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INTRODUÇÃO 
 
 
Esta dissertação surge da primeira edição do Mestrado em Sexualidade Humana, na 

Faculdade de Medicina de Lisboa, sob a orientação do Professor Doutor Luís Mendes 

da Graça e resulta de uma análise reflexiva sobre a sexualidade no pós-parto. 

 

Por pós-parto entendemos o período de tempo que decorre entre o nascimento e o fim 

do primeiro semestre pós-natal. Na incapacidade de encontrar uma definição de pós-

parto, e porque alguns autores referem o período pós-parto aos seis meses, por 

conveniência optámos por este limite de tempo1, diferente de puerpério,a que decorre 

desde o nascimento até cerca de seis semanas pós-parto. Neste trabalho de 

investigação, excluímos o período do puerpério pelas especificidades do estudo 

relativas à sexualidade.  

 

O parto vaginal pode ser denominado de eutócico, parto natural, ou distócico, se 

necessitar de ajuda instrumental, nomeadamente a ventosa ou fórceps2. 

 

Nem sempre é possível o parto por via vaginal, podendo ocorrer cesariana, isto é, o 

acto operatório executado com a finalidade de retirar o feto da cavidade uterina, pela 

via abdominal2. 

 

                                                   
a É o período de tempo que decorre desde a expulsão da placenta até que os órgãos reprodutores da 
mulher retomem as características anteriores às da gravidez (Lowdermilk, Perry e Bobak, 2002).  
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Kamina e Chansigaud3 defendem que parto por via vaginal ou cesariana desenvolve 

alterações na dinâmica dos órgãos e no tónus dos músculos do períneo.  

 

A maioria dos estudos avalia os efeitos do parto na função sexual focando os aspectos 

físicos, nomeadamente a episiotomiab e as suas conclusões são contraditórias4,5. No 

entanto, alguns estudos indicam que não há diferenças a curto prazo entre as mulheres 

com parto vaginal ou parto por cesariana6,7. A longo prazo não foram encontrados 

estudos que comparem a função sexual entre estes dois tipos de parto. 

 

Constata-se que existe um aumento da incidência de cesariana electiva suportada pela 

crença de que esta protege a função sexual. Num trabalho de Wang et al 8, verificou-se 

que 28,57% das mulheres acreditava que a vagina não alargava após uma cesariana, 

contrariamente ao parto vaginal. Por outro lado, Barret et al9 indica que as mulheres 

tinham em consideração o impacto dos diferentes tipos de parto na qualidade da função 

sexual depois do nascimento.  

 

A sexualidade neste período é uma área em desenvolvimento, constituindo um campo 

importante nas intervenções de enfermagem, onde a existência de estudos poderá ser 

uma mais-valia para a evolução da mesma e, ainda, servir de apreciação a outros 

                                                   
b A episiotomia é a incisão perineal feita durante o período expulsivo. É uma técnica cirúrgica obstétrica 
muito utilizada que beneficia a saída do feto, previne lacerações vaginais espontâneas e as suas 
sequelas podendo proteger o recém-nascido de hemorragias intracranianas ou de asfixia pós-parto. 
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profissionais de saúde que poderão usufruir do conhecimento obtido no presente 

trabalho de investigação.  

 

Como profissionais de saúde, confrontamo-nos diariamente com dúvidas, angústias e 

receios, aos quais, nem sempre, somos capazes de dar resposta. Entre estes, 

podemos relatar os seguintes: 

 

Precisava de falar com alguém que não fosse o meu marido. Sabe, quando tenho 

relações sexuais, parece que a minha vagina está mais larga… até entra ar. 

 

 Às vezes penso que o meu marido não gosta de fazer amor comigo, agora parece que 

a vagina já não aperta como antes.  

 

Ninguém pensa em mim, agora é tudo para o bebé. Ele já não me liga como antes. 

Tudo muda… 

 

Tão depressa não penso nisso… 

 

O confronto com estes comentários, todos eles provenientes de mulheres no pós-parto, 

indiciou, desde logo, a nossa ignorância sobre as especificidades no aconselhamento 

sexual. Reconhecemos, ainda, estar perante uma área que, em Portugal, representa 

uma vazio considerável, quer de avaliação, quer de intervenções por parte da 

enfermagem. 
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Entre outras linhas orientadoras, as intervenções de enfermagem caracterizam-se por: 

orientar, supervisionar e transmitir informação que vise a mudança de comportamentos 

para a adopção de estilos de vida saudáveis ou recuperação da saúde10. Depreende-se 

que o enfermeiro tem um papel importante na recuperação da sexualidade pós-parto. 

 

Parece-nos também pertinente, e de acordo com a problemática da investigação “ 

Sexualidade pós-parto”, reflectir sobre o significado actual de ser mulher neste período. 

 

Subsistem, ainda, valores morais deram origem a uma série de crenças e mitos que 

conduzem a falsos conceitos nos homens e mulheres, os quais determinam atitudes e 

comportamentos característicos face à sexualidade. Estes valores têm sido 

culturalmente incutidos e ainda estão presentes nos países ocidentais, com predomínio 

da moralidade judaico-cristã11. Urge, assim, descodificar estas crenças erróneas, mitos 

e falsos conceitos, uma vez que é do conhecimento geral que deterioram na vivência de 

uma sexualidade feliz e harmoniosa.  

 

Espera-se que através do estudo “ A influência do parto no funcionamento sexual 

feminino – um estudo piloto” se possa contribuir para a identificação de variáveis 

influentes no funcionamento sexual feminino. 

 

Em termos gerais, pretende-se avaliar a influência do parto no funcionamento sexual 

feminino. 
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Adicionalmente, pretende-se, ainda:   

 

● Avaliar o funcionamento sexual feminino no pós-parto tendo em conta o interesse 

sexual/desejo, excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual e dor sexual; 

● Relacionar variáveis demográficas (idade, crença religiosa, habilitações literárias) com 

o funcionamento sexual feminino no pós-parto; 

● Identificar diferenças no funcionamento sexual feminino nas componentes de 

interesse sexual/desejo, excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, dor 

sexual, tendo em conta os diferentes tipos de parto; 

● Caracterizar os comportamentos sexuais no período pós-parto; 

● Caracterizar os comportamentos de saúde no pós-parto. 

 

Para conseguirmos atingir tais objectivos, utilizar-se-á uma metodologia quantitativa, 

com um tipo de estudo exploratório - descritivo, transversal e correlacional. 

 

Os questionários serão os instrumentos de colheita de dados a utilizar, abordados mais 

tarde na metodologia. Estes serão aplicados no domicílio das inquiridas, segundo o seu 

consentimento. Farão parte da amostra, as mulheres primíparas que pariram no serviço 

de Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora do Rosário E-P-E no ano de 2005, ao sexto 

mês pós-parto. 

 

Serve o presente trabalho teórico para dar a conhecer todo o trabalho de investigação 

realizado, constituindo-se da seguinte forma:  
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O capítulo I, relativo ao quadro conceptual ou enquadramento teórico, em que serão 

abordados todos os conceitos do fenómeno em estudo. O capítulo II referente à 

metodologia de investigação. O capítulo III dedicado à análise e discussão dos 

resultados obtidos através da aplicação do questionário à amostra, onde serão 

discutidos e analisados todos os resultados à luz dos objectivos definidos para o 

estudo, bem como das hipóteses previamente formuladas. Segue-se o capítulo V, onde 

se focarão as conclusões, onde serão apontadas, também, as limitações e sugestões 

do estudo. Para culminar, os capítulos VI e VII onde se evidenciam as referências 

bibliográficas e anexos, respectivamente. 

 

Há, ainda, a referir que, ao longo do texto são descritos em notas de rodapé, outros 

conceitos que foram considerados necessários para a leitura e interpretação do mesmo. 
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CAPÍTULO I. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1 SEXUALIDADE MATERNA: SER MÃE E SER TAMBÉM UMA MULHER SEXUADA 

 
 
Na Antiguidade, Aristóteles acreditava que a reprodução fazia parte de um dos instintos 

primordiais que levavam o homem e a mulher a associar-se mutuamente, considerando 

a formação de casais com vista à reprodução uma inclinação inerente à espécie 

humana. Hierarquiza a relação entre os géneros, de modo que o homem domina e a 

mulher é dominada. Segundo ele, a mulher tinha vontade fraca e, por isso, era incapaz 

de se tornar independente. O seu lugar de destino seria a tranquilidade do lar, onde sua 

função seria a educação dos filhos e a administração doméstica12. 

 

 Segundo a Bíblia, a culpa oriunda do pecado cometido por Adão e Eva foi transmitida 

como herança para toda a humanidade. Deus tinha destinado a procriação aos seus 

primeiros semelhantes, contudo, de uma forma mecânica, sem prazer e sem pecado. O 

sexo era a causa do pecado original, por isso a humanidade herdou esta natureza 

intratável do instinto carnal, como também a vergonha consequente do coito. A 

maternidade foi o castigo dado ao pecado de Eva: “Darás à luz com dor”. Em Timóteo 

pode ler-se: “não permito que nenhuma mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre 

o homem”. Ela deve guardar silêncio porque Adão foi criado primeiro e depois surgiu 

Eva. Adão não foi seduzido, Eva foi seduzida, transformando-se em transgressora13.  
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Os séculos XIV a XVIII foram quatro séculos marcados pela perseguição às mulheres. 

Estas eram acusadas de adultério, quando casadas, e de atraírem o demónio para com 

elas copular13. 

 

Na segunda metade do século XVIII, descobriu-se que a mulher era fértil e participava 

na fecundação com contribuição igual à do homem. No entanto, prosseguiu a sua 

antiga função dentro do matrimónio: o de reprodutora. Fora do matrimónio, a nova 

descoberta não lhe rendeu melhoria, sendo somente aquela que dá prazer, a amante, a 

concubina, a cortesã e a mulher paga. O elogio da maternidade foi acompanhado de 

uma tradição obscurantista. O parto era um tema tabu e a mulher grávida ignorava o 

que lhe ia acontecer. As mulheres casadas não deveriam ouvir falar das suas funções 

genitais14. Paradoxalmente, a maternidade era, ao mesmo tempo, idealizada e motivo 

de vergonha. O sexo no matrimónio continuava unicamente procriativo. 

 

No final do século XIX, o mundo começou a reagir com indícios de um novo tempo. A 

origem do homem tinha uma nova interpretação: era o evolucionismo de Charles 

Darwin, concebendo o divórcio definitivo entre a sexualidade e a reprodução; além de a 

distinguir da procriação, separa-a do pecado e um conceito novo surge, vinculando-a ao 

prazer13. 

 

 Sigmund Freud aparece no meio deste cenário de transformação de conceitos sobre o 

homem e a sociedade. A inovação freudiana reside na forma de explicar o sentimento 

do amor como algo regido por memórias que se encontram além do alcance da própria 
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consciência. Freud enfatizou o prazer com ou sem intenção de procriar e ainda acusou 

a ideia de pecado como causador de muitas doenças e distúrbios no ser humano. Criou 

a psicanálise, fundamentada na psicologia, para questionar toda a carga cultural 

negativa sobreposta às uniões sexuais15.  

 

Com a invenção da pílula, no início dos anos 60 do século XX, emerge assim um novo 

método, não dispendioso e de elevada segurança, que se torna um poderoso contributo 

para as mulheres e os casais dissociarem as funções reprodutivas, impostas 

socialmente, das funções aprazíveis da sexualidade. A liberdade de cada casal 

determinar o número de filhos que deseja, a possibilidade da mulher poder controlar a 

sua própria fecundidade e a oportunidade de o casal desfrutar do prazer da sexualidade 

sem risco de uma gravidez não desejada são, hoje em dia, direitos fundamentais do ser 

humano, reconhecidos internacionalmente e integrados na Lei dos mais variados 

países16. Em Portugal, as garantias do direito à saúde reprodutiva e à promoção da 

saúde sexual foram reforçadas pela Lei nº 120/99, de 11 de Agosto17. 

 

É consensual que a gravidez e o período pós-parto constitui uma das fases de grandes 

mudanças na mulher. De acordo com Ballone18, com o nascimento do primeiro filho, o 

casal muda a condição de família, acrescentando um terceiro elemento na composição 

da díade conjugal, o que, naturalmente, gera impactos profundos. Surge a necessidade 

de novas adaptações e ajustamento, tanto no sentido pessoal quanto no interpessoal. 
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Geraram-se, assim, muitos tabus na sexualidade humana.A gestação é um dos 

períodos de maior dificuldade de abordagem, principalmente devido à repressão e à 

negação da existência da sexualidade neste período da vida do casal. Os tabus e as 

sanções relativos a este tema talvez sejam somente comparáveis àqueles que 

relacionam a sexualidade ao fluxo menstrual. Muitos deles tentam basear-se em 

fundamentos biológicos, quando, na realidade, se apoiam em fontes que vão da 

especulação a preconceitos extremos, restritos à experiência pessoal de cada um19. 

 

Também se considera importante, para a compreensão do fenómeno“ sexualidade pós-

parto”, o adiamento da reprodução biológica20, apelidada a difusão gerações e 

prolongamento da vida. Estes dois aspectos interligados promovem mudanças na 

família, no casamento e na sexualidade. Hoje em dia, já não se considera a vida num 

plano linear, no qual há idades certas para casar, para criar e ter filhos ou para iniciar a 

vida sexual. Actualmente, já não se considera uma mulher de trinta anos “solteirona” e 

uma mulher de cinquenta uma “avó”. Esse plano em que os estágios da vida tinham um 

começo, um meio e um fim, foi mantido pelo vigor de uma tradição20. Mas essa tradição 

há muito tempo que vem passando por mudanças. 

 

Na época actual, os ideais do amor romântico tendem a fragmentar-se sob a pressão 

da emancipação e da autonomia sexual feminina21. A ideia do “para sempre” e do 

“único amor” é substituída pela busca de relacionamentos especiais e da realização 

sexual. A busca do prazer toma a forma de busca da verdade, substituindo a busca da 

felicidade do século XIX21. 
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Embora a concepção de sexualidade actual seja mais abrangente, a sexualidade 

depois do parto é fortemente influenciada pelos aspectos focados anteriormente. As 

múltiplas facetas que assume, neste período, enquanto conjunto de acções, 

comportamentos, emoções, sentimentos e valores, variam de pessoa para pessoa, quer 

social quer culturalmente.  

 

A sexualidade materna, numa sociedade conservadora como a nossa, é um assunto 

que muitas vezes é evitado pelos pacientes e pelos profissionais de saúde. Iniciam-se, 

assim, muitos problemas sexuais e experiências negativas durante a gravidez e depois 

do parto, que se tornam difíceis de tratar22. 

    

As relações amorosas e conjugais, analisadas nas diferentes épocas, apontam para a 

ideia de que o ser humano sempre buscou meios para “organizar” os relacionamentos 

afectivos e sexuais, ora com explicações pautadas na natureza, ora na afirmação da 

vontade de Deus, ora na razão pura do homem. Na sociedade contemporânea, estas 

três formas aparecem, quer separadas, quer interligadas, para justificar ou condenar os 

relacionamentos sexuais humanos. A sexualidade encerra o mistério da vida humana, 

pois, a partir dela, surge a vida, e é em função dela que a vida continua após a morte. 

 

1.1 Tipos de parto 

 

O tipo de parto depende da evolução do trabalho de parto, entendido pelo conjunto de 

fenómenos fisiológicos que, uma vez postos em marcha, conduzem à dilatação do colo 
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uterino, à progressão do feto através do canal de partoc e à sua expulsão para o 

exterior2.  

 

Convencionou-se dividir o trabalho de parto em três estádios: o primeiro estádio 

(dilatação) decorre desde o início das contracções uterinas regulares e termina na 

dilatação completa do colo; o segundo estádio (período expulsivo) começa na dilatação 

completa e termina com a expulsão do feto; o terceiro estádio (dequitadura) decorre 

desde a expulsão fetal até à expulsão da placenta e das membranas fetais2. 

 

O parto vaginal pode ser denominado de eutócico, parto natural, ou distócico, se 

necessitar de ajuda instrumental, nomeadamente a ventosa ou fórceps2. 

 

Num parto por “via vaginal”, a pressão exercida pela apresentaçãod durante a descida 

do canal de parto e a “ expulsão” do feto, provoca traumatismo da região perineal, 

muitas vezes agravado pela episiotomia ou por lacerações espontâneas do períneo23. A 

episiotomia ajuda a prevenir lacerações que são, muitas vezes, difíceis de reparar e 

que podem resultar em feridas mal cicatrizadas24. 

 

A episiotomia é efectuada no períneo posterior, isto é, na zona entre o intróito vaginal e 

o ânus. Qualquer que seja a orientação da episiotomia, a incisão deve ser sempre 

iniciada ao nível da fúrcula. A episiotomia médio-lateral é feita segundo um ângulo de 

                                                   
c Canal de parto: é formado pela cavidade do útero e da vagina através dos quais passa o feto aquando 
do nascimento (Afonso, 2002). 
d O termo apresentação refere-se à primeira parte do feto a observar-se durante o nascimento. As 
principais apresentações são: cefálica e pélvica.  
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cerca de 45º relativamente à linha mediana, estando envolvidas as seguintes 

estruturas: fúrcula, mucosa e submucosa da vagina, fibras dos músculos transversos do 

períneo e dos músculos pubo-coccígeos; por vezes são também incluídos fibras do 

músculo bulbo-cavernoso.  

 

Durante o trabalho de parto, podem também surgir lacerações do períneo que podem 

estar associadas à episiotomia ou ocorrer espontaneamente, sendo classificadas em 

quatro graus, de acordo com as estruturas envolvidas25.  

a) 1º grau - fúrcula, pele do períneo e mucosa vaginal; 

b) 2º grau – as estruturas do 1º grau, mais fáscia e músculos do diafragma 

urogenital; 

c) 3º grau – idem, mais o esfíncter rectal; 

d) 4º grau – idem, mais a mucosa rectal. 

