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RESUMO 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte constitui uma proposta multidisciplinar onde temos a oportunidade de 

trocar ideias, e conhecer experiências e receber contribuições de diversos profissionais 

da área, incluindo disciplinas que ampliam o nosso campo de visão. Os objetivos deste 

trabalho foram avaliar o comportamento sexual e a prevalência de vulvovaginites na 

gestação, eficácia dos métodos diagnósticos disponíveis e risco de complicações 

perinatais. Um estudo observacional prospectivo realizado entre outubro de 2014 e julho 

de 2015, com material vaginal coletado de 225 mulheres entre 26 e 34 semanas de 

gestação foi, e nestas amostras, feitos exames microbiológico a fresco e corado pelo 

Gram, Papanicolau, cultura, teste das aminas e mensuração do pH vaginal. Nestas 

pacientes foi aplicado o questionário FSFI (Female Sexual Function Index) para avaliação 

da resposta sexual feminina. Inicialmente, a análise uni variada da amostra foi feita. 

Variáveis quantitativas e categóricas absolutas e relativas foram descritas. As médias 

dos domínios de acordo com o risco de disfunção sexual (FSFI≤26,5) foram 

comparadas pelo teste T para amostras independentes. A magnitude da associação 

entre disfunção sexual e todas as variáveis sociodemográficas, clínicas e 

comportamentais foram mensuradas pelo teste do qui-quadrado (χ2) e exato de Fisher. 

Foram aferidos os Riscos Relativos e seus respectivos intervalos de confiança para a 

análise bivariada. Foram considerados significativos os valores de p inferiores a 0,05. 

Como resultados, aproximadamente dois terços das gestantes estudadas (66,7%) 

apresentaram risco de disfunção sexual (FSFI≤26,5). Analisando o desfecho disfunção 

sexual em função dos domínios, o FSFI≤26,5 (ou seja, indicador de disfunção sexual) 

foi estatisticamente significativo (p<0,001) em todos os componentes (desejo, 

excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação, e dor). Em relação aos domínios do FSFI, 

constatou-se que as médias mais baixas observadas foram em desejo (2,67), satisfação 

(2,71) e excitação (2,78). A presença de Vaginose Bacteriana (p=0,001; RR 3,542) e 

Tricomoníase (p=0,010; RR 2,577) foi associada a trabalho de parto pré-tremo 

(p=0,001; RR 2,897) e peso fetal ao nascer inferior a 2.500g (p valor=0,001; RR 2,175). 

Vaginose Bacteriana e Tricomoníase parece ter tido relação com desfecho obstétrico 

desfavorável (parto prematuro e fetos com baixo peso ao nascer). 
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ABSTRACT 

The Postgraduate Program in Health Sciences of the Federal University of Rio Grande 

do Norte is a multidisciplinary proposal where we have the opportunity to exchange 

ideas, and to know experiences and receive contributions from several professionals of 

the area, including disciplines that expand our field of vision. The objectives of this study 

were to evaluate the sexual behavior and the prevalence of vulvovaginitis during 

pregnancy, the efficacy of the available diagnostic methods and the risk of perinatal 

complications. A prospective observational study conducted between October 2014 and 

July 2015, with vaginal material collected from 225 women between 26 and 34 weeks' 

gestation, and in these samples, the samples were microbiologically fresh and stained 

by Gram, Papanicolau, culture, amine test and vaginal pH measurement. In these 

patients, the FSFI (Female Sexual Function Index) questionnaire was applied to assess 

the female sexual response. Initially, the univariate analysis of the sample was done. 

Absolute and relative quantitative and categorical variables were described. The 

domains averages according to the risk of sexual dysfunction (FSFI ≤26.5) were 

compared by the T test for independent samples. The magnitude of the association 

between sexual dysfunction and all sociodemographic, clinical, and behavioral variables 

was measured by the chi-square test (χ2) and Fisher's exact test. From this perspective, 

the Relative Risks and their respective confidence intervals were evaluated for the 

bivariate analysis. Values of p less than 0.05 were considered significant. As a result, 

approximately two-thirds of the pregnant women studied (66.7%) presented a risk of 

sexual dysfunction (FSFI≤26.5). FSFI ≤26.5 (i.e., indicator of sexual dysfunction) was 

statistically significant (p <0.001) in all components (desire, excitation, lubrication, 

orgasm, satisfaction, and pain). In relation to the areas of the FSFI, it was found that the 

lowest means observed were desire (2.67), satisfaction (2.71) and excitation (2.78). The 

presence of Bacterial Vaginosis (p = 0.001, RR 3,542) and Trichomoniasis (p = 0.010; 

RR 2,577) was associated with preterm labor (p = 0.001; RR 2,897) and fetal birth 

weight below 2,500g p value = 0.001, RR 2,175). Bacterial Vaginosis and 

Trichomoniasis appears to have had an adverse fetal outcome (preterm delivery and 

fetal low birth weight). 

KEYWORDS: Pregnancy Complications; Sexuality; Orgasm; Vaginosis, Bacterial; Preterm 

Birth. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gravidez é um período caracterizado por modificações físicas na mulher, bem 

como no seu estado emocional, nas interações sociais e no relacionamento com seu 

parceiro, as quais podem afetar de uma maneira significativa a vida sexual do casal. É 

uma fase de transição onde tornam-se necessários o equilíbrio e a adaptação do casal, 

e pode ser um período interessante para desenvolver um novo olhar sobre a 

sexualidade. A vida sexual na gestação poderá ser aperfeiçoada ou, por outro lado, 

poderá sofrer mudanças que terão impacto negativo na saúde física e psicológica de 

ambos.1-4   

É um episódio fisiológico da vida da mulher, onde são observadas mudanças 

importantes como elevação hormonal de prolactina, estrogênios e progesterona, 

alterações cutâneas, aumento do volume cardíaco, redução na atividade intestinal, 

aumento abdominal e mamários5, entre outras. Estas mudanças podem alterar a forma 

da mulher perceber sua própria imagem corporal e levá-la a ter sentimento de perda da 

autoestima, a sentir-se pouco atraente fisicamente e até mesmo com incapacidade de 

sedução.6,7 Pode haver diminuição da capacidade de lubrificação vaginal, causada pelo 

efeito da progesterona em alta concentração no organismo materno, resultando muitas 

vezes em desconforto/dor durante a penetração vaginal.5,8  

Em relação à sexualidade, o casal pode apresentar uma diminuição do desejo 

sexual e da frequência da atividade sexual, bem como, em alguns casos, o aumento do 

desejo. Casais tendem a se absterem da prática da penetração vaginal, a frequência da 

atividade sexual pode diminuir por medo de prejudicar o feto ou induzir um aborto ou 

um parto prematuro. Pode haver mudanças na escolha de posições durante a interação 

sexual, principalmente frente a um relato de desconforto/dor, porém pode ocorrer um 

aumento do erotismo e do desempenho sexual em outros momentos.7-9 

A queixa sexual feminina mais frequente no ciclo gravídico-puerperal é a 

dispareunia, ou seja, dor durante a penetração vaginal, principalmente em mulheres 

que estão em sua primeira gestação.9-12 
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Quando o casal não é capaz de se adaptar às mudanças da atividade sexual, 

