 

levar em consideração a complexidade da experiência sexual feminina ou de 

suas especificações entre os indivíduos (9). 

Dessa forma, novas definições e classificações estão constantemente 

sendo desenvolvidas ou modificadas, considerando os novos achados clínicos 

(9). Recentemente, uma nova classificação foi publicada, por meio de um 

consenso internacional, criado por um comitê formado por 19 experts em 

disfunção sexual feminina de cinco países, organizado pela Fundação 

Americana de Doenças Urológicas. De acordo com esta definição revisada, a 

DSF pode ser categorizada em quatro grupos diferentes: desordem do desejo 

sexual, desordem da excitação sexual, desordem orgásmica e desordem de 

dor sexual (9,10,21).  

O desejo sexual consiste de dois componentes principais, o físico e 

motivacional. O componente físico é modulado, principalmente, pela idade, 

saúde geral, influência hormonal e humor. O componente motivacional é 

modulado, principalmente, por experiências prévias, qualidade e a duração da 

relação. A percepção do desejo sexual feminino está associada com 

sentimentos de atração, fantasias, sonhos eróticos, devaneios sexuais e 

desejos. Duas são as disfunções que podem afetar o desejo sexual feminino: o 

desejo sexual hipoativo e a aversão sexual (9,21).  

A desordem do desejo sexual hipoativo é definida como uma deficiência, 

persistente ou recorrente, e/ou ausência dos sentimentos de interesse ou 

desejo sexual, ausência de pensamentos ou fantasias, falta de desejo de 

resposta, além da falta de motivação para tentativa de se tornar sexualmente 
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excitado (6,9,10,15,22-25). Esta disfunção está relacionada a alguns fatores 

como falta de companheirismo, inabilidade nas carícias, conflitos relacionais, 

relação agressiva, mágoa, vingança, rotina relacional, disfunção sexual 

masculina (ex: ejaculação precoce) (16). Outra disfunção que pode afetar o 

desejo sexual é a aversão sexual. Nesta desordem, a mulher tem uma fobia, 

aversão persistente ou recorrente, que faz com que ela evite o contato sexual, 

precipitando a uma angústia sexual. É geralmente baseada em problemas 

psicológicos e emocionais (9,15). 

Durante a excitação, diversas mudanças fisiológicas podem ocorrer no 

cérebro, quando há ativação de diferentes regiões e liberação de 

neuromediadores, os quais leva à sensação de excitação mental. Na pele, 

ocorre vasodilatação, que é responsável pela sensação de calor que ocorre 

durante a excitação. Nos órgãos genitais, há o aumento do fluxo sanguíneo, 

que leva a congestão genital e do clitóris, promovendo ingurgitamento do 

mesmo. Por fim, acontece a lubrificação vaginal, que é a percepção da 

excitação genital (9,22).  

A disfunção da excitação sexual na mulher é definida como a inabilidade 

persistente ou recorrente de atingir ou manter excitação sexual, suficiente e 

adequada ao estímulo recebido, sendo dividido em 3 subtipos: a) Disfunção 

sexual genital, que é caracterizada pela ausência ou o comprometimento da 

excitação genital, presença de lubrificação e dilatação dos órgãos genitais; b) 

Disfunção da excitação sexual subjetiva, que se caracteriza pela ausência ou 

diminuição da excitação sexual (excitação sexual e prazer sexual), a partir de 

qualquer tipo de estimulação sexual e c) Disfunção combinada da excitação 

sexual subjetiva e genital, que é definida como ausência ou diminuição da 

excitação sexual (excitação sexual e prazer) de qualquer tipo de estimulação 

sexual, assim como queixa da ausência ou comprometimento da excitação 

sexual genital (lubrificação vaginal) (6,9,10,15,21-25).  

Durante o orgasmo, ocorrem à liberação de serotonina, ocitocina e 

outros agentes, que têm o poder de produzir contração muscular. Nesta fase 

do ciclo de resposta sexual feminina, há, normalmente, contração da 

musculatura do assoalho pélvico, levando a uma sensação de prazer (9). O 

transtorno do orgasmo feminino é a completa ausência ou a dificuldade 
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recorrente e/ou persistente em atingir orgasmo, depois de estimulação e 

excitação sexual adequada e suficiente (6,9,10,15,21-25).  

A dor encontra-se, ainda, entre os tipos de disfunção que podem ocorrer 

no ciclo de resposta sexual feminina. Existem dois tipos de dor sexual: 

dispareunia e vaginismo. A dispareunia é definida como uma dor genital, 

recorrente ou persistente, associada com a relação sexual. Essa disfunção 

pode se desenvolver devido a problemas locais tais como vestibulites, atrofia 

da parede vaginal, endometriose ou infecção na vagina, e problemas 

fisiológicos e psicológicos (9). O vaginismo, definido como uma síndrome 

psicofisiológica, cuja característica fundamental é a contração involuntária, 

recorrente ou persistente, dos músculos do períneo, adjacentes ao terço 

inferior da vagina, que pode variar desde leve, induzindo alguma tensão e 

desconforto à penetração, até severa, impedindo a penetração. Pode ocorrer 

como consequência da repressão sexual familiar, social e religiosa, culto à 

virgindade, medo de dor à relação, conflito psíquico profundo, experiência 

sexual prévia negativa, abuso sexual na infância, e estupro (6, 9,10,15,16,21-

25). 

Esses problemas podem gerar maior impacto sobre a qualidade de vida 

da mulher, visto que a diminuição da função sexual pode determinar efeitos 

danosos sobre sua autoestima e seus relacionamentos interpessoais, com 

frequente desgaste emocional. Entretanto, este é um problema frequentemente 

subestimado na comunidade geral e pode estar associado com numerosas 

doenças e procedimentos cirúrgicos (5,10,11,15,17). 

 As disfunções sexuais femininas alcançam uma alta incidência em 

qualquer faixa etária e são normalmente subdiagnosticadas. Tal fato pode 

dever-se ao fato de as pacientes, muitas vezes, não se queixarem devido à 

inibição ou porque o profissional de saúde não procura investigar, seja por 

constrangimento ou até por desconhecimento da resposta sexual humana 

(9,11). Poucos são os estudos que abordam especificamente a incidência e 

prevalência da disfunção sexual feminina, principalmente durante a gravidez 

(8). Dentre os aspectos mais importantes da experiência da gestação, 

encontram-se as mudanças que ocorrem no corpo da mulher e que podem 

levar a alterações na sua sexualidade (22).  
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A gestação é, juntamente com a puberdade e a menopausa, um dos 

períodos mais marcantes que compõem o ciclo vital da mulher, influenciando, 

assim, sua sexualidade (22, 26, 27). Este período é marcado por diversas 

mudanças físicas, hormonais e psicológicas que, de forma sutil ou marcante, 

em conjunto com as influências culturais, sociais, religiosas e emocionais, 

vivenciadas pela gestante, podem afetar a sexualidade, gerando impacto 

considerável sobre a atividade e o comportamento sexual da mulher grávida (2, 

6,10,20, 21, 22, 23, 24, 28).  

Alguns estudos mostram que 80 a 100% dos casais permanecem 

sexualmente ativos durante a gestação (10,20,25,28). Contudo, a maioria das 

mulheres apresenta uma diminuição na frequência das relações e do desejo 

sexual, especialmente no terceiro trimestre gestacional. Este fato pode levar a 

um declínio nas atividades sexuais, com a progressão da gestação. É possível 

encontrar relatos de que 40% das gestantes apresentam diminuição na 

frequência sexual, no primeiro trimestre gestacional, quando comparado ao 

período pré-gravídico. Esta porcentagem diminui para 30%, no segundo 

trimestre, subindo para 60%, no terceiro trimestre de gestação (3,6,23,25, 28).  

Dessa forma, muitas gestantes relatam que a função sexual diminui no 

decorrer da gestação, com diminuição pronunciada no primeiro trimestre de 

gravidez, devido às alterações hormonais que ocorrem nesse período. Tais 

modificações podem levar ao aparecimento de fadiga, sonolência, labilidade 

emocional, náuseas, seios doloridos, ansiedade intensificada. Estes sintomas 

promovem, na gestante, uma sensação de perda da atratividade, e somado a 

isso, tem o medo de provocar um aborto espontâneo durante o coito, podem 

interferir na função sexual da gestante neste período (5,29,30).  

Durante o segundo trimestre, o medo da perda gestacional diminui. 

Nesse período, a mulher apresenta-se mais confiante no seu poder de gestar, 

pois consegue perceber, mais claramente, as alterações físicas maternas, o 

que, para algumas, está associado a um sentimento de reafirmação da sua 

feminilidade, melhorando, assim, sua autoestima (5,10,31).  

 Devido a isto, algumas gestantes, no segundo trimestre, podem relatar 

aumento do erotismo e da atividade física, com um aumento na libido e na 

lubrificação vaginal. Isto pode ocorrer devido à diminuição dos desconfortos 

físicos e das preocupações e medos, antes existentes. As mulheres podem 
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querer participar da atividade sexual mais frequentemente e, por causa do 

aumento do fluxo sanguíneo genital, o orgasmo pode ser alcançado pela 

primeira vez, múltiplas vezes, e/ou mais facilmente, do que antes de estar 

grávida, o que permite um melhor desempenho sexual (5,10,31). 

É notória a diminuição das atividades sexuais no terceiro trimestre, o que 

pode ser atribuído ao fato de a gestante apresentar-se mais irritada, sonolenta, 

referir mais fadiga, dores lombares e dispareunia, com clara demonstração de 

seu temor do parto. Associado a todos esses fatores, o parceiro também 

demonstra uma diminuição no interesse sexual, levando a uma diminuição 

drástica na frequência ou até total abstinência da atividade sexual (10,31). A 

fadiga é um importante preditor que leva a diminuição da freqüência sexual, 

durante a gravidez. Outra razão comumente citada para diminuir a atividade 

sexual inclui diminuição do desejo, libido, interesse e satisfação sexual, e um 

aumento da frequência de dor (5).  

A associação entre a gestação e disfunção sexual tem sido mostrada na 

literatura (23). Entretanto, não há dados suficientes que identifiquem a 

prevalência de disfunção sexual em mulheres grávidas (25). O processo de 

desenvolvimento da mulher parece ser acompanhado por conflitos, com uma 

sobrecarga e descontinuidade de tarefas, o que pode afetar sua saúde física e 

mental, bem como sua vida social (32).  

Durante o período de gravidez, alterações bioquímicas, fisiológicas e 

anatômicas ocorrem no corpo das mulheres. Tais mudanças estão além de seu 

controle e são considerados como primeiras mudanças que deixam uma 

mulher fisicamente e mentalmente vulnerável. A depressão é comum na 

gravidez e sua prevalência varia entre 4% e 29%. Sexo, idade, estado civil, e 

os fatores sociais, econômicos e culturais podem afetar a prevalência de 

depressão (33). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2007) (34), um episódio 

depressivo pode ser leve, moderado ou severo, dependendo do número e da 

severidade dos sintomas. Pode haver presença de quadro sintomatológico 

variado, como rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da 

atividade, além de redução na capacidade de concentração, interesse e 

alegria, sendo comum demonstrar um cansaço extremo após um esforço 

mínimo. Pode também apresentar distúrbios do sono, diminuição do apetite e 
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disfunção sexual. A autoestima e autoconfiança estão diminuídas e, mesmo na 

depressão leve, ideias de culpa ou de desvalorização com frequência estão 

presentes (35,36). 

A gravidez tem um importante efeito fisiológico e psicobiológico sobre o 

corpo e a mente da mulher, pelas dramáticas mudanças que ocorrem nos 

níveis de estrógeno e progesterona (35). Tais mudanças endócrinas têm 

suscitado a hipótese de que em decorrência dessas modificações, a gestante 

tenha uma vulnerabilidade maior à depressão (35,37). Dessa forma, o perfil 

psicológico pode encontrar-se muito alterado durante a gravidez, podendo 

ocasionar sintomas e quadros de natureza basicamente psíquica ou, até 

mesmo, agravar doenças orgânicas preexistentes (32). 

No período gestacional, a mulher encontra-se especialmente vulnerável 

às consequências negativas da depressão, pois mesmo em níveis subclínicos, 

ela pode afetar o desenvolvimento da gravidez (35,38). Por isso, é de suma 

importância o conhecimento dos aspectos emocionais relacionados à gravidez, 

ao parto e ao puerpério, sendo essas fases de grande interesse e valor para a 

saúde materno-fetal e para o desenvolvimento das relações familiares e para  o 

profissional que lida com esta população (32,35). É importante destacar, ainda, 

que as manifestações psicossomáticas geralmente são reduzidas quando a 

gestante é devidamente esclarecida em relação aos eventos aos quais está 

sujeita em consequência da gravidez, de modo que um apoio psicológico e 

afetivo pode trazer ganhos significativos (32). 

As repercussões observadas da depressão na gravidez para a gestante 

podem ser alteração na percepção de qualidade de vida relacionada à saúde, 

práticas de saúde diminuídas, complicações na gestação. Relata-se que tais 

resultados são mais acentuados em mulheres provenientes de classes sociais 

menos favorecidas (35). A triagem dos sintomas depressivos na gestação é um 

importante fator para a melhoria da assistência perinatal, reduzindo efeitos 

adversos à qualidade de vida relacionada à saúde da gestante (35). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define qualidade de vida como 

“a percepção do indivíduo, de sua posição na vida, no contexto da cultura e dos 

sistemas de valores nos quais ele vive e em relação a seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (39,40). Dessa forma, o conceito de 

qualidade de vida refere-se ao resultado de percepções individuais, que podem 
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variar de acordo com a experiência pessoal, bem como o momento que cada 

pessoa está vivendo. Ao se pensar nas alterações decorrentes do processo de 

gestar, ou seja, em todas as modificações que ocorrem tanto na estrutura 

física, quanto psicológica das mulheres, a percepção que elas tem de si pode 

sofrer mudanças, influenciando, então, sua qualidade de vida (39,40). 

Embora a gravidez seja um evento natural na vida reprodutiva da 

mulher, pouca atenção tem sido dada às modificações normais percebidas nos 

domínios físico e psicológico de seu estado de saúde e na percepção quanto a 

sua qualidade de vida, ou seja, nas interferências das alterações próprias da 

gravidez em sua qualidade de vida (40). Para se conhecer tais aspectos é 

fundamental que a própria mulher defina suas expectativas sobre a gravidez, 

de modo a identificar possíveis fatores de risco para grandes ou persistentes 

declínios no estado geral da gestante (40). 

Estas disfunções são frequentemente encontradas na prática clínica 

fisioterapêutica especializada em reabilitação do assoalho pélvico. A 

fisioterapia vem sendo incluída na equipe multiprofissional voltada ao 

tratamento das disfunções sexuais em mulheres, por meio do uso de técnicas e 

métodos de percepção corporal, possibilitando à paciente observar seu corpo e 

sua sexualidade. Além disso, auxilia a fortalecer sua segurança e auto estima, 

propiciando recursos que melhora de forma objetiva o tônus do assoalho 

pélvico (41). Em um estudo com a realização de um programa de treinamento 

dos músculos do assoalho pélvico (MAP), em mulheres com fraqueza desta 

musculatura, obtiveram um efeito positivo na sua vida sexual, também 

constatado por meio do FSFI. Dessa forma, músculos mais fortes relacionam-

se com uma melhor função sexual (41). Contudo, são poucos os estudos que 

abordam os benefícios das técnicas fisioterapêuticas nas principais disfunções 

sexuais apresentadas por essas pacientes e levando-se em conta outros 

fatores que podem permear o quadro destas disfunções. 

Diante desta perspectiva, este estudo justifica-se pela necessidade da 

investigação da função sexual na mulher grávida, bem como, a presença de 

quadros depressivos e sua relação com a qualidade de vida da gestante. São 

escassos os estudos que relacionem a função sexual e presença de 

sintomatologia depressiva com a qualidade de vida destas mulheres. 
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No Brasil, existem poucos trabalhos sobre sintomas depressivos na 

gravidez, apesar de estudos mostrarem que existe uma associação entre 

depressão gestacional e piora na qualidade de vida relacionada à saúde. 

Nenhum estudo foi encontrado associando os impactos da função sexual no 

quadro de sintomatologia depressiva e na qualidade de vida relacionada à 

saúde da mulher grávida. 

No que se refere a este assunto, na Fisioterapia, existe escassez de 

estudos que abordem não somente a disfunção cinético-funcional nas 

alterações da resposta sexual, mas também os aspectos biopsicossociais que 

podem influenciar a resposta sexual e a qualidade de vida durante, o período 

gestacional. Há que se ressaltar a importância do conhecimento destes 

aspectos para uma melhor compreensão do quadro clínico da disfunção 

sexual, principalmente na gestação. 

Espera-se, com este estudo, contribuir para promover um aumento nos 

conhecimentos acerca desta temática para os profissionais que atuam na área 

de saúde da mulher, bem como despertá-los para buscar estratégias que visem 

proporcionar cuidado integral a essa gestante por meio de medidas de 

prevenção e tratamento. 

 Partindo dessas considerações iniciais, das lacunas existentes na 

literatura e da necessidade de conhecer a função sexual de mulheres grávidas, 

bem como sua relação com a presença de sintomatologia depressiva e 

qualidade de vida, originam-se os seguintes questionamentos que servirão 

como direcionamento para esta pesquisa: 

1. Existe relação entre a função sexual e presença de 

sintomatologia depressiva nas gestantes?  

2. Qual a relação entre a função sexual e qualidade de vida das 

gestantes?  
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  OBJETIVO GERAL 

Investigar a relação entre função sexual, sintomatologia depressiva e 

qualidade de vida em mulheres grávidas.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Traçar o perfil geral e caracterizar a função sexual das gestantes 

dividindo em domínios: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e 

dor; 

- Identificar a presença de disfunção sexual e sua repercussão na 

qualidade de vida, durante o segundo e terceiro trimestre gestacionais; 

- Identificar a presença de sintomatologia depressiva e fatores 

sociodemográficos relacionados em mulheres durante a gestação e sua 

repercussão na qualidade de vida; 

- Caracterizar a qualidade de vida das gestantes dividindo em domínios: 

saúde e funcionamento, socioeconômico, família e psicológico e espiritual. 
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo observacional, de caráter transversal, onde foi 

investigada a associação da função sexual com a presença de sintomatologia 

depressiva e qualidade de vida em mulheres grávidas.  

POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 A população foi constituída por gestantes, residentes na Grande Natal, 

que consentissem a participação no estudo.  

A amostragem foi do tipo não probabilística, a amostra por conveniência, 

composta na sua totalidade por 268 gestantes, que atenderam aos critérios de 

elegibilidade, atendidas no serviço de pré-natal da Maternidade Divino Amor 

em Parnamirim/RN e gestantes que participam do Curso para Gestantes do 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, no período de abril de 2013 a setembro de 2014.  

 Para serem incluídas no estudo, as mulheres deveriam obedecer aos 

seguintes critérios: (a) terem idade entre 18 e 45 anos; (b) estarem no segundo 

ou terceiro trimestre gestacional; (c) serem residentes em Natal/RN ou Grande 

Natal; (d) gestação única; (e) não apresentarem nenhuma intercorrência que 

impossibilitasse a prática da atividade sexual durante o período gestacional 

(ameaça de parto prematuro, descolamento de placenta, ameaça de aborto, 

sangramento, incompetência istmocervical); (f) ter parceiro nos últimos seis 

meses; e (g) assinar termo de consentimento livre e esclarecido assinado 

(APÊNDICE I). 