 

Segundo Graça26, as indicações para o parto instrumental (fórceps e ventosa) são 

essencialmente as mesmas, podendo ser maternas ou fetais, e incluem um período 

expulsivo prolongadoe, a necessidade de abreviar o período expulsivo e a suspeita de 

sofrimento fetal. 

 

No que concerne ao parto instrumental por fórceps, as principais complicações 

maternas são as lacerações do canal de parto, pelo que é aconselhável que, depois de 

                                                   
e A definição de período expulsivo prolongado varia segundo as instituições, sendo clássico considerar o segundo estádio 
anormalmente demorado quando excede duas horas nas nulíparas e uma hora nas multíparas (Graça, Medicina Materno-Fetal, 
2005) 
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uma aplicação de fórceps e após a dequitadura, se proceda à revisão das paredes 

vaginais e do colo. A episiotomia contribui para dar espaço adicional para a extracção 

fetal com o fórceps e para diminuir o risco de lacerações graves das partes moles 

maternas26. 

 

Relativamente à ventosa obstétrica, esta representa a mais recente etapa técnica 

destinada a assistir instrumentalmente o parto. Graça27 refere que esta técnica se 

baseia numa força externa de tracção, aplicada através de vácuo, ao escalpe fetal. Esta 

tracção adiciona-se às forças conjugadas das contracções uterinas e dos esforços 

expulsivos da parturiente, facilitando a passagem do feto através do canal de parto. As 

principais complicações da ventosa dizem, essencialmente, respeito ao feto (cefalo-

hematoma). Se não houver interposição de tecidos maternos entre a ventosa e a 

apresentação, as complicações maternas são mínimas. 

 

Nem sempre é possível o parto por via vaginal, podendo ocorrer cesariana, isto é, o 

acto operatório executado com a finalidade de retirar o feto da cavidade uterina, pela 

via abdominal2. 

 

São diversas as indicações, quer maternas, quer fetais, para a cesariana, estando 

incluídas todas as situações que impossibilitam ou contra-indicam o parto vaginal. De 

acordo com Graça28, deve dar-se, sempre que possível, à parturiente a verdadeira 

oportunidade de ter o seu filho pela via natural. 
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A operação por cesariana está estandardizada, apesar de poderem ocorrer pequenas 

variações relacionadas com as preferências individuais dos obstetras. Estes podem 

optar pela cesariana segmentar transversal, cesariana clássica e, ainda, pela cesariana 

segmentar vertical28.  

 

A cesariana electiva tem sido muito discutida pelos media e defendida por celebridades 

como Britney Spears, Victoria Beckham e Madonna que optaram por esta intervenção 

cirúrgica no nascimento dos seus filhos.  

 

A cesariana, historicamente, cresceu com o aparecimento e progresso da terapêutica 

anti-microbiana, da transfusão de sangue e das técnicas anestésicas, condições que 

propiciaram menor risco e maior segurança materna. Acresce a estes factos uma maior 

preocupação e maior valorização da qualidade de vida e da componente sexual29. 

 

Nasceu, assim, a crença de que a cesariana protege a função sexual. Esta crença é 

suportada pelos prestadores de cuidados obstétricos que dão a oportunidade à mulher 

de escolher o tipo de parto e fundamenta-se na ideia de que a cesariana electiva é 

preferível ao parto natural, com menos efeitos na função sexual materna30. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que não há justificação para uma 

percentagem de cesarianas superior a 15% em qualquer região do mundo31, no 

entanto, este objectivo é inteiramente datado. 
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Nas últimas décadas, tem havido um aumento da incidência de cesarianas, de acordo 

com o National Health Science Maternity Statistics. Em Inglaterra, em 2003/2004, 10% 

dos nascimentos foram por cesariana electiva, sendo que, no total de 23% dos partos 

foram por cesariana32. Num recente estudo33, numa amostra de quinhentas primíparas 

ao sexto mês pós-parto, constata-se que 50% das mulheres inquiridas tiveram partos 

naturais, 25 % tiveram parto assistido por fórceps ou ventosa e 25% por cesariana. 

 

1.2 Factores que interferem na sexualidade pós-parto 

 

 

A sexualidade feminina é um fenómeno complexo, com determinantes multifactoriais, 

podendo a actividade sexual ser desencadeada por motivações não necessariamente 

sexuais, envolvendo factores psicológicos, socioculturais e relacionais34.  

 

Assim, neste capítulo, apresentar-se-ão alguns factores que interferem com a 

sexualidade materna, tais como os factores físicos, psicológicos e outros com carácter 

mais subjectivo, tais como os socioculturais e relacionais. A falta de bem-estar 

emocional e os sentimentos emocionalmente negativos durante o relacionamento 

sexual são os factores mais determinantes do mal-estar sexual da resposta sexual 

feminina, devido ao forte pendor destes nos comportamentos e atitudes das mulheres35. 

Os problemas sexuais estão muitas vezes associados a diferentes áreas (o que 

confirma o seu carácter multifactorial), tais como a actividade social, o estado 

psicológico e a doença física. Por conseguinte, Basson reforça esta ideia34.  
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Nem sempre é possível determinar claramente o factor causal, as dificuldades físicas 

podem aparecer no reatamento das relações sexuais pós-parto, sem causa orgânica 

aparente pelo que a subjectividade é um aspecto a considerar.  

1.2.1 Factores físicos 

Pavimento pélvico 

A passagem do feto pela vagina durante o parto natural, mesmo num períneo intacto, 

pode levar a impactos pélvico-perineais na mulher36. 

 

A manutenção da anatomia pélvico-perineal da mulher depende de três sistemas 

sinérgicos: um sistema de suspensão constituído por ligamentos, um sistema coesivo 

composto de fáscia, tecido conjuntivo localizado entre as diferentes vísceras, e um 

sistema muscular constituído essencialmente pelos músculos elevadores do ânus. O 

parto altera o equilíbrio delicado desses três mecanismos: estiramento das estruturas 

ligamentares, lesões ao nível das fáscias, desenvolvendo alterações na dinâmica dos 

órgãos e no tónus dos músculos do períneo3. 

 

No momento do parto, os músculos localizados na região anal alargam-se com a 

distensão que ultrapassa os nove centímetros em vez dos quatro a cinco centímetros 

habituais. Esta distensão é acompanhada de um alongamento obrigatório (e, por vezes, 

de uma lesão muscular), das fáscias elevadoras e das fáscias construtoras. A 

tonicidade perineal encontra-se alterada devido a uma distensão excessiva e a um 

relaxamento das fibras musculares perineais, podendo provocar uma perda de 
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sensibilidade local37. Qualquer alteração no tónus dos músculos que formam o 

pavimento pélvico, em especial os músculos elevadores do ânus e os músculos 

perineais, podem vir a ser causa de vaginismo ou anorgasmia durante o coito38.  

 

Segundo Leroy, especialista em reeducação perineal, nem sempre há recuperação a 

100% da tonicidade muscular da zona pélvica39. Apesar de a cesariana não representar 

baixo risco, a gravidez pode ser a responsável pela desolidarização das fáscias, devido 

ao efeito do peso e volume uterino37. 

 

A passagem do feto provoca estiramento da face anterior da vagina, local da fáscia de 

Halban, podendo ser responsável por anorgasmia secundária ou dificuldade em obter 

orgasmo37. Apesar da sua participação no orgasmo, não nos podemos esquecer que 

seria ilusório imaginar que chega ter “um períneo tónico” para a mulher atingir um 

orgasmo39. 

  

As lesões internas da vagina são, regra geral, superficiais e cicatrizam rapidamente, no 

entanto, pode haver rasgaduras dos pequenos e grandes lábios que, apesar de 

dolorosas, também cicatrizam depressa devido à boa vascularização local. Nas lesões 

perineais evidentes são visíveis rasgaduras mais ou menos graves, ou não evidentes 

com destruição do núcleo central do períneo, mesmo com conservação da integridade 

cutânea. Isto explica o porquê da ausência de correlação evidente entre traumatismo 

aparente e sequelas funcionais37. 
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São necessárias cerca de três a seis semanas para que todos os tecidos afectados 

durante o trabalho de parto cicatrizem, nomeadamente a episiotomia e as lacerações 

que tenham ocorrido na vagina e/ou no períneo40. Outros autores referem que, por volta 

da terceira semana, a sutura perineal está cicatrizada e assintomática41. 

 

A problemática sexual do pós-parto ultrapassa as fronteiras da mecânica e da cirurgia 

obstétrica42. 

 

Hormonas.  

A gravidez, o parto e o período pós-parto provocam variações hormonais profundas 

comparáveis à adolescência e à menopausa, embora num período de tempo mais 

curto, portanto mais agudo37.  

 

A regulação hormonal é feita através de um sistema de “feedback” muito bem afinado. 

O hipotálamo é o centro de comando global que envia uma hormona de libertação 

(GnRH ou hormona de libertação de gonadotrofinas) para a hipófise. Este é o sinal para 

a hipófise libertar duas hormonas: FSH (hormona folículo-estimulante) e LH (hormona 

luteinizante). Estas denominam-se gonadotrofinas, ou seja, hormonas que controlam a 

função das glândulas sexuais ou gónadas. Concentrações elevadas de estrogénios e 

progestagénios no sangue inibem a libertação de gonadotrofinas, enquanto que 

concentrações baixas de hormonas sexuais estimulam a hipófise para aumentar a sua 

produção de hormonas43. 
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Existe também, um conjunto dos mecanismos hormonais e neurais que estão 

envolvidos na fisiologia da lactação, designadamente os estrogénios, progesterona, 

cortisol, hormona lactogénea placentária, insulina e prolactina. Estas hormonas actuam 

concertadamente para a estimulação da lactação44. Depois do parto, os valores de 

estrogénio e progesterona diminuem de forma radical, paralelamente, os valores de 

prolactina aumentam37, 45. 

 

O defice de estrogénio e progesterona e o aumento de prolactina são factores de 

redução da resposta sexual na mulher no pós-parto, contribuindo para a insuficiente 

congestão e lubrificação vaginal37, 40, 45. Os estrogénios são responsáveis pela 

elasticidade e viscosidade da pele e da mucosa vaginal. O seu défice leva à 

dispareunia por secura vaginal e, consequentemente, a uma diminuição da libido a 

longo prazo46.  

 

 A prolactina tem um papel muito importante na excitação sexual pós-parto, sendo esta 

um factor de estimulação sexual9, 47. Os picos da prolactina podem actuar no 

hipotálamo, inibindo a secreção do GnRh43, 48. Na ausência dessa hormona, a secreção 

do leite não acontece; contudo, mesmo com níveis altos de prolactina durante o terceiro 

trimestre, a secreção do leite não ocorre senão depois do parto, devido ao efeito 

bloqueador dos níveis altos de estrogénios43. 

 

 A percentagem das mulheres que não amamentam e voltam a menstruar aumenta 

linearmente até à décima segunda semana, período em que setenta por cento terão 
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reiniciado a menstruação. Entre as mulheres que amamentam, a retoma da 

menstruação é mais tardia. Cerca de setenta por cento das mulheres terão menstruado 

em torno da trigésima sexta semana pós-parto43. A ovulação retorna aproximadamente 

trinta a sessenta dias após o parto; oitenta a noventa por cento, ovulam no primeiro 

ciclo. Na ausência da menstruação, cem por cento das mulheres permanecem 

anovulatórias três meses e, noventa e seis por cento, seis meses após o parto49. Nas 

mulheres que amamentam, a prolactina é responsável pela persistência da anovulção43, 

48. 

 

A retoma das funções do ovário, nomeadamente a ovulação, ocorre mais cedo nas 

mulheres que não amamentam44. Nestas mulheres, o retorno da função cíclica e 

ovulação normais surgem a partir do segundo mês pós-parto, com a primeira ovulação 

ocorrendo em média nove/dez semanas depois do parto43. A sensibilidade ao GnRh 

retorna gradualmente ao normal e a maioria das mulheres apresenta níveis séricos de 

LH e de FSH correspondentes aos da fase folicular na terceira ou quarta semana pós-

parto43. 

 

As queixas associadas às relações sexuais são mais comuns na mulher que amamenta 

ou no caso de existir um longo período entre o parto e a primeira relação sexual44. As 

mudanças hormonais associadas à amamentação provocam baixo nível de estrogénios. 

Para algumas mulheres, isso pode resultar em secura vaginal e relações sexuais 

desconfortáveis43. 
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As respostas fisiológicas ao coito e à amamentação são comuns, uma vez que incluem 

a erecção do mamilo, dilatação venosa mamária, aquecimento da mama e contracções 

uterinas43. As ejecções do leite (esguichando ou gotejando) podem ser causadas pela 

excitação sexual bem como pela amamentação. As carícias à mama e a estimulação do 

mamilo ocorrem na amamentação tal como nos preliminares do sexo19. 

 

Uma atitude positiva em relação à amamentação tem sido associada ao conforto na 

sexualidade. Do mesmo modo, sentimentos adversos à amamentação têm sido 

associados a uma aversão à nudez e à sexualidade. As mães que amamentam 

relataram, muitas vezes, a presença de excitação sexual durante a função. A excitação 

sexual, incluindo o orgasmo, associada à sucção do bebé também foi relatada por 

algumas mulheres19, 50, gerando, muitas vezes, culpa e ansiedade9. 

 

Sistema neuronal 

A revisão da literatura mostra que existe uma íntima relação entre os 

neurotransmissores e a sexualidade, sendo que os mecanismos neuronais estão 

envolvidos na fisiologia da sexualidade. Muitos autores51, 52, 53 relatam que a 

sexualidade começa no cérebro, uma vez que os estudos indicam que determinadas 

áreas cerebrais são activadas durante a resposta sexual. 

 

O sistema límbico é responsável pelas emoções e está directamente relacionado com a 

sexualidade. Nas pessoas que são sexualmente saudáveis, as imagens eróticas 

activam as regiões límbicas e paralímbicas, que se pensa serem importantes para a 
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motivação sexual, e áreas parietais (entre outras), que modulam respostas emocionais 

e motoras. Neste processo, existem, ainda, regiões inibidoras específicas que 

desactivam tais respostas54.  

 

Os órgãos sexuais do homem e da mulher são enervados pelo sistema nervoso 

simpático (D 10 a L2)f e parassimpático (S2 a S4). O plexo pélvico tem ligações com as 

vias sagradas (S2 a S4) através dos nervos pélvicos motores e sensitivos. Os neurónios 

motores lombo-sagrados recebem estímulos oriundos do Sistema Nervoso Central sob 

a forma de imagens mentais ou de estimulação sensorial não-táctil53 A actividade 

sexual com orgasmo leva à regulação da neurotransmissão central, resultando numa 

melhor função psicofisiológica 55. 

 

Os neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e a acetilcolina podem ter 

acção positiva ou negativa sobre a sexualidade, no que diz respeito à sua influência 

sobre a resposta sexual. Sabe-se, por exemplo, que a utilização de drogas que 

aumentem a disponibilidade da serotonina pode levar a alterações sexuais, como 

diminuição do desejo sexual e perturbações da excitação e orgasmo56. 

 

1.2.2 Factores psicológicos 

 
 Os factores físicos descritos anteriormente não são os únicos a valorizar na 

recuperação e harmonia sexual depois do parto. Também existem os factores 

psicológicos. O período pós-parto é considerado um período de elevado risco 
                                                   
f  Refere-se aos segmentos da medula espinhal  
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psicológico na vida da mulher. Nos primeiros seis meses após o parto, a incidência de 

alterações psicológicas é superior à de outros períodos da vida, nomeadamente a 

gravidez. O aparecimento destas alterações parece ser explicado por vários factores, 

tais como as alterações hormonais; o confronto com a perda do filho imaginário e a 

adaptação às particularidades do bebé real, as alterações das relações, os ritmos e as 

rotinas familiares e o assumir de novas responsabilidades57.  

 

Há a distinguir os distúrbios do humor, que incluem a melancolia da maternidade, o 

denominado baby blues, que se caracteriza por um distúrbio de labilidade transitória de 

humor e atinge cerca de 60% primíparas entre o terceiro e o quinto dia após o parto, 

porém geralmente tem remissão espontânea58. 

  

Algumas mulheres manifestam estados depressivos nos primeiros três meses após o 

parto. A sintomatologia pode ser disfarçada por uma dimensão ansiosa, irritabilidade e 

alguma agressividade até então não habituais59. O conflito entre o casal e a possível 

deterioração da sua relação após o parto poderão estar também associados à 

depressão, nesta fase57.  

 

A maioria das depressões ocorre durante o período pós-parto9. O nascimento tem 

repercussões em todo o sistema familiar que envolve a mulher, especialmente na 

interacção com o seu bebé. Na génese da depressão pós-parto tem importância 

significativa a ausência de factores de protecção materna, especialmente a ausência de 



 25 

suporte familiar, em particular do companheiro e de figuras femininas significativas 

(familiares ou amigas) e ainda a inexistência de ajuda prática efectiva60. 

  

A prevalência de depressão pós-parto no nosso país (entre os 2 e 5 meses) foi avaliada 

numa área urbana, tendo sido estimada em 13,11%61. A depressão ocorre com maior 

frequência nos primíparas60.  

 

 A este propósito, Figueiredo57 refere que, nos primeiros seis meses após o parto, as 

alterações psicológicas na mulher são superiores às de outros momentos da sua vida, 

sendo que as primíparas têm cerca de duas vezes mais probabilidades de 

desenvolverem perturbações psicológicas do que as multíparas. 

 

 A depressão constitui um importante preditivo da redução do desejo, satisfação sexual 

e frequência das relações sexuais no pós-parto62. Num estudo de Augusto et al61, o 

adiar das relações sexuais foi associado a problemas ou preocupações psicológicas da 

mulher.  