dentro do período gestacional, podem surgir problemas de caráter emocional muito 

importantes, afetando negativamente o bem-estar de ambos.9,11,12 

É notória a importância da investigação da sexualidade feminina na gestação; 

porém, muitos profissionais acabam por negligenciar as necessidades emocionais e 

sexuais destas pacientes.13 

As infecções urogenitais são muito prevalentes durante a gestação, tendo 

importante associação com desfechos obstétricos desfavoráveis, tais como: trabalho de 

parto prematuro (TPP), rotura prematura das membranas ovulares (RPMO) e recém-

nascidos com baixo peso (RNBP).14,15 Portanto, a determinação da microbiota vaginal e 

o estudo da prevalência de corrimento vaginal no período gestacional é de grande valia 

na prevenção de complicações perinatais, incluindo a prematuridade.16  

A vagina saudável é habitada por numerosas bactérias de diferentes espécies, 

que vivem em harmonia e que, por esta razão, são consideradas comensais, mas que 

podem, em situações especiais, tornar-se patogênicas.16 Essa flora vaginal possui um 

papel importante no aparecimento de doenças, bem como na manutenção de um trato 

genital saudável em várias fases da vida da mulher. O Lactobacillus sp. é a espécie 

bacteriana predominante no meio vaginal, determinando um pH ácido (3,8 a 4,5) que 

inibe o crescimento de várias outras bactérias potencialmente nocivas à mucosa 

vaginal.16,17,18 A proporcionalidade entre os Lactobacillus sp e os outros microrganismos 

presentes determina o tipo de microbiota vaginal. O conteúdo vaginal, no qual existe 

ausência ou baixa concentração de Lactobacillus sp., associa-se significativamente a 

processos patogênicos, como por exemplo, trabalho de parto prematuro.18 Este controle 

é mediado por ácido láctico, pH baixo e polipeptídios antimicrobiais. Estudos clínicos 

têm demonstrado uma associação entre a presença de Lactobacillus sp. produtores de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e o decréscimo da prevalência da vaginose bacteriana. 

Seria muito válido estudar as condições da microbiota vaginal durante o pré-natal, 

tendo em vista a importância do equilíbrio do meio vaginal, da presença dos 

Lactobacillus sp. e também de uma população bacteriana que não seja potencialmente 
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causadora de doenças intrauterinas ou que afetem o recém nascido durante a 

passagem no canal de parto.17,20,21  

Candidíase Vulvovaginal (CVV), Vaginose Bacteriana (VB) e Tricomoníase 

Vaginal (TV) são responsáveis por aproximadamente 80% dos casos das infecções 

genitais na gravidez,22,23,24 sendo estas duas últimas possivelmente relacionadas a 

outras complicações obstétricas, tais como: endometrite, corioaminionite e infecções do 

recém-nascido (RN).25,26  

A Vaginose Bacteriana (VB) parece ser a forma de infecção mais prevalente 

entre gestantes com TPP e rotura prematura das membranas ovulares.16,27 A VB tem 

sido responsabilizada, sobretudo nas gestantes com idades gestacionais inferiores a 32 

semanas, por um aumento no risco para TPP.14,27 Estas bactérias anaeróbias presentes 

na vagina liberam toxinas, as quais estimulam a produção de determinadas citocinas 

pela decídua, como a inter-leucina 6 (IL-6), e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). 

Essas substâncias, por sua vez, estimulam a produção de prostaglandinas envolvidas 

na remodelação do colágeno da cérvice, predispondo o nascimento do feto antes da 

37ª semana de gestação.17 

As gestantes infectadas por Trichomonas vaginalis também têm chance de 

desenvolver complicações na gravidez. Estudos tem relatado associação entre a 

Tricomoníase Vaginal (TV) com rotura prematura de membranas ovulares, baixo peso 

do RN ao nascer, endometrite pós-parto, feto natimorto, morte neonatal e parto 

prematuro.22,25,28,29 

A prematuridade representa um importante problema tanto na Obstetrícia quanto 

na Neonatologia, resultando em uma das maiores causas de morbimortalidade 

neonatal, sendo as mais frequentes: Síndrome do Desconforto Respiratório do RN, 

enterocolite necrotizante, hemorragia cerebral, bem como deficiências neurossensoriais 

(cegueira, surdez) e atraso no desenvolvimento físico e mental.14,27 O nascimento 

prematuro não só afeta a criança, mas seus familiares e contribui para maior número de 

internações e custos hospitalares.15,30,31 
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Reconhecida a morbidade advinda da infecção genital em gestantes, o passo 

mais importante é assegurar o diagnóstico etiológico.22,31 O rastreio e tratamento 

correto das infecções genitais em gestantes, mesmo que assintomáticas, torna-se de 

essencial importância, considerando que os diagnósticos inadequados e imprecisos 

geram tratamentos equivocados que perpetuam o quadro infeccioso, aumentando 

assim o risco de complicações perinatais.31,32 

Os objetivos deste trabalho foi avaliar o comportamento sexual e a prevalência de 

vulvovaginites na gestação, eficácia dos métodos diagnósticos disponíveis e risco de 

complicações perinatais. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 As vulvovaginites (VV) e as queixas sexuais são muito prevalentes em nosso 

meio, em especial durante o período gestacional, onde as mulheres estão mais 

vulneráveis em virtude da imunossupressão e mudança no próprio entendimento físico 

e psicológico, condições características do estado gravídico. 

 Entretanto, a presença de infecções genitais e corrimento vaginal tem relação 

estreita com o aumento do risco de disfunção sexual e complicações perinatais, tais 

como: trabalho de parto prematuro (TPP), rotura prematura das membranas ovulares 

(RPMO), recém-nascido com baixo peso (RNBP) ao nascer e infecções neonatais.23-25 

 Estudos que enfatizem a importância da sexualidade e do diagnóstico/manuseio 

correto destas infecções genitais poderão prevenir complicações, tanto maternas 

quanto fetais, promovendo um incremento no autoconhecimento das gestantes, 

gerando impacto no âmbito da saúde, reduzindo custos com internações hospitalares 

precoces e favorecendo um melhor gerenciamento de recursos financeiros. 
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3. OBJETIVOS  

 

Objetivo geral 

Avaliar o impacto da gestação na função sexual feminina, relacionando-a com a 

presença de vulvovaginites e desfechos obstétricos desfavoráveis. 

 

Objetivos específicos 

- Avaliar a função sexual nas gestantes com e sem VV. 

- Avaliar a prevalência das VV (Vaginose Bacteriana, Tricomoníase Vaginal e 

Candidíase Vaginal) em pacientes gestantes.  

- Comparar a frequência de TPP entre gestantes com e sem VV. 

- Comparar o peso dos RN nascidos de gestantes com e sem VV. 

- Comparar a frequência de RPMO entre gestantes com e sem VV. 

- Comparar a frequência de índice de Apgar no 1º e 5º minutos menores do que 7 (sete) 

entre gestantes com e sem VV. 
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4. MÉTODOS 
 

Realizou-se um estudo observacional prospectivo entre outubro de 2014 e julho 

de 2015, com 225 mulheres entre 18 e 45 anos, com idade gestacional compreendida 

de 26 a 34 semanas, as quais foram atendidas em ambulatórios de pré-natal na 

Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil.  