 Foram excluídas da pesquisa as mulheres que se recusaram a 

responder os questionários de avaliação e que não tiveram vida sexual ativa no 

último mês. 
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 INSTRUMENTOS 

 

 Ficha de Identificação 

  

Inicialmente, utilizou-se uma ficha composta por questões onde foram 

colhidas as características sócio-demográficas (idade, estado marital, 

escolaridade e renda familiar) e dados sobre a gestação (gravidez planejada, 

idade gestacional, acompanhamento obstétrico), além de questões sobre os 

domínios sexuais (desejo, excitação, orgasmo, dor e satisfação), antes 

(recordatório) e durante a gestação; bem como questões sobre 

autoconhecimento corporal e sobre sexualidade (APÊNDICE II). 

Índice de Função Sexual Feminino (FSFI)  

 

O Índice de Função Sexual Feminina (Female Sexual Function Index) - 

FSFI (ANEXO I) está em consonância com os novos modelos da resposta 

sexual feminina. Esse questionário, proposto por Rosen et al.(2000) (42), foi 

validado nos Estados Unidos e projetado para ser um instrumento de avaliação 

em estudos epidemiológicos, que respeita a natureza multidimensional da 

função sexual feminina. Este protocolo foi traduzido e adaptado para a língua 

portuguesa por Leite et al. (2007) (10), bem como validado para ser utilizado 

com gestantes.   

O FSFI é um questionário breve, que pode ser auto-aplicado, e permite 

transformar medidas subjetivas em dados objetivos, quantificáveis e 

analisáveis, no que se relaciona à função sexual feminina (42,43). Dessa 

forma, se propõe avaliar a resposta sexual feminina, em seis domínios: desejo 

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

Para isso, apresenta 19 questões, que avaliam a função sexual, nas últimas 

quatro semanas. Para cada questão, existe um padrão de resposta, cujas 

opções recebem pontuação de 0 a 5, de forma crescente, em relação à 

presença da função questionada (10,25,42-44).  

Ao final, é apresentado um escore total, resultado da soma dos escores 

de cada domínio, multiplicada por um fator que homogeneíza a influência de 

cada domínio no escore total. Assim, para se chegar ao escore total, deve-se 
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proceder à soma dos valores das questões e multiplicar essa soma pelo fator 

de correção e, então, somar os valores de cada domínio. Desta forma se obtém 

o escore da função sexual, que varia de 2 a 36 (43). 

 Muito embora o instrumento não tenha a capacidade de discriminar a 

fase da resposta alterada, a partir de um ponto de corte do escore total 

(definido como 26 para a população de origem do instrumento), torna-se 

possível discriminar entre as populações com maior e menor risco de 

apresentar disfunção sexual, sendo que valores iguais ou abaixo de um escore 

de 26 pontos, indicariam disfunção sexual (43,44). Assim, quanto menor for o 

escore obtido, pior será a função sexual (10). 

Inventário de Depressão de Beck (IDB) 

 

O Inventário de Depressão de Beck (IDB) (ANEXO II) é um instrumento 

utilizado para medida da intensidade de sintomas depressivos. Trata-se de um 

inventário de auto-relato composto por 21 itens, cada um com quatro 

alternativas, subentendendo graus crescentes de gravidade da depressão com 

escore de 0 a 3 (36, 44-46). O IDB é uma escala de autoavaliação de 

manifestações comportamentais de depressão, porém sem finalidade 

diagnóstica (47). Originalmente, este instrumento foi projetado para uso na 

população psiquiátrica para avaliar a gravidade da atual sintomatologia 

depressiva, contudo o inventário de depressão de Beck tem sido amplamente 

utilizado em pesquisa clínica, incluindo a investigação envolvendo mulheres 

grávidas (45). 

A aplicação do IDB, com tradução e adaptação para a população 

brasileira realizado por Cunha, mostrou que a consistência interna do 

Inventário de Depressão de Beck foi de 0,84 e a correlação entre teste e 

reteste foi de 0,95 (p<0,001) (48). Este teste é utilizado, ainda, para medir 

possíveis indicadores de depressão nas gestantes. Este inventário serve como 

um teste rápido e razoavelmente sensível de triagem para a depressão durante 

a gravidez (45). Para pacientes que não foram diagnosticados com transtorno 

psiquiátricos os critérios sugeridos para os pontos de corte são: disforia ou 

alteração de humos para que atingir > 15 pontos e depressão > 20 pontos (47).  
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Índice de Qualidade de Vida Ferrans e Powers (IQVFP) 

 

O Índice de Qualidade de Vida de Ferrans and Powers (ANEXO III) foi 

publicado pela primeira vez em 1985, foi um instrumento criado pela Dra. Carol 

Estwing Ferrans, que por mais de duas décadas desenvolveu estudos sobre o 

tema qualidade de vida. Através da utilização de diferentes abordagens 

metodológicas, a autora desenvolveu um modelo conceitual de qualidade de 

vida, cujo objetivo último foi o de subsidiar a criação de um instrumento de 

medida do conceito – o Ferrans and Powers Quality of Life Índex (QLI) (48,49). 

É um modelo conceitual de qualidade de vida baseado numa variedade 

de abordagens metodológicas, e que o autor optou por uma abordagem 

individualista, ou seja, uma visão ideológica em que os próprios sujeitos 

pudessem definir o que representa qualidade de vida para eles. O sujeito é 

questionado sobre a avaliação que faz de sua própria qualidade de vida em 

relação a domínios específicos da vida. A essência da qualidade de vida 

baseia-se na experiência de vida de cada pessoa e só a ela cabe julgá-la, de 

acordo com seus valores e preferências (50). Dessa forma, a percepção 

subjetiva do nível de felicidade e de satisfação quanto aos diferentes aspectos 

da vida é o principal determinante no julgamento positivo ou negativo da 

qualidade de vida (50). 

A versão genérica original do QLI foi traduzida para o português e 

submetida ao processo de adaptação cultural e validação, sendo denominada 

Índice de Qualidade de Vida (IQV) de Ferrans e Powers (39, 51). Esse 

instrumento foi adaptado para aplicação com gestantes por Fernandes, Nachi e 

Cianciarrullo (39). O instrumento é dividido em duas partes: a primeira permite 

a mensuração da satisfação com vários domínios e a segunda, a importância 

de cada um desses domínios para o respondente. Quatro são os domínios 

propostos neste instrumento: Saúde/ Funcionamento, Psicológico/ Espiritual, 

Socioeconômico e Família (33). 

O Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers agrupa 34 itens em 

4 domínios inter-relacionados: saúde e funcionamento composto por 14 itens, 

psicológico e espiritual composto por 7 itens, socioeconômico comporto por 9 

itens e família composto por 4 itens. O instrumento adaptado para gestantes 

ficou constituído de 36 itens distribuídos nos 4 domínios da seguinte forma: 
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saúde e funcionamento com 17 itens, psicológico e espiritual com 6 itens, 

socioeconômico com 9 itens e família composto por 4 itens, mensurando 

satisfação e importância nas várias áreas da vida da gestante (39,50,51). 

Os escores do Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers, em 

cada item varia de uma escala de 6 pontos, sendo na parte I de 1 a 3 níveis 

decrescentes de insatisfação e de 4 a 6 níveis crescentes de satisfação, 

variando de “muito insatisfeito” (1) a “muito satisfeito” (6), e na parte II de “sem 

importância nenhuma” a “muito importante”. A pontuação total pode variar de 0 

a 30 pontos, sendo ponderado cada item de satisfação com o seu 

correspondente de importância. Os maiores escores correspondem à alta 

satisfação e importância, e os menores escores a baixa satisfação e 

importância. Com isso, pressupõe-se que as gestantes que estão satisfeitas 

com áreas que consideram importantes desfrutam de uma melhor qualidade de 

vida (50). 

   

 PROCEDIMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

 O projeto foi, inicialmente, cadastrado na Plataforma Brasil e enviado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFRN (CEP-UFRN), de 

acordo com a resolução n. 466/12, sendo aprovado pelo CEP, sob o parecer 

número 719.939. 

Para coleta dos dados, as gestantes foram inicialmente esclarecidas 

quanto à pesquisa, seus objetivos, limitações e os possíveis riscos. Se 

estivessem de acordo, então, assinavam o termo de consentimento livre e 

esclarecido, comprovando e permitindo a sua participação no estudo.  

Após assinatura do TCLE, as gestantes foram encaminhadas para uma 

sala, na qual foram aplicados os questionários de forma individual, mantendo a 

privacidade das voluntárias. Primeiramente, foi preenchida a ficha de 

identificação da gestante, com as informações sociodemográficas e os dados 

sobre a gestação, função sexual, autoconhecimento corporal e sexualidade. 

Em seguida, era aplicado o Índice de Função Sexual Feminino, onde as 

mulheres respondiam questões referentes à sua função sexual durante a 

gestação. Logo após, era aplicado o Índice de Qualidade de Vida Ferrans and 
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Powers. Finalmente, o Inventário de Depressão de Beck foi aplicado por um 

profissional de Psicologia, devidamente capacitado para tal. 

Para um melhor entendimento dos procedimentos, criou-se um 

fluxograma com todas as etapas do estudo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Procedimentos metodológicos da pesquisa. 

EXPLICAÇÃO SOBRE 

OS OBJETIVOS E 

PRECEDIMENTOS DA 

PESQUISA 

Ficha de avaliação e 
identificação 

FSFI 

IDB 

IQVFP 

 

268 GESTANTES  

TCLE 

CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO: 

- Mulheres no segundo 

e terceiro trimestre 

gestacional; 

- idade entre 18 a 45 

anos; 

- parceiro por tempo 

mínimo de seis meses 

 

CRITÉRIOS DE 

EXCLUSÃO: 

- Saída voluntária da 

participante, por não 

querer responder os 

instrumentos de 

avaliação.; 

- Não ter vida sexual 

ativa no último mês 

 

N= 207  

PRÉ NATAL MATERNIDADE 

DIVINO AMOR (N =134) 

??? 

CURSO DE GESTANTES  

UFRN (N = 134) 

RECRUTAMENTO DAS 

VOLUNTÁRIAS 

Perda amostral: 61 

voluntárias. Motivo: não 

estavam sexualmente 

ativas no último mês 

93  

2o Trimestre 
 114 

3o Trimestre 
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 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise das variáveis estudadas utilizou-se o software Statistical 

Package for Social Sciencies for Personal Computer (SPSS-PC), versão 20.0.  

Inicialmente, uma análise estatística descritiva foi realizada, objetivando 

fazer uma caracterização da amostra estudada, por meio da medida de 

tendência central (mediana), com seus respectivos valores de dispersão 

(intervalo interquartis), bem como frequência absoluta e relativa. Depois, foi 

realizado o teste de Shapiro-Wilk e verificou-se que as variáveis não tem 

distribuição normal dos dados.  

Para analisar as comparações das variáveis, depressão com renda, 

gravidez planejada e escolaridade; bem como qualidade de vida com disfunção 

sexual, e função sexual entre os trimestres foi realizado o teste de Mann-

Whitney  

A relação analisada entre função sexual, sintomatologia depressiva e 

qualidade de vida foi analisada com o teste de Regressão Linear Múltipla.  

A comparação da frequência de relações mensais antes e durante a 

gestação foi analisado através do Teste de Wilcoxon. Para as correlações entre 

função sexual e qualidade de vida, e depressão e qualidade de vida foi 

realizado o teste de Correlação de Spearman. 

A prevalência da patologia do estudo foi calculada, bem como seus 

respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. E foi adotado para esta 

pesquisa nível de significância ao valor de p< 0,05. 
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Neste estudo, um total de 268 gestantes foi avaliado. Entretanto, 61 

gestantes foram excluídas, por não se enquadrarem no critério de vida sexual 

ativa no último mês, determinando, assim, um número final da amostra em 207 

gestantes, que se encontravam dentro do segundo (N = 93) ou no terceiro 

trimestre (N = 114) de gestação. As gestantes avaliadas apresentaram uma 

mediana de 30 anos, com seus respectivos intervalos interquartil de 26 e 33 

anos. As demais informações sobre a caracterização da amostra quanto aos 

dados sociodemográficos estão apresentados na Tabela 01.  

Tabela 01 – Valores percentuais da distribuição das variáveis socioeconômicas 

e obstétricas das gestantes (n=207) do estudo. 

Variáveis  N (%) Segundo 
Trimestre 
(n=93) 

Terceiro 
Trimestre 
(n=114) 

Total 
(n=207) 

União Estável     
Sim 92 (98,9) 113 (99,1) 205 (99,0) 
    
Cor Auto-declarada     
Branca 53 (58,2) 99 (43,8) 102 (50,2) 
Parda 16 (17,6) 28 (25,0) 44 (21,7) 
Morena 17 (18,7) 30 (26,8) 47 (23,2) 
Negra 5    (5,5)  5  (4,5) 10 (4,9) 
    
Escolaridade     
Ensino Fundamental 14 (15,1) 26 (23,0) 40 (19,4) 
Ensino Médio 24 (25,8) 31 (27,4) 55 (26,7) 
Ensino Superior 55 (59,1) 56 (49,6) 111 (53,9) 
    
Renda    
Até 1 salário 12 (13,6) 25 (22,1) 37 (18,4) 
1 a 2 salários 14 (15,9) 20 (17,7) 34 (16,9) 
3 a 4 salários 20 (22,7) 27 (23,9) 47 (23,4) 
> 4 salários 42 (47,7) 41 (36,3) 83 (41,3) 
    
Gravidez Planejada    
Sim 49 (54,4) 55 (48,7) 104 (51,2) 

 

Com relação ao desejo e excitação durante a gestação, detectou-se que 

houve uma diminuição dos mesmos em relação ao período pré-gravídico, 

relatado pelas voluntárias. A maioria conseguiu atingir o orgasmo (74,4%) e 

não sentiu dor durante a relação (67,5%) na gestação. Aproximadamente 

65,2% ds gestantes avaliadas relataram aumento ou permanência da 
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satisfação sexual durante a gestação. A caracterização dos domínios sexual 

antes e durante a gestação estão demonstrados na Tabela 02. 

Tabela 02 – Caracterização dos domínios sexuais antes e durante a 

gestação (N=207). 

Variáveis  Antes da Gestação N (%) Durante a Gestação N (%) 

Desejo    Diminuiu  114 (55,3)  

 Sim  190 (92,2)  Aumentou  38 (18,4)  

 Não  16 (7,8)  Não Alterou  54 (26,2)  
 

Excitação    Diminuiu  93 (44,9)  

 Sim  198 (96,6)  Aumentou  29 (14,0)  

 Não  7 (3,4)  Não Alterou  85 (41,1)  
 

Orgasmo      

 Sim  193 (94,1)  Sim  151 (74,4)  

 Não  12 (5,9)  Não  52 (25,6)  

Dor     

 Sim 40 (19,5)  Sim 66 (32,5)  

 Não  165 (80,5)  Não 137 (67,5)  
 

Satisfação   Diminuiu  71 (34,8)  

 Sim 202 (98,5)  Aumentou  17 (8,3)  

 Não  3 (1,5)  Não Alterou  116 (56,9)  

 

Por meio da Regressão Linear Múltipla, para analisar a influência da 

função sexual e sintomatologia depressiva sobre a qualidade de vida das 

gestantes, observou-se que estas duas variáveis se relacionaram com a 

qualidade de vida (R2 = 0,30; p < 0,001). Contudo, a função sexual não exerceu 

influência significativa na qualidade de vida (β = 0,052; EP = 0,037; p = 0,15), 

diferentemente da presença de sintomatologia depressiva, que exerceu 

influência negativa estatisticamente significativa sobre a QV (β = - 0,26; EP = 

0,03; p < 0,001). Ao analisar a correlação entre sintomatologia depressiva e 

qualidade de vida, verificou-se correlação negativa significativa (0,53; p< 

0,001). Na amostra estudada, apenas 3,38% das gestantes relataram 

apresentar episódios de depressão antes da gravidez.   

Ao comparar a presença de sintomatologia depressiva entre os dados 

sociodemográficos (gravidez planejada, escolaridade e renda), verificou-se que 
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as mulheres que planejaram a gravidez apresentaram mediana da pontuação 

do IDB inferior as que não planejaram, observando uma diferença 

estatisticamente significativa (Z = -1,95; p < 0,05) (Figura 2).  

 

Figura 2 – Valores comparativos entre sintomatologia depressiva e 

planejamento da gravidez em mulheres da amostra estudada. *p < 0,05. 
 

Da mesma forma, ao comparar a presença de sintomatologia depressiva 

com a escolaridade, foi visto que as mulheres com um nível educacional mais 

elevado, aquelas que alcançaram o ensino superior, tem mediana do Inventário 

de Depressão de Beck inferior àquelas de ensino médio e ensino fundamental. 

Contudo, apenas houve diferença estatisticamente significativa entre as de 

ensino superior e ensino fundamental (Z = -2,29; p = 0,02) (Figura 3).  
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Figura 3 - Valores comparativos entre sintomatologia depressiva e escolaridade 
em mulheres da amostra estudada. *p < 0,05. 
 
 Em relação à renda, foi verificada uma diferença estatisticamente 

significativa, ao se comparar a pontuação do IDB das mulheres com renda 

inferior a quatro salários mínimos com aquelas com uma renda mais 

favorecida. Observou-se que as gestantes com renda mais baixa 

apresentavam mediana superior às de renda mais alta (Z=-2,72; p = 0,006) 

(Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 - Valores comparativos entre sintomatologia depressiva e renda em 
mulheres da amostra estudada. *p < 0,05. 
 

  Na comparação da presença de sintomatologia depressiva entre as 

gestantes do segundo e terceiro trimestre, verificou-se que existe uma 

diferença estatisticamente significativa entre elas. As gestantes no terceiro 

trimestre apresentaram mediana mais alta do IDB, comparado com as 

gestantes do segundo trimestre (Figura 5). 
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Figura 5 - Valores comparativos da presença de sintomatologia depressiva 
entre o segundo e terceiro trimestre das gestantes estudadas. *p < 0,05. 
 

Com relação a frequência sexual mensal do casal, observou-se que, 

antes da gravidez, os casais mantinham relação com uma frequência de 12 

vezes por mês (mediana), e durante o período gestacional passou a ser 4 

vezes ao mês (Z = -10,56; p<0,001). Neste estudo, ainda, foi verificada uma 

frequência de 35,7% das gestantes com presença de disfunção sexual de 

acordo com a pontuação do FSFI. A comparação da função sexual e seus 

respectivos domínios entre o segundo e terceiro trimestres gestacionais estão 

apresentados na Tabela 03. 

Tabela 03 – Comparação da função sexual segundo o FSFI entre o 

segundo e terceiro trimestre gestacional, em 207 grávidas do estudo. 

Domínios FSFI  Segundo 
Trimestre    

Terceiro 
Trimestre 

Z p 

Desejo 3,60   3,60 -0,11 0,90 
Excitação 4,50   4,20 -0,65 0,51 
Lubrificação 5,40   5,40 -0,67 0,50 
Orgasmo 5,20   4,80 -1,33 0,18 
Satisfação 5,20   4,90 -0,50 0,61 
Dor 5,60    5,20 -1,91 0,05* 
Total 28,60   27,60 -1,11 0,26 

*p< 0,05 

À análise de correlação da função sexual com a qualidade de vida, os 

dados aqui obtidos demonstraram fraca correlação positiva significativa (+0,22; 

p=0,001). Ao comparar a qualidade de vida das gestantes com e sem 

disfunção sexual, foi visto que a DSF é um fator que influencia a qualidade de 

vida. As gestantes com disfunção apresentaram valores mais baixos em todos 
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os domínios da qualidade de vida. Contudo, apenas os domínios 

socioeconômico, psicológico e espiritual e o escore total que apresentaram 

diferença significativa (Tabela 04). 