 

Nos Estados Unidos, está presente em pelo 10 a 20% das mulheres nos seis primeiros 

meses pós-parto, elevando-se esta taxa para 20% em mulheres com história de 

depressão pós-parto anterior63. Noutra pesquisa, com uma amostra de setenta e três 

mulheres entre dezasseis e quarenta anos, avaliadas no período de três e seis meses 

pós-parto segundo a escala da depressão pós-parto de Edinburgh (EDPS), verificou-se 

que 33% das mulheres dessa amostra apresentavam sintomatologia depressiva64. 
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A psicose pós-parto também pode ocorrer, no entanto, é considerada mais rara, 

afectando uma a duas em cada mil mulheres, apresentando uma maior incidência em 

primíparas65. É igualmente importante a distinção destes distúrbios do humor no pós-

parto, pois podem trazer consequências a longo prazo, afectando o desenvolvimento 

social e psicológico da criança66. 

 

1.2.3 Outros 

 

Sociedade, cultura, crenças e tabus 

Como já foi referido anteriormente, muitas atitudes e práticas são o resultado de 

tradições e tabus sociais. Entre muitas sociedades há um forte tabu sexual durante o 

pós- parto e o período de lactação67.  

 

Para a maior parte das civilizações, a proibição das relações sexuais após o parto 

durava até ao desmame, frequentemente muito tardio68. Na Pérsia antiga, qualquer 

relação sexual antes do 40º dia após o parto era punida com a morte, quer do homem 

quer da mulher69. Na tradição Islâmica, o homem não deve ter relações sexuais com a 

sua mulher durante a menstruação (cerca de 10 dias) e após o parto (no máximo de 40 

dias), embora as relações sejam permitidas quando as perdas sanguíneas cessarem. É 

considerado que o sexo na presença de sangue vaginal é prejudicial e a relação é 

permitida apenas quando a mulher está limpa22.  
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Muitas destas crenças permaneceram até aos nossos dias, no entanto, existem 

algumas tendências para a mudança, pois surgiu informação cientifica mais rigorosa 

acerca do risco colocado pela actividade sexual pré e pós-natal, tendo estes tabus sido 

consideravelmente postos de parte na última metade do século XX 9.   

 

Por outro lado, as culturas ocidentais aproximam-se e concentram-se na criança67, 

esperando que a recém mãe tenha retormado ao normal depois da consulta pós-partog. 

As necessidades da mulher são desvalorizadas em função do recém-nascido e nem 

sempre tem a ajuda e o apoio de que necessita. 

 

Adaptação a novos papeis 

No sexto mês pós-parto, a qualidade do papel da mãe está fortemente relacionado com 

as medidas de sexualidade62. O ajustamento às mudanças do papel social (papel de 

mãe, papel profissional) na adaptação ao papel materno, satisfação conjugal, fadiga e a 

amamentação influenciam a vivência da sexualidade do casal62, 70. A dicotomia da 

imagem da esposa como mãe em contraste com sua imagem de objecto sexual pode 

reduzir o desejo sexual de ambos os parceiros9.  

 

Conjugalidade 

A sexualidade é crucial para a comunicação e a afirmação do amor, confiança e 

compromisso no casal. O sucesso matrimonial e a felicidade dependem muito de um 

                                                   
g A literatura refere que deve ser feito entre as 4 e 6 semanas   
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relacionamento sexual seguro e satisfatório24,71, todavia a relação sexual do casal pode 

nunca recuperar após o nascimento de um bebé.  

 

As dificuldades sexuais sentidas por mães recentes e/ou pelo seu parceiro podem 

causar angústia (“distress”) devido, em parte, à influência da sexualidade na qualidade 

de vida, no bem-estar físico, mental e conjugal. Esta última questão tem muitas 

implicações, como falta de comunicação e compreensão acerca do relacionamento 

sexual de cada um e, consequentemente, pode levar a maiores problemas 

conjugais50,70.  

 

1.3 Sexualidade no pós-parto 

 

 

Afonso defende que o período pós-parto se estende entre o parto e a regularização de 

todas as funções fisiológicas, logo, a sua duração pode ser muito variável23. Durante 

esta etapa, a mulher passa por uma integração gradual da condição de grávida para a 

de não grávida e mãe60. 

 

A mulher pode iniciar a actividade sexual às seis semanas pós- parto24, 44, 50.   

 

Após o parto, a má adaptação à maternidade, a fadiga e a dor na cicatriz da episiotomia 

são os grandes responsáveis pelo retardamento no regresso a uma actividade sexual 

normal72. Diferentes autores referem que só passado um ano após o parto, a mulher 
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começa a recuperar os níveis de interesse para a actividade sexual similares aos níveis 

pré-concepcionais. Há evidências de que a dispareunia está mais associada ao parto 

eutócico do que à cesariana, sobretudo nas primíparas45. O retomar do coito está 

inversamente associado à laceração vaginal ou à persistência do sangramento 

vaginal24. 

 

Igualmente, De Judicibus e McCabe62, demonstram o significativo impacto que a 

dispareunia apresenta em mulheres até seis meses após o parto, embora este valor 

médio seja inferior nos primeiros três meses. Isto poderá verificar-se precisamente 

pelas experiências precoces de desconforto e dor provavelmente experienciadas pelas 

mulheres, levando-as a criar expectativas negativas face à experiência de coito. 

Embora a dispareunia se possa desencadear enquanto factor de patologia física, 

facilmente se pode tornar num factor de patologia psicológica. 

 

1.4 Informação/aconselhamento depois do nascimento 

 
 
O enfermeiro, como membro da equipa de saúde, tem um papel fundamental no 

aconselhamento e esclarecimento de dúvidas, com o objectivo de prevenir problemas e 

angústias decorrentes deste período crítico que é o pós-parto. Para tal, é necessário 

que esteja permanentemente actualizado e formado na área da sexualidade humana. 

 

Há ainda técnicos de saúde com falta de conhecimentos e escassas capacidades 

clínicas para transmitir informação pertinente sobre sexualidade pós-parto aos seus 



 30 

pacientes50. As mulheres sexualmente activas e as mulheres com disfunção sexual que 

procuram ajuda para este tipo de problema foram de 15,7% e 18,2%, 

respectivamente73. 

 

A formação académica torna-se a base para fornecer informação pertinente. Os 

profissionais (médicos, enfermeiros, educadoras de infância, técnicos de serviço social, 

psicólogos, professores, jornalistas, sociólogos, etc.) devem contemplar valências em 

sexualidade humana, no seu curriculum74. 

 

Muitos profissionais de saúde estão tão preocupados com as alterações físicas, que 

hierarquizam, muitas vezes, as necessidades emocionais e sexuais para segundo 

plano22. Acresce, ainda, referir a escassa atenção dada a estas alterações, a sua 

magnitude, ou aos factores que podem contribuir para elas. 

 

O número de consultas por problemas sexuais, bem como a falta de formação 

envolvendo os factores que podem contribuir para estes, precisam ser melhorados para 

nos dirigirmos às necessidades não apontadas de causais pós-parto, cuja sexualidade 

parece ser particularmente vulnerável à mudança1.  

 

A falta de conhecimento sobre a própria sexualidade, a desinformação sobre a fisiologia 

da resposta sexual, problemas de ordem pessoal e sobretudo conflitos conjugais são 

capazes de desencadear sérios problemas emocionais nas mulheres e, 

consequentemente, alterar a sua resposta sexual75. Assim sendo, a 
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informação/aconselhamento sexual ou a terapia sexual poderão reverter ou atenuar os 

problemas.  

 

Barret et al9  referem que apenas 15% das mulheres no pós-parto relatam ter discutido 

os problemas sexuais com os profissionais de saúde. A maioria das mulheres falam de 

contracepção, mas raramente abordam a relação sexual77. Mesmo quando as mulheres 

sentem necessidade de ajuda ou conselhos por causa de um problema sexual, apenas 

uma minoria procura os profissionais de saúde77.   

 

A proximidade do enfermeiro ao casal incute-lhe responsabilidade no aconselhamento 

durante este período. Assim, a educação e esclarecimento de dúvidas deve ser iniciada 

antes da saída do hospital.  

 

A desmistificação da normalidade, a flutuação do interesse sexual e satisfação no pós-

parto, as sugestões para posições alternativas ao coito e opções não coitais para a 

expressão da intimidade, do afecto e do prazer mútuo, que podem enriquecer bastante 

a qualidade da experiência da maternidade e os laços familiares e maritais.  

 

Os exercícios de Kegel devem ser iniciados antes da alta hospitalar40. Muitas grávidas, 

que não restringiram o peso aos tradicionais 10 quilos, acham a obesidade pós-parto 

um verdadeiro problema. Apesar de uma dieta inicial ser prudente, é mais realista 

deixar a mulher fixar os seus objectivos. Uma dieta nutritiva, exercício, descanso, 

relaxamento, todos são necessários para uma boa recuperação física24.  
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O marido é tradicionalmente relegado para um papel secundário e tangencial, pelo que 

deve acompanhar a mulher e ser inserido na prestação de cuidados ao recém-nascido. 

Apesar de não ser o cerne deste trabalho, há a referir a escassez de estudos 

relativamente às vivências sexuais dos jovens pais. O homem vai ter de se situar, 

novamente, na dinâmica familiar, uma vez que a recém-nascido mobiliza a atenção da 

companheira37. O pai pode sentir-se excluído desta relação simbólica, especialmente se 

a mulher amamenta. O jovem pai, no caso de ter assistido ao parto, pode ter sido 

perturbado pelo aspecto da vulva da sua esposa com sangue, penetrada por dedos 

desconhecidos, distendida para deixar passar o bebé, cortada e rasgada. Se o pai 

esteve ausente, tudo se passa no seu imaginário, o que nem sempre é mais fácil do 

que a realidade.  

 

A mulher deve ser informada acerca dos cuidados perineais, deve ser aconselhada a 

observar-se e a familiarizar-se com a vulva modificada, permitindo uma avaliação 

objectiva da lesão (no caso de esta existir) ou dilatação imaginada. Se a mulher se 

conhecer ao nível físico, poderá mais facilmente acalmar o seu companheiro sobre a 

manutenção da sua capacidade erótica37.  

 

Também é importante avaliar as alterações psicológicas. A depressão pós-parto 

constitui uma variável psicológica de peso, pelo que o enfermeiro deve detectar 

precocemente este risco e, se necessário, fazer o encaminhamento da mulher para 
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uma consulta específica na área. As mulheres devem ser aconselhadas a contactar os 

técnicos de saúde se os sentimentos de depressão persistirem além do quinto dia23. 

 

Quando se faz uma abordagem das consequências de uma doença sobre o 

funcionamento sexual, importa ter em consideração os seus efeitos físicos directos e os 

seus aspectos psicológicos associados51.  

 

A avaliação da esfera sexual deve incidir sobre78: 

 

- A dimensão funcional, ou seja, as capacidades neurofisiológicas residuais inerentes à 

resposta sexual e reprodução (potencialidades que o sujeito tem); 

- Os padrões de comportamento sexual já experimentados após a ocorrência da 

doença crónica, o grau de satisfação sexual a estes associados e a dinâmica relacional 

e comunicacional com o parceiro/a (o que o sujeito faz com o que tem); 

- O tipo de crenças e expectativas pessoais/conjugais em relação à sexualidade, 

estereótipos, valores, papeis, auto-conceito e imagem corporal (o que o sujeito pensa e 

de que forma o faz). 

 

A avaliação das actividades de vida afectadas é uma etapa fundamental, onde estão 

incluídas as seguintes questões iniciais79: 

 

Como é quando o problema começou? 

Qual o tempo de evolução? 
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Como foi vivenciado pelo indivíduo e pela sua parceira (o)? 

Quais as alterações provocadas na relação do casal? 

Quais as medidas experimentadas para a sua resolução? 

 

As respostas a estas questões permitem apurar a existência ou não de problemas 

potenciais e/ ou reais. Neste contexto, há ainda o estudo do estado físico geral, a 

existência de patologia psiquiátrica, o uso de medicamentos ou outras substâncias 

químicas, os métodos anticoncepcionais e o planeamento familiar. Outro aspecto 

igualmente importante, que nunca deve ser esquecido é a existência de motivação 

válida para o tratamento79, 80, 81 e  a participação e envolvimento dos dois parceiros 

neste processo.  

 

Pode-se averiguar a história de masturbação e tratamento de infertilidade prolongada, a 

história do relacionamento do casal, a educação com mensagens anti-sexuais, a 

história familiar, o relacionamento com os progenitores, as fantasias sexuais e escolha 

dos parceiros, as fantasias sexuais parafílicas, a sensibilidade à rejeição e o tipo de 

relacionamento actual82. 

 

Os dados colhidos, tendo em conta as questões supracitadas, são a base de 

informação que permite seleccionar objectivos, estratégias e intervenções, eliminando 

ou minorando as dificuldades ou disfunções sexuais. 
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2 FUNÇÃO SEXUAL FEMININA  

 
 
A sexualidade envolve processos fisiológicos e outras dimensões mais subjectivas do 

ser humano, como a capacidade de confiar, sentir-se valorizado, aproximar-se e 

separar-se sem ansiedade excessiva, de manter um padrão de relacionamento com o 

parceiro diferente de uma relação filial-parental, de vivenciar atracção de uma forma 

livre e sem angústia. O comprometimento em qualquer uma destas dimensões ou a 

atenção excessiva aos aspectos fisiológicos da resposta sexual pode empobrecer a 

vivência natural de uma sexualidade integrada. 

 

2.1 Ciclo de resposta sexual tradicional 

 
 
Masters e Johnson revolucionaram a área da sexualidade com a formulação de um 

modelo científico para a compreensão da resposta sexual humana, abordando os 

aspectos fisiológicos da actividade sexual, descrito por um ciclo de quatro fases, tais 

como: fase de excitação, fase plateau/plataforma, fase de orgasmo e fase de 

resolução19.  

 

Excitação: a resposta sexual fisiológica é desencadeada por estimulação somática ou 

psíquica, dependendo a intensidade da resposta do nível de estimulação. A excitação 

sexual depende de sentimentos de excitação subjectiva ou prazer e mudanças 

fisiológicas, bem como do grau de lubrificação vaginal, relaxamento do clítoris e vulva, 
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que permite o aumento do fluxo de sangue vindo das artérias cavernosas e, 

consequentemente, a vasodilatação reflexa dos capilares vaginais. O aumento do fluxo 

sanguíneo provoca a congestão dos vasos do clítoris, tumescência e protusão da 

cabeça do clítoris. Esta fase é desencadeada por estímulos psicológicos (fantasias ou 

presença do objecto do desejo), por estímulos fisiológicos (como por exemplo o toque) 

ou por ambos.  

 

Plateau /Plataforma: ocorre a intensificação da estimulação sexual, criando as 

condições necessárias para o orgasmo. Aumenta a tumescência da pele e dos 

pequenos lábios vaginais que tomam a coloração de vermelho-vivo ou bordeaux, assim 

como a formação da plataforma orgástica, formada por tecido em congestão que 

circunda a entrada e a parte inferior da vagina. A descarga orgástica dependerá da 

continuidade eficaz e da estimulação apropriada, envolvendo, portanto, a adequação ao 

estímulo e a sua condução apropriada.  

 

Orgasmo: ocorre a libertação espontânea da vasoconstrição e da miotonia provocadas 

pelos estímulos sexuais, descrita por um clímax involuntário, próprio da tensão sexual 

máxima acumulada. Na mulher, a consciência subjectiva do orgasmo concentra-se na 

região pélvica (clítoris, vagina e útero), sendo uma experiência subjectiva com grande 

variação de intensidade e duração, o que se diferencia do homem, que segue padrões 

mais específicos de reacção ejaculatória. O orgasmo costuma ser identificado como um 

pico do prazer sexual, com contracções rítmicas da musculatura genital. Segue-se uma 

sensação geral de relaxamento e bem-estar.  
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Resolução: caracteriza-se como um período involuntário, em que a tensão sexual 

diminui gradualmente. A mulher pode retornar a uma experiência orgástica, por 

estimulação efectiva.  

 

Posteriormente, a importância do desejo como motivação para iniciar o acto sexual foi 

reconhecida no final da década de 70. Kaplan elaborou um modelo alternativo de 

resposta sexual, composto por três fases: desejo, excitação e orgasmo83. Este modelo, 

porém, ainda apresentava algumas imprecisões, na medida em que não considerava os 

aspectos mais subjectivos e peculiares da resposta sexual feminina, com evidência 

para a consequência das experiências anteriores84. 

 

A resposta sexual depende de dois componentes: a vasocongestão genital 

(responsável pela lubrificação vaginal e tumescência genital) e contracções musculares 

clónicas reflexas (orgasmo)83. Neste modelo, o desejo resulta de mudanças 

neurológicas, e a excitação de mudanças vasogénicas. Dividiu a fase de excitação em 

desejo e excitação e eliminou a fase de plateau.  

 

Os modelos de Masters e Johnson e de Kaplan serviram de base à conceptualização 

do ciclo de resposta sexual humana proposta pelo DSM-IV-TR65, por sua vez dividido 

em quatro fases: desejo; excitação; orgasmo e resolução. 
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2.1.1 A inclusão da subjectividade feminina  

A Fundação Americana de Doenças Urológicas (FADU) promoveu uma conferência 

internacional com um grupo multidisciplinar, composto por especialistas internacionais 

em sexualidade feminina, para o desenvolvimento de conclusões na área da resposta 

sexual feminina85. 

Assim, psiquiatra Canadiana, pesquisadora do Centro de Sexualidade da British 

Columbia University, acrescentou, ao modelo tradicional65, aspectos relacionados à 

receptividade da mulher à experiência sexual. Nesse modelo alternativo, o desejo por 

intimidade, ao invés de um impulso biológico, desencadearia em muitas mulheres o 

ciclo de resposta sexual.  

 

Surge, ainda, o conceito de “intimidade psicológica é definida por um estado transitório 

de prazer e vínculo emocional, resultante da capacidade de compartilhar experiências 

íntimas com alguém86.  