Como critérios de exclusão: 

 Ser portadora de doença crônica degenerativa; 

 Usar medicação imunossupressora ou ter feito uso há menos de 30 dias; 

 Usar qualquer tipo de medicação de forma crônica;  

 Ter alguma suspeita de doença sexualmente transmissível (DST) no momento do 

exame ginecológico; 

 Ter feito uso de espermicidas nas relações sexuais; 

 Ter usado antibiótico há menos de 30 dias; 

 Ter tido relação sexual vaginal há menos de 24 horas; 

 Ter feito ducha vaginal há menos de 24 horas; 

 Estar com sangramento transvaginal de qualquer causa. 

 
 

INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

            Todas as mulheres voluntárias foram orientadas e esclarecidas sobre o estudo, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1).  Um instrumento 

utilizado para a avaliação da função sexual foi o Female Sexual Function Index 

(FSFI).19 O FSFI é um questionário autoaplicável validado para a língua portuguesa e 

população brasileira, e consta de um autorrelato, que por meio de 19 questões 

agrupadas em 6 domínios, avalia a resposta sexual feminina (desejo sexual, excitação 

sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor), mostrado pelo Anexo 2. 

Outro formulário previamente elaborado foi utilizado como instrumento da pesquisa, 

contendo todas as variáveis de estudo, aplicado às mulheres gestantes, e onde os 

resultados dos exames foram anotados em uma seção específica (Anexo 3).  
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COLETA VAGINAL E PROCESSAMENTO 

O diagnóstico de vulvogaginites (VV) foi realizado através do uso de microscopia 

à fresco e corada pelo método de Gram, após coleta de secreção da parede lateral da 

vagina. O conteúdo vaginal foi disposto em lâminas de vidro, sendo uma para avaliação 

por microscopia durante a consulta e outra fixada e corada por técnica de Gram, 

realizada no laboratório de microbiologia da MEJC/UFRN, sem conhecimento prévio dos 

casos. O diagnóstico de tricomoníase (TV) foi feito através da identificação do parasita 

flagelado e pH > 4,5. O diagnóstico de candidíase (CV) se deu na presença de hifas e 

blastosporos gram-positivos, na presença de pH < 4,5. O diagnóstico de vaginose 

bacteriana (VB) foi observado na presença de três em quatro critérios (corrimento 

homogêneo e fino, pH>4,5, teste das aminas positivo, bacterioscopia com Flora 

microbiana tipo III e presença de “clue-cells”).  

 

Técnicas, testes e exames  
 

Mensuração do pH  

A mensuração da acidez vaginal foi realizada por meio de fita colorimétrica da 

marca MERCK® (com faixa de variação que abrange os valores de zero a 14), 

colocando-se a fita na parede vaginal lateral direita, no seu terço superior e evitando-se 

o contato com o muco cervical. A leitura foi feita após um minuto do contato, por 

aproximação colorimétrica com o gabarito padrão.  
 

 

Teste das aminas  

Colocando-se uma gota do conteúdo vaginal em lâmina de vidro e adicionando-

se duas gotas de hidróxido de potássio a 10%, observou-se se havia ou não o 

desprendimento de aminas aromáticas, exalando odor característico.  

 
 

Exame bacterioscópico para identificação da flora vaginal  

Bacterioscopia a fresco: amostra do conteúdo vaginal colhido de parede lateral 

direita no terço superior, com cotonete estéril, sendo colocada em frasco de vidro 

contendo 01ml de solução salina. 
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COLETA DE DADOS 

O pesquisador principal foi o responsável pelo preenchimento dos Anexos 1 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), 2 (FSFI) e 3 (Questionário). Os 

conteúdos endocervical e vaginal foram processados nos Laboratórios de Análises 

Clínicas e de Microbiologia da MEJC/UFRN. 
 

 

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Foi criado banco de dados em planilha de software: Excel/Office 2000 com todas 

as variáveis descritas em item anterior. Os casos foram relacionados cronologicamente, 

atribuindo a cada uma delas variáveis inerentes. O banco de dados foi exportado para o 

Stata 11 (Stata Corp. TX, USA), onde foi feita consistência inicial da digitação dos 

dados, através da conferência manual da listagem. 

 Realizou-se a descrição das características sócio-epidemiológicas das mulheres 

gestantes. Foi avaliada a eficácia (sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 

e valor preditivo negativo) dos métodos disponíveis para diagnóstico do corrimento 

vaginal e a função sexual delas. Para a análise estatística foram empregados testes 

qui-quadrado ou exato de Fisher, para estabelecer possíveis diferenças entre os 

grupos.  

 

 

ASPECTOS ÉTICOS 
 

Esta dissertação de mestrado foi submetida à avaliação para aprovação pelo 

Comitê de Ética em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN). 

Foram seguidas as normas preconizadas pela “Declaração de Helsinki” e suas 

modificações (DECLARAÇÃO DE HELSINKI, 2000) e pela Resolução 196/99 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). O processo para obtenção do 

consentimento contou em: leitura do termo, explicação pelo pesquisador e assinatura 

(por ambos). Os sujeitos só participaram do estudo após terem dado seu consentimento 

livre e esclarecido (Anexo1) e todos receberam uma cópia do documento.   
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ABSTRACT 

 

PURPOSE: To identify pregnancy as the main risk factor for sexual dysfunction in pregnant 

women. METHODS: A prospective study among 225 expectant mothers seen in the prenatal 

clinic of a federal university. Sexual function was evaluated by means of the Female Sexual 

Function Index (FSFI), and all domains were analyzed (desire, arousal, lubrication, orgasm, 

satisfaction, and pain). Initially, a univariate analysis of the sample was done. The averages for 

each domain according to the risk of sexual dysfunction (FSFI≤26.5) were compared using the 

T-test for independent samples. The strength of the correlation between sexual dysfunction and 

all sociodemographic, clinical and behavioral variables was measured by the Chi-Square test 

(χ2).  Then Relative Risks (RR) and their confidence intervals were assigned such to perform a 

bivariate analysis. Any p values less than 0.05 were considered significant. RESULTS: 

Approximately two-thirds of the women (66.7%) showed signs of risk of sexual dysfunction 

(FSFI≤26.5).  Within these cases, all sexual dysfunction domains (desire, arousal, lubrication, 

orgasm, satisfaction, and pain) were found to be statistically significant (p<0.001). The domains 

most affected were desire (2.67), satisfaction (2.71) and arousal (2.78). CONCLUSIONS: 

Pregnancy appears to be a significant risk factor for sexual dysfunction. 