 

Tabela 04 – Caracterização da Qualidade de Vida segundo IQVFP (n=207) em 

mulheres no segundo e terceiro trimestre gestacional. 

Domínios da QV Com Disfunção 
Sexual 

Sem Disfunção 
Sexual 

Z p 

Saúde e Funcionamento 20,06 21,00 -1,08 0,28 
Socioeconômico 21,69 23,78 -3,47 0,001* 
Psicológico e Espiritual 24,18 25,71 -2,53 0,01* 
Família 26,40 26,40 -1,01 0,30 
Total 22,23 24,20 -2,87 0,004* 

*p < 0,05 
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Este estudo objetivou investigar a relação entre a função sexual, 

presença de sintomatologia depressiva e qualidade de vida em mulheres 

grávidas, no segundo e terceiro trimestres gestacionais. 

Os resultados obtidos indicam que a presença de sintomatologia 

depressiva mostrou uma importante correlação com a qualidade de vida em 

mulheres grávidas. Estes resultados confirmam aqueles encontrados por Li et 

al. (2012) (52), onde estes autores mostraram que a depressão pré-natal é 

comum e pode ter um impacto substancial na qualidade de vida da gestante. A 

literatura relata que existe uma forte associação entre elevados níveis de 

sintomas depressivos e baixos escores de qualidade de vida relacionada à 

saúde (28).  O estudo de Abbaszadeh et al. (2013) (33) mostrou que existe 

uma correlação negativa entre qualidade de vida e depressão, em gestantes, e 

que as médias dos escores de QV em grávidas, com depressão moderada, foi 

significativamente menor do que a de mulheres grávidas sem ou com 

depressão leve. Estes dados se assemelham aos do presente estudo, que 

verificou uma moderada correlação negativa entre pontuação do Índice de 

Depressão de Beck e índice de qualidade de vida das gestantes avaliadas, 

demostrando que, quanto maior a existência de sintomatologia depressiva, 

menor a qualidade de vida apresentada pela gestante. 

 A gestação é um período de mudanças físicas e psicológicas que, em 

conjunto com as influências culturais, sociais, religiosas e emocionais, pode 

influenciar aspectos da vida da grávida (10,28,41). Os sintomas físicos 

relativamente comuns na gestação e, predominantemente, associados às 

mudanças fisiológicas que ocorrem nesse período, levam a gestante a 

apresentar um grande número de queixas somáticas, que são consideradas 

“normais”, por ser uma resposta normal às alterações fisiológicas presentes na 

gravidez. Entretanto, elas podem estar associadas a distúrbios psicológicos, 

devido ao fato que, para muitas dessas mulheres, durante a gravidez, pode 

ocorrer um aumento dos problemas de saúde mental (28,52). Os sintomas 

físicos da gravidez, como náuseas, vômitos, hemorroidas, dor nas costas e 

falta de ar podem ser perturbadores e exercerem efeitos potencialmente 

negativos sobre a saúde mental da gestante (52). 
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Tais alterações físicas e psicológicas têm um alto potencial de promover 

uma desestabilização, estresse e deixar a mulher grávida predisposta a algum 

episódio de crise emocional, uma vez que a gestação é considerada uma crise 

maturacional estressante, pois prepara a mulher para um outro nível de 

cuidados e responsabilidades (50). A presença desses eventos que promovem 

mudanças na vida da mulher é conhecida como eventos de vida produtores de 

estresse, que são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de 

quadros de ansiedade e depressão (28,37,53). Tais eventos estressantes 

exigem que reajustes ocorram na vida da mulher. Devido a todas as mudanças 

que ocorrem durante a gestação, é possível encontrar presença de sintomas 

depressivos, como humor deprimido e ansiedade, durante todo o período 

gestacional (28, 37). 

No estudo de Bunevicius et al., (2009) (53), foi verificado que os eventos 

estressantes da vida, em especial o fato da gravidez não desejada e não 

planejada, estavam associados com os transtornos depressivos apresentados 

durante o segundo e terceiro trimestres gestacionais. Essa informação 

corrobora com os achados deste estudo, uma vez que foi verificado que as 

mulheres que não planejaram a gravidez apresentaram valores mais altos do 

Índice de Depressão de Beck, observando diferença estatística significativa, ao 

comparar a mediana do IDB entre as gestantes que planejaram com as que 

não planejaram a gestação. A atitude negativa perante a gravidez, muitas 

vezes indesejada, também apresenta forte relação com a presença de 

sintomas depressivos durante o período gestacional (37). 

A associação da depressão com estressores psicossociais não se limita 

apenas à gravidez indesejada, mas abrange outros estressores psicossociais. 

Entre os fatores de risco para o surgimento de quadros depressivos durante a 

gestação, destacam-se antecedentes psiquiátricos, principalmente história 

pregressa de depressão; fatores relacionados à pobreza, como baixa renda, 

dificuldades financeiras, baixa escolaridade, desemprego; ausência de suporte 

social, familiar ou marital, instabilidade nos relacionamentos; e eventos de vida 

estressantes (37, 53-55).  

Foi possível verificar que ao comparar os valores do Inventário de 

Depressão de Beck colhidos na avaliação, as gestantes que apresentam 

escolaridade mais baixa de IDB, o que pode indicar um fator relacionado com o 
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aparecimento de sintomatologia depressiva, como bem documentada na 

literatura. Observou-se, neste estudo, uma diferença estatisticamente 

significativa ao se comparar a pontuação do Inventário de Depressão de Beck 

das gestantes com ensino superior com as de ensino fundamental, mostrando 

que aquelas com ensino superior tem mediana da pontuação do questionário 

inferior que as de ensino fundamental. Dado semelhante foi visto no estudo de 

Silva et al. (2010) (54) em que foi verificado que a baixa escolaridade estava 

significativamente associada com a depressão. 

A renda familiar é outro fator relacionado ao risco de desenvolver 

quadros depressivos. Neste estudo, foi verificado que as mulheres que 

apresentam renda familiar inferior a quatro salários mínimos, apresentam uma 

pontuação superior às mulheres com melhores condições de renda familiar. 

Dessa forma, ao comparar esses dois grupos, foi visto que as gestantes com 

renda inferior possuem pontuações significativamente mais altas do Inventário 

de Depressão de Beck, do que as que possuem uma renda mais elevada. As 

dificuldades financeiras, desemprego e baixa escolaridade se destacam como 

fatores de risco para desenvolver episódios de sintomatologia depressiva, 

sendo o nível mais alto de escolaridade considerado um fator de proteção (37). 

O fato da amostra deste estudo apresentar características mais 

protetoras do que de risco, pode justificar a ocorrência de um número inferior 

de quadros depressivos ao que normalmente é relatado na literatura, para 

países em desenvolvimento como o Brasil (55). A frequência encontrada nesta 

pesquisa, foi de 15% das gestantes avaliadas com sintomatologia depressiva, 

dados semelhantes aos apresentados em países desenvolvidos. A prevalência 

da depressão durante a gravidez, encontrada na maioria dos estudos 

analisados, varia de 10% - 30%, estando os países em desenvolvimento com 

taxas variando entre 20% - 25% (37,52,55). 

Li et al. (2012) (52) encontraram, em seu estudo, que muitas variáveis 

sociodemográficas podem estar significativamente associadas com a saúde 

física e mental das mulheres grávidas. Eles sugeriram que a idade mais 

avançada das gestantes pode estar associada com uma melhor saúde mental. 

Os autores acreditam que, devido às diversas vivências experimentadas, elas 

podem desenvolver métodos de enfrentamento, que podem usar para lidar da 

melhor forma com os problemas emocionais. Isto pode explicar a baixa 
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frequência de sintomatologia depressiva apresentada nesta amostra, uma vez 

que a idade das gestantes avaliadas foi de 30 anos, considerada uma idade 

mais avançada para a gestação, o que vem sendo observada nos países 

industrializados, devido à ampla disponibilidade de métodos contraceptivos, à 

postergação do matrimônio, o desejo de atingir níveis educacional e 

profissional mais elevado, e a necessidade de atingir a estabilidade e 

independência financeira antes da maternidade (32,56).  

Neste estudo, observou-se valor mais alto do IDB no terceiro trimestre 

gestacional, quando comprado ao segundo trimestre. Esse dado corrobora com 

Bennett et al. (2004) (57), Lima (2011) (28) e Rezende e Souza (2012) (32),  

que encontraram um aumento do número de transtornos depressivos 

detectados em mulheres durante a progressão da gestação, o que pode ser 

resultado das maiores demandas que surgem com o avanço da gravidez. Este 

fato torna o estágio final da gravidez um fator de risco para o desenvolvimento 

de sintomatologia depressiva. 

Uma possível explicação para esse achado é que, no segundo trimestre, 

com o início da percepção dos movimentos fetais, surgem, nas gestantes, 

sentimentos de personificação do bebê. Ocorre, então, uma reafirmação da 

feminilidade, levando a melhora da autoestima. Entretanto esse ainda é um 

período em que a gestante tem maior necessidade de cuidado, proteção e 

afeto (32). No terceiro trimestre, o nível de ansiedade tende a crescer pela 

proximidade do parto e pela possibilidade de mudança na rotina de vida após o 

nascimento. O medo de não saber cuidar do bebê e o temor de ter um filho 

com algum problema expressam-se mais claramente (32). 

Embora seja reconhecido, na literatura, que a gravidez exerça algumas 

influências sobre o comportamento sexual das mulheres, levando à diminuição 

da atividade sexual durante a gestação, não foi este o fator que exerceu maior 

influência sobre a qualidade de vida das mulheres avaliadas. Contudo, foi 

possível verificar, nos dados analisados, que a função sexual das gestantes 

avaliadas apresentou alterações importantes que devem ser discutidas.  

Neste estudo, foi verificado que houve uma redução significativa na 

frequência sexual mensal do casal, durante o período gestacional. Esse 

achado está de acordo com outros estudos realizados, que sugerem que a 
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frequência da atividade sexual tende a declinar durante a gestação, em relação 

ao período pré-gestacional e ao próprio período gestacional inicial e final 

(6,23,24,27,58). A literatura científica enfatiza que a diminuição da frequência 

da atividade sexual pode ser decorrente do temor de prejudicar o feto, mal 

estar e desconforto corporal, perda do interesse na atividade sexual e 

ansiedade em relação ao feto. Além disto, o receio em antecipar o parto, 

incômodos posturais e dor, aumento do volume abdominal e distorção na 

imagem corporal podem ser também fatores responsáveis pelo declínio da 

atividade sexual na progressão da gestação (6,23,24,27,58). Neste estudo, 

apenas o domínio da dor mostrou diferença estatisticamente significativa, 

embora os demais domínios do FSFI tenham mostrado diminuição ou 

permanência dos valores entre o segundo e terceiro trimestre gestacional. 

Ficou demonstrado que a dor interferiu na diminuição da frequência sexual das 

grávidas, na progressão da gestação. É notória, entretanto, a diminuição das 

atividades sexuais no terceiro trimestre. A literatura científica refere que o 

aumento da frequência de dores lombares e dispareunia, além do temor de 

induzir ou antecipar o parto e fadiga são importantes preditores para a 

diminuição da freqüência sexual, durante a gravidez (5). A diminuição 

progressiva na frequência da atividade sexual no decorrer da gestação, bem 

como no desejo sexual, disposição da gestante para atividade sexual, 

frequência do orgasmo e presença de dor, especialmente no terceiro trimestre, 

podem justificar os achados do presente estudo.  

Dados da literatura mostram que, durante o segundo trimestre, a mulher 

apresenta uma melhor autoestima e maior confiança no seu poder de gestar 

(5,10,31). Devido a isto, algumas gestantes, neste período, podem relatar 

aumento do erotismo e da atividade física, com um aumento na libido e na 

lubrificação vaginal, que pode ocorrer devido à diminuição dos desconfortos 

físicos e das preocupações e medos existentes anteriormente. As mulheres 

podem querer participar da atividade sexual mais frequentemente e, por causa 

do aumento do fluxo sanguíneo genital, o orgasmo pode ser alcançado pela 

primeira vez, múltiplas vezes, e/ou mais facilmente, do que antes de estar 

grávida, o que permite um melhor desempenho sexual (5,10,31). Este fato 
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pode explicar os altos valores na pontuação do FSFI apresentados pelas 

gestantes deste trimestre gestacional avaliadas nesta pesquisa. 

Os dados obtidos neste estudo demonstraram a presença de disfunção 

sexual nas gestantes avaliadas (35,7%), de acordo com a pontuação do FSFI. 

Estes dados estão de acordo com resultados obtidos por Prado et al. (2013) 

(59), que encontraram uma prevalência de 31,7% de mulheres com disfunção 

sexual, sendo as gestantes as que apresentaram maior presença de 

disfunções, comparada com mulheres não grávidas. Da mesma forma, Leite et 

al. (2009) (25) encontraram uma prevalência diferente com valores 

estatisticamente diferentes, entre o segundo e terceiro trimestre, no qual 

verificaram a presença de disfunção sexual em 34,2% e 73,3%, 

respectivamente.  

Lima et al. (2013) (3) relataram que a presença de disfunção sexual 

aumentou com a presença da gestação, informando que o problema sexual 

mais prevalente foi a ausência do desejo sexual, seguido da diminuição da 

lubrificação. Estes dados não foram verificados neste estudo, onde se 

observou apenas que o domínio da dor apresentou alteração, entre o segundo 

e o terceiro trimestre gestacional.  

Os resultados obtidos demonstram que o domínio satisfação não 

apresentou diferença entre o segundo e terceiro trimestre gestacional. Ferreira 

et al. (2012) (2) comprovaram que a satisfação sexual associa-se à função 

sexual. Os autores citam que as gestantes com escore acima do ponto de corte 

para classificação de risco da disfunção sexual afirmaram estar sexualmente 

satisfeitas. Este achado foi confirmado pelo presente estudo, que encontrou 

que 65,2% das gestantes avaliadas relataram aumento ou manutenção da 

satisfação sexual. Leite et al. (2007) (10) afirmaram que existe uma grande 

importância da satisfação sexual na manutenção da autoestima e dos 

relacionamentos interpessoais da grávida, o que pode promover uma melhor 

função sexual, interferindo, assim, na qualidade de vida.  

Ferreira et al. (2012) (2) verificaram a existência de associação entre a 

qualidade de vida e a função sexual, observando que as gestantes que 

referiam uma má qualidade de vida, tinham obtido má pontuação no 

questionário de função sexual. É bem documentado na literatura a qualidade 

de vida durante o período gestacional. Entretanto, estudos que relacionem a 
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função sexual e QV ainda são limitados. Este estudo mostra que a presença de 

disfunção sexual, relaciona-se negativamente a qualidade de vida das 

gestantes. A QV das mulheres grávidas está constantemente sofrendo 

influência de diversos aspectos que mudam no decorrer da gestação, tais como 

características sociodemográficas, presença de alterações na função sexual e 

sintomatologia depressiva. Esses que por sua vez sofrem alterações devido a 

todas as mudanças físicas e psicológicas, bem como as influências sociais e 

culturais, a qual a gestante esta exposta (59).  

A importância deste estudo encontra-se no fato de ter mostrado que 

existem aspectos da vida da gestante que devem ser olhados com mais 

atenção durante as consultas de pré-natal. A presença de quadros depressivos 

nas gestantes avaliadas, bem como disfunção sexual, ambos interferindo na 

qualidade de vida dessas mulheres, é um dado relevante para a melhor 

compreensão do quadro clínico da mulher durante o período gestacional. Dada 

a frequência de tais distúrbios e sua gravidade em gestantes saudáveis, existe 

uma real necessidade de que testes sejam aplicados durante as consultas de 

pré-natal, na tentativa de detectar de forma precoce tais alterações. O manejo 

adequado destas alterações podem melhorar a qualidade de vida dessas 

mulheres, ajudando-as a passar da melhor maneira possível por esse período 

de mudanças. 

Este estudo apresentou limitações tais como a ausência de mulheres no 

primeiro trimestre gestacional.A dificuldade em encontrar essas gestantes 

nesta fase pode ser devido ao fato de que muitas mulheres descobrem a 

gravidez já próximo ao segundo trimestre. Isto mostra uma falta de 

conscientização por parte das próprias grávidas da importância do início 

precoce do pré-natal e do comparecimento às consultas. Outra limitação 

encontrada em nosso estudo foi o fato do parceiro não ter sido incluído na 

pesquisa, uma vez que a diminuição na função sexual pode ocorrer devido a 

questões relacionadas aos parceiros.  
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No presente estudo observou-se que a função sexual e depressão estão 

relacionadas com a qualidade de vida de mulheres grávidas. Os principais 

achados deste estudo referiram-se à correlação existente entre a função sexual 

e depressão na qualidade de vida, além da relação de fatores 

sociodemográficos com a depressão.  

Os dados obtidos apontam para a presença tanto de disfunção sexual e 

sintomatologia depressiva em gestantes, considerados aspectos importantes 

durante a gestação, porém subestimado por diversos profissionais que 

atendem essas mulheres, bem como pela própria gestante. Torna-se 

necessário que a adequada triagem e detecção de tais sintomas, bem como o 

devido encaminhamento e tratamento especializado, sejam realidade na 

assistência pré-natal. Tais cuidados podem promover atenuação dessas 

alterações e/ou reversibilidade do quadro geral, favorecendo a melhoria 

qualidade de vida e permitindo, às grávidas, uma gestação mais tranquila e 

saudável. 

No que se refere ao atendimento multiprofissional durante o período 

gestacional, o fisioterapeuta é parte integrante da equipe, buscando avaliar e 

intervir, não somente nas disfunções cinético-funcionais da gestação, mas 

também conhecer e identificar fatores que podem influenciar o surgimento das 

demais alterações como disfunção sexual e presença de sintomatologia 

depressiva.  

Concluindo, como resultado final desta pesquisa, foram redigidos, até 

este momento, dois artigos científicos. O primero artigo, intitulado: Função 

Sexual de Mulheres Grávidas: Artigo de Revisão, trata-se de uma revisão de 

literatura sobre o tema (APÊNDICE III), a ser submetido para a revista 

Sexuality and Disability, de Qualis B1, contudo este artigo ainda está em fase 

de tradução para posterior submissão. O segundo artigo, com uma parte dos 

dados desta pesquisa, (APÊNDICE IV), intitula-se: Qualidade de vida e função 

sexual durante o segundo e terceiro trimestre gestacional, foi submetido à 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, de Qualis B1, conforme 

documento constante em anexo (Anexo V). As instruções para autores do 

referido encontram-se anexado (Anexo IV).  
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APÊNDICE I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO PROJETO: ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNÇÃO SEXUAL, 
SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA E QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES 
GRÁVIDAS. 
 
OBJETIVO DA PESQUISA: Investigar associação entre função sexual, 
sintomatologia depressiva e qualidade de vida em mulheres grávidas. 
 