 

Ellison propõe que a experiência sexual seja iniciada com actividades de transição, com 

a função de facilitar ao casal a passagem de um estado de não relação para outro de 

vínculo afectivo. A mulher iniciará uma busca espontânea de estímulos sexuais 

desencadeando a excitação e favorecendo a sua receptividade, através da aceitação 

destes estímulos até então indesejados87. Neste âmbito, Basson considerou que o 

resultado emocional e físico da experiência sexual desempenha um papel importante 

na receptividade da mulher a uma próxima experiência34. 
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Este modelo foi confirmado no II Encontro Internacional para levantamento de 

Consensos relativos aos distúrbios sexuais, caracterizando o modelo circular de 

resposta sexual feminina por cinco fases88:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Ciclo da resposta 

sexual feminina  

 

 

A 1ª fase: início da actividade sexual com motivação, não necessariamente sexual, 

definido de neutralidade sexual; a 2ª fase: receptividade ao estímulo sexual em contexto 

adequado; a 3ª fase: vivência da excitação subjectiva, a 4ª fase: aumento da 

intensidade da excitação e do desejo responsivo; e a 5ª Fase: satisfação emocional e 

física. 

 

Havendo insatisfação física ou emocional, diminui a motivação para se ser activo(a) 

sexualmente no futuro. Observou-se que o desejo inato ou espontâneo, experimentado 

anteriormente ao início da estimulação, pode algumas vezes estar presente, 

 



 40 

desencadeando o ciclo da resposta sexual e substituindo as duas primeiras fases. 

Caracteriza-se, neste caso, uma combinação com o modelo tradicional. Estabeleceu-se 

a ressalva de que a ausência do desejo espontâneo não caracteriza uma disfunção 

sexual89.  

A insatisfação provocada por condições desfavoráveis como a dispareunia, disfunções 

sexuais do parceiro, práticas sexuais insuficientes, podem levar a mulher a rejeitar a 

continuidade da experiência sexual, mesmo estando excitada e/ou com desejo sexual90.  

 

Esse modelo contempla o Índice da Função Sexual Feminina – FSFI91, um questionário 

breve que avalia seis dimensões: desejo, excitação subjectiva, lubrificação, orgasmo, 

satisfação e dor. Permite avaliar a intensidade relativa da disfunção em cada uma 

destas dimensões. 

Outra inovação face aos sistemas classificativos do DSM-IV e do CID-10 é o facto de 

que todas as disfunções sexuais são incluídas nesta classificação, independentemente 

de a sua etiologia ser orgânica ou psicogénica.  

Em suma, podemos depreender que os sistemas classificativos de disfunções sexuais 

femininas são úteis, uma vez que ajudam a sistematizar o conhecimento e utilizam uma 

terminologia uniforme, facilmente reconhecível pelos investigadores. 
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2.2 Funcionamento sexual feminino 

 
 
A investigação sobre o funcionamento sexual proliferou nas décadas passadas, 

estimulada por uma crescente consciência da elevada incidência de problemas sexuais, 

tanto nos homens como nas mulheres. 

 

Os problemas tendem a transcender os comportamentos e as fases sexuais50. Surge, 

assim, o termo “funcionamento sexual”, que tem como significado a combinação do 

desejo sexual, frequência, satisfação e orgasmo, uma definição iniciada por Kenny92. 

 

O funcionamento sexual é, agora, reconhecido como sendo um fenómeno 

multidimensional, influenciado por múltiplos factores50. A gravidez e o período pós-parto 

constituem um dos períodos mais críticos na vida sexual da mulher, sendo uma fase 

que tem elevado interesse para o estudo da sexualidade feminina, pois está associada 

a estes factores50, 62. 

  

Um declínio do funcionamento sexual no pós-parto pode ser particularmente 

perturbador se a relação sexual for previamente hiper-valorizada pela mulher e pelo seu 

parceiro e se esta for parte integrante do orgulho e relacionamento do casal. Noutros 

casos, as alterações no desejo e expressão sexual podem ser egossintónicash, pelo 

que qualquer declínio no funcionamento sexual por parte da mulher pode não interferir 

com o seu bem-estar, nem causar angústia50. 
                                                   
h Aspectos do pensamento, impulsos, atitude e comportamentos que não perturbam o próprio indivíduo.  



 42 

 

O funcionamento sexual pode ser dividido em três fenómenos articulados: desejo, 

excitação e orgasmo. Na presença de um contexto sexual (impulso, fantasia, 

relacionamento, toque) surge o desejo e excitação, podendo o aumento ou diminuição 

num deles influenciar o outro. Neste processo contínuo e sequencial de estimulação 

ocorre o orgasmo93. 

2.2.1 Desejo e excitação sexual  

 
Segundo Bancroft (1989), o desejo sexual é como a fome, o que experimentamos é um 

desejo ou apetite e é o resultado de uma complexa interacção entre processos 

cognitivos e mecanismos neurofisiológicos, predominando os afectos. 

 

O desejo sexual é definido por pensamentos sexuais espontâneos, fantasias e impulsos 

biológicos, criando a necessidade de auto-estimulação ou iniciação de actividade 

sexual com o parceiro56, 84, 90. Ao longo da história da sexologia, a conceptualização do 

desejo sexual encarnou vários termos, designadamente, instinto sexual, apetite, 

interesse, motivação e libido. Este tipo de instinto sexual psicológico, activo e 

espontâneo é descrito no ciclo biológico de resposta sexual tradicional, desenvolvido 

por Masters and Johnson, embora não especifique a fase de desejo, estando esta 

envolvida nos quatro estádios do modelo (excitação, plateau, orgasmo e resolução)19. 

Kaplan, especificamente, identificou o desejo sexual como o primeiro estádio do seu 

modelo trifásico da resposta sexual82.  
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Após a sua iniciação, os processos cognitivos e afectivos passam a actuar, 

determinando a possibilidade de continuação da experiência sexual88,94. 

 

A excitação sexual, nas mulheres, começa com o aumento do comprimento e diâmetro 

do clítoris e a vasocongestão da vagina, vulva, clítoris, útero e provavelmente uretra. O 

clítoris consiste numa rede fibroeléctrica de feixes de músculos trabeculares. A 

estimulação da musculatura pélvica resulta num relaxamento do músculo clitoriano e 

relaxamento arterial local. Com a excitação sexual, há um aumento da circulação da 

artéria cavernosa que leva à tumescência do clítoris e engorgitamento da rede vascular, 

aumentando a pressão nos capilares vaginais e resultando na lubrificação da superfície 

epitelial da parede da vagina56. 

 

Dennerstein et al. denominaram este processo de responsividade genital, ou seja, a 

capacidade que a mulher tem de acompanhar e adaptar-se às mudanças na 

excitabilidade fisiológica, facilitando a observação e a atenção às nuances fisiológicas 

que levam à aproximação do desejo sexual95.  

 

Basson destaca que, simultaneamente à resposta sexual, ocorre um sistema de 

feedback da genitália, correspondente a um “ciclo” positivo ou negativo89. Se a relação 

for acompanhada de emoções negativas (a culpa, o constrangimento, o desconforto e a 

vergonha), a resposta pode ser negativa, impedindo a experiência de excitação sexual 

subjectiva e o “trigger” excitatório da medula espinhal89, 94.  
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Ellison enfatiza a importância do preenchimento de todo o tecido esponjoso da região 

genital, estreitando a entrada vaginal. O aumento da excitação leva os tecidos e órgãos 

vizinhos, como o útero, a ingurgitar e expandir, mudando toda a parte interna do corpo 

e configurando o complexo eróticoi, o que facilita a estimulação pelo pénis, dedo ou 

outro elemento. Esses tecidos num estado ingurgitado transmitem sensações de 

pressão, compressão e fricção, ausentes em estado interno menos ingurgitado87. 

Existe, ainda, uma baixa correlação entre a excitação subjectiva, relativa a todo o 

quadro emocional, e a congestão genital objectiva, provavelmente pela enorme 

variação, na consciência, das sensações genitais, diferindo de mulher para mulher ou 

na mesma mulher em períodos diferentes90.  

 

Vários estudos indicam que o aumento da vasocongestão genital é semelhante nas 

mulheres funcionais e naquelas com baixo desejo sexual, assim como a experiência 

subjectiva de excitação nem sempre corresponde à excitação objectiva. Contradizem, 

assim, a concepção de que o comprometimento da função sexual no envelhecimento 

reprodutivo feminino se deve, geralmente, à diminuição dos estrogénios e às 

consequentes alterações urogenitais. 

 

Assim, factores interpessoais não sexuais tornam-se determinantes na disponibilidade 

da mulher para o acto sexual, fazendo com que aspectos fisiológicos e hormonais, 

próprios do impulso sexual espontâneo, sejam menos importantes. 

                                                   
i O termo «complexo erótico» descreve os vários aspectos da região pélvica que contribuem para a 

capacidade da mulher em criar e experimentar prazer erótico ( Ellison , 2003).  
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2.2.2 Orgasmo: querer e poder  

 
O orgasmo caracteriza-se por um pico de prazer sexual que é acompanhado por 

contracções rítmicas nos órgãos genitais, alterações cardiovasculares, respiratórias e 

uma libertação da tensão sexual (Meston e Frohlich, 2000). Esta libertação da tensão 

sexual surge pela descarga energética acumulada ao longo da fase de excitação.  

 

É a fase mais curta, mas também a mais intensa de todas as fases do ciclo de resposta 

sexual. As sensações orgásticas estão relacionadas com descargas eléctricas que 

ocorrem no córtex límbico e com a libertação de endorfinas. A atenção foca-se nas 

sensações corporais internas (concentradas na vagina, clítoris e útero) e na experiência 

subjectiva do orgasmo que inclui sensações de intenso prazer, independentemente da 

forma como o orgasmo é obtido65. 

 

Não existem parâmetros de normalidade para a intensidade, duração e quantidade de 

orgasmos, visto que são características individuais sujeitas a variáveis fisiológicas, 

culturais, psicológicas, etárias, religiosas e outras. Desconhece-se até que ponto os 

acontecimentos neurofisiológicos centrais estão relacionados com a intensidade do 

orgasmo56.  

 

Embora se atribua maior importância aos aspectos biológicos da resposta fisiológica, 

existem determinantes subjectivos que alteram os níveis de prazer vivenciados. 

Resultados de pesquisas, demonstrando que as mulheres orgásticas, em relação às 
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disfuncionais, apresentaram mais consciência dos sinais fisiológicos do orgasmo em 

todas as dimensões: contracções vaginais, espasmo involuntário, aquecimento pélvico, 

mímica facial e mudanças na respiração96.  

 

As mulheres podem descobrir formas de apreciar prazer e orgasmo. Estas podem ser 

ensinadas a observar os órgãos genitais e reconhecer a multiplicidade de sensações 

possíveis, obviamente sem contrariar o seu sistema de valores. Para que o prazer 

erótico seja desenvolvido, é importante ter em consideração os facilitadores para o 

desenvolvimento do potencial orgástico, incluindo automanipulação e autoprazer87.  

 

 Apesar de as mulheres serem capazes de obter orgasmo através da relação sexual97, 

a estimulação do clítoris surge principalmente para desencadear o orgasmo, mesmo 

durante a relação98. Esta prática é considerada como um aspecto normal do 

funcionamento sexual feminino. No entanto, a capacidade de ter orgasmos através da 

masturbação, ou seja, orgasmos não coitais, pode ser a causa de angústia pessoal de 

muitas mulheres que não conseguem obter orgasmos através do coito97.  

 

Apesar das reduções na intensidade da resposta sexual em todas as fases do ciclo 

sexual, a mulher mantém a sua capacidade orgástica, desde que estejam preservadas 

a capacidade de comunicação entre os parceiros e feitas as adaptações necessárias ao 

processo de envelhecimento, bem como a regularidade de um desempenho sexual 

efectivo99.  
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Os casais devem ser informados que o prazer aumenta com a variação no toque, sendo 

esta uma forma de evitar a habituação, fenómeno decorrente da contínua estimulação 

no mesmo local, que causa a activação total dos receptores nervosos, incapacitando-os 

de transmitir novas sensações.  

 

A mulher deve saber que a relação deve proporcionar prazer podendo, como 

consequência, ser orgástica. É importante que a mulher saiba que prazer não é 

sinónimo de orgasmo. A mulher pode sentir-se realizada sem obtenção de orgasmo. O 

clítoris funciona como um gatilho que difunde o orgasmo pela plataforma orgástica, da 

qual a vagina faz parte, resultando em contracções vaginais. Não existe orgasmo 

vaginal e clítoriano sendo que na realidade, o orgasmo é um só. 

 

O exame físico será importante para avaliar os sinais e sintomas neurológicos, 

cicatrizes que indiquem cirurgias anteriores e patologias endócrinas. Em situações 

raras, podem observar-se aderências prepúcio-clitorianas e “fimose do clítoris”, que irão 

dificultar a resposta orgástica73. 

 

2.3 Disfunções Sexuais Femininas 

 
A palavra «disfunção» está associada à noção de que algo não se comporta como 

deveria, o que sugere que há uma norma de função. No entanto, no que diz respeito às 

Disfunções Sexuais Femininas (DSF), essa norma ainda não foi estabelecida100. 
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Ao inverso da erecção e da ejaculação, que são eventos físicos quantificáveis, a 

resposta sexual feminina é qualitativa, envolvendo noções como desejo, excitação, 

orgasmo e satisfação. Assim, não pode ser medida objectivamente100,101.  

 

A disfunção é toda a situação em que o indivíduo não consegue concretizar uma 

relação sexual, ou a concretiza de uma forma insatisfatória para si ou para a(o) 

companheira(o)11. Só se considera uma disfunção sexual se esta for persistente e 

recorrente, e não se esta for esporádica ou ocasional102. O distúrbio de qualquer uma 

das fases da resposta sexual (desejo, excitação, orgasmo e resolução) pode acarretar o 

surgimento de disfunções sexuais103. 

2.3.1 DSM-IV-TR  

 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais – DSM-IV-TR65 descreve a 

disfunção sexual como a alteração nos processos próprios do ciclo de resposta sexual, 

que pode ocorrer em uma ou mais fases desse ciclo, provocando sofrimento acentuado 

e dificuldade interpessoal. Inclui, entre as disfunções sexuais, os distúrbios do desejo 

sexual (contendo o distúrbio do desejo sexual hipoactivo e distúrbio de aversão sexual), 

distúrbios de excitação sexual, distúrbios orgásticos, distúrbios de dor sexual 

(dispareunia e vaginismo), a disfunção sexual devida à condição médica geral, a 

induzida por substância e aquela sem outras especificações, qualquer uma delas 

causando sofrimento acentuado e dificuldade interpessoal.  
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Indícios crescentes de discrepância entre o modelo tradicional de resposta sexual 

humana e resultados de pesquisas relativas à função e disfunção sexual feminina 

levaram a uma importante revisão e ampliação da definição dos distúrbios sexuais 

femininas. 

2.3.2 II Encontro Internacional para Consensos relativos às Distúrbios Sexuais  

 

Neste encontro estabeleceram-se novas definições para as disfunções sexuais 

femininas88:  

 

● Distúrbio do desejo ou interesse sexual hipoactivo:  

 

Ausência ou diminuição do interesse ou desejo sexual, de pensamentos ou fantasias 

sexuais e falta de desejo responsivo, estando também diminuída ou ausente a 

motivação para a mulher se tornar sexualmente excitada.  

 

● Distúrbios de excitação sexual: 

● Excitação genital persistente  

 

Diferenciação entre o distúrbio da excitação subjectiva, a desordem da excitação genital 

e a combinação de ambas.  

 

● Distúrbio do orgasmo feminino:  

● Dispareunia e vaginismo:  
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Nesta mesma ocasião recomendou-se que, no diagnóstico de todas as disfunções, 

devem ser identificada a duração da disfunção (toda a vida ou adquirida), grau de 

desconforto produzido, contexto (passado, actual e médico), e ainda, se a disfunção é 

situacional ou generalizada.   

 

Desta forma, o modelo teórico para a compreensão da função sexual feminina, 

preconizado actualmente, contempla aspectos biológicos, psicológicos, socioculturais e 

relacionais, favorecendo o diagnóstico e a terapêutica das disfunções sexuais com 

referenciais ampliados. 

 

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

 

A epidemiologia clínica tem ampliado o conhecimento relativo aos aspectos 

biopsicossociais envolvidos no comprometimento da função sexual. 

 

Num trabalho de investigação realizado em Portugal por Cerejo73, a prevalência de DSF 

foi de 74,2%, sendo a frequência de dispareunia de 57,9% e o vaginismo de 34,3%.  

 

Noutra pesquisa sobre disfunções sexuais femininas, constatou-se uma prevalência de 

64% de mulheres com disfunção do desejo, 35% com disfunção de orgasmo, 31% de 

excitação e 26% de dispareunia104.  
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No Global Study of Sexual Attitudes and Behavior (GSSAB), que abrangeu 29 países e 

uma população de 13.882 mulheres, identificou-se a falta de interesse sexual e a 

dificuldade para atingir o orgasmo como as dificuldades sexuais mais comuns, atingindo 

26 a 43% das mulheres e 18 a 41% respectivamente.  

 

O modelo etiológico para a compreensão da função e da disfunção sexual, divide-se em 

várias categorias: factores predisponentes, factores precipitantes, factores contextuais, 

factores agravantes106. As mulheres tendem a acreditar que a sua identidade se 

caracteriza pela ausência de angústia e de necessidades próprias, o que torna a 

angústia um sentimento que ameaça a sua identidade como mulher e a sua 

feminilidade. Esse mecanismo pode expressar-se através de disfunções sexuais107.  

 

Na expressão sexual, é essencial que a mulher se sinta livre para explorar a 

manifestação dos seus desejos e anseios, condição necessária para entrar em contacto 

com seus sentimentos, principalmente os relacionados com a sua receptividade à 

excitação e ao desejo sexual. Estas considerações apoiam fortemente a proposta por 

Basson108 para a investigação da disfunção sexual, abordando: questões interpessoais, 

características da estimulação e contexto sexual, questões psicológicas (experiências 

passadas negativas ou abuso, auto-imagem negativa e sentimentos de vergonha ou 

culpa) e expectativas de resultados negativos (disfunção sexual do parceiro, práticas 

sexuais insuficientes, dispareunia e resultados emocionalmente negativos).  
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CAPÍTULO II. METODOLOGIA 

 

 

“ Não há caminhos… 

Os caminhos fazem-se quando se caminha” 

António Machado 

 

 

A esfera sexual, incluindo os factores que lhes estão associadas, situa-se na interface 

das componentes biológica, social e psicológica. Atendendo a que o parto interfere 

nestas componentes, pelas suas especificidades poder-se-ia supor que existem 

diferenças entre os tipos de parto e ainda, quanto às alterações provocadas pelo 

próprio parto, podendo afectar diferenciadamente o funcionamento sexual. Foi com 

base nestes pressupostos que se desenvolveu a presente investigação. 

