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Os pensadores e escritores que versaram sobre o assunto têm sido 

predominantemente homens, e o máximo que podem fazer é pôr em acção a 

sua capacidade de observação, indagação e interpretar os resultados, 

cotejando-os com as próprias experiências. É lamentável que as mulheres 

tenham reflectido e escrito tão pouco em seu próprio interesse e tenham 

aceitado de forma tão submissa o papel passivo que os homens na civilização 

ocidental imprimiram aos interesses sexuais femininos. 

 

Helena Wright, 1953. 
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RESUMO 
 



O presente estudo tem como principal objectivo avaliar a influência do parto no 

funcionamento sexual feminino aos seis meses pós-parto. Utilizou-se uma 

metodologia quantitativa, com estudo exploratório - descritivo, transversal e 

correlacional. Usou-se como instrumento de colheita de dados um questionário 

sócio-demográfico, escala “Female Sexual Function Índex” (FSFI) de Rosen et 

al (2002). Foram excluídas todas as mulheres com valores superiores a 13 da 

Escala de Depressão Pós-parto de Edinburgo, com doença crónica e a tomar 

anti-depresssivos no total de 14 mulheres. A amostra de conveniência incluiu 

as mulheres primíparas do Serviço de Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora 

do Rosário- Barreiro no ano 2005, no total de 84 indivíduos. Foram divididas 

nos grupos cesariana e via vaginal, este último dividido nas categorias de 

eutócico com episiotomia e lacerações espontâneas, eutócico com períneo 

intacto e parto instrumental. Os resultados evidenciaram que a média de idades 

foi de 27 anos. Verificou-se que 60% dos partos foram cesarianas e 40% foram 

do tipo vaginal. Relativamente aos partos por via vaginal, 53,8% foram 

eutócicos com episiotomia com lacerações espontâneas e 43,6% partos 

instrumentais, respectivamente. O tempo médio de reinício da actividade 

sexual foi às 8 semanas. Concluiu-se que não ocorreram diferenças 

significativas nos valores de FSFI nas mulheres com parto por via vaginal ou 

cesariana. Relativamente ao parto por via vaginal nas diferentes categorias, 

não se encontraram diferenças nos valores de FSFI; no entanto, as mulheres 

que tiveram partos por cesariana têm sempre valores médios superiores de 

FSFI e relativamente às mulheres que tiveram partos por via vaginal. 

Encontram-se associação positiva com valores de FSFI mais elevados entre as 

mulheres que com iniciativa sexual, as que predominantemente deixam a 

iniciativa sexual ao companheiro, mas também a tomam por vezes e as 

mulheres que partilham a iniciativa sexual com o companheiro, do que as 

mulheres sem iniciativa sexual. 

Palavras chave : Funcionamento sexual feminino, sexualidade, pós-parto, parto 

vaginal, parto por cesariana 

ABSTRACT 

 

The main aim of this study is to assess the influence of birth on the female 

sexual functioning six months after birth. A quantitative methodology was used 



as an exploratory study – descriptive, transversal and correlational. A socio-

demographic questionnaire was used to collect data, Rosen’s et all (2002) scale 

“Female sexual Function Index” (FSFI). From a total of 14 women, all those 

assessed above 13 on the Edinburgh scale of depression after birth were 

excluded and also those with chronic disease and those on anti-depressive 

medication. By convenience this sample includes female primiparous from 

Obstetrics Service at Hospital Nossa Senhora do Rosário – Barreiro, during 

2005, including 84 individuals. They were divided into the following groups: 

Cesarian and vaginal birth. This last one was divided into the categories vaginal 

delivery with episiotomy and spontaneous lacerations, vaginal delivery with 

intact perineum and instrumental birth. The results showed that the average age 

was 27. 60% were cesareans, 40% were vaginal type births. In what vaginal 

births are concerned, 53,8% were vaginal delivery with episiotomy with 

spontaneous lacerations and 43,6% were instrumental births, respectively. The 

average time to restart sexual activity was about 8 weeks. We concluded that 

there wasn’t a significant difference in FSFI values in women with vaginal birth 

or cesarean. As far as vaginal birth is concerned and considering the different 

categories there was no difference in FSFI values. However, women with 

cesareans always have FSFI average values higher when compared with 

women with vaginal birth. There is to be found a positive association with higher 

FSFI values among women with sexual initiative than with those who usually 

leave this (initiative) to their partner but who, sometimes, take it too. And 

women who show sexual initiative with their partners than women with no 

sexual initiative. 

 

Key Words: Female sexual functioning; postpartum sexuality; vaginal delivery  

and cesarean. 