PROCEDIMENTO DE COLETA: Caso você decida aceitar o convite para participar da 

pesquisa, será preenchida uma ficha de avaliação com dados de identificação e 
histórico gestacional, em seguida você responderá um questionário sobre sua função 
sexual, depressão e qualidade de vida durante a gestação.  
 
RISCOS POSSÍVEIS: Já que o procedimento empregado para obter as informações 

não é invasivo, esta pesquisa não oferece nenhum tipo de risco físico e/ou desconforto 
por sua participação, porém pode gerar certo constrangimento devido às questões que 
serão realizadas. Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em 
sigilo. Nós assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para 
terceiros, ou seja, outras pessoas.  

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Como benefício, este projeto proporcionará as pacientes 

investigadas o conhecimento a cerca da função sexual, depressão e qualidade de 
vida, assim como, possibilitará aos profissionais envolvidos um melhor conhecimento 
sobre o assunto e o desenvolvimento de tratamento adequado caso venham 
apresentar alguma disfunção. 

CONFIDENCIALIDADE DO ESTUDO: Os registros de sua participação neste estudo 
serão mantidos em sigilo. Nós guardaremos os registros de cada pessoa, e somente 
os pesquisadores responsáveis e colaboradores terão acesso a estas informações. Se 
qualquer relatório ou publicação resultar deste trabalho, a identificação do paciente 
não será revelada. Os resultados serão relatados de forma sumariada e a pessoa não 
será identificada. 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Toda participação é voluntária. Não há penalidade 

para alguém que decida não participar neste estudo. Ninguém será penalizado se 
desistir de participar do estudo, em qualquer época. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 
você será ressarcido. E, se você sofrer algum dano em qualquer momento da 
realização da pesquisa, você terá direito a indenização desde que seja um dano 
comprovadamente decorrente da pesquisa. 
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Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Pesquisadora Principal. 

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO:  

 Eu estou de acordo com a participação no estudo descrito acima, me 
submetendo e autorizando minha participação. Eu fui devidamente esclarecido quanto 
aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os 
possíveis riscos envolvidos na minha participação. 
 Os pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer esclarecimento 
adicional que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da 
participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em 
qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. 
 A minha participação na pesquisa é voluntária, e não implicará em custos ou 
prejuízos adicionais, sejam estes de caráter econômico, social, psicológico ou moral, 
sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referente à minha identificação.  

 

De acordo,      
 _______________________________________________________ 

Assinatura do participante 

_______________________________________ 

Identidade 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 Nós discutimos as questões acima apresentadas com cada participante no 

estudo. É nossa opinião que cada indivíduo entende os riscos, benefícios e obrigações 

relacionadas a esta pesquisa. 

__________________________________________ 

Ingrid Fonsêca Damasceno Bezerra 

Natal, ____ de _______________de 2014. 

MESTRANDA: INGRID FONSÊCA DAMASCENO BEZERRA 

(84) 8873-5871 / ingrid.ifdb@gmail.com 

ORIENTADORA: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA 

elizabel@ufrnet.br 

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UFRN: 

Contato:(84) 3215-3135       cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

mailto:ingrid.ifdb@gmail.com
mailto:elizabel@ufrnet.br
Tel:(84)
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INICIAL 

      Data: ___/___/___  
  
Identificação  _____________________               Cógido entrevistador:_____________ 
 
 Nome:______________________________________________________ 
  
Endereço: ___________________________________________________ 
  
Bairro:______________________Cidade: __________________________ 
  
Telefone Residencial:_________________Celular:__________________ 
 
 Idade:_______                          Data de Nascimento:________________  

Naturalidade:___________________   Cor declarada:________________ 

Profissão: ___________________       Ocupação: ___________________  

Estado Civil: União Estável (   ) sim   tempo:______ (semanas/meses/anos) 
                                              (    ) não    (    ) solteira          (    ) viúva  
 
Escolaridade: ____________________(anos) 
 
Renda – Valor Mensal (R$):___________________ 
(    ) sem renda (    ) até 1 salário mínimo (   ) 1 a 2 salários mínimos  (    ) 3 - 4 salários 
mínimos  (     ) > 4 salários 
 
 
Dados Ginecológico/Obstétrico 
 
Essa gravidez foi planejada? 
(    ) sim     (    ) não 
 
Data da Menarca: ________________________ 
 
DUM: ____/_____/_____        Idade gestacional: ___________  
 
História obstétrica: G: _______ P: ________ A:__________ 
 
Número de consultas pré-natal até o momento: ____________ 
 
Acompanhamento obstétrico exclusivamente público: (    ) sim   (    ) não 
 
Parto Anterior: (    ) normal   (    ) cesárea   (    ) fórceps   (    ) outro 
 

Houve Episiotomia? (    ) sim     (     ) não 
 
Houve Episiorrafia?  (    ) sim     (     ) não 
 
 
Idade da primeira gestação:__________  Idade da última gestação:__________ 

 
Duração dos ciclos menstruais: ______ dias  Regular  (   ) Sim  (    ) Não 

 
Patologias pré-existentes: (    ) sim (    ) não 
Quais: (    ) HAS   (    ) Diabetes    (     ) Depressão    (    ) outro 
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Intercorrências durante a gestação: (    ) sim (    ) não 
Quais:_______________________________________________________  

Dados da Função Sexual 
 
Qual foi a idade da sua primeira relação sexual? _______ 
 
 
Com que frequência você tinha relações sexuais antes da gestação? 
________________________vezes/semana 
 
Antes de estar grávida, você: 
 
Tinha desejo sexual?  (    ) sim      (    ) não 
Ficava excitada quando estimulada?  (    ) sim      (    ) não 
Atingia o orgasmo?  (    ) sim      (    ) não 
Sentia dor?  (    ) sim      (    ) não 
Ficava sexualmente satisfeita?  (    ) sim      (    ) não 
 
Você prática atividade sexual durante a gestação? 
(    ) sim      (    ) não 
  
Se sim, com que frequência você tem relações sexuais atualmente?  
_______________________ vezes/semana 
 
Se não, por quê? 
(    ) receio          (     ) restrição médica      (    ) restrição do parceiro   (    ) outra 
 
Você percebeu alguma mudança na sua vida sexual depois que engravidou?   
 
Desejo sexual: (    ) diminuiu   (    ) aumentou   (    ) não alterou 
Excitação: (    ) diminuiu   (    ) aumentou   (    ) não alterou 
Atinge o orgasmo:  (    ) sim   (    ) não 
Sente dor durante a relação: (    ) sim    (    ) não 
Satisfação sexual: (    ) diminuiu   (    ) aumentou   (    ) não alterou 
 
Auto-conhecimento corporal  
Você conhece seu corpo? (    ) sim     (     ) não 
Você sabe como ele responde durante a relação sexual? (    ) sim     (     ) não 
Você sabe onde sente prazer? (    ) sim     (     ) não 
Você conhece assoalho pélvico? (    ) sim     (     ) não 
 
Conhecimento sobre sexualidade 
Você teve orientação sexual durante a gestação? (    ) sim     (     ) não 
Você possui dúvidas sobre sexualidade na gestação? (    ) sim     (     ) não 
Se sim, com quem você conversa para tirar as dúvidas?  
(    ) profissional de saúde      (    ) parceiro      (    ) amigo     (    ) outro 
Você conversa com o seu parceiro sobre questões relacionadas à função sexual? 

(    ) sim     (     ) não 
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APÊNDICE III  

ARTIGO DE REVISÃO 

Função sexual em mulheres grávidas: Artigo de Revisão 

Ingrid Fonsêca Damasceno Bezerra, Elizabel de Souza Ramalho Viana 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO 

A vida humana é composta de várias dimensões e necessidades, inclusive 

a sexual. A vivência da sexualidade é uma experiência humana em que 

fenômenos de emoção, prazer, comunicação, afetividade, entre outros, estão 

envolvidos.  Dessa forma, a sexualidade é expressa e vivida através de 

pensamentos, relacionamentos, atitudes e crenças e pode sofrer influência da 

interação entre os fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, 

culturais, religiosos, históricos e outros (1-3).  

A função sexual é um fenômeno biopsicossocial complexo, no qual 

estímulos internos e externos são modulados pelo sistema nervoso central e 

periférico, resultando em uma cascata de alterações bioquímicas, hormonais e 

circulatórias, que culminam no resultado sexual físico e cognitivo (3).  Na 

atualidade, o comportamento sexual humano transcendeu o aspecto 

reprodutivo e constitui parte integral da qualidade de vida. Apesar de alguns 

avanços ao longo dos últimos séculos, o exercício da sexualidade ainda é 

cercado por tabus, preconceitos e crendices, mesmo em culturas modernas (3).  

A gestação é, juntamente com a puberdade e menopausa, um dos períodos 

mais marcantes que compõem o ciclo de vida da mulher (4). Este período 

demanda novas formas de equilíbrio diante das mudanças inerentes a esta 
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fase. Essas alterações estão relacionadas aos ritmos metabólicos e hormonais, 

além do processo de integração de uma nova imagem corporal. Sendo assim, 

as modificações gestacionais irão repercutir tanto na dimensão física, quanto 

emocional (3,5-7). 

A vida sexual durante a gravidez traz consigo comprometimento e aceitação 

do outro, com benefícios significativos para os dois parceiros. O sexo e a 

sexualidade podem e devem desenvolver o erotismo na mulher, mesmo 

grávida, fazendo com que ela possa continuar se sentindo sexualmente 

desejada, apesar das alterações de seu corpo no processo que a tornará mãe 

(1). Dessa forma, a sexualidade nesse período, dependerá muito de como a 

mulher se percebe, o que envolve a sua auto-estima, fatores externos e o tipo 

de relação que tem com seu parceiro. O fato de ser amada e valorizada pode 

levar a essa mulher sentir-se atraente, independentemente das alterações que 

ocorrem com as formas de seu corpo (3,8,9). 

Assim, durante este período, a sexualidade da gestante pode ser afetada 

por diversos fatores, tais como alterações na percepção da imagem corporal, 

diminuição no nível de energia, presença de sintomas gestacionais diversos, 

desconfortos corporais, ajustamento aos novos papéis sociais, qualidade do 

relacionamento e alterações de humor, entre outros, que podem ser 

vivenciados pela gestante e seu parceiro (3,4,6,8,10). Além desses aspectos, 

mitos, tabus, questões religiosas e socioculturais, bem como o próprio 

desconhecimento do casal acerca do seu corpo também podem interferir na 

sexualidade da mulher grávida (1,3). 

Diante do exposto, esta revisão tem como objetivo promover um 

levantamento na literatura acerca da sexualidade na gestação, buscando 
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verificar, através dos estudos realizados nos últimos 10 anos, de que forma se 

dá o comportamento sexual de mulheres grávidas. Busca, ainda, contribuir 

para o aumento dos conhecimentos acerca deste tema para os profissionais 

que atuam na área da saúde da mulher. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada nas bases de dados eletrônicas National Library of 

Medicine (MedLine), Scientific Electronic Library Online (SciElo), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), por artigos 

publicados entre 2004 e 2014. As palavras-chave utilizadas para a pesquisa 

dos artigos foram: “Sexualidade”, “Gestante”, “Gravidez”, e suas traduções para 

o inglês, “Sexuality”, “Pregnant”, “Pregnancy”. A pesquisa foi limitada aos 

idiomas português, inglês e espanhol. As buscas ocorreram no período de julho 

de 2013 a julho de 2014. Foram encontrados um total de 304 artigos sobre o 

tema pesquisado.. 

Os estudos foram pré-selecionados por meio da leitura dos títulos. Os 

critérios de inclusão, definidos para a seleção dos artigos, foram estabelecidos 

com o objetivo de definir claramente a adequação da literatura encontrada 

entre estudos de revisão: a) estudos que abordem o comportamento sexual 

e/ou sexualidade em gestantes; b) artigos originais, dissertações de mestrado, 

tese de doutorado, que contemplassem de forma clara o assunto; c) pesquisas 

realizadas com seres humanos; d) artigos publicados em inglês, português e 

espanhol. Os critérios de exclusão para a revisão foram: a) artigos com 
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metodologia e análises confusas e dados mal informados; e b) artigos que não 

abordassem o tema de forma clara. 

 

RESULTADOS 

 

Após a primeira análise, com avaliação dos títulos, 26 artigos foram 

considerados elegíveis para a segunda fase desta revisão, que consistiu da 

leitura dos resumos. Após avaliação dos resumos, os estudos que preenchiam 

os critérios de inclusão foram lidos na íntegra. Ao final, 17 estudos atenderam a 

todos os critérios de inclusão (TABELA 01).  

Tabela 01 - Relação dos artigos incluídos na pesquisa com dados como 

amostra, instrumentos de avaliação utilizados e suas principais conclusões. 

Autores e 

ano de 

publicação 

Amostra 

(n) 

Instrumento de 

avaliação da 

função sexual 

Principais conclusões 

 
Lima AC et 

al., 2013 (11) 

778 

gestantes 

Pregnancy and 

Sexual Function 

Questionnaire 

(PSFQ) 

Mulheres apresentaram 

maior prevalência de 

disfunção sexual durante 

primeira gravidez do que o 

período anterior à 

gestação. 

Babazadeh R 

et al., 2013 

(12) 

33 

gestantes 

Entrevista      

Semi-Estruturada 

Mudanças no interesse e 

na atividade sexual 

durante a gravidez podem 

ter um efeito adverso sobre 

o relacionamento dos 

casais. 

Prado DS et 

al., 2013 (7) 

358 

mulheres 

=  177 

gestantes 

+ 181 não 

gestantes 

Índice de Função 

Sexual Feminina 

(FSFI) 

A influência negativa da 

gestação na função sexual 

feminina é notória e não 

deve ser neglicenciada. 
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Araújo NM et 

al., 2012 (6) 

 

7 

mulheres 

grávidas 

Entrevista 

Permitem compreender as 

mudanças no corpo e na 

sexualidade durante a 

gestação, servindo de 

suporte para a assistência 

da vida feminina. 

Ferreira DQ et 

al., 2012 (9) 

51 

gestantes 

Quociente Sexual 

– Versão Feminina 

(QS-F) 

Associa função sexual 

“ruim” e qualidade de vida 

“ruim”, bem como entre 

função sexual “regular a 

boa” e “boa a excelente” 

com “satisfação” e “muita 

satisfação sexual”. 

Ribeiro MC et 

al., 2011 (13) 

87 

mulheres 

grávidas 

Quociente Sexual 
– Versão Feminina 

(QS-F) 
 
 

A prevalência de 

comprometimento do 

desempenho sexual foi alta 

em gestantes no terceiro 

trimestre, não diferindo 

significativamente entre 

mulheres saudáveis e 

aquelas com Diabetes 

Gestacional. 

Bello FA et 

al., 2011 (14) 

400 

pacientes 

de pré-

natal 

Questionário 

Estruturado 

A sexualidade não deve 

ser reduzida à frequência 

sexual, mas deve envolver 

interesse, satisfação e 

prazer sexual. 

Camacho KG 

et al., 2010 

(1) 

11 

mulheres 

grávidas 

Entrevista      

Semi-Estruturada 

A sexualidade na gestação 

é um dos aspectos que 

valoriza o processo de 

gestar, estando na 

dependência de como a 

mulher se percebe nessa 

etapa da vida. 

Franceschet J 

et al., 2009 

(5) 

37 

gestante 

Índice de Função 

Sexual Feminina 

(FSFI) 

As gestantes do 2º 

trimestre de gestação 

apresentam melhor função 

sexual do que as do 3º 

trimestre. 

Leite APL et 

al., 2009 (15) 

271 

gestantes 

Índice de Função 

Sexual Feminina 

(FSFI) 

A função sexual é afetada 

durante a gravidez com 

diminuição significativa em 

todos os domínios do FSFI 
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no 3º trimestre, e a 

prevalência de disfunção 

sexual é alta durante a 

gestação. 

Savall ACR et 

al., 2008 (4) 

40 

gestantes 

Questionário de 

Sexualidade na 

Gestação (QSG) 

A sexualidade é afetada 

em alguns aspectos como 

a frequência da atividade 

sexual, principalmente no 

3º trimestre, a necessidade 

de adotar posições mais 

confortáveis, diminuição da 

disposição da gestante 

para a atividade sexual. 

Leite APL et 

al., 2007 (16) 

92 

gestantes 

Índice de Função 

Sexual Feminina 

(FSFI) 

FSFI foi adaptado e 

validado para a língua 

portuguesa e à cultura 

brasileira, confiável e 

válido para avaliar a 

função sexual de gestantes 

brasileiras. 

Trutnovsky G 

et al., 2006 

(17) 

26 

mulheres 

Entrevista      

Semi-Estruturada 

Os médicos podem 

fornecer conselhos 

preciosos para as 

mulheres em relação as 

mudanças psicossexuais e 

ajudá-las a entender o 

comportamento flutuante 

normal do interesse sexual 

durante a gravidez. 

Fok WY et al., 

2005 (18) 

298 

gestantes 

Entrevista 

estruturada 

Mulheres chinesas 

grávidas tiveram menos 

atividades e desejo 

sexuais durante a 

gravidez. Cultura, 

conhecimento inadequado 

e ansiedade excessiva 

foram relatados para a 

redução da sexualidade 

dos casais chineses. 

Aslan G et al., 

2005 (19) 

40 

gestantes 

Índice de Função 

Sexual Feminina 

(FSFI) 

As funções sexuais 

diminuíram 

significativamente durante 

a gravidez e piorou com a 
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evolução da gestação. 

Oriá MOB et 

al., 2004 (10) 

35 

gestantes 
Entrevista 

A influência da gestação 

na sexualidade feminina é 

uma realidade, sendo 

necessário uma orientação 

direcionada para esse 

aspecto da vida da 

gestante. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A literatura a cerca de sexualidade e gestação vem crescendo nos anos. 

Tem se percebido a importância de pesquisar sobre a função sexual feminina, 

em especial das gestantes. Os trabalhos mais frequentemente encontrados 

tratam-se de estudos qualitativos, com relatos das participantes, com 

metodologias mais abertas, utilizando entrevistas estruturadas como método de 

coleta de dados, o que fornece dados mais subjetivos.  

Nessa revisão foi possível verificar a existência de instrumentos de 

avaliação mais fechados, objetivos, que levam em consideração a resposta 

sexual feminina. Desta forma, podem também ser aplicados para realizar 

estudos quantitativos com respectiva análise estatística, buscando conhecer 

quais variáveis podem estar interferindo na sexualidade da gestante. Mesmo 

havendo um número crescente de estudos realizados, ainda é escasso o 

número de pesquisas publicadas, sendo necessários estudos mais controlados, 

que forneçam dados mais objetivos a respeito do que ocorre na função sexual 

de mulheres grávidas. 
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A gestação é, juntamente com a puberdade e a menopausa, um dos 

períodos mais marcantes que compõem o ciclo vital da mulher e influencia, de 

forma importante, sua sexualidade (4,17,20). Este período é marcado por 

diversas mudanças físicas, hormonais e psicológicas que, em conjunto com as 

influências culturais, sociais, religiosas e emocionais, vivenciadas pela 

gestante, podem afetar a sexualidade, gerando impacto considerável sobre a 

atividade e o comportamento sexual da mulher grávida (1,9,13,16,18-22).  