 

Devido às particularidades do estudo, foi escolhido o método de investigação 

quantitativo. Esta opção depende da natureza do problema que preocupa o 

investigador, ou do objecto que se deseja conhecer ou estudar109. 

 

O método utilizado corresponde a um processo sistemático de colheita de dados 

observáveis e quantificáveis. É baseado na observação de factos objectivos, de 

acontecimentos e de fenómenos que existem independentemente do investigador110. 
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 O estudo quantitativo pode ser utilizado nas situações que exigem um estudo 

exploratório para um conhecimento mais profundo do problema ou objecto em 

estudo109, razão pela qual se optou por este método, uma vez que permite aprofundar a 

problemática em estudo. 

 

1 TIPO DE ESTUDO  

  

Após ter sido referido o método de investigação, bem como a respectiva justificação 

deste método, proceder-se-á à definição do tipo de estudo. 

 

Estando diante de uma área de investigação ainda pouco desenvolvida em Portugal e 

junto da qual as evidências encontradas na literatura são pouco conclusivas ou até 

mesmo contraditórias, o presente estudo tem um carácter essencialmente exploratório. 

No âmbito desta tipologia a investigação realizada conduziu a um estudo transversal, 

uma vez que a colheita de dados foi realizado num momento único. 

 

Ainda, no que diz respeito à sexualidade pós-parto, este estudo permite detectar 

conhecimentos e factores intervenientes na actuação da sexualidade pós-parto 

permitindo também a criação de hipóteses para futuras investigações. 
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Por outro lado, o presente estudo não deixa de ser descritivo, na medida em que 

permite um delineamento da realidade, uma vez que esta descreve, regista, analisa e 

interpreta a natureza actual ou processos dos fenómenos109.  

 

Daí que se possa concluir, afirmando que o tipo de estudo utilizado denomina-se como 

sendo quantitativo, transversal, exploratório, descritivo e correlacional, dado que se 

pretende explorar e determinar a existência de relações entre variáveis, com vista à sua 

descrição. 

 

Como refere Fortin, toda a investigação tem como ponto de partida a explicação ou, 

pelo menos, uma melhor compreensão do fenómeno observado110.  

 

Neste sentido, considerou-se pertinente definir a problemática da investigação para a 

construção de um caminho orientador, na medida em que a problemática constitui 

efectivamente o princípio de orientação teórica da investigação, cujas linhas de força 

define111. 

A necessidade de subsídios para a enfermagem na área da sexualidade pós-parto, bem 

como as escassas informações relativas ao funcionamento sexual feminino neste 

período foram o ponto de partida para a investigação. 

A problemática na qual se baseia a presente investigação, “Funcionamento Sexual 

Feminino no Pós-Parto”, surgiu no âmbito da prestação de cuidados de enfermagem.  
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Surge, desta forma, a questão de partida desta investigação: Identificar se existem 

alterações no funcionamento sexual feminino, depois do parto. 

Procurou-se, desde sempre, ter uma visão precisa do fenómeno em estudo, ou seja, 

precisar sobre a influência do parto no funcionamento sexual feminino e, 

consequentemente, a melhoria da sexualidade feminina no pós-parto. 

 

2 OBJECTIVOS DO ESTUDO 

 

No desenvolvimento do plano de trabalho foi definido um objectivo primário, de carácter 

mais global e objectivos secundários. 

 

2.1-Objectivo Primário. 

 

- Avaliar a influência do parto no funcionamento sexual feminino.  

 

2.2-Objectivos secundários. 

 

a) Avaliar o funcionamento sexual feminino no pós-parto, tendo em conta o interesse 

sexual/desejo, excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual e dor sexual; 
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c) Relacionar variáveis demográficas (idade, crença religiosa, habilitações literárias) 

com o funcionamento sexual feminino no pós-parto; 

d) Identificar diferenças no funcionamento sexual feminino nas componentes de 

interesse sexual/ desejo, excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, dor 

sexual, tendo em conta os diferentes tipos de parto; 

e) Relacionar as variáveis independentes (necessidade de ajuda para esclarecer 

dúvidas ou resolver problemas, complicações pós-parto), associadas a diferenças 

significativas no FSFI nas componentes de interesse sexual/ desejo, excitação sexual, 

lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, dor sexual; 

f) Caracterizar os comportamentos sexuais no período pós-parto; 

g) Caracterizar os comportamentos de saúde no pós-parto. 

 

3 HIPÓTESES 

 

H1- 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. 

 

H2- 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. 
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H3- As variáveis idade, crença 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. 

 

H4. As variáveis independentes (necessidade de ajuda para esclarecer dúvidas ou 

resolver problemas, complicações pós-parto) estão associadas a diferenças 

significativas no FSFI, nas componentes de interesse sexual/ desejo, excitação sexual, 

lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, dor sexual. 

 

4 VARIÁVEIS 

 

 

 A identificação, compreensão e percepção dos conceitos provenientes da problemática 

em estudo, leva à definição de variáveis para que seja possível observar e medir esses 

conceitos. A variável é a denominação de todo o atributo, dimensão ou conceito 

susceptível de assumir várias modalidades. Faz-se notar que, um conceito pode ter um 

único atributo ou indicador e, assim, a variável reconhece-se no atributo, mas se o 

conceito se compõe de várias dimensões ou atributos, a variável resulta do agregar 

dessas dimensões e atributos111. 
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A classificação das variáveis toma como critério a posição e a relação que se 

estabelecem entre elas. A variável independente é aquela que surge como causa ou 

elemento determinador da variável dependente112. 

 

Existem três tipos de variáveis, as “variáveis dependentes e independentes”, as 

“variáveis atributos” e as “variáveis estranhas”, cujo investigador não consegue 

controlar110. 

 

No presente estudo, foram estabelecidas variáveis dependentes, independentes e 

variáveis atributo, indo de encontro ao problema a analisar – a influência do parto no 

funcionamento a sexual feminino. 

 

Independentes 

● Tipo de parto 

 

De acordo com o tipo de parto, os sujeitos foram estratificados nos seguintes grupos: 

 

- Cesariana 

- Via vaginal, com as categorias de eutócico com períneo intacto, eutócico com 

episiotomia/ lacerações espontâneas e parto instrumental. 

● Idade 

● Crença religiosa 

● Habilitações literárias 
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● Necessidade de ajuda para esclarecer dúvidas ou resolver problemas 

● Complicações pós-parto 

● Iniciativa sexual   

 

Dependentes: 

 

● Funcionamento sexual com as dimensões especificas de interesse sexual/desejo, 

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

 

As variáveis de caracterização ou de atributo são as características dos sujeitos num 

estudo. A escolha das variáveis de atributo é determinada em função das necessidades 

do estudo110.  

 

Assim, foram definidas como variáveis de atributo:  

 

● Nacionalidade 

● Profissão 

● Estado civil 

● Raça ou etnia 

● Consulta médica de revisão pós-parto 

● Tempo de reinício da actividade sexual 

● Diversidade de práticas sexuais 



 60 

5 PARTICIPANTES 

 

O estudo incide sob a População das mulheres que pariram no Serviço de Obstetrícia 

do Hospital Nossa Senhora do Rosário-Barreiro no ano de 2005. 

 

Tal como acontece com os trabalhos realizados no contexto hospitalar, a amostra é de 

conveniência e foi composta por todas as mulheres primíparas que pariram no serviço 

de Obstetrícia do HNSR- Barreiro, com seis meses pós-parto à data da colheita de 

dados. A colheita de dados foi efectuada em local  acordado previamente à aplicação 

do questionário, durante 3 a 4 meses. A amostra foi obtida de forma sequencial, ou 

seja, todos os sujeitos elegíveis a participar na investigação foram incluídos conforme 

os critérios de inclusão e à medida que iam aceitando participar na investigação. 

 

Do total de 138 mulheres com quem estabelecemos contacto telefónico, foram 

inquiridas 99, entre as quais 14 não preenchiam os critérios de inclusão, pelo que a 

amostra do estudo é constituída por 85 sujeitos. 

 

Critérios de inclusão 

a) Ser primípara,  

b) Existir parceiro sexual  

c) Terem decorrido seis meses pós-parto 
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Critérios de exclusão 

a) Tomar anti-depressivos 

b) Ter doença crónica incapacitante, que poderia influenciar por si só a actividade 

sexual 

c) Atingir um valor igual ou superior a 13 da escala EPDS 

 

Estes critérios de exclusão tornam mais homogénea a amostra e diminuem, ainda, as 

hipóteses de enviesamento nos resultados, uma vez que sabemos que os factores 

psicológicos são determinantes no funcionamento sexual. È consensual que a 

depressão está associada à disfunção sexual113, 114, 115. Os fármacos utilizados podem, 

ainda, piorar os sintomas ou causar uma nova disfunção em pessoas que não tiveram 

sintomas prévios ao tratamento. Entre os anti-depressivos mais comuns, refere-se o 

inibidor de regeneração selectiva de serotonina (SSRI)116. 

 

6 INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS  

 

A autorização para a utilização do FSFI foi antecedida por um pedido de autorização 

aos editores responsáveis pela comercialização do mesmo, na sua versão original, 

(http://www.fsfiquestionnaire.com/), cuja resposta não foi auferida. A autorização para a 

utilização da versão do FSFI, validada para a população portuguesa, foi obtida através 

de contacto pessoal com os autores da respectiva investigação. 
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A metodologia utilizada foi um questionário de auto-administração directa. Os dados 

foram maioritariamente recolhidos em ambiente domiciliário, mas também foram 

recolhidos alguns dados em cafés, local de trabalho, centros comerciais locais, ou ainda 

no hospital de N.S.R.-EPE-Barreiro. A área geográfica abarcou o concelho do Barreiro, 

Moita e Montijo. 

 

O facto de a colheita da informação ter sido efectuada através de um questionário auto-

administrado, anónimo e entregue pessoalmente, teve a vantagem de proporcionar a 

informação mais verdadeira possível. Foi proporcionando um espaço de privacidade e 

ambiente tranquilo, de acordo com o investigador e os indivíduos da amostra, sendo o 

local, na sua maioria, o ambiente domiciliário. Apesar de tudo, a intimidade do tema 

pode ter levado a resultados enviesados. A convocação, supervisão e esclarecimento 

de dúvidas efectuadas por uma mesma pessoa (investigador) e a compatibilização dos 

horários com o das respondentes, tanto para o contacto telefónico como para a 

resposta ao questionário, uniformizou as condições de resposta e teve uma óptima 

repercussão na taxa de respostas, uma vez que não houve respostas nulas.  

 

A priori, foram retirados alguns dados do processo clínico (anexo I). Nesta sequência de 

raciocínio lógico, foi elaborado um questionário que é constituído por quatro partes: a 

primeira, por questões relativas à caracterização da população, onde foi feita uma 

avaliação dos dados demográficos com o objectivo de obter a caracterização da 

amostra, (anexo II); a segunda, um questionário que abordou os dados relativos aos 

comportamentos sexuais e de saúde, factos que se consideram fundamentais para o 
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estudo (anexo III). Adicionalmente, na terceira e quarta parte, e com o objectivo de dar 

resposta aos objectivos da investigação, foram utilizados dois instrumentos de 

avaliação psicométricos, nomeadamente a Escala de Depressão Pós-parto de 

Edimburgo e o Índice de Função Sexual Feminina (IV e V).  

 

Dados retirados do processo clínico  

A data do parto, na medida em que foram seleccionadas as mulheres primíparas ao 

sexto mês pós-parto, sendo este um dos critérios de inclusão da amostra.Foram, ainda, 

retirados os dados relativos ao tipo de parto.     

Questionário sócio – demográfico 

Este questionário foi traçado com o objectivo de caracterizar a amostra em estudo, é 

composto por 8 itens que se consideraram relevantes para a investigação. 

Assim, foram abordadas questões que dizem respeito à idade, nacionalidade, profissão, 

estado civil, habilitações literárias, crença religiosa, e raça ou etnia. 

 Questionário de comportamentos sexuais e de saúde 

 

A primeira questão foca a existência de parceiro sexual, condição necessária para o 

desenvolvimento do estudo, tendo sido excluídas as mulheres sem companheiro 

sexual. 
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 A segunda questão investiga se a mulher toma anti-depressivos e a terceira questão a 

existência de doença crónica incapacitante impeditiva de relacionamento sexual e, logo, 

a exclusão do estudo. Pretendeu-se apurar se a mulher está a tomar anti-depressivos, 

dado que tanto a doença depressiva quanto o seu tratamento são factores que 

influenciam o funcionamento sexual feminino114, 115.  

 

Considerou-se pertinente, na quarta questão, abordar a necessidade de ajuda, para 

esclarecer dúvidas ou resolver problemas no âmbito da sexualidade. 

 

Na quinta e sexta questão, são investigadas as complicações pós-parto e a 

comparência na consulta médica de revisão pós-parto, bem como a data da referida 

consulta.   

 

A sétima, oitava e nona questão verificam se ocorreu reinício da actividade sexual, a 

data e frequência de iniciativa sexual pela inquirida/ parceiro e a sua possível relação 

com as diferentes dimensões do funcionamento sexual. 

 

Por último, a décima questão foca a frequência e diversidade de práticas sexuais. Esta 

questão surgiu para explorar a diversidade de práticas sexuais e a sua eventual 

influência no funcionamento sexual. 
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Escala de depressão pós-parto de Edinburgo( EPDS) 

 

A Edinburgh Postnatal Depression Scale117 é uma escala validada para a população 

portuguesa, tendo sido testada no Porto61. É uma escala de preenchimento e análise 

simples e rápida, com o objectivo de ser utilizada pelos profissionais de saúde que 

habitualmente contactam com a mulher, nomeadamente enfermeiros e médicos, para 

facilitar a identificação da depressão Pós-parto57.  

 

A EPDS é constituída por dez perguntas, havendo para cada uma delas a possibilidade 

de a mulher dar uma só resposta entre quatro opções exclusivas (mais positiva, menos 

positiva, menos negativa ou mais negativa), as quais são classificadas com um valor 

correspondente a zero, um, dois ou três. Após a aplicação do questionário é feita a 

soma da pontuação dada a cada pergunta. Dessa soma de pontuações, os valores 

mais altos, com pontuação igual ou superior a treze, sugerem uma maior probabilidade 

de a mulher apresentar depressão pós-parto117.  

 

Neste estudo, tendo em conta os objectivos da investigação, consideraram-se 

pontuações iguais ou superiores a treze como indicação provável da existência de 

depressão e consideradas como critério de exclusão da amostra.   
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Índice de Função Sexual Feminina (FSFI) 

 

O Female Sexual Function Índex91 é uma escala validada em Portugal para a 

população feminina portuguesa. A validação ocorreu através de uma amostra 

comunitária de 151 mulheres e uma amostra clínica de 51 mulheres118 tendo sido 

publicada em 2008119.  

 É uma escala que avalia seis dimensões da resposta sexual feminina, nomeadamente 

o desejo, excitação subjectiva, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Trata-se de um 

instrumento que permite medir o impacto relativo da disfunção em cada uma das seis 

dimensões, fornecendo pontuações para cada uma delas e a pontuação total da função 

sexual.  

 

O questionário é constituído por 19 itens sobre a actividade sexual nas últimas quatro 

semanas. Cada item tem seis alternativas de resposta, com a escolha de uma única 

resposta. A pontuação de cada dimensão varia entre 1,2 e 6 ou entre 0 e 6, sendo que 

a alternativa zero indica que a inquirida não teve actividade sexual, e variando as outras 

alternativas de um a cinco.  

 

A pontuação total do FSFI obtém-se reunindo a respostas das seis diferentes 

dimensões: Desejo, itens 1 e 2; Excitação, itens 3, 4, 5 e 6; Lubrificação, itens 7, 8, 9, e 

10; Orgasmo, itens 11, 12 e 13; Satisfação, itens 14, 15 e 16; Desconforto/Dor, itens 17, 

18 e 19 (tabela 1). 
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Tabela 1 – Pontuação das dimensões do FSFI. 

 

Dimensão Questão Variação 
da 

pontuação 

Factor Pontuação 
mínima 

Pontuação 
máxima 

Desejo 1,2 1– 5 0,6 1,2 6,0 

Excitação 3, 4, 5, 6 0– 5 0,3 0 6,0 

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

Orgasmo 11, 12, 13 1– 5 0,4 0 6,0 

Satisfação 14, 15, 16 0 (ou 1) – 5* 0,4 0,8 6,0 

Dor 17, 18, 19 0 – 5 0,4 0 6,0 

Pontuação 

total 

   2,0 36,0 

*Variação para o item 14 = 0–5; variação para os itens 15 e 16 = 1–5. 

 

 

As pontuações das dimensões e a soma total das pontuações do FSFI foram 

calculados conforme evidencia a tabela 1. A cotação dos itens 8,10,12, 17, 18 e 19 são 

invertidas, cujos valores de pontuação variam de 0 a 5 ou de 1 a 5. Para a pontuação 

das dimensões, somam-se as pontuações individuais e multiplica-se pelo factor 

correspondente. Para obter a pontuação total da escala, somam-se as pontuações para 

cada dimensão. Deve-se notar que, dentro das dimensões, a pontuação 0 indica que a 

mulher respondeu não ter tido actividade sexual nas últimas quatro semanas. 

 

Segundo Pechorro a FSFI tem uma boa consistência interna, dado que obteve Alfas de 

Cronbach de .88 e superiores, para cada uma das seis dimensões, e de .93, para a 

escala total. Foram obtidas, tal como no FSFI original, bons resultados psicométricos, 
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no que diz respeito à validade factorial, validade convergente, validade discriminante e 

teste de homogeneidade117. 