 

 

KEYWORDS: Women; Pregnancy; Sexuality; Arousal; Orgasm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

1. INTRODUCTION 

Pregnancy is a period not only characterized by physical and emotional changes but 

especially a shift in social interactions. This includes the couple’s relationship, which can affect 

their sex life in a significant way. Within this transitional phase, balance and malleability of the 

couple becomes necessary: it can also be an exciting time to develop a new perspective on 

sexuality. A couple’s sexual life during pregnancy can improve, or experience changes that 

negatively impact a couple’s physical and psychological health.1,2,3,4 

Pregnancy is a physiological phase of a woman's life, wherein significant changes are 

observed such as elevated prolactin, estrogen, and progesterone levels, skin modifications, 

increased cardiac volume, reduced intestinal activity, as well as enlarged abdomen and 

breasts5, among others. These changes can alter a woman's body image leading to loss of self-

esteem, feeling physically unattractive and even inability to seduce6,7. There may be decreased 

vaginal lubrication caused by the high concentration of progesterone, often resulting in 

discomfort/pain during vaginal penetration.5,8 

Regarding sexuality, the couple may have decreased desire and frequency of sexual 

activity, but in some cases desire is increased. Couples tend to abstain from vaginal 

penetration, and frequency of sexual activity may decrease for fear of harming the fetus, cause 

a miscarriage or premature birth. There may be changes in the choice of sexual positions, in 

particular when discomfort/pain is felt. This can increase eroticism as well as sexual 

performance.7-9 

The most common female sexual complaint during pregnancy and after childbirth is 

dyspareunia, or pain during vaginal penetration, especially after the first pregnancy.9-12 When 

the couple is not able to adapt to changes in sexual activity during pregnancy, this may cause 

critical emotional issues which negatively affect the welfare of both parties.9,11,12 

Research on female sexuality during pregnancy is of extreme importance, however 

many professionals end up neglecting the emotional and sexual needs of these patients.13 

The aim of this study is to identify pregnancy as the primary risk factor for sexual 

dysfunction in pregnant women. 

 

 

 



27 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

A prospective observational study was conducted between October 2014 and July 2015 

including 225 women attending the antenatal clinics at the Maternity School of the Federal 

University of Rio Grande do Norte (UFRN), Brazil. All subjects were between 18 and 45 years, 

and somewhere between 26-34 weeks of gestation. 

As inclusion criteria we looked for apparently healthy pregnant women between 26 and 

32 weeks of gestation, since this is a stage of pregnancy, which is theoretically less prone to 

complications such as threat of abortion and premature labor.5 

Women under the age of 18 were excluded from our study, as well as those suffering 

from psychiatric disorders and/or taking a drug known to interfere with sexuality 

(antidepressants, anxiolytics, and neuroleptics). 

Eligible women who were in the clinic’s waiting room were randomly selected and invited 

to participate. After having discussed the study’s objectives, responsibilities, and the procedures 

involved, the volunteers who chose to participate signed the Informed Consent Form (ICF) and 

were immediately asked to complete a questionnaire on sociodemographic, clinical and 

behavioral characteristics. They were asked about age, ethnicity, marital status, education, 

origin, general history, family, gyneco-obstetrics, data on the current pregnancy, smoking, use 

of illicit drugs and alcohol, and the number of sexual partners in the previous year. 

Pregnancy was confirmed by means of clinical data (approximately six to eight days 

delayed menses) and a laboratory blood test confirming elevated levels of beta Human 

Chorionic Gonadotropin (β-HCG > 1000 IU/L), and/or transvaginal ultrasound showing the 

presence of a live embryo.5 

Next, sexual function was assessed using the Female Sexual Function Index (FSFI), a 

highly reliable instrument recommended for widespread use within the female population.14 The 

FSFI was translated and validated for use in Portuguese: it consists of a brief self-report which 

assesses the domains of sexual functioning in women, in the last four weeks.14,15 It is 

comprised of 19 questions which assess six domains of the sexual response: desire, arousal, 

lubrication, orgasm, satisfaction, and pain. Individual scores are obtained by summing the items 

in each domain (single score) which are multiplied by the domain’s factor to provide the 

weighted score. Thus, the higher the score, the lower the risk of sexual dysfunction for a given 

domain. The final score (total score: minimum of 2 and maximum of 36) is obtained by the sum 
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of the weighted scores for each domain, where values equal to or less than 26.5 are considered 

at risk of sexual dysfunction.16,17 

The database was built using the Stata 11 (Stata Corp., TX, USA). First, an exploratory 

data analysis was performed, describing the sample according to sociodemographic, clinical 

and behavioral aspects of the women studied. A univariate analysis of the sample was done. 

The average of each domain according to the risk of sexual dysfunction (FSFI = 26.5) were 

compared by means of the T-test for independent samples. The strength of the correlation 

between risk of sexual dysfunction and all sociodemographic, clinical and behavioral variables 

was measured by the Chi-Square test (χ2). Next Odds Ratios (ORs) and their confidence 

intervals were assigned to each such to perform a bivariate analysis. Any p values less than 

0.05 were considered significant. 

The Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), 

number 30951413.7.0000.5292, approved this study. It was conducted in accordance with 

the "Declaration of Helsinki" and its modifications.18 
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3. RESULTS 

On average, patients in the study were 27 years of age (50.2%), with secondary 

education (41.8%). Most of them (55.1%) reported a stable relationship and were 

predominantly non-caucasian (54.2%). Half of the sample reported menstruating at about 12 

years of age and having sexual intercourse for the first time at the age of 16. Furthermore, 48% 

of women were diagnosed with some type of vulvovaginitis at the time of the interview, and 

12% reported inflammation in the previous six months. Most patients (99.1%) reported having 

only 1-2 partners in the previous year and 73.8% had at least one child (Table 1). 

On assessing the strength of the correlation between behavioral, clinical and 

sociodemographic variables, none was found to be associated with risk of sexual dysfunction 

(FSFI) (Table 2). 

Approximately two-thirds of the women (66.7%) presented risk of sexual dysfunction 

(FSFI≤26.5). Analyzing the sexual dysfunction outcome within each domain, FSFI≤26.5 was 

found to be statistically significant in all domains tested: desire, arousal, lubrication, orgasm, 

satisfaction, and pain (p < 0.001). Individually analyzing the domains that make up the FSFI, the 

lowest averages were found in desire (2.67), satisfaction (2.71) and arousal (2.78) (Table 3). 
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4. DISCUSSION 

Given the importance of sexual satisfaction in maintaining self-esteem and interpersonal 

relationships of pregnant women, prenatal doctors should carefully assess the impact of 

pregnancy on female sexual function.13 This should be done through questionnaires on the 

topic in question such to safely and practically evaluate pregnant women.19 This would help 

women to deal with the bodily transformation and their necessary adaptations, thus helping to 

eliminate taboos and prejudices so she can enjoy every moment of her pregnancy.19,20 In the 

third trimester of pregnancy, there is a tendency for sexual desire to decrease due to the sheer 

increase in bodily size, anxiety about delivery, the release of endorphins, fluctuation in blood 

pressure and fluid retention.5 Due to excessive weight, it becomes difficult to find a comfortable 

position for penetration: but this also varies according to the harmony of the couple at that time.3 

Some researchers12,21 have published studies suggesting that the frequency of sexual activity 

tends to decline during pregnancy compared to pre-pregnancy. Sacomori & Cardoso (2010)22 

claim that the changes which occur during pregnancy lead to a decrease in the couple's sexual 

desire. On the other hand, Lopes & Vale (2010)23 claim that sexual frequency, as well as sexual 

desire and orgasm, depending on the stimulus received, are not affected by pregnancy. 