Dentre os aspectos mais importantes da experiência da gestação, 

encontram-se alterações fisiológicas, associadas à gestação, que podem ser 

sutis ou marcantes e levar a alterações na sua sexualidade (5,20).  Embora 

sejam normais e necessárias, podem ser desconfortáveis e, até mesmo, causar 

medo de machucar o feto (1). 

Alguns estudos mostram que 80 a 100% dos casais permanecem 

sexualmente ativos durante a gestação (3,13,15,16,18). Contudo, a maioria das 

mulheres apresenta uma diminuição na frequência das relações e do desejo 

sexual, especialmente no terceiro trimestre gestacional. Este fato pode levar a 

um declínio nas atividades sexuais, com a progressão da gestação. É possível 

encontrar relatos de que 40% das gestantes apresentaram diminuição na 

frequência sexual, no primeiro trimestre gestacional, quando comparado ao 

período pré-gravídico. Esta porcentagem diminui para 30%, no segundo 

trimestre, subindo para 60%, no terceiro trimestre de gestação 

(11,15,18,19,22). 

Atualmente, com o aumento das fontes de informações sobre o tema, é 

possível se observar, em diversas grupos, que as informações sobre 

sexualidade estão cada vez mais presentes, estimulando uma maior 
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participação da mulher no prazer sexual. Dessa forma, considera-se que a 

mulher pode estar envolvida na sexualidade, mesmo com as alterações de seu 

corpo decorrentes processo gestacional (6). Entretanto, há relatos que, durante 

a gestação, a vida sexual pode ser mais ativa se os desconfortos corporais e 

sintomas físicos não estiverem presentes (6).    

Existem evidências que o interesse pela atividade sexual nas grávidas, 

apresenta leve declínio no primeiro trimestre, acentuado no último trimestre de 

gestação. Estes dados, no entanto, variam entre as gestantes (22). Isso revela 

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 (6). Em 

muitas situações, a mulher desconhece seu próprio corpo, não sabendo como 

vivenciar as transformações proporcionadas pela gravidez e suas repercussões 

na sexualidade feminina (10). 

  

Muitas gestantes acreditam que a função sexual diminui no decorrer da 

gestação. Durante o primeiro trimestre de gravidez, é frequente um tempo em 

que o desejo sexual diminui, por causa das alterações hormonais que ocorrem 

nesse período, o que leva ao aparecimento de fadiga, sonolência, labilidade 

emocional, náuseas, ansiedade intensificada. A esses fatores, soma-se o medo 

de provocar um aborto espontâneo (4,6,8,23,24).  

Embora os fatores psicossociais sejam relevantes, os chamados 

“pequenos sintomas” da gestação, de origem orgânica, podem ter influência no 

desejo sexual, dentre os quais a mastalgia por ingurgitamento venoso e o 

edema do epitélio vaginal, que deixam o seio e a vagina menos sensíveis ao 
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toque, além do aumento da prolactina, que pode ser um fator de bloqueio de 

desejo (8). Essa indisposição e sonolência que as gestantes experimentam no 

início da gestação, bem como a mudança da autoimagem corporal, que ocorre 

a partir do segundo trimestre, podem promover, na gestante, uma sensação de 

perda da atratividade e redução do desejo (4,7). 

Durante o segundo trimestre, há uma diminuição no medo da perda 

gestacional, tornando este período mais emocionalmente estável, quando a 

gravidez parece estar claramente estabelecida (15). Nesse momento, a mulher 

apresenta-se mais confiante no seu poder de gestar, conseguindo perceber, 

mais claramente, as alterações físicas maternas. Isto, para algumas gestantes, 

está associado a um sentimento de reafirmação da sua feminilidade, 

melhorando, assim, sua autoestima (4,8,15,16,23,25). 

 Devido a isto, algumas mulheres, no segundo trimestre gestacional,  

podem relatar aumento do erotismo, da atividade física, com um aumento na 

libido e na lubrificação vaginal, além de diminuição dos desconfortos físicos e 

das preocupações e medos. A exploração do corpo, despertada pela 

curiosidade que acompanha a gravidez, pode levar a mulher e seu parceiro a 

novas descobertas. Por meio dos toques e das carícias, acontecem um maior 

contato e valorização do corpo. A sensibilidade e a feminilidade tomam novas 

proporções, tornando a mulher mais madura para o prazer. Este fato leva 

essas mulheres a quererem participar da atividade sexual mais frequentemente 

e, por causa do aumento do fluxo sanguíneo genital, o orgasmo pode ser 

alcançado pela primeira vez, múltiplas vezes, e/ou mais facilmente, do que 

antes de estar grávida, o que permite um melhor desempenho sexual 

(4,8,15,16,23,25). 
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O terceiro trimestre é um período caracterizado por um aumento da 

interferência dos fatores orgânicos e das ansiedades em relação ao parto. 

Dessa forma, a diminuição das atividades sexuais nesse período é notória. 

Este acontecimento pode ser justificado pelas oscilações da pressão arterial, a 

retenção de líquido e a liberação das endorfinas, que ocorrem para diminuir a 

dor do parto e podem levar à diminuição do desejo sexual. Adicionalmente, 

nesse momento da gestação, a mulher encontra-se mais irritada, sonolenta, 

referindo mais fadiga, dores lombares e dispareunia, além de demonstrar mais 

claramente seu temor do parto. Associado a todos esses fatores, o parceiro 

também demonstra uma diminuição no interesse sexual, levando a uma 

diminuição drástica na frequência ou até total abstinência da atividade sexual 

(16,25). A fadiga é um importante preditor que leva a diminuição da freqüência 

sexual, durante a gravidez. Outra razão comumente citada para diminuir a 

atividade sexual inclui diminuição do desejo, libido, interesse e satisfação 

sexual, e um aumento da frequência de dor (8,23).  

Devido a todos os fatores expostos, a influência negativa da gestação na 

função sexual feminina é notória e, portanto, não deve ser negligenciada. Os 

profissionais que lidam com saúde de mulher devem ser capazes de investigar 

a incidência de disfunção sexual entre suas pacientes, buscando minimizar a 

ansiedade quanto às mudanças trazidas pela gravidez e estimulando a maior 

participação dos parceiros nas consultas médicas, para sanar possíveis 

dúvidas e desmistificar tabus (7,10). Mediante esclarecimentos simples, diretos 

e realistas, os profissionais de saúde que assistem às gestantes podem 

contribuir para a vivência plena e saudável da sexualidade, afastando riscos, 

receios e temores. Deste modo, possibilitam uma promoção da qualidade de 
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vida e saúde sexual no período gestacional, tendo como resultados a 

tranquilidade e satisfação neste período especial para as mulheres (4). 

Dessa forma, tanto as mulheres grávidas quanto seus parceiros precisam 

de aconselhamento sobre mudanças físicas e psicológicas na gravidez e após 

o parto que podem influenciar as mudanças na sexualidade, para que eles 

possam ter expectativas realistas e se adaptar da melhor forma às mudanças 

impostas pela gestação. Tal atitude irá ajudar a promover a coesão conjugal e 

criar um ambiente propício para a criação de uma família (14). Para que isso 

ocorra, prestadores de cuidados de saúde responsáveis pela assistência pré-

natal devem fornecer orientação sobre questões sexuais durante a gravidez, 

contribuindo desta forma, para o bem-estar do casal em questão (15). 

  

CONCLUSÃO 

O presente estudo objetivou verificar, dentre os trabalhos já realizados 

com função sexual e gestação, como a gravidez pode interferir na sexualidade 

feminina, bem como quais os fatores que podem estar presentes nesse período 

que influenciem esse aspecto da vida da mulher. 

Foi verificado que, na grande maioria das vezes, a gestação influencia 

negativamente a saúde sexual, não só da gestante, como também do parceiro. 

Diversos são os fatores que podem promover essas alterações na função 

sexual feminina, contudo no decorrer das leituras foi possível perceber que 

mesmo com aumento na oferta de informações, a maioria das pessoas 

desconhece como seu corpo funciona, quais as mudanças que ocorrem no 

corpo durante a atividade sexual. Isto faz com que as alterações decorrentes 

da gestação assustem e inibam, em muitos casos, a resposta sexual normal.  
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O conhecimento da presença dessas modificações na vida da gestante 

permite aos profissionais que lidam com esta população, elaborar estratégias 

que preparem a gestante e seu parceiro para as mudanças que ocorrem em 

sua vida sexual durante o período gestacional. Espera-se que essa revisão 

possibilite uma melhor compreensão da função sexual e seu papel na vida da 

gestante, conhecendo-se que pode ser influenciada negativamente por fatores 

biopsicossociais, e que essa interferência pode ser minimizada com a 

orientação dos profissionais de saúde nas consultas de pré-natal. 
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Resumo 

Objetivo: Este trabalho procura investigar a relação entre função sexual e 

qualidade de vida em mulheres grávidas. Métodos: Este estudo envolveu com 207 

gestantes, atendidas na Maternidade Divino Amor, Parnamirim/RN e participantes do 

curso para gestantes no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal/RN. Realizou-se a coleta de dados por meio da aplicação de 

questionário contendo indagações sobre dados sociodemográficos, ginecológicos e 

obstétricos, conhecimento corporal e sexual. Para avaliar a qualidade de vida, aplicou-se 

o Índice de Qualidade de Vida Ferrans & Powers. A função sexual foi avaliada por meio 

do Índice de Função Sexual Feminina. Foi realizada a verificação da distribuição de 

normalidade das variáveis pelo teste de Shapiro-Wilk e para verificar comparação foi 

realizado o teste de Mann-Whitney para comparação da qualidade de vidas das 

gestantes com e sem disfunção sexual, e teste de Wilcoxon para comparar a frequência 

da função sexual antes e durante a gestação. Resultados: A gestação foi marcada pela 

diminuição significativa da frequência mensal do relacionamento sexual do casal (Z = -

10,56; p<0,001). Foi verificado que 35,7% das gestantes apresentaram disfunção sexual 

e que gestante com disfunção sexual tem qualidade de vida inferior às gestantes sem 

esse tipo de disfunção (Z=-2,87; p=0,004). Conclusão: A presença de disfunção sexual 

pode estar relacionado a qualidade de vida da gestante. 

 

Palavras-chaves: Função Sexual; Qualidade de Vida; Gestantes.  
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Abstract  

Objective: This paper investigates the relationship between sexual function and quality 

of life in pregnant women. Methods: This study involved 207 pregnant women with, 

seen at the Divino Amor Maternity, Parnamirim / RN and course participants to 

pregnant women in the Department of Physical Therapy, Federal University of Rio 

Grande do Norte, Natal / RN. Held data collection through a questionnaire containing 

questions about sociodemographic data, gynecological and obstetrical, body and sexual 

knowledge. To assess the quality of life, we applied the Quality Index Ferrans & 

Powers Life. Sexual function was assessed by the Index of Female Sexual Function. To 

check the distribution of normality of the variables by the Shapiro-Wilk test and verify 

comparison was The Mann-Whitney test to compare the quality of life of pregnant 

women with and without sexual dysfunction, and Wilcoxon test to compare the 

frequency was carried out sexual function before and during pregnancy. Results: 

Pregnancy was marked by significant decrease in the monthly frequency of sexual 

relationship of the couple (Z = -10.56; p <0.001). It was found that 35.7% of women 

reported sexual dysfunction and pregnant women with sexual dysfunction have lower 

quality of life for pregnant women without such impairment (Z = -2.87, p = 0.004). 

Conclusion: The presence of sexual dysfunction may be related to the pregnant woman's 

quality of life. 

 

 Keyword: Sexual Function, quality of life, pregnancies. 
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Qualidade de vida e função sexual durante o segundo e terceiro trimestre gestacional 

Quality of life and sexual function during the second and third trimester of pregnancy 

Introdução 

O período de gravidez é um momento especial onde há várias transformações no 

corpo da mulher
1
. Tais mudanças são de natureza anatomofisiológicas e psicológicas, 

com influência de fatores sociais, econômicos e culturais. Estas modificações, por 

conseguinte, interferem diretamente na vida dessas gestantes
2
.  

Durante a gravidez, as mulheres podem ter a função sexual e a qualidade de vida 

influenciada pela forma como vivenciam o período gravídico. Em geral, estes 

indivíduos apresentam uma diminuição no desejo, excitação, orgasmo, lubrificação, o 

que pode levar ao aparecimento de dor e provocar uma insatisfação sexual. 

Conceitualmente são identificadas em gestantes no início do processo gestacional, 

naquelas de alto risco e a com idade gestacional avançada
2,3

. 

Pelo fato de que a sexualidade interfere diretamente na qualidade de vida do ser 

humano, os estudos sobre esta temática valorizam-se cada vez mais
4,5

. A sexualidade 

feminina sofre influência ao longo da vida de fatores biológicos, fatos da vida ou 

relacionados à reprodução (gravidez, menopausa), saúde (câncer, doença crônica e 

medicação), relação (parceiro, intimidade) e fatores socioculturais (educação, tabu)
6-8

.  

As disfunções sexuais podem ocorrer em ambos os sexos e são definidas pela 

ausência de desejo, dificuldade, desconforto e/ou dor no decorrer da resposta sexual, 

interferindo de forma negativa em alguma fase desse evento (desejo, excitação e/ou 

orgasmo)
8-13

. 

A disfunção sexual feminina é contextualizada como qualquer problema que 

interfira na resposta sexual, provocando alterações no funcionamento sexual normal da 
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mulher, afetando assim, a sua qualidade de vida
8,9,13-15

. Durante o período gestacional, 

essa disfunção pode ocorrer por questões como presença de desconforto físico, receio de 

machucar o bebê, diminuição da libido e dor durante o ato sexual
16-19

.  

A relação entre a gestação e disfunção sexual é abordada na literatura, porém, 

não há dados suficientes considerando a prevalência da disfunção sexual durante a 

gestação. A maior dificuldade encontrada para abordar essa temática ainda é o 

desconforto físico recorrente das alterações gravídicas que cerca estas mulheres e os 

profissionais que as acompanham durante essa fase
6,17,20

. 

Portanto, este estudo compara a qualidade de vida entre gestantes com e sem 

disfunção sexual, no sentido de fornecer mais informações sobre o tema e contribuir 

para auxiliar sua abordagem clínica no período pré-natal. 

  

Metodologia 

Trata-se de um estudo observacional, de caráter transversal, em que foram 

incluídas 207 gestantes atendidas no ambulatório de pré-natal da Maternidade Divino 

Amor em Parnamirim-RN, e de mulheres que participaram do Curso para Gestantes do 

Departamentos de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) – Natal/RN, no período de abril de 2013 à julho de 2014. O mesmo foi 

submetivo e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFRN 

(CEP-UFRN), de acordo com a resolução n. 466/12, sob o parecer nº 719.939. 

Para participar do estudo, as voluntárias teriam que ter idade entre 18 e 45 anos, 

com exames clínicos que confirmassem a gravidez única, que fossem atendidas na 

maternidade Divino Amor ou que estivesse participando do curso para gestantes do 

departamento de fisioterapia da UFRN. As voluntárias deveriam ser alfabetizada, 

possuir parceiro nos últimos seis meses, e ter assinado o termo de consentimento livre e 



77 
 

 
 

esclarecido. As mulheres que se recusaram a responder todos os questionários de 

avaliação e que não apresentavam vida sexual ativa no último mês, foram excluídas do 

estudo. 

Para a realização das coletas de dados, foi aplicada uma ficha contento questões 

sobre as características sociodemográficas (idade, estado civil, escolaridade e renda 

familiar), e os dados sobre a gestação (planejamento da gravidez, idade gestacional, 

acompanhamento obstétrico). Em seguida, foram questionadas acerca dos domínios 

sexuais (desejo, excitação, orgasmo, dor e satisfação), antes e durante a gestação. 

Adicionalmente, foram indagadas sobre conhecimento corporal e educação sexual na 

gestação. 

Com o intuito de avaliar a função sexual das voluntárias, foi aplicado o Índice de 

Função Sexual Feminina (Female Sexual Function Index - FSFI), traduzido para a 

língua portuguesa, adaptado culturalmente para a realidade brasileira e validado para 

avaliar gestantes
21

. O FSFI é um questionário conciso, podendo ser auto-aplicado, e 

admite transformar respostas subjetivas em informações objetivas, quantificáveis e 

analisáveis, no que se refere à função sexual feminina. Portanto, se propõe avaliar a 

resposta sexual feminina em seis domínios: desejo sexual, excitação sexual, lubrificação 

vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor. Dessa forma, esse questionário apresenta 19 

questões, que avaliam a função sexual, nas últimas quatro semanas. Em cada quesito, 

existe um padrão de resposta, onde as opções recebem pontuação de 0 a 5, de forma 

crescente, em relação à presença da função avaliada. Para obter o escore total, é 

necessário realizar a soma dos valores das questões e multiplicar essa soma pelo fator de 

correção e, então, somar os valores de cada domínio. Finalizando, o escore final da 

função sexual, pode variar entre 2 a 36, e quanto maior o escore, maior a função, e os 

valores iguais ou abaixo de 26 pontos, são indicadores de disfunção, indicando que a 
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participante apresenta disfunção sexual
22

. Contudo, esse questionário não tem a 

capacidade de identificar o domínio alterado. 

Para avaliar a qualidade de vida das gestantes foi utilizado um instrumento que 

visa avaliar de forma individual e íntima. O Índice de Qualidade de Vida de Ferrans & 

Powers, é dividido em quatro dimensões, (1) Saúde/funcionamento, (2) 

Psicológico/espiritual, (3) Socioeconômico e (4) Família. Nesse estudo, foi utilizado o 

questionário direcionado às gestantes, composto por 36 questões e dividido em 2 partes: 

Satisfação e Importância. Para responder às perguntas as mulheres atribuíram valores 

em uma escala de 1 a 6 de satisfação e importância. Para calcular e obter os escores, 

cada item de satisfação é analisado pelo correspondente de importância, resultando em 

valores combinados, sendo assim os mais altos de importância representam alta 

satisfação e alta importância e os mais baixos, baixa satisfação e alta importância. Por 

fim, o escore total do questionário varia entre 0 e 30, com valores altos sendo 

indicativos de melhor qualidade de vida. 

Os dados coletados da pesquisa foram tabulados em um banco de dados no 

software Statistical Package for Social Sciencies for Personal Computer (SPSS-PC), 

versão 20.2. Foi realizada uma análise estatística descritiva, visando uma caracterização 

da amostra estudada, através das medidas de tendência central (mediana), com seus 

respectivos valores de dispersão (intervalo interquartis), bem como frequências 

absolutas e relativas. Foi realizada a verificação da distribuição de normalidade das 

variáveis pelo teste de Shapiro-Wilk. Para comparar a qualidade de vida entre as 

gestantes com e sem disfunção foi realizado o teste de Mann-Whitney, e para comparar 

a frequência da relação da frequência da atividade sexual mensal do casal antes e 

durante a gestação foi realizado o teste de Wilcoxon. Para todas as análises foi adotado 

para significância dos dados um valor de p<0,05. 
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Resultados 

No presente estudo, as gestantes avaliadas apresentaram idade média de 30 anos 

(Quartil 25%- 26 anos; Quartil 75%- 33 anos). O perfil das voluntarias mostrou que 

estas se declararam brancas (50,2%), tinham ensino superior (53,9%), e viviam com o 

companheiro (99,0). A média da idade gestacional foi de 26 semanas (Quartil 25%- 20 

semanas; Quartil 75%- 31 semanas). As demais características socioeconômicas e 

obstétricas podem ser observadas na Tabela 1. 