 

7 PRÉ-TESTE 

 
Para se verificar a validade e operacionalidade do instrumento de colheita de dados, 

questionário, foi realizado o pré-teste, para o qual se pediu a colaboração de uma 

amostra da população com características idênticas à amostra populacional. O pré-

teste tem como finalidade evidenciar possíveis falhas na redacção do questionário, 

entre elas a complexidade das questões, a imprecisão na redacção, a inutilidade das 

questões, a exaustão e os constrangimentos ao inquirido.  

Neste estudo, o pré-teste foi aplicado, no concelho do Barreiro, a mulheres primíparas, 

ao sexto mês pós-parto, contactadas pessoal e previamente à aplicação do 

questionário.    

Relativamente aos comportamentos sexuais e de saúde, na questão 2 foi necessário 

acrescentar relação conjugal, devido à dificuldade de entendimento da questão. 

Também a questão 5 sofreu alterações, agrupando-se médico/enfermeiro na mesma 

categoria, bem como companheiro/familiar, uma vez que as respondentes associavam 

estes termos nas suas respostas.  

Foram aplicados 99 conjuntos de questionários, considerados viáveis para a análise 

dos dados, com elevadas taxas de resposta. 
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 O processamento e a análise estatística dos dados foram feitos com o auxílio do 

pacote estatístico SPSS 15 (Statistical Package Social Sciences 15). A posteriori, 

efectuou-se a análise estatística dos mesmos, tendo sido utilizadas as seguintes 

técnicas: teste t-Student ou a Anova One-way, com testes de comparação múltipla a 

posteriori de Scheffe. 

 

8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 
 
De modo a respeitar os princípios éticos, as participantes foram informadas do âmbito 

da realização desta pesquisa, dos seus objectivos, bem como do seu direito de recusar 

a participar e da possibilidade de desistir a qualquer momento. Foi facultado também, 

em cada questionário, um texto referente ao consentimento informado. Foi-lhes 

garantido o anonimato, a confidencialidade da informação recolhida e a sua utilização 

exclusiva para o presente estudo. 

 

A ética coloca problemas particulares aos investigadores que, em certas situações, 

podem entrar em conflito com o rigor da investigação110. 

 

No primeiro contacto (via telefone), foram explicados os objectivos, apurada a vontade 

e disponibilidade em participar, tendo sido sublinhada a informação de que, a qualquer 

momento do processo de recolha de dados, existia a possibilidade de desistir sem que 

fosse necessário qualquer tipo de justificação, dando o direito à auto-determinação. As 
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inquiridas foram, ainda, informadas quanto ao tempo necessário de disponibilização 

para responder aos questionários. No momento da colheita, os responsáveis fizeram-se 

acompanhar de bata branca e identificação visível, tendo respeitado a privacidade e 

proporcionado um ambiente calmo, facilitador ao preenchimento das respostas. Foi 

dado o tempo necessário para o preenchimento dos questionários, bem como a 

oportunidade de esclarecimento de dúvidas. 

 

Foi feito o pedido de autorização para a colheita de dados junto do Conselho de 

Administração do Hospital Nossa Senhora do Rosário - Barreiro e junto da respectiva 

comissão de ética ( anexo VI). 

 

 O carácter confidencial e o direito à privacidade são imperativos neste estudo, pelo que 

os dados relativos ao nome, morada ou contacto telefónico das inquiridas não estão 

registados em qualquer base de dados.  

 

Procurou-se, ainda, atender às considerações éticas, respeitando os direitos dos 

indivíduos que pertenciam à amostra, bem como aos regulamentos das instituições que 

proporcionaram a realização do estudo.  
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CAPÍTULO III. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

 

1 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

 

 

Tendo por base os dados consignados no questionário, apresentar-se-á, em primeiro 

lugar, uma breve caracterização da amostra.   

 

As idades dos indivíduos avaliados variam entre os 15 e 38 anos, verificando-se que a 

média de idades das mulheres que colaboraram no nosso estudo é de 27,14 anos 

(dp=4,41). A distribuição destas mulheres por escalões etários pode ser apreciada no 

gráfico nº 1. A classe modal encontra-se no escalão 26-30 anos, que representa cerca 

de 46% (n=45) das entrevistadas.  

 

No que diz respeito às profissões, constata-se que o leque profissional é muito 

diversificado, predominando, no entanto, as profissões administrativas (n=16, 15,6%), 

as professoras (n=11, 14,3%) e as vendedoras (n=10, 12,9%). A generalidade pertence 

à população activa (77,8%) e as restantes 22,2% afirmam não trabalhar. 
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Gráfico nº 2 – Distribuição por escalão etário 
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Estas mulheres encontram-se, na sua grande maioria, casadas (n=53, 53%) ou vivem 

em união de facto (n=35, 35,3%). As solteiras representam apenas 10% do total da 

amostra e apenas uma inquirida afirmou ser viúva. 

 

 

Gráfico nº 3 – Distribuição por estado civil 
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No que se refere à nacionalidade, predominam as de nacionalidade portuguesa 89%, 
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seguindo-se por ordem de importância as angolanas (5,0%), brasileiras (2,0%), 

romenas (2,0%) e as cabo-verdianas (1,0%). 

 

A religião Católica é partilhada por 84% das entrevistadas, seguindo-se as mulheres 

sem crença religiosa (ateias ou agnósticas, 7%), as que crêem em religiões de tipo 

esotérico, evangélicas, ortodoxas ou testemunhas de Jeová (5%) ou as protestantes 

(4,0%). As praticantes encontram-se em minoria (23,2%) enquanto as crentes não 

praticantes representam 68,7% do total da amostra. 

 

A caracterização por etnia evidencia uma amostra de clara maioria branca (84%), 

enquanto os negros (14%) e os ciganos (2%) constituem as restantes etnias 

representadas neste estudo. 

 

Relativamente às habilitações literárias, apenas 10% das entrevistadas tem uma 

escolaridade inferior à obrigatória, as restantes ou possuem o ensino secundário 

(39,4%) ou frequentaram e concluíram o ensino médio ou superior (31,3%). 

 
Gráfico nº 4 – Distribuição por habilitações literárias 
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Quanto ao tipo de parto, comprovámos que a cesariana é mais frequente que o parto 

por via vaginal, sendo que, no presente estudo, 60% dos partos foram cesarianas e 

40% (n=40) de tipo vaginal.  

 

Relativamente aos partos de tipo vaginal, um pouco mais de metade (53,8%; n= 59) 

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

instrumentais, como podemos verificar no gráfico nº 4 e na tabela nº 1.  

 
Gráfico nº 5 – Tipo de parto 

 

Via vaginal
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Tabela nº 2 – Caracterização dos partos Via Vaginal 
 

 
 

  Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

  eutócico c/ episiotomia c/ lacerações 
espontâneas 

 
21 53.8 53.8 

  eutócito c/ períeo intacto 
 1 2.6 56.4 

  parto instrumental 
 17 43.6 100.0 

  Total 39   
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2 COMPORTAMENTOS SEXUAIS E DE SAÚDE 

 

Todas as inquiridas referem ter um companheiro com o qual se envolvem em 

actividades sexuais. 

 

Tabela nº 3 – Tem actualmente um companheiro com o qual se envolve em 

actividade sexual? 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

 Sim 99 100.0 3.0 
  Total 99 100.0  

  
 
 
Uma pequena percentagem destas mulheres está actualmente a ser medicada com 

anti-depressivos (6,1%). 

 
 

Tabela nº 4 - Está actualmente a tomar anti-depressivos? 
 
 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

 Sim 6 6.1 6.1 
  Não 93 92.9 99.0 
  Total 99 100.0  

 
  
 
 
Igualmente, uma pequena percentagem afirma ter uma doença crónica que a impede 

de ter um relacionamento sexual com o seu companheiro (3,1%). 
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Tabela nº5 - Tem alguma doença crónica? 
 
 
 

  Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

 Sim 3 3.1 3.1 
  Não 96 96.9 100.0 
  Total 99 100.0  

 

 

Quando precisaram de ajuda para esclarecimento de dúvidas ou resolução de 

problemas no âmbito da sexualidade, as inquiridas não recorreram a ninguém (41,4%) 

ou solicitaram o apoio do médico ou do enfermeiro (26,3%). 

 

 
Tabela nº 6 - Sempre que precisou de ajuda recorreu 

 
 
 

  Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

 Médico /Enfermeiro 26 26.3 26.3 
  Amigo/ Vizinho 5 5.1 31.3 
  Companheiro/ familiar 17 17.2 48.5 
  Não recorreu a 

ninguém 
41 41.4 89.9 

  Não teve dúvidas ou 
problemas 

10 10.1 100.0 
  Total 99 100.0  

 
 

Na presente investigação verificou-se que 86% das inquiridas não tiveram 

complicações no pós-parto e 14% informam que tiveram complicações. 
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Tabela nº 7 – Teve complicações pós-parto? 
 
 
 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

acumulada 

 Sim 14 14.1 14.1 

  Não 85 85.9 100.0 

  Total 99 100.0  

 
 

Dos problemas referidos pelas mulheres, destacam-se as cefaleias, deiscências da 

sutura e as mastites (16,7%). 

 
 
Tabela nº 8 – Problemas que teve 
 
 

  Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

  Bartolinite 1 
 8.3 8.3 

  cefaleias 2 16.7 25.0 
  Deiscências da 

sutura 2 16.7 41.7 
  Fistula na 

episiotomia  1 8.3 50.0 
  Hematoma na 

cicatriz 1 8.3 58.3 
  infecção da sutura 1 8.3 66.7 
  Infecção na 

epsiotomia 1 8.3 75.0 
  mastite 2 16.7 91.7 
  Problemas de 

plaquetas 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0  

 
 

A generalidade fez consulta médica de revisão pós-parto (88%) entre as 6 e as oito 

semanas, como se pode comprovar nas tabelas seguintes.  
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Tabela nº 9 - Fez consulta médica de revisão pós-parto 
 
 
 

  Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

 Sim 87 87.9 87.9 
  Não 12 12.1 100.0 
  Total 99 100.0  

 
 

Tabela nº10 - Quando? 
 
 
 

  Frequência Percentagem 
Percentagem 
acumulada 

  10 semanas 3 3.4 3.4 
  12 semanas 4 4.6 8.0 
  4 semanas 10 11.5 19.5 
  6 semanas 37 42.5 62.1 
  7 semanas 4 4.6 66.7 
  8 semanas 29 33.3 100.0 
  Total 87 100.0  

 
 
 
No que se refere ao reinício da actividade sexual após o parto, constata-se que, das 

inquiridas que responderam, quase todas (97,6%) afirmam que já reiniciaram actividade 

sexual. Cerca de 16% das inquiridas não responderam a esta questão. 

 
 

Tabela nº 11 -  Depois do parto reiniciou a sua actividade sexual 
 

 

  Frequência Percentagem Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

 Sim 81 81.8 98.8 98.8 
  Não 1 1.0 1.2 98.8 
  Total 82 82.8 100.0  
 Missing 

System 
17 17.2   

Total 99 100.0   
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Na tabela abaixo podemos apreciar o período de tempo de reinício da actividade 

sexual. 

 
Tabela nº 12 - Se sim, qual o tempo de reinicio 

 
 

  Frequência Percentagem Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

 Inferior 6 semanas 10 10.1 12.0 12.0 
  6 a 8  semanas 23 23.2 27.7 39.8 
  8 a 10 semanas 21 21.2 25.3 65.1 
  10 a12 semanas 7 7.1 8.4 73.5 
  mais de 12 semanas 22 22.2 26.5 100.0 
  Total 83 83.8 100.0  
 Missing System 16 16.2   
Total 99 100.0   

 

 

A classe modal mais frequente, relativamente ao tempo de reinício da actividade 

sexual, é entre as seis e as oito semanas. A iniciativa da actividade sexual parte 

essencialmente do companheiro e, algumas vezes, da própria (41,4%), ou de forma 

repartida entre eles (35,4%). 

 
Tabela nº 13 - Quem é que geralmente toma a iniciativa de terem actividade 

sexual? 
 

 

  Frequênc. Percent. 
Percentagem 
acumulada 

 Sempre o seu companheiro 19 19.2 19.2 
  Predominantemente o seu companheiro, mas 41 41.4 60.6 
  Igualmente o seu companheiro e você 35 35.4 96.0 
  Predomin. você, mas algumas vezes companheiro 3 3.0 99.0 
  Sempre você 1 1.0 100.0 
  Total 99 100.0  
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As actividades sexuais mais frequentes nas últimas 4 semanas foram o beijar, 72,7% 

mais de uma vez por dia, o sexo vaginal, 58,8% duas a três vezes por semana, ou as 

carícias – 56,6% duas a três vezes por semana. A menos frequente foi o sexo anal: 

84% das mulheres afirmam não o ter praticado no último mês. 

 
Tabela nº 14 – Frequência de actividades sexuais 
 
 
 

  
nenhuma 
vez 

Uma 
vez 

Duas 
ou 
três 
vezes 

Uma 
vêz por 
semana 

Duas ou 
três 
vezes por 
semana 

Uma 
vez 
por 
dia 

Mais 
de uma 
vez por 
dia Total 

Beijar Freq.    2 8 17 72 99 
 %    2.0 8.1 17.2 72.7 100.0 
Fantasia sexual Freq. 49 16 10 11 11 1 1 99 
 % 49.5 16.2 10.1 11.1 11.1 1.0 1.0 100.0 
Masturbação 
sozinha Freq. 76 4 5 2 9 3  99 
 % 76.8 4.0 5.1 2.0 9.1 3.0  100.0 
Masturbação 
mútua Freq. 45 5 9 11 28  1 99 
 % 45.5 5.1 9.1 11.1 28.3  1.0 100.0 
Carícias Freq. 8 1 7 18 56 7 2 99 
 % 8.1 1.0 7.1 18.2 56.6 7.1 2.0 100.0 
Sexo oral Freq. 49 3 11 10 24 1 1 99 
 % 49.5 3.0 11.1 10.1 24.2 1.0 1.0 100.0 
Sexo vaginal Freq. 3 4 10 20 58 2 2 99 
 % 3.0 4.0 10.1 20.2 58.6 2.0 2.0 100.0 
Sexo anal Freq. 83 3 3 1 8  1 99 
 % 83.8 3.0 3.0 1.0 8.1  1.0 100.0 



 81 

3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

A finalidade deste capítulo é responder às hipóteses formuladas, propiciar uma visão 

específica do fenómeno e, ainda, realçar as particularidades do estudo. 

 

Relativamente à consistência interna, nenhum teste ou escala pode ter muito valor 

para a investigação se a avaliação que faz da forma como os sujeitos respondem não 

for consistente ou de confiança. Neste sentido, a consistência interna refere-se à 

constância dos valores obtidos por uma mesma pessoa quando testada, ou re-testada, 

em ocasiões diferentes. O coeficiente de consistência interna Alpha de Cronbach é um 

dos coeficientes usados para medir esta constância de valores.  

 

Foram analisados os coeficientes de consistência interna Alpha de Cronbach para as 

seguintes subescalas da escala FSFI (Female Sexual Function Index): Desejo, 

Excitação, Lubrificação, Orgasmo, Satisfação e Dor, que podem ser apreciados na 

tabela abaixo. Como se pode constatar, os valores obtidos podem ser considerados 

como excelentes. Verifica-se, ainda, que a análise das estatísticas relativas a cada um 

dos itens não melhoraria significativamente o valor global do Alpha de Cronbach, se 

alguns dos itens que integram a escala fosse eliminado (Cronbach’s Alpha if item 

deleted).  
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Tabela nº 15 – Alpha Cronbach da FSFI 
 
 

Escala Alpha 
Cronbach Nº itens 

Desejo .902 2 
Excitação .939 4 
Lubrificação .917 4 
Orgasmo .925 3 
Satisfação .944 3 
Dor .953 3 
Global .962 19 

  
 
Tabela nº 16 – Estatísticas Item-Total 
 
 

  

Média da 
escala se 
Item 
eliminado 

Variação da 
escala se Item 
eliminado 

 Item Corrigido – 
Correlação  
 total 

Alpha de 
Cronbach 
se item 
eliminado 

fsfi01 63.41 333.878 .628 .961 
fsfi02 63.39 334.466 .637 .961 
fsfi03 62.58 314.002 .853 .958 
fsfi04 62.90 324.275 .825 .959 
fsfi05 62.92 322.565 .838 .959 
fsfi06 62.65 315.680 .879 .958 
fsfi07 62.44 316.576 .808 .959 
fsfi08 62.06 325.180 .677 .961 
fsfi09 62.62 315.933 .768 .959 
fsfi10 62.09 324.675 .687 .960 
fsfi11 63.06 307.445 .802 .959 
fsfi12 62.70 309.254 .775 .959 
fsfi13 62.63 306.624 .896 .957 
fsfi14 62.39 314.894 .839 .958 
fsfi15 62.31 330.381 .612 .961 
fsfi16 62.37 330.216 .589 .962 
fsfi17 62.20 320.061 .681 .961 
fsfi18 62.11 320.630 .679 .961 
fsfi19 62.07 323.311 .670 .961 

 
 
Já a consistência interna da escala EPDS (Escala de depressão pós-parto de 

Edimburgo) revelou um valor global menor, mas ainda bastante aceitável. 
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Tabela nº 17 - Estatística de Consistência 
 
 

Alpha de 
Cronbach 

Nº de 
Itens 

.700 10 
 
 
 
Nas hipóteses formuladas anteriormente, e que serão testadas no presente capítulo, 

serão sempre comparados 2 ou 3 grupos em variáveis dependentes, medidas em 

escalas de rácio. Por este motivo, serão utilizados testes paramétricos, concretamente,  

para testar as possíveis diferenças de médias, os testes t-Student ou a Anova One-way, 

com testes de comparação múltipla a posteriori de Scheffe. O nível de confiança 

utilizado como referência para aceitar ou rejeitar a hipótese nula será (α) ≤0,05, no 

entanto, sempre que surgirem diferenças para α ≤0,10 far-se-á menção disso. 