However, the current literature indicates not only a decline in sexual frequency but also in 

frequency of orgasm during pregnancy.24 This being said, it is important that pregnancy is 

experienced as a unique and valuable moment, and that the couple’s sex life doesn’t suffer too 

much because of the new addition. 

In our results, the Female Sexual Function Index (FSFI) showed all assessed domains 

(desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, and pain), as statistically significant (p 

<0.001). It is probable that the domain ‘desire’ had a lower average than the others due to the 

advanced gestational age of most subjects: most women in this study were in their third-

trimester, a period characterized by a sharp drop in libido.10,19 Thus, this instrument (FSFI) could 

be used to assess sexual function in clinical research involving pregnant women, as it could 

initiate a conversation on sexual issues between the patient and their prenatal care 

professional.3,25 This could result in a bridge which would facilitate the interaction between the 

patient and the physician. 

Our results suggest the pregnancy itself can be a major risk factor for sexual 

dysfunction. However, sexuality can and should continue developing the eroticism of the 
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pregnant woman, so she can feel desired by her partner, despite her bodily transformations. 

Being overweight and bodily changes inherent to this phase of a woman's life can severely 

compromise female sexuality.26 However, variations in the sexual desire of pregnant women 

mainly depend on their psychological condition and the degree of acceptance of their 

pregnancy.20 

Only a few studies3,6,10 within the literature have rated female sexuality during 

pregnancy. In this unique phase of a woman's life, some of the symptoms associated with 

pregnancy cause a change in sexual function, which negatively impacts quality of life for some 

women3. In this study, 66.7% of women were at risk of sexual dysfunction (FSFI≤26.5), a much 

higher prevalence than determined by previous studies.3,21,25,26 Prado et al. (2013)3 and Ribeiro 

et al. (2015)26 found values of 40.4% and 55.0% respectively. The increased prevalence found 

in this study may be explained by the fact that these women were recruited in the third 

trimester. 

Pregnancy is accompanied by characteristic symptoms that may give rise to changes in 

sexual function or enhance the existing disorder in some patients.27 It is known that some 

uncomfortable symptoms of pregnancy negatively influence the quality of life of some women. 

Since sexual satisfaction is an important health marker, to affect a woman’s sexuality means 

indirectly influencing her quality of life.28 Pregnancy also can be seen as an emotional maturity 

test of a couple since it challenges latent conflicts. Sexual desire tends to increase when the 

woman accepts her new condition, thus exploring the changes in her body. There are even 

women who orgasmed for the first time during pregnancy.20 

Despite its findings, the present study should be interpreted with caution in light of its 

limitations. For example, the degree of sexual dysfunction was self-reported. The lack of 

accurate clinical diagnoses to assess the women's organic conditions (e.g. pelvic floor disorders 

in multipara) might influence the reporting of sexual function. Thus, the study does not allow us 

to confirm whether the sexual dysfunction of the survey participants, as measured by FSFI, 

results from the influence of other study variables. 

Alternative trial designs (longitudinal or qualitative) may offer new horizons on the 

underlying psychological processes related to the sexuality of pregnant women. 
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7. TABLES 

 

Table 1. Sociodemographic, behavioral and clinical characteristics of the women studied (n = 225) 

 

Categories 
n % 

Age    

(≤27 yo) 113 50.2 

(≥28 yo) 112 49.8 

Schooling   

    Illiterate 3 1.3 

    Primary education incomplete 21 9.3 

    Primary education complete 90 40.0 

    High school 94 41.8 

    College incomplete 7 3.1 

    College complete 10 4.4 

Marital status   

    Single 39 17.3 

    Cohabitated 124 55.1 

    Separated/divorced 4 1.8 

    Widowed 1 0.4 

    Married 57 25.3 

Ethnic group   

    Caucasian 93 41.3 

    Non-caucasian 132 58.6 

Menarch age (≤ 12 yo) 116 51.6 

First sex intercourse age (≤ 16 yo) 120 53.3 

Vulvovaginitis (6 months) 27 12.0 

Vulvovaginitis (current) 108 48.0 

STDs partners 5 2.2 

Penile-vaginal intercourse   
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    ≥ 3 coitus 69 30.7 

    1-2 coitus 141 62.7 

    None 15 6.7 

Vaginal ejaculation after anal sex 1 0.4 

Partners previous year   

    ≥ 3 partners 2 0.9 

    1-2 partners 223 99.1 

Number of children   

    None 97 43.1 

    1-2 children 106 47.2 

    3 or more 22 9.7 

yo: years old 
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Table 2. Sociodemographic, behavioral and clinical variables associated or not to the risk of sexual dysfunction in relation to the 

study population (n = 225) 

 

Variable FSFI* (positive) FSFI (negative)             FSFI reference = 26.5 

 n % n % χ2 OR p value IC 

Age         

   ≤ 27 yo 72 63.7 41 36.3 

0.642 0.915 0.423 
0.760-

1.101 
   ≥ 28 yo  78 69.6 34 30.4 

Schooling         

   Up to High School 139 66.8 69 33.2 

0.000 1.033 1.000 
0.718-

1.486 
   College 11 64.7 6 33.3 

Marital Status         

   Cohabitated 76 61.3 48 38.7 

3.074 0.837 0.080 
0.697-

1.004 
   Others 74 73.3 27 26.7 

Ethnic group         

    Caucasian 63 67.7 30 32.3 

0.021 1.028 0.886 
0.853-

1.238 
    Non-caucasian 87 65.9 45 34.1 

Children         

   ≤1 child 109 65.7 57 34.3 

0.141 0.945 0.708 
0.772-

1.156 
   ≥2 children 41 69.5 18 30.5 

Menarche age         

   ≤12 yo 75 64.7 41 35.3 

0.783 0.909 0.376 
0.758-

1.090 
   ≥13 yo  74 71.2 30 28.8 

First sex intercourse age         

   ≤16 yo 84 70.0 36 30.0 

0.101 1.044 0.751 
0.869-

1.255 
   ≥17 yo  63 67.0 31 33.0 

VV** (6 months)         

    Yes 13 48.1 14 51.9 

3.835 0.696 0.050 
0.465-

1.041 
    No 137 69.2 61 30.8 

STDs*** partner         
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    Yes 3 60.0 2 40.0 

0.000 0.898 1.000 
0.436-

1.848 
    No 147 66.8 73 33.2 

Partners         

> 4 partners 1 50.0 1 50.0 

0.000 0.748 1.000 
0.187-

3.001 
   3-4 partners 149 66.8 74 33.2 

 

* Female Sexual Function Index (FSFI)     ** VV: Vulvoganitis*** STDs: Sexually Transmitted Diseases 

Chi-square test 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Areas of Female Sexual Function Index (FSFI) and risk scores of the study population (n = 225) 

 

FSFI Domain 
Risk of sexual dysfunction (≤ 26.5) 

       p value* 
Positive (Average + SD)   Negative (Average + SD) 

Desire 2.67 + 0.92 4.53 + 0.84 < 0.001 

Arousal 2.78 + 1.18 5.06 + 0.70 < 0.001 

Lubrication 2.99 + 1.32 5.37 + 0.62 < 0.001 

Orgasm 3.05 + 1.45 5.43 + 0.53 < 0.001 

Satisfaction 2.71 + 1.67 5.50 + 0.59 < 0.001 

Pain 2.85 + 1.18 4.79 + 0.91 < 0.001 

 