 

Inserir Tabela 1 

 

Em relação à análise da frequência das relações sexuais, antes da gestação, 

verificou-se que adotavam uma mediana de 12 vezes por mês, com seu quartil (25%-

75%) de 8 – 16, respectivamente. Entretanto, a frequência da atividade sexual, durante a 

gestação, teve uma mediana de 4 vezes por mês, com seu quartil (25%-75%) de 4-8 

vezes, respectivamente. Esta diminuição da atividade sexual do casal, durante a 

gestação, foi estatisticamente significativa (Z = -10,56; p<0,001). 

Na Tabela 2, podem-se observar as questões referentes as características sexuais 

antes e durante a gestação. Foi observado uma diminuição em relação ao desejo e 

excitação durante a gestação, relatados pelas voluntárias. A maioria conseguiu atingir o 

orgasmo (74,4%) e não sentiam dor na relação (67,5%) durante a gestação. Das 

gestantes avaliadas, 65,2% apresentaram manutenção ou aumento da satisfação sexual 

durante a gestação. 

Inserir tabela 2 
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Neste estudo, ainda, foi verificada uma frequência de 35,7% das gestantes com 

presença de disfunção sexual, de acordo com a pontuação do FSFI. A comparação da 

função sexual e seus respectivos domínios, entre o segundo e terceiro trimestres 

gestacionais, estão apresentados na Tabela 03. 

 

Inserir tabela 3 

 

Foi observado que a presença de disfunção sexual promove uma diminuição 

estatisticamente significativa da qualidade de vida (Z= -2,87; p=0,004). A pontuação da 

qualidade, bem como de seus respectivos domínios estão representados na Tabela 4. 

Ao se analisar a possível associação entre a QV a presença de disfunção sexual 

nas gestantes, observaram-se resultados estatisticamente significativos para os domínios 

socioeconômico, psicológico e espiritual. Dentre os domínios da QV avaliados, a 

mediana do domínio família foi que obteve a maior pontuação (26,40), seguido pelo 

quesito psicológico e espiritual (25,03), socioeconômico (22,62) e, por fim, saúde e 

funcionamento (20,77) (Tabela 5).   

 

Discussão  

Os resultados encontrados neste estudo confirmam que a presença de disfunção 

sexual durante a gestação pode interferir negativamente na qualidade de vida. Estudo 

semelhante realizado por Ferreira et al. (2012)
23

 verificaram a existência de associação 

entre a qualidade de vida e a função sexual, observando que as gestantes que referiam 

uma má qualidade de vida, tinham obtido menor pontuação no questionário de função 

sexual.  
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A qualidade de vida por ser um termo de conceito abstrato, subjetivo e que não 

existe uma definição consensual, avaliá-la é uma tarefa complexa. O próprio conceito da 

OMS apresenta multidimensionalidade e facetas positivas e negativas entre os quesitos 

avaliados
24

. Neste estudo, foi considerada relativamente boa a qualidade de vida entre as 

gestantes avaliadas. Dentre os domínios da QV avaliados, o domínio família foi o que 

obteve a maior pontuação, seguido pelo quesito psicológico e espiritual, 

socioeconômico e, por fim, saúde e funcionamento. Esses dados demonstraram que, 

apesar de 51,2% das mulheres relatarem planejar a gravidez, o fato de 99,0% delas 

estarem em uma união estável o apoio familiar repercutiu para promover uma maior 

pontuação do Índice.  

O apoio social é um construto multidimensional que envolve o conforto, carinho, 

a assistência e/ou informações que alguém recebe de contatos sociais, estando ainda 

relacionado à percepção que a pessoa tem do seu mundo social, estratégias para 

estabelecer vínculos e os recursos que lhe são oferecidos
25

. O papel do apoio social nas 

diversas fases da vida é fundamental para o amortecimento de eventos estressantes que 

ocorrem no cotidiano, principalmente em momentos em que se observam diversas 

modificações psicossociais e fisiológicas com repercussões na vida futura, como é o 

caso da gestação, influenciando assim na qualidade de vida dessa gestante
25

.  

É bem documentado, na literatura, a qualidade de vida durante período 

gestacional. Eufrásio et. al. (2012)
26

, mostrou que, durante o período gestacional, a 

qualidade de vida da gestante  está sujeita a sofrer alterações. Tal fato também foi 

observado no presente estudo, que encontrou uma diminuição significativa da qualidade 

de vida de gestantes com disfunção sexual. Na fase gestacional, as mulheres estão 

sujeitas a vários fatores que interferem física e mentalmente, refletindo diretamente na 

qualidade de vida (QV) das mesmas
2
.  
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Segundo Lau et. al., (2011)
21

, a qualidade de vida, durante esse período, 

relaciona-se a fatores sóciodemográficos como: idade, nível educacional, planejamento 

familiar, carga horária de trabalho e acompanhamento pré-natal. A respeito das 

variáveis obstétricas, a idade gestacional, porventura, é o fator que causa maior 

influência sobre a QV, que é definida como percepção subjetiva e individual e está de 

acordo com o estado de saúde em que a mulher, no caso, se apresenta, interferindo ou 

não em seus comportamentos relacionados à sua funcionalidade, sua socialização e suas 

atividades rotineiras
27

. A sexualidade durante a gestação é altamente individual, e o 

relacionamento pode ser afetado por todos esses fatores anteriormente citados, além de 

mitos, tabus sobre o sexo na gravidez. A função sexual sofre mudanças e, muitas vezes, 

ocorre o aumento dos sintomas de disfunção sexual, como diminuição de desejo e a 

dispareunia nesse período, o que pode interferir diretamente na satisfação, felicidade e 

qualidade de vida destas mulheres.  

Nesta pesquisa, a média de idade encontrada, foi de 30 anos, que trata-se de uma 

população de gestantes considerada mais madura. Segundo o estudo de Leite et al. 

(2009)
20

, a disfunção sexual frequentemente é encontrada em grávidas que possuem 

idade avançada, quando comparada com as gestantes mais jovens. Contudo, em se 

tratando de qualidade de vida, Li et al. (2012)
28

  verificou que a idade mais avançada 

das gestantes pode estar associada com uma melhor saúde mental, o que poderia 

interferir de forma positiva na qualidade de vida, uma vez que para tais mulheres, 

devido às diversas vivências experimentadas, podem desenvolver métodos de 

enfrentamento, que podem usar para lidar da melhor forma com os problemas 

emocionais.. 

Leite et al. (2009)
20

 assegura o segundo trimestre gestacional é um período 

emocionalmente estável comparado aos demais, pois a gravidez está estabelecida, o que 



83 
 

 
 

aumenta a segurança dos pais a respeito de possíveis perdas fetais, associadas às 

alterações vasculares na região genital e a cessação dos incômodos iniciais, o que 

permite um aumento da resposta sexual dessas mulheres, apresentando melhoria na 

qualidade orgástica e no comportamento sexual
20

 

O desejo sexual é o primeiro ponto de encontro para vivência da sexualidade na 

gestação. Nesse período, a mulher vive um conflito, pois, se encontra em um momento 

de transição, mudança e de identificação com o próprio corpo. Neste estudo, 91,7% das 

mulheres sentiam desejo sexual antes da gestação. Contudo, durante a gestação, 56,6% 

destas mulheres tiveram seu desejo sexual diminuído, esse fato pode ser explicado pela 

ambivalência de sentimentos, em que muitas mulheres, às vezes, tornam-se vulneráveis 

às influências socioculturais, onde ela deve aceitar em seu corpo, a geração de um ser, e 

que, ao mesmo tempo, esse corpo deseja manter relações sexuais
29

.  

Segundo o estudo de Khamis et al. (2007)
30

, o desejo sexual aumenta do 

primeiro para o segundo trimestre e, em seguida, diminui novamente. Para Gokyildiz e 

Benji (2005)
24

, que pesquisaram os efeitos da gravidez sobre a vida sexual na Turquia, o 

desejo sexual diminui à medida que a gravidez avança. Isto foi constatado nos 

resultados do presente estudo, onde as participantes com idade gestacional 

correspondente ao último trimestre apresentaram uma mediana de 27,6 no escore do 

FSFI, indicando que existe houve uma diminuição numerica quando comparado a 

mediana do segundo trimestre. Tal achado pode ser devido ao fato que, nas últimas 

semanas de gestação, o desconforto, falta de ar, fadiga, aumento de tamanho do bebê, o 

seu encaixe na pelve e a pressão pélvica, podem tornar a relação sexual menos 

confortável, levando a dor, o que pode diminuir o desejo
30

.  

O último trimestre da gravidez é marcado por mudanças significativas no corpo 

da mulher. Essas mudanças poderiam ser a razão para a diminuição da libido e da 
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atividade sexual, durante este período gestacional. O peso fetal e volume abdominal 

aumentados causam alteração do centro de gravidade, modificando o equilíbrio e 

alterações posturais compensatórias. Isto força o organismo feminino a fazer uso de 

musculatura acessória, as quais pouco eram recrutadas antes da gravidez, para manter a 

postura e o seu equilíbrio, o que pode gerar o aparecimento de desconfortos e dores, 

principalmente na região lombar. Além disso, a fadiga, a ansiedade e o medo natural, 

devido à proximidade do trabalho do parto, tendem a tornar a relação sexual sem 

atrativos para as mulheres grávidas. Outro fator que contribui para diminuir a função 

sexual feminina é a perda do interesse sexual do parceiro, por causa de preocupações 

com a mulher e o bebê, bem como o efeito não-erótico da aparência da mulher, no final 

da gravidez
20

. 

Com o que diz respeito à frequência da relação sexual, antes e durante a 

gravidez, notou-se uma diminuição estatisticamente significativa. Esta diminuição 

também foi observada no estudo de Khamis et al. (2007)
30

, que comparou seu estudo 

com Eryilmaz et al. (2004)
16

 apresentando os mesmos resultados. Esse achado vai de 

acordo com outros estudos realizados, que sugerem que a frequência da atividade sexual 

tende a declinar durante a gestação, em relação ao período pré-gestacional e ao próprio 

período gestacional
17,18,31 

A literatura científica enfatiza que a diminuição da frequência 

da atividade sexual pode ser decorrente do temor de prejudicar o feto, mal-estar e 

desconforto corporal, perda do interesse em atividade sexual e ansiedade em relação ao 

feto. Além disto, o receio em antecipar o parto, incômodos posturais, aumento do 

volume abdominal, distorção na imagem corporal podem ser também fatores 

responsáveis declínio da atividade sexual na progressão da gestação
17,18,31

. 

As gestantes avaliadas neste estudo revelaram estar sexualmente satisfeitas antes 

da gravidez e que sua satisfação sexual não alterou ou sofreu um aumento, durante o 
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período gestacional. O estudo de Khamis et al. (2007)
30

  relata que a satisfação plena 

das mulheres correlaciona-se positivamente com o sentimento de felicidade em estar 

grávida, e ainda mais se a gravidez for desejada e planejada.  

A redução da atividade sexual, do coito vaginal e do desejo sexual ocorre em 

muitas mulheres com o avançar da gravidez, pois tanto a mulher quanto seu parceiro 

têm preocupações sobre complicações na gravidez como resultado de relações sexuais. 

A maioria das mulheres gostaria de discutir esses problemas com seu médico, mas nem 

sempre se sentem confortáveis
30

 . A sexualidade e a satisfação sexual não estão restritas 

ao ato sexual em si, as atividades sexuais não provocam danos, efeitos adversos ou 

indução ao trabalho de parto à gravidez normal, e sim podendo beneficiá-la, aliviando a 

ansiedade e a tensão, através da satisfação sexual. 

Como limitações deste estudo, observou-se a ausência de mulheres no primeiro 

trimestre gestacional, o que pode ser devido ao fato de que muitas mulheres descobrem 

a gravidez já está próximo ao segundo trimestre. Isto mostra uma falta de 

conscientização por parte das próprias grávidas da importância do início precoce do pré-

natal e do comparecimento às consultas. Outra limitação encontrada em nosso estudo 

foi o fato do parceiro não ter sido incluído na pesquisa, uma vez que a diminuição na 

função sexual pode ocorrer devido a seus parceiros.  

 

Conclusão  

Neste estudo, foi verificado que a presença de disfunção sexual em gestantes e 

que a sua presença pode influenciar negativamente a qualidade de vida de mulheres 

grávidas. Além disso, foi visto que mesmo com as modificações físicas, emocionais e 

psicológicas, mulheres durante a gestação tem diminuição de desejo e excitação, porém 

sem alterar sua satisfação sexual.  
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Tabela 1 – Valores percentuais da distribuição das variáveis socioeconômicas e 

obstétricas das gestantes (n=207) do estudo. 

Variáveis Total 

 N % 

Cor autodeclarada   

Branca 102 50,2 

Parda 44 21,7 

Morena 47 23,2 

Negra 10 4,9 

União Estável   

Sim 205 99,0 

Não 2 1,0 

Escolaridade   

Ensino Fundamental 40 19,4 

Ensino Médio  55 26,7 

Ensino Superior 111 53,9 

Renda   

Até 1 salário 37 18,3 

1-2 salários 34 16,9 

3-4 salários 47 23,4 

< 4 salários 83 41,3 

Gravidez Planejada   

Sim 104 51,4 

Não 99 48,8 

Trimestre Gestacional   

Segundo 93 44,9 

Terceiro 114 55,0 
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Tabela 2 – Caracterização da função sexual antes e durante a gestação (N=207). 

Variáveis  Antes da Gestação N (%) Durante a Gestação N (%) 

Desejo    Diminuiu  114 (55,3)  

 Sim  190 (92,2)  Aumentou  38 (18,4)  

 Não  16 (7,8)  Não Alterou  54 (26,2)  

Excitação    Diminuiu  93 (44,9)  

 Sim  198 (96,6)  Aumentou  29 (14,0)  

 Não  7 (3,4)  Não Alterou  85 (41,1)  

Orgasmo      

 Sim  193 (94,1)  Sim  151 (74,4)  

 Não  12 (5,9)  Não  52 (25,6)  

Dor     

 Sim 40 (19,5)  Sim 66 (32,5)  

 Não  165 (80,5)  Não 137 (67,5)  

Satisfação   Diminuiu  71 (34,8)  

 Sim 202 (98,5)  Aumentou  17 (8,3)  

 Não  3 (1,5)  Não Alterou  116 (56,9)  
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Tabela 03 – Comparação da função sexual segundo o FSFI entre o segundo e terceiro 

trimestre gestacional, em 207 grávidas do estudo. 

Domínios FSFI  Segundo 

Trimestre    

Terceiro 

Trimestre 

Z p 

Desejo 3,60   3,60 -0,11 0,90 

Excitação 4,50   4,20 -0,65 0,51 

Lubrificação 5,40   5,40 -0,67 0,50 

Orgasmo 5,20   4,80 -1,33 0,18 

Satisfação 5,20   4,90 -0,50 0,61 

Dor 5,60    5,20 -1,91 0,05* 

Total 28,60   27,60 -1,11 0,26 

Z – Teste de Mann-Whitney; p nível de significância. * P< 0,05 
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Tabela 4 – Caracterização da Qualidade de Vida segundo IQVFP (n=207) em mulheres 

no segundo e terceiro trimestre gestacional. 

Domínios Mediana Quartil 

          25%             75% 

Saúde e Funcionamento 20,77 17,09 24,00 

Socioeconômico 22,62 20,20 25,36 

Psicológico e Espiritual 25,03 22,37 28,29 

Família 26,40 22,80 28,80 

Total 23,41 20,78 25,30 

*p < 0,05 
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Tabela 5 – Comparação dos domínios da qualidade de vida entre as gestantes com e sem 

disfunção sexual.  

Domínios da QV Com Disfunção 

Sexual 

Sem Disfunção 

Sexual 

Z P 

Saúde e Funcionamento 20,06 21,00 -1,08 0,28 

Socioeconômico 21,69 23,78 -3,47 0,001* 

Psicológico e Espiritual 24,18 25,71 -2,53 0,01* 

Família 26,40 26,40 -1,01 0,30 

Total 22,23 24,20 -2,87 0,004* 

*p < 0,05 
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ANEXO I 

ÍNDICE DE FUNÇÃO SEXUAL FEMININO (FSFI) 
1. Nas últimas 4 semanas, quantas vezes você 

sentiu desejo ou interesse sexual? 

2. Nas últimas 4 semanas, como você classifica o 

seu grau de desejo ou interesse sexual? 

5 = Quase sempre ou sempre 

4 = Maior parte do tempo (mais da metade do 

tempo) 

3 = Às vezes (aproximadamente metade do tempo) 

2 = Às vezes (menos do que a metade do tempo) 

1 = Quase nunca ou nunca 

5 = Muito alto 

4 = Alto 

3 = Moderado 

2 = Baixo 

1 = Muito baixo ou nulo 

3. Nas últimas 4 semanas, com que frequência se 

sentiu sexualmente excitada durante a atividade 

sexual ou a relação sexual? 

4. Nas últimas 4 semanas, como classificaria o seu 

nível de excitação sexual durante a atividade 

sexual ou a relação sexual? 

0 = Sem atividade sexual 

5 = Quase sempre ou sempre 

4 = Maioria das vezes (mais da metade do tempo) 

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo) 

2 = Às vezes (menos da metade das vezes) 

1 = Quase nunca ou nunca 

0 = Sem atividade sexual 

5 = Muito alto 

4 = Alto 

3 = Moderado 

2 = Baixo 

1 = Muito baixo ou nulo 

5. Nas últimas 4 semanas, qual a sua confiança em 

conseguir ficar sexualmente excitada durante a 

atividade sexual ou a relação sexual? 

6. Nas últimas 4 semanas, com que frequência se 

sentiu satisfeita com a sua excitação sexual 

durante a atividade sexual ou a relação sexual? 

0 = Sem atividade sexual 

5 = Muito alto 

4 = Alto 

3 = Moderado 

2 = Baixo 

1 = Muito baixo ou sem confiança  

0 = Sem atividade sexual 

5 = Quase sempre ou sempre 

4 = Maioria das vezes (mais da metade do tempo) 

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo) 

2 = Às vezes (menos da metade das vezes) 

1 = Quase nunca ou nunca 

7. Nas últimas 4 semanas, com que frequência 

ficou lubrificada (“molhada”) durante a atividade 

sexual 

ou relação sexual? 

8. Nas últimas 4 semanas, qual a dificuldade que 

teve em ficar lubrificada (“molhada”) durante a 

atividade sexual ou a relação sexual? 

0 = Sem atividade sexual 

5 = Quase sempre ou sempre 

4 = Maioria das vezes (mais da metade do tempo) 

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo) 

2 = Às vezes (menos da metade das vezes) 

1 = Quase nunca ou nunca 

0 = Sem atividade sexual 

1 = Extremamente difícil ou impossível 

2 = Muito difícil 

3 = Difícil 

4 = Simplesmente difícil 

5 = Não houve dificuldade 

9. Nas últimas 4 semanas, com que frequência 

manteve a sua lubrificação (“estar molhada”) até ao 

fim da atividade sexual ou da relação sexual? 

10. Nas últimas 4 semanas, qual a dificuldade que 

teve em manter a sua lubrificação (“estar molhada”) 

até 

ao fim da atividade sexual ou da relação sexual? 