 

De acordo com os critérios de exclusão, não tomar anti-depressivos, não ter doença 

crónica incapacitante e apresentar valor igual ou superior a 13 na escala EPDS, foram 

excluídas da presente análise 14 mulheres, ficando desta forma a nossa amostra 

reduzida a 85 colaborantes 

 

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. 
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Como é possível constatar na tabela abaixo, a comparação entre o tipo de parto revela 

que as mulheres que tiveram partos de cesariana têm sempre valores médios 

superiores, em cada uma das escalas de funcionamento sexual, às mulheres que 

tiveram partos por via vaginal. 

 
tabela nº 18 - estatísticas descritivas 

 
 

  tipo de parto N Média 
Desvio 
Padrão 

Desejo Cesariana 47 3.3319 1.10357 
  Via vaginal 38 3.0316 1.02459 
Excitação Cesariana 47 4.2383 1.31307 
  Via vaginal 38 3.6711 1.34061 
Lubrificação Cesariana 47 4.5894 1.45755 
  Via vaginal 38 4.3974 1.45016 
Orgasmo Cesariana 47 4.2128 1.82514 
  Via vaginal 38 3.5263 1.85730 
Satisfação Cesariana 47 4.7489 1.14851 
  Via vaginal 38 4.0842 1.43518 
Dor Cesariana 47 4.9021 1.59449 
  Via vaginal 38 4.5368 1.58446 
FSFI Cesariana 47 25.9667 1.06580 
 Via vaginal 38 7.31429 1.18653 

 
 
 
No entanto, para o nível de confiança de referência apenas se encontrou uma diferença 

estatisticamente significativa: 

 Satisfação,  t (83) = 2,373, p= 0,020. 

As outras diferenças não são estatisticamente significativas, dado que: 

 Desejo,  t (83) = 1,288, p= 0,201; 

 Excitação,  t (83) = 1,962, p= 0,053; 

 Lubrificação, t (83) = 0,605, p= 0,547; 
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 Orgasmo,  t (83) = 1,711, p= 0,091; 

 Dor,   t (83) = 1,053, p= 0,295; 

 FSFI total     t (83) = 1,708, p= 0,091 

 

Para um nível de significância de α ≤ 0,10 a diferença nas subescalas Excitação, 

Orgasmo e no valor total da FSFI são estatisticamente significativas. 

 

As estatísticas referentes a esta hipótese podem ser observadas no anexo VIII-  

Hipótese 1 

 

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. 

 

Neste estudo, não houve respondentes com parto eutócico com períneo intacto tendo 

sido agrupadas conforme descrito. 

 

Como se pode constatar na tabela abaixo, a comparação entre o tipo de parto revela 

que as mulheres que tiveram partos eutócicos com episiotomia/lacerações espontâneas 

têm sempre valores médios superiores, em cada uma das dimensões e FSFI total, 

relativamente às mulheres que tiveram partos instrumentais. 
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tabela nº 19 - estatísticas descritivas 
 
 
 

 tipo de parto N Média 
Desvio 
Padrão 

Desejo eutócico com episiotomia 21 3.1714 .93228 

  Parto instrumental 17 2.7176 1.18334 

Excitação eutócico com episiotomia 21 3.8714 1.37773 

  parto instrumental 17 3.3353 1.26340 

Lubrificação eutócico com episiotomia 21 4.3571 1.50186 

  parto instrumental 17 4.3059 1.38269 

Orgasmo eutócico com episiotomia 21 3.4286 2.00628 

  parto instrumental 17 3.3647 1.69150 

Satisfação eutócico com episiotomia 21 4.1905 1.30610 

  parto instrumental 17 3.7412 1.56167 

Dor eutócico com episiotomia 21 4.5714 1.72776 

  parto instrumental 17 4.2824 1.46809 

FSFI total eutócico com episiotomia 21 23.59 7.37265 

 parto instrumental 17 21.74 7.34201 

 

 

No entanto estas diferenças não são estatisticamente significativas, pois: 

 

 Desejo,  t (36) = 1,223, p= 0,194; 

 Excitação,  t (36) = 1,237, p= 0,224; 

 Lubrificação, t (36) = 0,108, p= 0,914; 

 Orgasmo,  t (36) = 0,105, p= 0,917; 

 Satisfação,  t (36) = 0,966, p= 0,340; 

 Dor,   t (36) = 0,548, p= 0,587; 
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 FSFI total,    t (36) = 0,768, p= 0,448 

 

As estatísticas referentes a esta hipótese podem ser observadas no anexo IX - 

Hipótese 2. 

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. 

Cada variável independente conduziu à formulação de uma hipótese. 

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.  

 
Idade 

 

As mulheres mais jovens reportam, em quase todas as subescalas, com excepção da 

subescala lubrificação, valores médios mais elevados do que as mulheres dos restantes 

escalões etários. 
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tabela nº 20 - estatísticas descritivas 
 
 

    N Média 
Desvio 
Padrão 

Desejo até 20 6 3.8000 1.80665 
  21 - 25 19 2.8737 .97116 
  26 - 30 43 3.2651 .95590 
  > 30 17 3.1765 1.13772 
  Total 85 3.1976 1.07327 
Excitação até 20 6 4.6000 1.08444 
  21 - 25 19 3.8684 .92679 
  26 - 30 43 3.9698 1.45921 
  > 30 17 3.9353 1.56562 
  Total 85 3.9847 1.34771 
Lubrificação até 20 6 4.4000 1.48997 
  21 - 25 19 4.7053 .96981 
  26 - 30 43 4.5279 1.59528 
  > 30 17 4.2529 1.57048 
  Total 85 4.5035 1.44876 
Orgasmo até 20 6 4.2000 1.71114 
  21 - 25 19 3.3684 1.69871 
  26 - 30 43 3.9535 1.97741 
  > 30 17 4.2824 1.79312 
  Total 85 3.9059 1.86051 
Satisfação até 20 6 4.8000 1.40855 
  21 - 25 19 4.1895 1.18035 
  26 - 30 43 4.4837 1.40356 
  > 30 17 4.5412 1.28017 
  Total 85 4.4518 1.31915 
Dor até 20 6 5.4667 .78655 
  21 - 25 19 4.9895 1.06139 
  26 - 30 43 4.4930 1.78424 
  > 30 17 4.8235 1.74052 
  Total 85 4.7388 1.59105 
FSFI total até 20 6 26.3200 7.10999 
  21 - 25 19 23.9947 5.13219 
  26 - 30 43 24.7429 7.92803 
  > 30 17 25.0118 8.30421 
  Total 85 24.7217 7.30932 
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No entanto, estas diferenças não são estatisticamente significativas, pois os valores da 

Anova One-Way: 

 

 Desejo,  F(3,81) = 1,278, p= 0,287; 

 Excitação,  F(3,81) = 0,464, p= 0,708; 

 Lubrificação, F(3,81) = 0,299, p= 0,826; 

 Orgasmo,  F(3,81) = 0,814, p= 0,490; 

 Satisfação,  F(3,81) = 0,415, p= 0,742; 

 Dor,   F(3,81) = 0,932, p= 0,429; 

 FSFI total  F(3,81) = 0,147, p= 0,932 

 

são todos superiores ao nível de confiança de referência, pelo que aceitamos a 

hipótese nula. 

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. 

 

Na tabela abaixo, pode-se observar os valores médios nas subescalas FSFI das 

mulheres religiosas praticantes e das mulheres religiosas não praticantes. 
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tabela nº 21  - estatísticas descritivas 

 
 

  Praticante N Média 
Desvio 
Padrão 

Desejo praticante 20 3.1200 1.12839 

  Não 

praticante 
59 3.1729 1.10326 

Excitação praticante 20 3.8250 1.37950 

  Não 

praticante 
59 3.9712 1.39086 

Lubrificação praticante 20 4.6500 1.31489 

  Não 

praticante 
59 4.4237 1.48188 

Orgasmo praticante 20 3.8400 1.88244 

  Não 

praticante 
59 3.9051 1.89568 

Satisfação praticante 20 4.3600 1.43871 

  Não 

praticante 
59 4.4610 1.34074 

Dor praticante 20 4.5000 1.54579 

  Não 

praticante 
59 4.7661 1.65140 

FSFI total praticante 20 24.2950 7.60315 

  Não 

praticante 
59 24.5741 7.48187 

 
 

As diferenças encontradas não são estatisticamente significativas, pois: 

 Desejo,  t (77) = -0,184, p= 0,854; 

 Excitação,  t (77) = -0,407, p= 0,685; 

 Lubrificação, t (77) = 0,606, p= 0,546; 
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 Orgasmo,  t (77) = -0,133, p= 0,895; 

 Satisfação,  t (77) =- 0,286, p= 0,776; 

 Dor,   t (77) = -0,633, p= 0,529; 

 FSFI total t (77) = -0,143, p= 0,886; 

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. 

 

Na tabela abaixo, observam-se os valores médios nas subescalas FSFI dos diferentes 

níveis escolares. 

 



 92 

tabela nº 22 - estatísticas descritivas 

 

   N Média 
Desvio 
padrão 

Desejo 3º ciclo 16 3.0750 1.33041 
  secundário 33 3.1455 1.03956 
  médio 

superior 29 3.4966 .93598 

  Total 78 3.2615 1.07065 
Excitação 3º ciclo 16 3.9563 1.45830 
  secundário 33 3.6818 1.40767 
  médio 

superior 29 4.3759 1.29164 

  Total 78 3.9962 1.39335 
Lubrificação 3º ciclo 16 4.6875 1.57178 
  secundário 33 4.2545 1.52502 
  médio 

superior 29 4.6448 1.43790 

  Total 78 4.4885 1.49683 
Orgasmo 3º ciclo 16 4.2000 1.99198 
  secundário 33 3.5758 1.93892 
  médio 

superior 29 4.3172 1.78046 

  Total 78 3.9795 1.90026 
Satisfação 3º ciclo 16 4.4250 1.82117 
  secundário 33 4.2303 1.31160 
  médio 

superior 29 4.8552 .99556 

  Total 78 4.5026 1.34212 
Dor 3º ciclo 16 4.8500 1.52403 
  secundário 33 4.6061 1.60038 
  médio 

superior 29 4.8414 1.70493 

  Total 78 4.7436 1.60871 
Dor 3º ciclo 16 24.7400 8.58244 
  secundário 33 23.4939 7.34600 
  médio 

superior 29 26.6714 6.92563 

  Total 78 24.9105 7.48917 
FSFI 3º ciclo 16 24.7400 8.58244 
  secundário 33 23.4939 7.34600 
  médio 

superior 29 26.6714 6.92563 

  Total 78 24.91505 7.48917 
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As diferenças encontradas não são estatisticamente significativas, pois os valores da 

Anova One-Way são todos superiores ao nível de confiança de referência: 

 

 Desejo,  F(2,75) = 1,140, p= 0,325; 

 Excitação,  F(2,75) = 1,972, p= 0,146; 

 Lubrificação,F(2,75) = 0,697, p= 0,501; 

 Orgasmo,  F(2,75) = 1,322, p= 0,273; 

 Satisfação,  F(2,75) = 1,739, p= 0,183; 

 Dor,   F(2,75) = 0,205, p= 0,815; 

 FSFI total  F(2,75) = 1,382, p= 0,258 

 

As estatísticas referentes a esta hipótese podem ser observadas no anexo X-   

Hipótese 3 

 

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 

 

Cada variável independente conduziu à formulação de uma hipótese. 
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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. 

 

Encontram-se diferenças estatisticamente significativas em todas as escalas, entre as 

mulheres que deixam sempre a iniciativa sexual ao companheiro, 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: 

 

 Desejo,  F(2,80) = 17,783, p= 0,000; 

 Excitação,  F(2,80) = 14,119, p= 0,000; 

 Lubrificação,F(2,80) =   6,348, p= 0,003; 

 Orgasmo,  F(2,80) = 15,071, p= 0,000; 

 Satisfação,  F(2,80) = 18,153, p= 0,00; 

 Dor,   F(2,80) = 5,682, p= 0,005. 

 

O teste de comparação múltipla a posteriori indica-nos onde se encontram as 

diferenças: 

 

Desejo 

 

Na subescala desejo, são as mulheres que partilham a iniciativa sexual com o 

companheiro que apresentam uma média significativamente diferente (3,80) das 
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mulheres que deixam sempre a iniciativa sexual ao companheiro (2,27) e das que 

predominantemente deixam a iniciativa sexual ao companheiro mas também a tomam 

por vezes (2,90). 

 
 

Tabela nº 23 - Teste de Scheffe 
 
 

p23 N 
Subset for alpha = 

.05 
   1 2 
sempre o seu companheiro 14 2.271   
Predominantemente o companheiro 
algumas vezes você 

36 2.900
0 

  
igualmente companheiro e você 33   3.8000 
Sig.   .055 1.000 

 
 
 
  
Excitação 

 

São as mulheres que deixam sempre a iniciativa sexual ao companheiro que têm uma 

média significativamente inferior (2,61) às mulheres que partilham a iniciativa sexual 

com o companheiro (4,59) e às que predominantemente deixam a iniciativa sexual ao 

companheiro mas também a tomam por vezes (3,89). 

 
Tabela nº 24 - Teste de Scheffe  

 
 

p23 N 
Subset for alpha = 

.05 
  1 2 
sempre o seu companheiro 14 2.614   
Predominantemente o companheiro 
algumas vezes você 

36   3.8917 
igualmente companheiro e você 33   4.5909 
Sig.   1.000 .133 
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Lubrificação 

 

São as mulheres que deixam sempre a iniciativa sexual ao companheiro (3,62) que têm 

uma média significativamente inferior às mulheres que partilham a iniciativa sexual com 

o companheiro (5,10). 

 
 

Tabela nº 25 - Teste de Scheffe 
 
 

p23 N 
Subset for alpha = 

.05 
  1 2 
sempre o seu companheiro 14 3.621   
Predominantemente o companheiro 
algumas vezes você 

36 4.408
3 

4.4083 
igualmente companheiro e você 33   5.1000 
Sig.   .142 .220 

 
 
Orgasmo 

 

Todos os grupos se diferenciam significativamente, sendo as mulheres que deixam 

sempre a iniciativa sexual ao companheiro que têm a média mais baixa (2,25) e as que 

a partilham com o companheiro as que têm a média mais elevada (4.96). 

 
Tabela nº 26 - Teste de Scheffe 

 
 

p23 N Subset for alpha = .05 
   1 2 3 
sempre o seu companheiro 14 2.257     
Predominantemente o companheiro 
algumas vezes você 

36   3.611
1 

  
igualmente companheiro e você 33     4.969

7 Sig.   1.000 1.000 1.000 
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Satisfação 

 

São as mulheres que não têm iniciativa sexual que apresentam a média mais baixa de 

satisfação (3,00).  

 

Tabela nº 27  - Teste de Scheffe 
 
 

p23 N 
Subset for alpha = 

.05 
  1 2 
sempre o seu companheiro 14 3.000   
Predominantemente o companheiro 
algumas vezes você 

36   4.3556 
igualmente companheiro e você 33   5.1273 
Sig.   1.000 .067 

 

Dor 

 

São as mulheres que deixam sempre a iniciativa sexual ao companheiro que têm uma 

média significativamente inferior (3,60) às mulheres que partilham a iniciativa sexual 

com o companheiro (5,22). 

 
Tabela nº 28  - Teste de Scheffe 

 
 

p23 N 
Subset for alpha = 

.05 
  1 2 
sempre o seu companheiro 14 3.600   
Predominantemente o companheiro 
algumas vezes você 

36 4.666
7 

4.6667 
igualmente companheiro e você 33   5.2242 
Sig.   .062 .459 
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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. 

 

As mulheres que referem ter tido complicações pós-parto apresentam valores mais 

baixos em todas as subescalas. 

 
 

tabela nº 29 - estatísticas descritivas 
 
 

  
Complicações pós-
parto N Média 

Desvio 
Padrão 

Desejo sim 12 3.0000 1.30454 

  não 71 3.1775 .99055 

Excitação sim 12 3.8000 1.34975 

  não 71 3.9803 1.35115 

Lubrificação sim 12 4.3250 1.16160 

  não 71 4.5887 1.46741 

Orgasmo sim 12 3.6333 2.00696 

  não 71 3.9718 1.85697 

Satisfação sim 12 4.2667 1.50957 

  não 71 4.4620 1.29993 

Dor sim 12 4.1000 1.73205 

  não 71 4.8113 1.56384 

FSFI total sim 12 23.1250 8.29481 

  não 71 24.9915 7.15974 

 

 
No entanto, as diferenças encontradas não são estatisticamente significativas, pois: 
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 Desejo,  t (81) = -0,547, p= 0,586; 

 Excitação,  t (81) = -0,428, p= 0,670; 

 Lubrificação, t (81) = -0,591, p= 0,556; 

 Orgasmo,  t (81) = -0,577, p= 0,565; 

 Satisfação,  t (81) = -0,470, p= 0,639; 

 Dor,   t (81) = -1,435, p= 0,155; 

 FSFI total t (81) = -0,817, p= 0,417 

 

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. 

 

Na subescala Dor (F(2,70)=0.670, p=0.515) e na subescala Lubrificação 

(F(2,70)=3.069, p=0.053) as diferenças não são estatisticamente significativas. Mas, 

nas restantes as diferenças são significativas: 

 

 Desejo,  F(2,70) = 6,069, p= 0,003; 

 Excitação,  F(2,70) = 8,391, p= 0,006; 

 Orgasmo,  F(2,70) = 5,989, p= 0,004; 

 Satisfação,  F(2,70) = 7,030, p= 0,002; 

 FSFI total  F(2,70) = 5,940, p= 0,004; 
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Desejo 

 

As mulheres que não recorrem a ninguém quando necessitam de ajuda para esclarecer 

dúvidas têm uma média significativamente inferior (2,71) à das mulheres que recorrem 

ao médico/enfermeiro (3,57). 