* T-test for independent samples; SD: standard deviation. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

ARTIGO 2 - BACTERIAL VAGINOSIS AND ADVERSE OBSTETRIC OUTCOMES 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES  

 

Ser médica sempre foi um sonho, cultivado por mim desde a infância. Iniciei o 

curso de Medicina dizendo que seria dermatologista, porém quando vivenciei a 

disciplina de Ginecologia e Obstetrícia no 8º período, me apaixonei perdidamente 

pelo universo gestacional e pela Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), que 

hoje considero minha segunda casa. Resolvida esta questão, fiz minha Residência 

Médica na MEJC/UFRN, que nessa época era de apenas dois anos. Fazendo jus a 

esse amor pela Obstetrícia, fiz mais um ano de especialização em Patologia 

Obstétrica (onde estudei só gestação de Alto Risco/Medicina Fetal). Nesse mesmo 

ano, fiz concurso para Prefeitura Municipal de Natal e prova para obtenção de Título 

de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia e fui aprovada na primeira tentativa, 

ficando bastante satisfeita.  

É na Obstetrícia que tenho minha realização profissional, e graças a Deus 

contamos mais sucessos que infortúnios. Somado a esse amor pela Medicina, existe 

outro amor, não menos intenso, a docência. Então posso dizer que sou uma 

privilegiada em juntar minhas duas grandes paixões profissionais ao mesmo tempo 

(ensinar Obstetrícia!!). Quando apareceu a oportunidade de uma pós-graduação 

nessa área, não hesitei nem por um momento. Comecei a cursar algumas disciplinas 

ainda como aluna especial. Assim que foi possível, me inscrevi, fui selecionada e 

cursei com muito prazer, pois sempre gostei de estudo-ensino, e esse foi o impulso 

para meu retorno aos bancos das salas de aulas. Senti a necessidade de ingressar 

no Mestrado a fim de melhorar o meu desempenho como professora. Parti então 

para uma difícil missão: encontrar o professor que tivesse disponibilidade para me 

orientar... Foram muitos “NÃOS” ... Acho que 5, no total... Quando já estava sem 

nenhuma esperança, veio o aceite por parte da Dra. Ana Katherine, fato este que me 

emociona até hoje e foi dela a ideia dos temas a serem pesquisados. Organizamos 

todo o projeto, que foi submetido à Plataforma Brasil e aceito no Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde - PPGCSa. O início do trabalho foi bem difícil: 

aprender a abordar as pacientes sobre um assunto diferente e de certa forma 

delicado para elas, aprender a forma correta de aplicar os questionários, obter o 

material e a identificar as alterações. Alguns dos nossos primeiros esfregaços foram 

inadequados por dessecamento, por contaminação ou por escassez de material. A 

valiosa ajuda de Dr. Queiroz na revisão das lâminas e no ajuste desses critérios 
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diagnósticos foi fundamental para seguimos em frente. Como não agradecer 

também ao prof. Eudes Euler pela colaboração no estudo estatístico (assunto este 

pelo qual não tenho qualquer apreço). O nosso ritmo foi modificado a fim de 

conseguirmos um número adequado de amostras. Aplicamos 225 questionários e 

fizemos 225 coletas de secreção vaginal, sendo 190 válidas, e então obtivemos 

resultados significativos.  O programa de Mestrado Acadêmico do PPGCSa foi, ao 

meu ver, uma experiência muito válida; porém, foi extremamente difícil conciliar as 

atividades diárias com a carga horária das disciplinas e os horários de atendimento 

na MEJC. Planejar as mudanças devido às disciplinas diferentes a cada semestre 

era uma verdadeira “estratégia de guerra”. Por isso, sou imensamente grata à 

enfermeira Núbia Lima, minha companheira de todas as manhãs, que sempre 

“segurou as pontas” até que eu conseguisse chegar na nossa enfermaria.  

Sofri com alguns acontecimentos no período de vigência do meu mestrado. 

Minha mãe (Angélica) descobriu que era portadora de um grande aneurisma 

vascular cerebral. Na ocasião deste diagnóstico, foi encontrado também um tumor 

localizado na região frontal do cérebro. Foram momentos de muita angústia para nós 

da família, até que as duas neurocirurgias tivessem obtido extremo êxito, com 

apenas um mês de diferença entre ambas. Mas eu estava lá ao seu lado... Com toda 

certeza, estaria... Tive que interromper por um tempo as coletas e questionários. 

Depois de passada a tormenta, engravidei do meu filho caçula, Marco Antônio. 

Momento de alegria imensa este!! Todavia, minha gestação complicou no 3º 

trimestre com diabetes gestacional e trabalho de parto prematuro, onde tive que 

forçadamente fazer repouso (interrompendo mais uma vez minhas coletas). No 

puerpério imediato, mais uma patologia importante – Miocardite Peri parto, situação 

pela qual fiquei em acompanhamento cardiológico por longos 7 meses. Ainda 

grávida, prestei praticamente sem direito de escolha concurso para a EBSERH 

(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Meu vínculo com a MEJC, lugar que 

tanto amo, seria desfeito, já que haveria mudança na governança de todos os 

Hospitais Universitários do nosso estado, inclusive a Maternidade. Fiz duas provas, 

pois não sabia se seria aprovada para o local de minha escolha. Passei em primeiro 

lugar no Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) e em 11º lugar na MEJC. Foi a 

consagração de tanto esforço e estudo.  

Muitos teriam desistido no meio do caminho. Acredito que foi para mim um 

estímulo e, sem dúvida um grande desafio. Cada etapa que concluía me fazia 
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pensar no que estaria por vir... O término deste mestrado me tornou uma pessoa 

mais forte, o gosto desta vitória irá perdurar por muito tempo, creio eu. Entretanto, o 

doutorado é minha próxima meta profissional. Espero contar com a brilhante 

assistência de Profª. Kate novamente, o que fez toda a diferença para mim. Espero 

que o nosso estudo terminado possa sensibilizar alguns colegas prenatalistas 

quanto à importância da valorização de queixas sexuais na gravidez e para a 

realização de coleta de secreção vaginal como procedimento de rotina, a fim de que 

seja estudada a microbiota genital feminina e a correlação desta com desfechos 

obstétricos desfavoráveis. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “GESTAÇÃO: UMA 
PERSPECTIVA SOBRE SEXUALIDADE E DESFECHOS OBSTÉTRICOS 
DESFAVORÁVEIS RELACIONADOS A VULVOVAGINITES”, que tem como 
orientadora Professora Doutora Ana Katherine da Silveira Gonçalves. Esta pesquisa 
pretende avaliar a presença de corrimento vaginal e sua relação com o 
aparecimento de complicações na gravidez. 
 

             A motivação deste estudo é descobrir o melhor meio de fazer o diagnóstico 

correto deste problema. Com os resultados do estudo, esperamos conseguir novas 

maneiras de tratar esse tipo de problema da mulher, reduzindo assim o potencial de 

certas complicações obstétricas. 