0 = Sem atividade sexual 

5 = Quase sempre ou sempre 

4 = Maioria das vezes (mais da metade do tempo) 

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo) 

2 = Às vezes (menos da metade das vezes) 

0 = Sem atividade sexual 

1 = Extremamente difícil ou impossível 

2 = Muito difícil 

3 = Difícil 

4 = Simplesmente difícil 
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1 = Quase nunca ou nunca 5 = Não houve dificuldade 

11. Nas últimas 4 semanas, quando teve 

estimulação sexual ou relação sexual, com que 

frequência atingiu 

o orgasmo (clímax)? 

12. Nas últimas 4 semanas, quando teve 

estimulação sexual ou relação sexual, qual a 

dificuldade que teve 

em atingir o orgasmo (clímax)? 

0 = Sem atividade sexual 

5 = Quase sempre ou sempre 

4 = Maioria das vezes (mais da metade do tempo) 

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo) 

2 = Às vezes (menos da metade das vezes) 

1 = Quase nunca ou nunca 

0 = Sem atividade sexual 

1 = Extremamente difícil ou impossível 

2 = Muito difícil 

3 = Difícil 

4 = Simplesmente difícil 

5 = Não houve dificuldade 

13. Nas últimas 4 semanas, qual foi o seu nível de 

satisfação com a sua capacidade de atingir o 

orgasmo 

(clímax) durante a atividade sexual ou a relação 

sexual? 

14. Nas últimas 4 semanas, qual foi o seu nível de 

satisfação com o grau de proximidade emocional 

entre você e o seu parceiro durante a atividade 

sexual? 

0 = Sem atividade sexual 

5 = Muito satisfeita 

4 = Moderadamente satisfeita 

3 = Igualmente satisfeita e insatisfeita 

2 = Moderadamente insatisfeita 

1 = Muito insatisfeita 

0 = Sem atividade sexual 

5 = Muito satisfeita 

4 = Moderadamente satisfeita 

3 = Igualmente satisfeita e insatisfeita 

2 = Moderadamente insatisfeita 

1 = Muito insatisfeita 

15. Nas últimas 4 semanas, qual o seu nível de 

satisfação com o relacionamento sexual que 

mantém com o seu parceiro? 

16. Nas últimas 4 semanas, qual o seu nível de 

satisfação com a sua vida sexual em geral? 

5 = Muito satisfeita 

4 = Moderadamente satisfeita 

3 = Igualmente satisfeita e insatisfeita 

2 = Moderadamente insatisfeita 

1 = Muito insatisfeita 

5 = Muito satisfeita 

4 = Moderadamente satisfeita 

3 = Igualmente satisfeita e insatisfeita 

2 = Moderadamente insatisfeita 

1 = Muito insatisfeita 

17. Nas últimas 4 semanas, com que frequência 

sentiu desconforto ou dor durante a penetração 

vaginal? 

18. Nas últimas 4 semanas, com que frequência 

sentiu desconforto ou dor após a penetração 

vaginal? 

0 = Não houve tentativa de coito 

1 = Quase sempre ou sempre 

2 = A maioria das vezes (mais da metade das 

vezes) 

3 = Às vezes (aproximadamente a metade das 

vezes) 

4 = Algumas vezes (menos do que a metade das 

vezes) 

5 = Quase nunca ou nunca 

0 = Não houve tentativa de coito 

1 = Quase sempre ou sempre 

2 = A maioria das vezes (mais da metade das 

vezes) 

3 = Às vezes (aproximadamente a metade das 

vezes) 

4 = Algumas vezes (menos do que a metade das 

vezes) 

5 = Quase nunca ou nunca 

19. Nas últimas 4 semanas, como classificaria o 

seu nível (grau) de desconforto ou dor durante ou 

após a  penetração vaginal? 

 

0 = Não houve tentativa de coito 

1 = Muito alto 

2 = Alto 

3 = Moderado 

4 = Baixo                   5 = Muito baixo ou nulo 
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ANEXO II 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

Instruções 

Neste questionário existem grupos de afirmações. Por favor leia cuidadosamente cada uma delas. A 
seguir selecione a afirmação, em cada grupo, que melhor descreve como se sentiu NA SEMANA QUE 
PASSOU, INCLUINDO O DIA DE HOJE. Desenhe um círculo em torno do número ao lado da afirmação 
selecionada. Se escolher dentro de cada grupo várias afirmações, faça um círculo em cada uma delas. 
Certifique-se que leu todas as afirmações de cada grupo antes de fazer a sua escolha. 

1. 
0 Não me sinto triste. 
1 Sinto-me triste. 
2 Sinto-me triste o tempo todo e não consigo evitá-lo. 
3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 
 
2.  
0 Não estou particularmente desencorajado(a) em relação ao 
futuro. 
1 Sinto-me desencorajado(a) em relação ao futuro. 
2 Sinto que não tenho nada a esperar. 
3 Sinto que o futuro é sem esperança e que as coisas não 
podem melhorar. 
 
3.  
0 Não me sinto fracassado(a). 
1 Sinto que falhei mais do que um indivíduo médio. 
2 Quando analiso a minha vida passada, tudo o que vejo é uma 
quantidade de fracassos. 
3 Sinto que sou um completo fracasso. 
 
4. 
0 Eu tenho tanta satisfação nas coisas, como antes. 
1 Não tenho satisfações com as coisas, como costumava ter. 
2 Não consigo sentir verdadeira satisfação com alguma coisa. 
3 Estou insatisfeito(a) ou entediado(a) com tudo. 
 
5. 
0 Não me sinto particularmente culpado(a). 
1 Sinto-me culpado(a) grande parte do tempo. 
2 Sinto-me bastante culpado(a) a maior parte do tempo. 
3 Sinto-me culpado(a) durante o tempo todo. 
 
11. 
0 Não me irrito mais do que costumava. 
1 Fico aborrecido(a) ou irritado(a) mais facilmente do que 
costumava. 
2 Actualmente, sinto-me permanentemente irritado(a). 
3 Já não consigo ficar irritado(a) com as coisas que antes me 
irritavam. 
 
12.  
0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 
1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 

6. 
0 Não me sinto que esteja a ser punido(a). 
1 Sinto que posso ser punido(a). 
2 Sinto que mereço ser punido(a). 
3 Sinto que estou a ser punido(a). 
 
7. 
0 Não me sinto desapontado(a) comigo mesmo(a). 
1 Sinto-me desapontado(a) comigo mesmo(a). 
2 Sinto-me desgostoso(a) comigo mesmo(a). 
3 Eu odeio-me. 
 
8.  
0 Não me sinto que seja pior que qualquer outra 
pessoa. 
1 Critico-me pelas minhas fraquezas ou erros. 
2 Culpo-me constantemente pelas minhas faltas. 
3 Culpo-me de todas as coisas más que acontecem. 
 
9.  
0 Não tenho qualquer ideia de me matar. 
1 Tenho ideias de me matar, mas não sou capaz de as 
concretizar. 
2 Gostaria de me matar. 
3 Matar-me-ia se tivesse uma oportunidade. 
 
 
10. 
0 Não costumo chorar mais do que o habitual. 
1 Choro mais agora do que costumava fazer. 
2 Actualmente, choro o tempo todo. 
3 Eu costumava conseguir chorar, mas agora não 
consigo, ainda que queira. 
 
17.  
0 Não fico mais cansado(a) do que o habitual. 
1 Fico cansado(a) com mais dificuldade do que antes. 
2 Fico cansado(a) ao fazer quase tudo. 
3 Estou demasiado cansado(a) para fazer qualquer 
coisa. 
 
18. 
0 O meu apetite é o mesmo de sempre. 
1 Não tenho tanto apetite como costumava ter. 
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2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 
3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas. 
 
13.  
0 Tomo decisões como antes. 
1 Adio as minhas decisões mais do que costumava. 
2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 
3 Já não consigo tomar qualquer decisão. 
 
14. 
0 Não sinto que a minha aparência seja pior do que costumava 
ser. 
1 Preocupo-me porque estou a parecer velho(a) ou nada 
atraente. 
2 Sinto que há mudanças permanentes na minha aparência que 
me tornam nada atraente. 
3 Considero-me feio(a). 
 
15.  
0 Não sou capaz de trabalhar tão bem como antes. 
1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 
2 Tenho que me forçar muito para fazer qualquer coisa. 
3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 
 
16.  
0 Durmo tão bem como habitualmente. 
1 Não durmo tão bem como costumava. 
2 Acordo 1 ou 2 horas antes que o habitual e tenho dificuldade 
em voltar a adormecer. 
3 Acordo várias vezes mais cedo do que costumava e não 
consigo voltar a dormir. 

2 O meu apetite, agora, está muito pior. 
3 Perdi completamente o apetite. 
 
19. 
0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum 
ultimamente. 
1 Perdi mais de 2,5 kg. 
2 Perdi mais de 5 kg. 
3 Perdi mais de 7,5 kg. 
 
Estou propositadamente a tentar perder peso, 
comendo menos. 
Sim ____                Não ____ 
 
20. 
0 A minha saúde não me preocupa mais do que o 
habitual. 
1 Preocupo-me com problemas físicos, como dores e 
aflições, má disposição do estômago, ou prisão de 
ventre. 
2 Estou muito preocupado(a) com problemas físicos e 
torna-se difícil pensar em outra coisa. 
3 Estou tão preocupado(a) com os meus problemas 
físicos que não consigo pensar em qualquer outra 
coisa. 
 
21. 
0 Não tenho observado qualquer alteração recente no 
meu interesse sexual. 
1 Estou menos interessado(a) na vida sexual do que 
costumava. 
2 Sinto-me, actualmente, muito menos interessado(a) 
pela vida sexual. 
3 Perdi completamente o interesse na vida sexual. 
 
 
 
 

 
Total: ______   Classificação: _____________________________________ 
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ANEXO III 

INDICE DE QUALIDADE DE VIDA DE FERRANS E POWERS 

Parte I: Para cada uma das perguntas a seguir, por favor escolha a resposta que melhor descreve 

o quanto satisfeito você está com aquele aspecto de sua vida. Por favor, responda marcando um 

círculo ao redor do número escolhido. Não há respostas certas ou erradas. 

QUANTO VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM: 

1- Sua Saúde? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito  

2 – Sua Gravidez? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

3 – A assistência pré-natal que você está 

recebendo? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito  

4 – A intensidade de desconforto que você 

sente? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

5 – As mudanças de humor que você sente 

(tristeza e alegria)? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

6 – A intensidade de irritação que você sente? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

7- A energia que tem para as atividade diárias? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

 

8 – Sua independência física? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

9 – Sua capacidade para controlar sua vida? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

10 – A possibilidade de viver por longo tempo? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 
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6 Muito satisfeito 6 Muito satisfeito 

11 – A saúde de sua família? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

12 – Seus filhos? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

13 – A felicidade de sua família? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

14 – Seu relacionamento com o (a) esposo (a)/ 

companheiro (a)? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

15 – Sua vida sexual? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

16 – Seus amigos? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

17 – O apoio que você recebe das pessoas? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

18 – Sua capacidade para cumprir com as 

responsabilidades familiares? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito  

19 – Sua capacidade para ser útil às outras 

pessoas? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

20 – O nível de estresse ou preocupações em 

sua vida? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

21 – Seu lar? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

22 – Sua vizinhança? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 
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5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

23 – Suas condições sócio-econômicas? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

24 – Seu trabalho? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

25 – O fato de não ter um trabalho? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

26 – Sua escolaridade? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

27 – Sua independência financeira? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

28 – Suas atividades de lazer? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

29 – A possibilidade de ter uma criança? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

30 – Sua paz de espírito? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

31 – Sua fé em Deus? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

32 – A realização de seus objetivos pessoais? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

33 – Sua felicidade de modo geral? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 

34 – Sua vida de modo geral? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito 
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35 – Sua aparência pessoal? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito  

36 – Com você mesmo, de modo geral? 

1 Muito insatisfeito 

2 Moderadamente insatisfeito 

3 Pouco insatisfeito 

4 Pouco satisfeito 

5 Moderadamente satisfeito 

6 Muito satisfeito  

Parte II – Para cada uma das perguntas a seguir, por favor escolha a resposta que melhor 

descreve o quanto importante é para você aquele aspecto de sua vida. Por favor, responda 

marcando um círculo ao redor do número escolhido. Não há respostas certas ou erradas. 

QUANTO É IMPORTANTE PARA VOCÊ: 

1- Sua Saúde? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

2 – Esta gravidez? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

3 – O cuidado pré-natal? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

4 – Estar completamente livre de desconforto? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

5 – Estar completamente livre de mudanças de 

humor? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

6 – Estar completamente livre de irritação? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

7 – Ter energia suficiente para as atividades 

diárias? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

8 – Sua independência física? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

9 – Ter condições físicas para controlar sua 

vida? 

1 Sem nenhuma importância 

10 – Viver por longo tempo? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 
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2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

11 – A saúde de sua família? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

12 – Seus filhos? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

13 – A felicidade de sua família? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

14 – Seu relacionamento com o(a) esposo(a)/ 

companheiro(a)? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

15 – Sua vida sexual? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

16 – Seus amigos? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

17 – O apoio que você recebe das pessoas? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

18 – Cumprir com as responsabilidades 

familiares? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

19 – Ter capacidade para ser útil às outras 

pessoas? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

20 – Ter um nível aceitável de estresse ou 

preocupações em sua vida? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 



106 
 

 
 

21 – Seu lar? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

22 – Sua vizinhança? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

23 – Ter boas condições sócio-econômicas? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

24 – Seu trabalho? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

25 – Ter um trabalho? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

26 – Sua escolaridade? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

27 – Sua independência financeira? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

28 – Suas atividades de lazer? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

29 – Ter essa criança? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

30 – Sua paz de espírito? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

31 – Sua fé em Deus? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

32 – Realizar seus objetivos pessoais? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

33 – Sua felicidade de modo geral? 

1 Sem nenhuma importância 

34 – Estar satisfeito com a vida? 

1 Sem nenhuma importância 
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2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante  

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

35 – Sua aparência pessoal? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 

36 – Ser você mesmo? 

1 Sem nenhuma importância 

2 Moderadamente sem importância 

3 Um pouco sem importância 

4 Um pouco importante 

5 Moderadamente importante 

6 Muito importante 
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ANEXO IV 

INSTRUÇÃO AOS AUTORES REVISTA BRASILEIRA DE GINECOLÓGIA E 

OBSTETRÍCIA 

 

 

ISSN 0100-7203 versão 

impressa  

ISSN 1806-9339 versão on-

line  

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Escopo e política 
 Forma e preparação de manuscritos 
 Envio de manuscritos 
 Envio dos manuscritos 
 Itens para a conferência do manuscrito 

  

Escopo e política 

 

A Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Rev Bras 

Gincecol Obstet., ISSN 0100 7203), publicação mensal de 

divulgação científica da Federação das Sociedades de 

Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), é dirigida a obstetras, 

ginecologistas e profissionais de áreas afins, com o propósito 

de publicar contribuições originais sobre temas relevantes no 

campo da Ginecologia, Obstetrícia e áreas correlatas. É 

aberta a contribuições nacionais e internacionais. A revista 

aceita e publica trabalhos em português, inglês e espanhol. 

O material enviado para análise não pode ter sido submetido 

simultaneamente à publicação em outras revistas nem 

publicado anteriormente. Na seleção dos manuscritos para 

publicação, são avaliadas originalidade, relevância do tema e 

qualidade da metodologia utilizada, além da adequação às 

normas editoriais adotadas pela revista. O material publicado 

passa a ser propriedade da Revista Brasileira de Ginecologia 

e Obstetrícia e da Febrasgo, só podendo ser reproduzido, 

total ou parcialmente, com a anuência dessas entidades. 

Os manuscritos submetidos à revista são analisados por 

pareceristas e o sigilo sobre a autoria e a identidade dos 

revisores é garantido durante todo o processo de edição. Os 

pareceres dos revisores e as instruções do editor serão 

enviados para os autores para que eles tomem conhecimento 

das alterações a serem introduzidas. Os autores devem 

reenviar o texto com as modificações solicitadas assim que 

possível, devendo justificar, na carta de encaminhamento, se 

 

http://www.scielo.br/revistas/rbgo/pinstruc.htm#001
http://www.scielo.br/revistas/rbgo/pinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/rbgo/pinstruc.htm#003
http://www.scielo.br/revistas/rbgo/pinstruc.htm#004
http://www.scielo.br/revistas/rbgo/pinstruc.htm#005
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for o caso, o motivo do não atendimento de alguma sugestão 

para modificação. Não havendo retorno do trabalho após três 

meses, presume-se que os autores não têm mais interesse na 

publicação. Os autores podem solicitar em qualquer ponto do 

processo de análise e edição do texto a sustação do processo 

e a retirada do trabalho. Os conceitos e as declarações 

contidos nos artigos são de responsabilidade dos autores. 

A revista publica contribuições nas seguintes categorias: 

1. Artigos Originais, trabalhos completos prospectivos, 
experimentais ou retrospectivos. Manuscritos contendo 
resultados de pesquisa clínica ou experimental original 
têm prioridade para publicação. 

2. Relatos de Casos, de grande interesse e bem 
documentados, do ponto de vista clínico e laboratorial. 
Os autores deverão indicar na carta de encaminhamento 
os aspectos novos ou inesperados em relação aos casos já 
publicados. O texto das seções Introdução e Discussão 
deve ser baseado em revisão bibliográfica atualizada. O 
número de referências pode ser igual ao dos trabalhos 
completos. 

3. Técnicas e Equipamentos, para apresentação de 
inovações em diagnóstico, técnicas cirúrgicas e 
tratamentos, desde que não sejam, clara ou 
veladamente, propaganda de drogas ou outros produtos. 
Valem para essa categoria todas as normas aplicadas para 
trabalhos completos. 

4. Artigos de Revisão, incluindo avaliação crítica e 
sistematizada da literatura, meta-análises ou revisões 
sistemáticas. A seleção dos temas e o convite aos autores 
têm como base planejamento estabelecido pela editoria. 
Contribuições espontâneas podem ser aceitas. Nesse 
caso, devem ser enviados inicialmente um resumo ou 
roteiro do texto, a lista de autores e as respectivas 
publicações sobre o tema. Se houver interesse da revista, 
será enviado convite para apresentação do texto 
definitivo. Todos os autores devem ter publicações em 
periódicos regulares, indexados sobre o tema da revisão. 
O número de autores é limitado a quatro, dependendo 
do tipo de texto e da metodologia empregada. Devem ser 
descritos os métodos e procedimentos adotados para a 
obtenção do texto, que deve ter como base referências 
recentes, inclusive do ano em curso. Tratando-se de tema 
ainda sujeito a controvérsias, a revisão deve discutir as 
tendências e as linhas de investigação em curso. 
Apresentar, além do texto da revisão, resumo, abstract e 
conclusões. Ver a seção "Preparo do manuscrito" para 
informações quanto ao texto principal, página de rosto, 
resumo e abstract; 

5. Comentários Editoriais, solicitados pelo editor; 
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6. Resumos de Teses apresentadas e aprovadas nos últimos 
12 meses, contados da data de envio do resumo. Devem 
conter, aproximadamente, 300 palavras e, para serem 
aceitos, devem seguir as normas da revista quanto à 
estruturação, à forma e ao conteúdo. Incluir título em 
português e inglês e, no mínimo, três palavras ou 
expressões-chave. Não há revisão do texto dos Resumos 
de Teses. No arquivo enviado, informar: nome completo 
do autor e do orientador; membros da banca; data de 
apresentação e a identificação do serviço ou 
departamento onde a tese foi desenvolvida e 
apresentada. Lembramos que a publicação do resumo 
não impede a posterior publicação do trabalho completo 
em qualquer periódico. 