 
 
 
ÍNDICE 



  

Frase i 
Agradecimentos ii 
Resumos iii 
Indíce v 
INTRODUÇÃO 1 
CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA 7 
1 SEXUALIDADE MATERNA: SER MÃE E SER TAMBÉM UMA 

MULHER SEXUADA 
 

7 

    1.2 Tipos de parto 11 
    1.2 Factores que interferem na sexualidade pós-parto 16 
        1.2.1 Factores físicos 17 
        1.2.2 Factores psicológicos 23 
        1.2.3 Outros 26 
    1.3 Sexualidade no pós-parto 28 
    1.4 Informação/aconselhamento depois do nascimento 29 
2 FUNÇÃO SEXUAL FEMININA 35 
    2.1 Ciclo de resposta sexual tradicional 35 
        2.1.1 A inclusão da subjectividade feminina 38 
    2.2 Funcionamento sexual feminino 41 
        2.2.1 Desejo e excitação sexual 42 
        2.2.2 Orgasmo: querer e poder 45 
    2.3 Disfunções Sexuais Femininas 47 
        2.3.1 DSM-IV-TR 48 



        2.3.2 II Encontro Internacional para Consensos relativos às 
Distúrbios Sexuais 49 

    2.4 Factores de risco para as disfunções sexuais femininas (DSF) 
 

50 

CAPÍTULO II – METODOLOGIA 52 
1 TIPO DE ESTUDO 53 
2 OBJECTIVOS DO ESTUDO 55 
    2.1 Objectivo Primário 55 
    2.2 Objectivos secundários 55 
3 HIPÓTESES 56 
4 VARIÁVEIS 57 
5 PARTICIPANTES 60 
6 INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS 61 
7 PRÉ-TESTE 68 
8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 
69 

CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 
71 

1 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 71 
2 COMPORTAMENTOS SEXUAIS E DE SAÚDE 75 
3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 81 
    3.1. Hipótese 1 – Os diferentes tipos de parto (cesariana, parto por via 

vaginal) geram diferenças significativas no funcionamento sexual 
da mulher nas componentes de interesse sexual/ desejo, 
excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, dor 
sexual. 

 

83 

    3.2 Hipótese 2 – Os diferentes tipos de parto (eutócico com períneo 
intacto, eutócico com episiotomia/ lacerações espontâneas, parto 
instrumental) geram diferenças significativas no funcionamento 
sexual da mulher nas componentes de interesse sexual/ desejo, 
excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, dor 
sexual 

 

85 



    3.3. Hipótese 3 – As variáveis independentes (idade, prática religiosa 
e habilitações literárias) estão associadas a diferenças 
significativas no funcionamento sexual feminino nas componentes 
de interesse sexual/ desejo, excitação sexual, lubrificação, 
orgasmo, satisfação sexual, dor sexual, no sexto mês pós-parto. 

 

87 

        H3.a . O funcionamento sexual feminino nas componentes de 
interesse sexual/ desejo, excitação sexual, lubrificação, 
orgasmo, satisfação sexual, dor sexual é mais elevado em 
escalões etários inferiores, no sexto mês pós-parto. 

 

87 

        H3.b. O funcionamento sexual feminino nas componentes de 
interesse sexual/desejo, excitação sexual, lubrificação, 
orgasmo, satisfação sexual, dor sexual, no sexto mês pós-
parto, é mais elevado nas mulheres sem prática religiosa do 
que nas mulheres praticantes. 

 

89 

        H3.c. O funcionamento sexual feminino nas componentes de 
interesse sexual/ desejo, excitação sexual, lubrificação, 
orgasmo, satisfação sexual, dor sexual, é mais elevado nas 
mulheres com mais habilitações literárias, no sexto mês pós-
parto. 

91 

   3.4. Hipótese 4 – As variáveis independentes (necessidade de ajuda 
para esclarecer dúvidas ou resolver problemas, complicações pós-
parto, iniciativa da actividade sexual) estão associadas a 
diferenças significativas na FSFI nas componentes de interesse 
sexual/ desejo, excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação 
sexual, dor sexual, no sexto mês pós-parto 

 

93 

        H4.a. O FSFI nas componentes de interesse sexual/ desejo, 
excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, 
dor sexual é mais elevado nas mulheres com iniciativa para 
a actividade sexual, no sexto mês pós-parto. 

 

94 

        H4.b. O FSFI nas componentes de interesse sexual/desejo, 
excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, 
dor sexual é mais elevado nas mulheres sem complicações 
pós-parto do que nas mulheres com complicações pós-
parto. 

 

98 

        H4.c. O FSFI nas componentes de interesse sexual/desejo, 
excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, 
dor sexual é mais elevado nas mulheres que procuraram 
ajuda para esclarecer dúvidas ou problemas do que nas 
mulheres que não recorreram a ninguém. 

 

99 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 103 



5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 110 
CAPÍTULO IV. CONCLUSÕES 112 
CAPÍTULO V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 115 
CAPÍTULO VI. ANEXOS 126 



LISTA DE GRÁFICOS 
 

GRÁFICO 1 – CICLO DA RESPOSTA SEXUAL FEMININA  39 

GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO POR ESCALÃO ETÁRIO 72 

GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL  72 

GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO POR HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 73 

GRÁFICO 5 – TIPO DE PARTO 74 
 