            Caso você decida aceitar o convite, você participará de uma entrevista e 

coleta de secreção vaginal e será acompanhada até a resolução do parto, onde 

todos os dados do parto serão levados em consideração e registrados para posterior 

análise. 

A entrevista e coleta de secreção vaginal serão realizadas pela pesquisadora 

responsável Michelly Nóbrega Monteiro, em uma sala destinada na Maternidade 

Escola Januário Cicco com duração de 20 minutos aproximadamente, em horário e 

momento que você queira escolher, portanto, sem custos adicionais. 

A paciente estudada poderá sentir algum desconforto durante a coleta da 

secreção vaginal, porém algo momentâneo. A previsão de riscos com a sua 

participação são mínimas. Para evitar este risco, todas as informações obtidas serão 

sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada, como indenização, 

fornecida pelos pesquisadores. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Michelly Nóbrega Monteiro, Fone: 3215-8707/8712, celular      9985-6045 ou 

pelo e-mail: michellymonteiro@yahoo.com.br. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo nenhum dado que 

possa lhe identificar. 
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Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 05 (cinco) anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você poderá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN, 

telefone 3342-5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Dra Michelly Nóbrega Monteiro. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “GESTAÇÃO: UMA PERSPECTIVA          

SOBRE SEXUALIDADE E DESFECHOS OBSTÉTRICOS DESFAVORÁVEIS 

RELACIONADOS A VULVOVAGINITES”, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 Natal, ______ de _______________ de 20___. 

 

Assinatura da participante da pesquisa _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável _______________________________ 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 2 – AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL 

FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX (FSFI) – Adaptado para a Língua Portuguesa. 

Instruções: Estas perguntas são sobre seus sentimentos e respostas sexuais nas últimas 4 semanas. 
Por favor, responda às seguintes perguntas da forma mais clara e honesta possível. Suas respostas 
serão mantidas em completo sigilo. As definições (explicações) que seguem são aplicadas para 
responder o questionário:  

Atividade sexual: pode incluir carícias, estimulação sexual preliminar, masturbação e coito vaginal.  

Relação sexual: é definida como a penetração (entrada) do pênis na vagina.  

Estimulação sexual: inclui estimulação sexual preliminar com o parceiro, autoerotismo (masturbação) 
ou fantasia sexual.  

 

 
PARA CADA ITEM, MARQUE APENAS UMA RESPOSTA 
 

O desejo ou interesse sexual é um sentimento que abrange a vontade de ter uma 
experiência sexual, a receptividade às iniciativas sexuais do parceiro, e pensamentos ou 
fantasias sobre o ato sexual.  
 

1. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desejo ou interesse 
sexual?  
(  ) Sempre ou quase sempre  
(  ) Muitas vezes (mais da metade do tempo)  
(  ) Às vezes (aproximadamente a metade do tempo)  
(  ) Poucas vezes (menos do que a metade do tempo)  
(  ) Nunca ou quase nunca  
 
2. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau) de desejo 
ou interesse sexual?  
(  ) Muito alto  
(  ) Alto  
(  ) Moderado  
(  ) Baixo  
 (  ) Muito baixo ou nenhum  

A excitação sexual é uma sensação com aspectos físicos e mentais. Pode 
aparecer uma sensação de calor ou de vibração na genitália, lubrificação (umidade), 
ou contrações musculares.  
 
3. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você se sentiu excitada durante 
o ato ou atividade sexual?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Sempre ou quase sempre  
(  ) Muitas vezes (mais da metade do tempo)  
(  ) Algumas vezes ( metade das vezes)  
(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
(  ) Nunca ou quase nunca  
 

4. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau) de 
excitação sexual durante a atividade sexual?  
Sem atividade sexual  
(  ) Muito alto  
(  ) Alto  
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(  ) Moderado  
(  ) Baixo  
(  ) Muito baixo ou nenhum  
 
5. Durante as últimas 4 semanas, qual foi seu grau de confiança sobre sentir-se 
excitada durante a atividade sexual?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Altíssima confiança  
(  ) Alta confiança  
(  ) Moderada confiança  
(  ) Baixa confiança  
(  ) Baixíssima ou nenhuma confiança  
 
6. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você ficou satisfeita com seu 
nível (grau) de excitação durante a atividade sexual?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Sempre ou quase sempre  
(  ) Muitas vezes (mais da metade do tempo)  
(  ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)  
(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
 (  ) Nunca ou quase nunca  

7. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você ficou lubrificada 
("molhada") durante a atividade sexual?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Sempre ou quase sempre  
(  ) Muitas vezes (mais da metade do tempo)  
(  ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)  
(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
(  ) Nunca ou quase nunca  
 
8. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de dificuldade para ficar lubrificada 
("molhada") durante a atividade sexual?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Extremamente difícil ou impossível  
(  ) Muito difícil  
(  ) Difícil  
(  ) Pouco difícil  
(  ) Nada difícil  
 
9. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você manteve sua lubrificação 
até o final da atividade sexual?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Sempre ou quase sempre  
(  ) Muitas vezes (mais da metade do tempo)  
(  ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)  
(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
(  ) Nunca ou quase nunca  
 
10. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de dificuldade para manter sua 
lubrificação até terminar a atividade sexual?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Extremamente difícil ou impossível  
(  ) Muito difícil  
(  ) Difícil  
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(  ) Pouco Difícil  
(  ) Nada Difícil  
 
11. Durante as últimas 4 semanas, na atividade sexual ou quando sexualmente 
estimulada, com que frequência você atingiu o orgasmo (clímax)?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Sempre ou quase sempre  
(  ) Muitas vezes (mais da metade do tempo)  
(  ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)  
(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
 (  ) Nunca ou quase nunca  

12. Durante as últimas 4 semanas, na atividade sexual ou quando sexualmente 
estimulada, qual foi o grau de dificuldade para atingir o orgasmo (clímax)?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Extremamente difícil ou impossível  
(  ) Muito difícil  
(  ) Difícil  
(  ) Pouco Difícil  
(  ) Nada Difícil  
 
13. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação com sua habilidade 
de chegar ao orgasmo (clímax) durante a atividade sexual?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Muito satisfeita  
(  ) Moderadamente satisfeita  
(  ) Indiferente  
(  ) Moderadamente insatisfeita  
(  ) Muito insatisfeita  
 
14. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação com a quantidade de 
envolvimento emocional entre você e seu parceiro durante a atividade sexual?  
(  ) Sem atividade sexual  
(  ) Muito satisfeita  
(  ) Moderadamente satisfeita  
(  ) Indiferente  
(  ) Moderadamente insatisfeita  
(  ) Muito insatisfeita  
 
15. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação na relação sexual com 
seu parceiro?  
(  ) Muito satisfeita  
(  ) Moderadamente satisfeita  
(  ) Indiferente  
(  ) Moderadamente insatisfeita  
(  ) Muito insatisfeita  
 
16. Durante as últimas 4 semanas, de forma geral, qual foi o grau de satisfação com 
sua vida sexual?  
(  ) Muito satisfeita  
(  ) Moderadamente satisfeita  
(  ) Indiferente  
(  ) Moderadamente insatisfeita  
 (  ) Muito insatisfeita  
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17. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou 
dor durante a penetração vaginal?  
(  ) Não houve tentativa de penetração  
(  ) Sempre ou quase sempre  
(  ) Muitas vezes (mais da metade do tempo)  
(  ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)  
(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
(  ) Nunca ou quase nunca  
 
18. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou 
dor após a penetração vaginal?  
(  ) Não houve tentativa de penetração  
(  ) Sempre ou quase sempre  
(  ) Muitas vezes (mais da metade do tempo)  
(  ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo)  
(  ) Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
(  ) Nunca ou quase nunca  
 
19. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau (nível) de 
desconforto ou dor durante ou após a penetração vaginal?  
(  ) Não houve tentativa de penetração  
(  ) Altíssimo  
(  ) Alto  
(  ) Moderado  
(  ) Baixo  
(  ) Baixíssimo ou nenhum 
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APÊNDICE 3 – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

GESTAÇÃO: UMA PERSPECTIVA SOBRE SEXUALIDADE E DESFECHOS OBSTÉTRICOS DESFAVORÁVEIS RELACIONADOS 

A VULVOVAGINITES 

Dra. Michelly Nóbrega Monteiro/ Dra. Ana Katherine da Silveira Gonçalves    data: ______/______/______ 

NOME: ________________________________________________________________________________________         

MÃE: __________________________________________________________   REGISTRO: ___________________     

            

1. IDENTIFICAÇÃO 

 
IDADE: _______ ANOS 

 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE:  

o ABAIXO DE 15 ANOS o SEM ESCOLARIDADE (ANALFABETA) 
o 15 – 18 ANOS o FUNDAMENTAL I (1ª a 4ª SÉRIE)  
o 19 – 26 ANOS o FUNDAMENTAL II (5ª a 8ª SÉRIE) 
o 27 – 31 ANOS o MÉDIO (antigo 2º GRAU) 
o 32 – 35 ANOS o SUPERIOR INCOMPLETO 
o ACIMA DE 35 ANOS o SUPERIOR COMPLETO 

 

 
SITUAÇÃO CONJUGAL: 
 
SOLTEIRA          CASADA          VIÚVA         UNIÃO 
ESTÁVEL 
SEPARADA JUDICIALMENTE / DIVORCIADA             
IGNORADA 
 

 
RAÇA:  
 
BRANCA      PARDA       NEGRA       INDÍGENA     
ASIÁTICA 
 
 

 
NATURALIDADE: ________________________________ 

 
PROCEDÊNCIA: _________________________________ 

  
  

 

 

 

2. ANTECEDENTES GERAIS E GINECOLÓGICOS 

 

MENARCA: ________ ANOS       COITARCA: ________ ANOS       NÚM DE PARCEIROS: ________       

PARIDADE   G _____ / P _____ / A ______     FILHOS VIVOS: _______       TABAGISMO:  SIM    NÃO        

OUTRAS DOENÇAS: ___________________   ANTECEDENTE DE ALERGIAS?   SIM      NÃO      IGN    

EPISÓDIO ANTERIOR DE VV NOS ÚLTIMOS 6 MESES: SIM   NÃO   QUAL?  CANDIDÍASE   TV     VB     
OUTRA _______________________ 

EPISÓDIO ANTERIOR DE DST NO PARCEIRO NOS ÚLTIMOS 6 MESES: SIM   NÃO    

QUAL?  ___________ 

QUEIXA ATUAL DE CORRIMENTO VAGINAL:   SIM             NÃO            PRURIDO          ODOR 

 

 
NÚMERO DE PARCEIROS SEXUAIS NO ÚLTIMO ANO: 

 
NENHUM             1 a 2            3 a 4             > 4 
 
 

 
  

 
 COITO COM EJACULAÇÃO VAGINAL MENSAL: 

NENHUM             1 a 2            3 a 4             > 4 
 
COITO VAGINAL APÓS RELAÇÃO ANAL MENSAL: 

NENHUM             1 a 2            3 a 4             > 4 
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3. GESTAÇÃO ATUAL E EXAME ESPECULAR 

 

IDADE GESTACIONAL __________ SEMANAS __________ 

 

CORRIMENTO:        SIM           NÃO            NÃO DEFINIDO 

 

CORRIMENTO:     SIM           NÃO            NÃO DEFINIDO 

ODOR:   PRESENTE   AUSENTE 

VAGINA:           NORMAL            HIPEREMIADA 

Ph vaginal   _______________ 

 

VULVA: NORMAL  

               ALTERADA:   HIPEREMIADA          ÚLCERAS     

                         FISSURAS        VERRUGAS       ÁREA HIPOCRÔMICA 

 OUTROS __________________________________ 

 

CONTEÚDO VAGINAL:  

AUSENTE      DISCRETO    MODERADO    ABUNDANTE 

COLORAÇÃO: BRANCA     AMARELA     VERDE     MARROM 

 

COLO UTERINO:  

NORMAL          ECTRÓPIO        CERVICITE 

OUTROS __________________________________ 

 

TESTE DE SCHILLER:      NEGATIVO      POSITIVO 

 

TESTE DE WHIFF:         POSITIVO       NEGATIVO 

 

4. EXAME MICROBIOLÓGICO 

 

EXAME A FRESCO: 
 

COLORAÇÃO DE GRAM: 
o CÉLULAS EPITELIAIS DESCAMATIVAS 
o LEUCÓCITOS 
o ELEMENTOS MICÓTICOS 

o LACTOBACILOS DE DÖDERLEIN 
o BACILO GRAM POSITIVO DIFTEROIDE 
o BACILO GRAM NEGATIVO 

o TRICHOMONAS VAGINALIS 
o GARDNERELLA VAGINALIS – ‘CLUE CELLS’ 

o BACILO GRAM NEGATIVO FUSIFORME 
o COCO GRAM POSITIVO 
o COCOBACILOS GRAM LÁBEIS 
o DIPLOCOCO GRAM NEGATIVO INTRACELULAR 
o OUTROS: ___________________________________ 

 
  

 
RESULTADOS: 

 

DIAGNÓSTICO: 

o FLORA TIPO I 
o FLORA TIPO II 
o FLORA TIPO III 

o CANDIDÍASE 
o TRICOMONÍASE 
o VAGINOSE BACTERIANA 

 o VAGINOSE CITOLÍTICA 
 o OUTROS: ___________________________________ 

 
 

 

5. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS E RESOLUÇÃO DO PARTO 

 

DATA DA INTERNAÇÃO: ____ / ____ / ____     DATA DO PARTO: ____ / ____ / ____ 

IG NO MOMENTO DO PARTO:  ______ SEM ______ DIAS POR DUM / USG DE ______ TRIMESTRE 

 

 
TIPO DE PARTO: 

 
TIPO DE GRAVIDEZ: 

o PSE 
o PSE + E 

          
ÚNICA             DUPLA          TRIPLA OU MAIS        IGNORADO 

o PSE + RL  
o CESÁREA   INDIC: __________________________ CONDIÇÕES DO RN AO NASCER: 

 
o CESÁREA + LT   INDIC: ______________________ APGAR ________ / ________       PESO: ______________ g 

 
CAPURRO: ___________ SEMANAS ____________ DIAS 
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ANEXO 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 