7. Cartas dos Leitores para o Editor, versando sobre matéria 
editorial ou não, mas com apresentação de informações 
relevantes ao leitor. As cartas podem ser resumidas pela 
editoria, mas com manutenção dos pontos principais. No 
caso de críticas a trabalhos publicados, a carta é enviada 
aos autores para que sua resposta possa ser publicada 
simultaneamente. 

  

Forma e preparação de manuscritos 

 

Informações gerais 

1. A revista não aceita material editorial com objetivos comerciais. 
2. Conflito de interesses: devem ser mencionadas as situações que 

podem influenciar de forma inadequada o desenvolvimento ou as 
conclusões do trabalho. Entre essas situações, menciona-se a 
participação societária nas empresas produtoras das drogas ou 
dos equipamentos citados ou utilizados no trabalho, assim como 
em concorrentes da mesma. São também consideradas fontes de 
conflito os auxílios recebidos, as relações de subordinação no 
trabalho, as consultorias etc. 

3. No texto, deve ser mencionada a submissão e a aprovação do 
estudo por um Comitê de Ética em Pesquisa reconhecido pelo 
Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

4. Artigo que trate de pesquisa clínica com seres humanos deve 
incluir a declaração, na seção Métodos, de que os sujeitos do 
estudo assinaram o termo de consentimento livre e informado. 
Os autores devem informar, também, que a pesquisa foi 
conduzida de acordo com a Declaração de Helsinque revisada em 
2008. 

5. No caso de trabalhos envolvendo experimentação animal, os 
autores devem indicar na seção Métodos que foram seguidas as 
normas contidas no CIOMS (Council for International 
Organization of Medical Sciences) Ethical Code for Animal 
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Experimentation (WHO Chronicle 1985; 39(2):51-6) e os preceitos 
do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal - COBEA 
(www.cobea.org.br). 

6. Todos os ensaios controlados aleatórios (randomized controlled 
trials) e clínicos (clinical trials) submetidos à publicação devem 
ter o registro em uma base de dados de ensaios clínicos. Essa é 
uma orientação da Plataforma Internacional para Registros de 
Ensaios Clínicos (ICTRP) da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). 
As instruções para o registro estão disponíveis no endereço 
eletrônico do ICMJE (http://www.icmje.org/clin_trialup.htm) e o 
registro pode ser feito na base de dados de ensaios clínicos da 
National Library of Medicine, disponível em 
http://clinicaltrials.gov/ct/gui. 

7. O número de autores de trabalhos completos e relatos de casos é 
limitado a sete. Trabalhos de autoria coletiva (institucionais) 
devem ter os responsáveis especificados. Trabalhos e estudos 
multicêntricos podem ter número de autores compatível com o 
número de centros (cada situação será avaliada pela editoria e 
pelos revisores). Os investigadores responsáveis pelos protocolos 
aplicados devem ser especificados. Todos os autores devem ter 
conhecimento do texto enviado para a revista. 

8. O conceito de coautoria é baseado na contribuição de cada um, 
para a concepção e planejamento do trabalho, análise e 
interpretação dos dados, para a redação ou revisão crítica do 
texto. A inclusão de nomes cuja contribuição não se enquadre 
nos critérios citados ou que tenham fornecido apenas suporte 
material não é justificável.  

9. Os autores serão informados, por correspondência eletrônica, do 
recebimento dos trabalhos. Os trabalhos que estiverem de 
acordo com as Instruções aos Autores e se enquadram na política 
editorial da revista serão enviados para análise por revisores 
indicados pelo editor. Os originais em desacordo com os 
objetivos da revista ou com essas instruções são devolvidos aos 
autores para as adaptações necessárias antes da avaliação pelo 
Conselho Editorial ou recusados sem análise por revisores. 

10. Junto dos arquivos originais, deve ser enviada uma carta de 
encaminhamento, na qual deve ficar explícita a concordância 
com as normas editoriais, com o processo de revisão e com a 
transferência de copyright para a revista. 

11. Para manuscritos originais, não ultrapassar 25 páginas de texto 
digitado ou aproximadamente 30.000 caracteres. Limitar o 
número de tabelas e figuras ao necessário para apresentação dos 
resultados que são discutidos (como norma geral, limitar a cinco). 
Para manuscritos do tipo Relato de Caso, não ultrapassar 15 
páginas de texto ou 18.000 caracteres (ver "Preparo do 
manuscrito", "Resultados"). 

12. O trabalho deve ser enviado pelo sistema de submissão online no 
portal SciELO. O endereço eletrônico de todos os autores deve 
ser fornecido. Desta forma, os coautores receberão informação 
sobre a submissão do trabalho e, assim, não será necessária a 

http://www.cobea.org.br/
http://www.icmje.org/clin_trialup.htm
http://clinicaltrials.gov/ct/gui
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assinatura de todos na carta de encaminhamento. O endereço 
eletrônico para correspondência com a revista é 
rbgo@fmrp.usp.br. O arquivo correspondente ao trabalho deve 
ser único e deve conter texto, referências, tabelas e figuras. 

Preparo dos manuscritos 

As normas que seguem foram baseadas no formato proposto pelo 

ICMJE e publicado no artigo "Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals", atualizado em 

Outubro de 2008 e disponível no endereço eletrônico: 

http://www.icmje.org/. 

Apresentação do texto 

1. Os trabalhos devem ser digitados em espaço 2 em todas as 
seções, da página de rosto às referências bibliográficas, tabelas e 
legendas. Cada página deve conter aproximadamente 25 linhas 
em uma coluna. Usar preferencialmente o processador de texto 
Microsoft Word® e a fonte Times New Roman 12. Não dar 
destaque a trechos do texto: não sublinhar ou usar negrito. 
Numerar todas as páginas, iniciando pela de rosto. 

2. Não usar maiúsculas nos nomes próprios (a não ser a primeira 
letra) no texto ou nas referências bibliográficas. Não utilizar 
pontos nas siglas (DPP em vez de D.P.P.). Quando usar siglas ou 
abreviaturas, descrevê-las por extenso na primeira vez que 
mencionadas no texto. Iniciar cada seção em uma nova página: 
página de rosto; resumo e palavras ou expressões-chave; abstract 
e keywords; texto; agradecimentos; referências; tabelas 
individuais e legendas das figuras. 

Página de rosto 

Apresentar o título do trabalho em português e em inglês; nomes 

completos dos autores sem abreviaturas; endereços eletrônicos 

válidos de todos os autores (opcional, em substituição à carta de 

encaminhamento); nome da instituição onde o trabalho foi 

desenvolvido; afiliação institucional dos autores; informações sobre 

auxílios recebidos sob forma de bolsas de estudos, financiamento, 

fornecimento de drogas, reagentes ou equipamentos. 

Obrigatoriamente deve ser fornecido o endereço da instituição onde 

o trabalho foi desenvolvido, o qual é publicado na página inicial do 

trabalho. Devem ser indicados nome, endereço, telefone/fax e e-

mail do autor para o qual a correspondência deve ser enviada. Essas 

informações pessoais são empregadas apenas para correspondência 

com a revista e somente são publicadas se houver pedido do(s) 

autor(es). 

Resumo 

mailto:rbgo@fmrp.usp.br
http://www.icmje.org/
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O resumo do trabalho deve aparecer na segunda página. Para 

trabalhos completos, redigir um resumo estruturado, que deve ser 

dividido em seções identificadas: objetivo, métodos, resultados e 

conclusões. Deve ter aproximadamente 300 palavras. O resumo 

deve conter as informações relevantes, permitindo que o leitor tenha 

uma ideia geral do trabalho. Deve incluir descrição resumida de 

todos os métodos empregados e da análise estatística efetuada. 

Expor os resultados numéricos mais relevantes, e não apenas 

indicação de significância estatística. As conclusões devem ser 

baseadas nos resultados do trabalho e não da literatura. Evitar o uso 

de abreviações e símbolos. Não citar referências bibliográficas no 

resumo.  

Abaixo do texto do resumo indicar o número de registro e/ou 

identificação para os ensaios controlados aleatórios e ensaios 

clínicos (ver item 5 das "Informações Gerais").  

Na mesma página do resumo, citar pelo menos três palavras ou 

expressões-chave que serão empregadas para compor o índice anual 

da revista. Devem ser baseadas nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) publicado pela Bireme, que é uma tradução do 

Medical Subject Headings (MeSH) da National Library of Medicine 

e está disponível no endereço eletrônico: http://decs.bvs.br. 

O abstract deve ser versão fiel do texto do resumo estruturado 

(purpose, methods, results e conclusions). Deve ser também 

acompanhado da versão para o inglês das palavras ou expressões-

chave (keywords). O resumo e o abstract dos Relatos de Casos e dos 

Artigos de Revisão e de Atualização não devem ser estruturados e 

são limitados a 150 palavras. 

Introdução 

Repetir, na primeira página da introdução, o título completo em 

português e inglês. Nessa seção, mostre a situação atual dos 

conhecimentos sobre o tópico em estudo, divergências e lacunas que 

possam eventualmente justificar o desenvolvimento do trabalho, 

mas sem revisão extensa da literatura. Para Relatos de Casos, 

apresentar um resumo dos casos já publicados, epidemiologia da 

condição relatada e uma justificativa para a apresentação como caso 

isolado. Expor claramente os objetivos do trabalho. 

Métodos 

Iniciar essa seção indicando o planejamento do trabalho: se 

prospectivo ou retrospectivo; ensaio clínico ou experimental; se a 

distribuição dos casos foi aleatória ou não etc. Descrever os critérios 

para seleção das pacientes ou Grupo Experimental, inclusive dos 

Controles. Identificar os equipamentos e reagentes empregados 

(fabricante, cidade e país). Se a metodologia aplicada já tiver sido 

http://decs.bvs.br/
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empregada, indicar as referências, além da descrição resumida do 

método. Descrever também os métodos estatísticos empregados e as 

comparações para as quais cada teste foi empregado. 

Os trabalhos que apresentam como objetivo a avaliação da eficácia 

ou a tolerabilidade de tratamentos ou drogas devem, 

necessariamente, incluir Grupo Controle adequado. Para 

informações adicionais sobre o desenho de trabalhos desse tipo, 

consultar ICH Harmonized Tripartite Guideline - Choice of Control 

Group and Related Issues in Clinical Trials (http://www.hc-

sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/e10_e.html). Ver também itens 4 e 5 

das "Informações Gerais". 

Resultados 

Apresentar os resultados em sequência lógica, no texto, nas tabelas e 

nas figuras. Expor os resultados relevantes para o objetivo do 

trabalho e que são discutidos. Não repetir no texto dessa seção todos 

os dados das tabelas e figuras, mas descrever e enfatizar os mais 

importantes, sem interpretação dos mesmos (ver também 

"Tabelas"). Nos Relatos de Casos, as seções "Métodos" e 

"Resultados" são substituídas pela "Descrição do caso", mantendo-

se as demais. 

Discussão 

Devem ser realçadas as informações novas e originais obtidas na 

investigação. Não repetir dados e informações já mencionados nas 

seções "Introdução" e "Resultados". Evitar citação de tabelas e 

figuras. Ressaltar a adequação dos métodos empregados na 

investigação. Comparar e relacionar suas observações com as de 

outros autores, comentando e explicando as diferenças. Explicar as 

implicações dos achados, suas limitações e fazer as recomendações 

decorrentes. Para Relatos de Casos, basear a discussão em ampla e 

atualizada revisão da literatura. As informações sobre os casos já 

publicados podem ser tabuladas e exibidas nessa seção para 

comparações. 
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mais recentes. Não empregar citações de difícil acesso, como 

resumos de trabalhos apresentados em congressos, teses ou 

publicações de circulação restrita (não indexados). Não empregar 

referências do tipo "observações não publicadas" e "comunicação 

pessoal". Artigos aceitos para publicação podem ser citados 

acompanhados da expressão: "aceito e aguardando publicação" ou 

"in press", indicando-se periódico, volume e ano. Trabalhos aceitos 

por periódicos que estejam disponíveis online, mas sem indicação 

de fascículos e páginas, devem ser citados como "ahead of print". 

Outras publicações dos autores (autocitação) devem ser empregadas 

apenas se houver necessidade clara e forem relacionadas ao tema. 

Nesse caso, incluir entre as referências bibliográficas apenas 

trabalhos originais publicados em periódicos regulares (não citar 

capítulos ou revisões). 

O número de referências bibliográficas deve ser aproximadamente 

35. Os autores são responsáveis pela exatidão dos dados constantes 

das referências bibliográficas.  

Para todas as referências, citar os autores até o sexto. Se houver 

mais de seis autores, citar os seis primeiros, seguidos da expressão 

et al., conforme os seguintes modelos: 

Formato impresso 

 Artigos em revistas  

Ceccarelli F, Barberi S, Pontesilli A, Zancla S, Ranieri E. 

Ovarian carcinoma presenting with axillary lymph node 

metastasis: a case report. Eur J Gynaecol Oncol. 

2011;32(2):237-9. 

Jiang Y, Brassard P, Severini A, Goleski V, Santos M, 

Leamon A, et al. Type-specific prevalence of Human 

Papillomavirus infection among women in the Northwest 

Territories, Canada. J Infect Public Health. 2011;4(5-6):219-

27. 

 Artigos com título em inglês e texto em português ou outra língua  

Utilizar o titulo em inglês, entre colchetes e no final da 

referência, indicar a língua na qual o artigo foi publicado. 

Prado DS, Santos DL. [Contraception in users of the public 

and private sectors of health]. Rev Bras Ginecol Obstet. 

2011;33(7)143-9. Portuguese. 

Taketani Y, Mizuno M. [Application of anti-progesterone 

agents for contraception]. Rinsho Fujinka Sanka. 
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1988;42(11):997-1000. Japanese. 

 Livro  

Baggish MS, Karram MM. Atlas of pelvic anatomy and 

gynecologic surgery. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 

2006. 

 Capítulos de livro  

Picciano MF. Pregnancy and lactation. In: Ziegler EE, Filer 

LJ, editors. Present knowledge in nutrition. Washington 

(DC): ILSI Press; 1996. p. 384-95. 

Formato eletrônico 

Apenas para informações estatísticas oficiais e citação de 

referências de periódicos não impressos. Para estatísticas oficiais, 

indicar a entidade responsável, o endereço eletrônico, o nome do 

arquivo ou entrada. Incluir o número de tela, data e hora do acesso. 

Termos como "serial", "periódico", "homepage" e "monography", 

por exemplo, não são mais utilizados. Todos os documentos devem 

ser indicados apenas como [Internet]. Para documentos eletrônicos 

com o identificador DOI (Digital Object Identifier), este deve ser 

mencionado no final da referência, além das informações que 

seguem: 

Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS [Internet]. Informações de 

Saúde. Estatísticas vitais. Mortalidade e nascidos vivos: nascidos 

vivos desde 1994. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2008. [citado 

2007 Fev 7]. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def>. 

 Monograph on the Internet or e-book  

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for 

cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 

2001 [cited 2002 Jul 9]. Available at: 

http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

Tabelas 

Apresentar as tabelas em páginas separadas, com espaço duplo e 

preferencialmente fonte Arial 8. A numeração deve ser sequencial, 

em algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. 

Todas as tabelas devem ter título e todas as colunas da tabela devem 

ser identificadas com um cabeçalho. A legenda deve conter 

informações que permitam ao leitor entender o conteúdo das tabelas 

e figuras, mesmo sem a leitura do texto do trabalho. As linhas 

horizontais devem ser simples e limitadas a duas no topo e uma no 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def
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final da tabela. Não empregar linhas verticais. Não usar funções de 

criação de tabelas, comandos de justificação, tabulações decimais ou 

centralizadas. Utilizar comandos de tabulação (tab) e não o 

espaçador para separar as colunas e, para nova linha, a tecla enter. 

No rodapé da tabela, deve constar legenda para abreviaturas e testes 

estatísticos utilizados. 

Figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) 

As figuras devem ser apresentadas em páginas separadas e 

numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a 

ordem de aparecimento no texto. Todas as figuras devem ter 

qualidade gráfica adequada e apresentar título e legenda. Para evitar 

problemas que comprometam o padrão da revista, o processo de 

digitalização de imagens (scan) deve obedecer aos seguintes 

parâmetros: para gráficos ou esquemas, usar 300 dpi/bitmap para 

traço; para ilustrações e fotos (preto e branco), usar 300 dpi/RGB ou 

grayscale. Em todos os casos, os arquivos devem ter extensão .tif 

e/ou .jpg. Também são aceitos arquivos com extensão .xls (Excel), 

.eps, .psd para ilustrações em curva (gráficos, desenhos e 

esquemas). São aceitas, no máximo, cinco figuras. Se as figuras já 

tiverem sido publicadas, devem vir acompanhadas de autorização 

por escrito do autor/editor e constando a fonte na legenda da 

ilustração. 

Legendas 

Digitar as legendas usando espaço duplo, acompanhando as 

respectivas figuras (gráficos, fotografias e ilustrações). Cada 

legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, correspondendo 

a cada figura, e na ordem em que foram citadas no trabalho. 

Abreviaturas e siglas 

Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela 

primeira vez no texto. Nas legendas das tabelas e figuras, devem ser 

acompanhadas de seu nome por extenso. As abreviaturas e as siglas 

não devem ser usadas no título dos artigos e nem no resumo. 

  

Envio dos manuscritos 

 

O trabalho deve ser enviado pelo sistema de submissão 

online no portal SciELO 

http://submission.scielo.br/index.php/rbgo/login. 

Outras correspondências deverão ser enviadas para: 
 

http://submission.scielo.br/index.php/rbgo/login
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Universitário - CEP 14049-900 - Ribeirão Preto (SP) - Fone: 

(16) 3602-2803 - Fax: (16) 3633-0946 - E-mail: 

rbgo@fmrp.usp.br. 

  

Itens para a conferência do manuscrito 

 

Antes de enviar o manuscrito, conferir se as Instruções aos Autores 

foram seguidas e verificar o atendimento dos itens listados a seguir: 

1. carta de encaminhamento assinada por todos os autores (escaneada 
e anexada como documento suplementar ou enviada pelo correio) ou 
informação dos endereços eletrônicos válidos de todos os autores na 
página de rosto; 

2. citação da aprovação do projeto do trabalho por Comissão de Ética 
em Pesquisa, assinatura do termo de consentimento livre e 
informado (na seção "Métodos") e informação sobre o atendimento 
das exigências para pesquisa em animais; 

3. número ou código do registro do estudo, se necessário, na página de 
rosto (item 5 das "Informações Gerais");  

4. conflito de interesses: informar se há ou não. Se houver, explicar sem 
omissão de informações relevantes;  

5. página de rosto com todas as informações solicitadas; 
6. resumo e abstract estruturados e compatíveis com o texto do 

trabalho; 
7. três ou mais palavras-chave relacionadas ao texto e respectivas 

keywords baseadas no Decs; 
8. verificar se todas as tabelas e figuras estão corretamente citadas no 

texto e numeradas, e se as legendas permitem o entendimento das 
mesmas; 

9. referências bibliográficas: numeradas na ordem de aparecimento e 
corretamente digitadas. Verificar se todos os trabalhos citados estão 
na lista de referências e se todos os listados estão citados no texto. 
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ANEXO V 
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