 
Tabela nº 30 - Teste de Scheffe  

 
 

P16_grp N 
Subset for alpha = 

.05 
   2 1 
não recorreu a ninguém 37 2.7081  
companheiro/familiar 13 3.4154 3.4154 
médico/enfermeiro 23  3.5739 
Sig.  .082 .878 

 
 
Excitação 

 

As mulheres que não recorrem a ninguém quando necessitam de ajuda para esclarecer 

dúvidas têm uma média significativamente inferior (3,46) à das mulheres que recorrem 

ao médico/enfermeiro (4,52). 

 
Tabela nº 31  - Teste de Scheffe 

 
 

P16_grp N 
Subset for alpha = 

.05 
   2 1 
não recorreu a 
ninguém 37 3.4622  

companheiro/familiar 13 4.1308 4.1308 
médico/enfermeiro 23  4.5261 
Sig.  .234 .598 
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Orgasmo 

 

As mulheres que não recorrem a ninguém quando necessitam de ajuda para esclarecer 

dúvidas têm uma média significativamente inferior (3,13) à das mulheres que recorrem 

ao médico/enfermeiro (4,67). 

 

Tabela nº 32 - Teste de Scheffe 
 
 

P16_grp N 
Subset for alpha = 

.05 
   2 1 
não recorreu a 
ninguém 37 3.1351  

companheiro/familiar 13 4.2462 4.2462 
médico/enfermeiro 23  4.6783 
Sig.  .136 .734 

 
 
Satisfação 

 

As mulheres que não recorrem a ninguém quando necessitam de ajuda para esclarecer 

dúvidas têm uma média significativamente inferior (3,80) à das mulheres que recorrem 

ao médico/enfermeiro (4,99). 

Tabela nº 33 - Teste de Scheffe 
 
 

P16_grp N 
Subset for alpha = 

.05 
   2 1 
não recorreu a ninguém 37 3.8054  
companheiro/familiar 13 4.7077 4.7077 
médico/enfermeiro 23  4.9913 
Sig.  .079 .771 
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FSFI total 

 

As mulheres que não recorrem a ninguém quando necessitam de ajuda para esclarecer 

dúvidas têm uma média significativamente inferior (21,7) à das mulheres que recorrem 

ao médico/enfermeiro (27,7). 

 
Tabela nº 34 - Teste de Scheffe 

 
 

P16_grp N 
Subset for alpha = 

.05 
   2 1 
não recorreu a 
ninguém 37 21.7946   

companheiro/familia
r 13 26.0692 26.0692 

médico/enfermeiro 23   27.7261 
Sig.  .138 .737 

 

As estatísticas referentes a esta hipótese podem ser observadas no anexo XI- Hipótese 

4 
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4.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

Muitas pesquisas têm abordado a disfunção sexual no período pós-parto4, 9, 77, 120. O 

desenvolvimento do estudo das disfunções sexuais, nomeadamente neste período, tem 

vindo a tentar dar resposta à procura e à exigência das pessoas em verem os seus 

problemas sexuais tratados, de forma a alcançarem uma sexualidade harmoniosa e 

gratificante, sendo esta considerada actualmente como uma valência fundamental no 

moderno conceito de saúde.  

 

Na nossa amostra constata-se que a grande maioria dos sujeitos teve parto por 

cesariana – nova tendência e preocupação social. A justificação fundamenta-se com o 

grau de preocupação com a vida sexual relativo ao período pós-parto, a dor e o 

relaxamento do pavimento pélvico121, 122. Num estudo de Wang et al8  concluíram que 

28,57% das mulheres acreditava que a vagina não alargava se o parto fosse por 

cesariana, contrariamente ao parto vaginal, e que o parto vaginal reduzia a satisfação 

na relação sexual. 

 

Talvez haja uma necessidade de formação/informação a prestar às mulheres acerca 

das vantagens e benefícios do parto vaginal espontâneo. 

 

The National Institute of Health expressa preocupação acerca da existência de 

cesarianas sem indicação médica123. Para além das razões citadas anteriormente, a 
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ansiedade e medo podem ser os requisitos para que as mulheres optem pela 

cesariana124.  

De facto, a cesariana electiva, por opção, indica falhas na Medicina moderna e na 

sociedade em geral, no entanto, a redução dos nascimentos por cesariana é uma tarefa 

complexa e difícil, envolvendo diversas frentes e múltiplas estratégias125. 

É de registar, ainda, que esta preocupação é unânime124,125, sendo reforçada pela 

Organização Mundial de Saúde. 

Na presente investigação, relativamente ao reinício da actividade sexual, 65,1% das 

mulheres já tinha reiniciado a actividade sexual, à décima semana pós-parto. O tempo 

médio de reatamento da actividade sexual ocorreu às 8 semanas8. Para Bancroft, a 

mulher pode iniciar a actividade sexual cerca de seis semanas após o parto51.   

Os estudos que abordam o tipo de parto e o reinício da sexualidade neste período são 

inconsistentes126, reportam que não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o tipo de parto e o reinício da actividade sexual. Na perspectiva de Buhling et al, 

47% das mulheres reiniciaram a actividade sexual 8 semanas após o parto121.  

 

Na nossa investigação, as mulheres inquiridas que precisaram de ajuda para 

esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas, 26,3%, referiram que solicitaram 

o apoio de um profissional de saúde, nomeadamente médico ou enfermeiro. 

Igualmente, Barret et al9, apenas 19% relataram ter discutido com profissionais de 

saúde. Neste estudo, também foi encontrada uma percentagem elevada de mulheres 
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(41,4%) que tiveram problemas sexuais e não recorreram a ninguém, o que prova o 

carácter sigiloso da sexualidade neste período.  

 

Um dado interessante que obtivemos foi a associação da iniciativa para a actividade 

sexual e o FSFI nas componentes de interesse sexual/ desejo, excitação sexual, 

lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, dor sexual. Encontraram-se diferenças, 

estatisticamente significativas em todas as dimensões, entre as mulheres que deixam 

sempre a iniciativa sexual ao companheiro, as que a tomam por vezes e as mulheres 

que partilham a iniciativa sexual com o companheiro. Encontrou-se portanto, no 

presente estudo, uma associação positiva entre a iniciativa sexual e a função sexual. 

 

A conclusão geral dos estudos empíricos e das impressões clínicas é de que muitas 

mulheres no pós-parto continuam a relatar um declínio do interesse sexual, desejo ou 

libido. A perda do desejo sexual conduz, geralmente, a uma menor iniciativa, menor 

actividade sexual e à perda da satisfação sexual, apesar de a associação entre estes 

factos estar longe de ser linear45. 

 

 Esta questão pode ser justificada através do modelo circular de resposta sexual, uma 

vez que a iniciativa sexual está ligada a factores interpessoais e subjectivos da relação. 

Neste contexto, Basson34 explica que a mulher iniciará uma busca espontânea de 

estímulos sexuais, desencadeando a excitação e favorecendo a sua receptividade. 

Cria-se, dessa forma, circunstâncias para o acto sexual e modelo circular com reforço 
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positivo para a relação. Levin também partilha desta ideia, referindo-se à motivação 

eficaz para a expressão sexual86. 

 

Tem sido amplamente sustentado que o facto de as mulheres experimentarem dor e 

desconforto durante a penetração leva a uma fraca motivação para a actividade sexual 

coital, diminuindo a sua frequência em ocasiões subsequentes108.  

 

Á semelhança do nosso estudo, muitos autores evidenciam45, 127 que não existem 

diferenças estatisticamente significativas na função sexual entre o parto vaginal 

espontâneo e a cesariana. No presente estudo, não há diferenças estatisticamente 

significativas entre o parto por via vaginal e cesariana, relativamente às componentes 

de interesse sexual/desejo, excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, 

dor sexual e valores de FSFI . 

 

É de apontar, ainda, outra pesquisa128 em 80 mulheres ao sexto mês pós-parto e 

demonstraram que não há associação entre o tipo de parto e a função sexual nas 

componentes de desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação, dor e  FSFI.  

 

Entretanto, os instrumentos de medida utilizados não são absolutos e não avaliam 

todas as dimensões da função sexual. No presente estudo foi usada a escala FSFI de 

Rosen et al91, um instrumento de medida usado na prática clínica que avalia a função 

sexual. Os resultados obtidos mostram que o parto por via vaginal e cesariana não são 
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diferentes nas componentes de interesse sexual/ desejo, excitação sexual, lubrificação, 

orgasmo, satisfação sexual, dor sexual e valores de FSFI. 

 

Resultados comparáveis foram encontrados por Wang et al, relativamente aos 

diferentes tipos de parto, nomeadamente, vaginal espontâneo, vaginal assistido e 

cesariana, não foram encontrados diferenças estatisticamente significativas, na 

satisfação, desejo sexual ao sexto mês pós-parto8. Os resultados dos estudos para o 

período do pós-parto são contraditórios no que se refere à satisfação sexual. Apenas 

20% das mulheres atingem o clímax na sua primeira relação coital pós-parto, 

aumentando esse valor para 75% do terceiro ao sexto mês após o nascimento. O 

tempo médio para atingir o orgasmo está estimado em sete semanas pós-parto1. 

 

Signorello et al4 sugere a existência de correlação entre o grau do trauma perineal, o 

uso de instrumentos obstétricos e a severidade da dispareunia, perda da sensação 

sexual, satisfação sexual e capacidade de atingir o orgasmo. Há evidências da 

associação directa entre os níveis de dispareunia, danos perineais (em particular, a 

episiotomia) e parto natural assistido. Contrariamente Hicks45 demonstra que apesar de 

a episiotomia ter sido citada como sendo uma da causas da dispareunia e sendo esta 

uma complicação da episiotomia, mereceu pouca atenção na literatura obstétrica até 

recentemente.  

 

Neste estudo, apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas nos 

valores de FSFI, entre o parto vaginal espontâneo e o parto assistido ou instrumental, 



 108 

constata-se que os valores de FSFI são mais elevados no parto vaginal espontâneo do 

que no parto instrumental. De igual forma, foi demonstrado, o efeito da episiotomia na 

sexualidade pós-parto, nomeadamente as mães sem episiotomia têm actividade sexual 

com maior frequência do que as mães com episiotomia128. 

Com efeito, vários estudos45, 127 apontam que não há diferenças na função sexual entre 

as mulheres que tiveram parto por via vaginal e cesariana. Estudos anteriores relativos 

à função sexual depois do nascimento reportam para aumentos de dor perineal, 

dispareunia e problemas sexuais associados ao parto vaginal assistido quando 

comparam o parto vaginal espontâneo, cesariana e parto vaginal assistido4, 45, 77, 129, 130. 

Apesar destas diferenças não serem evidentes nos resultados do presente estudo, uma 

vez que as diferenças não são estatisticamente significativas, as mulheres que tiveram 

partos de cesariana têm sempre valores médios superiores, em cada uma das 

dimensões e valores de FSFI, comparativamente às mulheres que tiveram partos por 

via vaginal. 

 

A dispareunia apresenta-se como sendo a patologia mais vulgar ao nível das 

dificuldades sexuais experimentadas neste período, em especial nas primíparas4. A 

ideia de que a dispareunia pode persistir durante alguns meses no pós-parto é 

defendida na literatura7, 131 

Barret et al9 sustentam que, no sexto mês pós-parto, o trauma perineal provocado pelo 

parto e a sua associação com a dispareunia não são significativos. Nesta dimensão, os 

estudos são contraditórios uma vez que num estudo de Goetsch120, 29% das mulheres 

com dispareunia tiveram cesariana120. Esta ideia é partilhada por Klein et al132,  uma vez 
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que as mulheres com cesariana experimentaram níveis mais elevados de dispareunia 

do que as mulheres de parto por via vaginal (40,7% e 26,2 %, respectivamente).  

 

Na nossa investigação, as complicações mais frequentes foram: Bartolinite 8,3%, 

deiscências da sutura 16,7%, infecção da episiotomia 16,7%. As mulheres que referem 

ter tido complicações pós-parto apresentam valores mais baixos em todas as 

dimensões da escala, embora essas diferenças não sejam estatisticamente 

significativas.  

 

Num estudo de Signorello et al4, a dispareunia apresenta-se como sendo o problema 

mais frequente nas primíparas, podendo persistir durante alguns meses no pós-parto7, 

131. Há evidências da associação directa entre os níveis de dispareunia, danos perineais 

(em particular, a episiotomia) e parto natural assistido45, 133. Num estudo de primíparas, 

concluiu-se que os níveis de dispareunia, ao sexto mês pós-parto, registavam 3,4% na 

cesariana, 11% no parto com episiotomia ou laceração e 14% no parto instrumental20.   

 

Os resultados obtidos confirmam que não existem diferenças significativas entre as 

mulheres com parto por via vaginal ou cesariana na componente de Dor, embora as 

mulheres com parto por via vaginal tem valores de dor mais elevados 

comparativamente com as mulheres com parto por cesariana. 
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5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Qualquer estudo manifesta um conjunto de limitações, algumas assumidas desde o 

início, outras que vão surgindo ao longo do estudo. 

O facto de a pesquisa decorrer em ambiente domiciliário e, consequentemente, em 

diversos locais, dificultou, em inúmeras vezes, o acesso do investigador à amostra. 

Pelo desconhecimento de determinados locais, dificuldade de identificação da morada, 

ou ainda dados insuficientes relativos ao contacto dos indivíduos da amostra. Assim, a 

pesquisa decorreu num período de tempo longo (cerca de seis meses). As limitações 

foram ultrapassadas, recorrendo a outros indivíduos, sempre que havia 

desconhecimento da morada ou morada incompleta.  

No que concerne à metodologia, considerou-se também que um questionário com 

aspectos tão íntimos e intrusivos relativos à sexualidade poderia ser uma limitação do 

estudo, no entanto os esclarecimento de dúvidas, a disponibilidade do investigador e a 

relação estabelecida por telefone e, mais tarde, pessoalmente foram factores 

determinantes para ultrapassar esta limitação. O facto de o questionário ser de auto-

preenchimento acarretou algumas dúvidas e dificuldades de compreensão que 

puderam ser esclarecidas no momento. 

Do ponto de vista da validade interna, salienta-se as limitações resultantes dos 

instrumentos usados e da dificuldade em controlar as múltiplas variáveis que, 

casualmente, possam ter interferido nos dados obtidos. 
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Estas foram as limitações que se consideraram mais relevantes, embora possam existir 

outras que não foi possível identificar no decurso da investigação. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSÕES 

 
 

O período pós-parto é determinante na adaptação da sexualidade do casal. De entre as 

múltiplas consequências provocadas pelo parto, as alterações a nível da esfera sexual 

são frequentes. A sexualidade pós-parto é influenciada por factores orgânicos, 

directamente relacionados à dimensão fisiológica, por factores psicológicos e por 

factores subjectivos que frequentemente exercem um efeito negativo ou mesmo inibidor 

da resposta sexual. 

 

Os resultados desta investigação permitem retirar as seguintes conclusões: 

 

 A maioria das mulheres teve parto por cesariana, na sua maioria fez consulta de 

revisão pós-parto entre as seis e oito semanas; a quase totalidade das mulheres 

reiniciou a actividade sexual ao sexto mês pós-parto; 

 

 As complicações pós-parto mais frequentes foram cefaleias, mastites, 

hematoma, infecção e deiscência da sutura; 

 

 As actividades sexuais mais frequentes foram o beijar, sexo vaginal, bem como 

as carícias ou preliminares. As actividades menos frequentes foram o sexo anal, 

sexo oral, fantasia sexual, masturbação sozinha e masturbação mútua; 
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 No que concerne ao parto vaginal espontâneo e ao parto instrumental, também 

não foram encontradas diferenças nas componentes de interesse sexual/desejo, 

excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, dor sexual e valores 

de FSFI; 

 

 No parto por via vaginal (eutócico com episiotomia/ lacerações espontâneas e 

instrumental) não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

nas componentes de interesse sexual/ desejo, excitação sexual, orgasmo, 

satisfação sexual, e valor de FSFI; 

 

 Relativamente à prática religiosa, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nas componentes de interesse sexual/desejo, 

excitação sexual, orgasmo, satisfação sexual e valores de FSFI, entre as 

mulheres praticantes e não praticantes; 

 

 Não existem diferenças estatisticamente significativas componentes de interesse 

sexual/desejo, excitação sexual, orgasmo, satisfação sexual e valores de FSFI, 

relativamente aos diferentes níveis de habilitações literárias, nomeadamente 3º 

ciclo, ensino secundário, ensino médio e superior; 

 

 Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas nas componentes de 

interesse sexual/ desejo, excitação sexual, lubrificação, orgasmo, satisfação 

sexual, dor sexual e valores de FSFI, entre as mulheres sem iniciativa sexual, 
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nas mulheres que a tomam por vezes e nas mulheres que partilham a iniciativa 

sexual com o companheiro; 

 

 As mulheres que referem ter tido complicações pós-parto apresentam valores 

mais baixos nas componentes de interesse sexual/ desejo, excitação sexual, 

lubrificação, orgasmo, satisfação sexual, dor sexual e valores de FSFI, no 

entanto, as diferenças encontradas não são estatisticamente significativas; 

 

 Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas nas componentes de 

interesse sexual/ desejo, excitação sexual, orgasmo, satisfação sexual, e valores 

de FSFI, entre as mulheres que procuraram ajuda para esclarecer dúvidas ou 

problemas do que nas mulheres que não recorreram a ninguém, com valores 

mais baixos. Não foram encontradas diferenças significativas nas dimensões de 

dor e lubrificação; 

 

Para finalizar, apresentam-se algumas sugestões para futuras investigações: 

 Analisar os efeitos das variáveis psicológicas, designadamente as estratégias de 

coping mobilizadas, a imagem corporal sobre as viárias dimensões da 

sexualidade das mulheres no pós-parto. 

 Comparar a função sexual durante a gravidez e no pós-parto. 

 Avaliar o impacto do parto sobre a sexualidade, à luz do olhar dos parceiros 

recém-pais, que são esquecidos e relegados para segundo plano.  
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CAPÍTULO VI . ANEXOS 
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ANEXO I – DADOS RETIRADOS DO PRODCESSO CLÍNICO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


