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RESUMO 

 
O nascimento de uma criança constitui um processo de complexidade 

biopsicosocial considerável. Tornar-se mãe e pai gera um período de instabilidade 

que requer comportamentos que promovam a transição para a maternidade 

/paternidade, que obriga os pais a explorarem o seu relacionamento com a criança, 

bem como redefinir a relação entre eles. Ao pós-parto associa-se geralmente uma 

diminuição do bem-estar biológico, psicológico, conjugal e familiar, do qual pode 

resultar desequilíbrio, tanto quanto pode resultar desenvolvimento e aquisição de 

novas competências psicológicas e sociais. A diminuição do desejo e do prazer 

sexual e a alteração dos padrões de actividade sexual são mudanças que se verificam 

depois do nascimento do bebé, o que não se reconhece geralmente é que estes 

problemas podem persistir muito depois do fim dos cuidados pós-natais 

convencionais. Preocupados com esta realidade procuramos conhecer os factores 

relacionados com a alteração da sexualidade feminina nos quinze meses após o parto. 

Foi realizado um estudo descritivo, com uma dimensão temporal do tipo 

transversal. Neste sentido foi aplicado um questionário, a 202 mulheres nos 

primeiros quinze meses após o parto, que recorreram aos Centros de Saúde do 

Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche no período compreendido entre 16 

de Outubro de 2006 e 31 de Janeiro de 2007. Os dados foram tratados 

informaticamente utilizando estatística descritiva e inferencial. 

Salientamos as seguintes conclusões: (a) na globalidade da amostra, as 

mulheres nos primeiros quinze meses após o parto, obtiveram níveis de interesse e 

resposta sexual elevados, completos e bem integrados; (b) não existiram diferenças 

significativas nos níveis de interesse e de resposta sexual ao longo dos 15 meses após 

o parto; (c) Confirmou-se estatisticamente (p ≤ 0,05) que o interesse e a resposta 

sexual feminina depois do parto, são influenciados tanto pela percepção que a mulher 

tem do parceiro sexual, como por aspectos de natureza psicológica, relacionados com 

a percepção que a mulher têm das alterações que a gravidez e o parto provocam no 

corpo.  

 

Palavras-chave: Interesse sexual, Resposta sexual, Parceiro sexual, Pós-parto. 
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ABSTRACT 
 
 

A child's birth constitutes a considerable process of biopsicosocial 

complexity. To turn mother and father generates a period of instability that requests 

behaviours that promote the transition for the maternity / paternity, which forces the 

parents to explore their relationship with the child, as well as redefine the 

relationship among them. The postpartum is usually associated to a decrease of the 

biological, psychological, matrimonial and family well-being, of which can result 

unbalance, as much as it can result development and acquisition of new 

psychological and social competences. The decrease of the desire and of the sexual 

pleasure and the alteration of the patterns of sexual activities they are changes 

verified after the birth of a baby, what is not recognized is usually that these 

problems can persist a lot after the end of the conventional powder-native cares. 

The investigator used a descriptive design, cross sectional. In this sense a 

questionnaire was applied, to 202 women in the first fifteen months after the 

childbirth, that turn to Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos and Peniche Health 

Centres, in the period understood between October 16, 2006 and January 31, 2007. 

The data were treated by computer using descriptive and inferential statistics. 

We pointed out the following conclusions: Globally on this sample, the 

women the first fifteen months after the childbirth, obtained levels of interest and 

sexual answer elevated, complete and well integrated; (b) significant differences 

didn't exist in the levels of interest and of sexual answer along the 15 months after 

the childbirth; (c) was Statistics confirmed (p ≤ 0,05) that the interest and the 

feminine sexual answer after the childbirth, are influenced so much by the perception 

that the woman has of the sexual partner, as for aspects of psychological nature, 

related with the perception that the woman has of the alterations that the pregnancy 

and the childbirth provoke in the body.    

 

Key words: Sexual interest, Sexual response, Sexual partner, Postpartum. 
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INTRODUÇÃO 

 

A maternidade tem tomado formas muito diferentes de acordo com os objectivos 

sociais que se propõe alcançar. As circunstâncias actuais associadas à maternidade nunca 

foram tão diferentes, no entanto nos diferentes tempos e lugares as mulheres sempre 

tiveram de administrar subsistência, sexualidade e maternidade de alguma maneira. A 

observação da maternidade a partir de culturas opostas, permite-nos compreender que não 

existe um só ideal de maternidade, existem várias formas desta e nenhuma é 

universalmente válida. Cada uma resulta da experiência empírica das mulheres de uma 

cultura específica, adaptada ao sistema de valores da sociedade em que vivem.  

As relações entre sexo e reprodução estão historicamente tão ligadas, que ainda 

hoje é impossível falar da sexualidade nas sociedades contemporâneas, sem considerar 

essas relações. Nas sociedades humanas, todos os diferentes momentos da sequência 

reprodutiva desde o coito, a gravidez, o parto e a amamentação, até o número e a 

socialização das crianças são socialmente organizados e controlados. A reprodução 

biológica das populações humanas é inseparável e, em grande parte, determinada pela 

reprodução da sociedade ou dos sistemas sociais como um todo. As normas que comandam 

as relações entre sexualidade e reprodução em diferentes momentos estão relacionadas 

com as formas de organização social, de divisão sexual do trabalho, com os sistemas de 

representações e, em particular, com as relações entre os sexos.  

Com a democracia, a ideia de igualdade entre os sexos penetrou na esfera 

doméstica, alterando a configuração tradicional do casamento e o modelo de 

relacionamento conjugal. Antes existia um modelo histórico de reprodução e de controlo 

da sexualidade, ligado às sociedades patriarcais, baseado no sistema de alianças, no amor 

conjugal, na indissolubilidade dos laços matrimoniais, numa rígida divisão de trabalho 

entre os sexos e num rígido controle da sexualidade feminina, na submissão jurídica e 

social da mulher ao homem, na identidade familiar, na contracepção apoiada na idade ao 

casar e completamente dependente do intercurso sexual. Agora passou-se para um outro 

modelo, baseado nas escolhas individuais do cônjuge, no amor-paixão, na possibilidade de 

divórcios e separações frequentes, numa divisão de trabalho pouco rígida entre sexos, na 

identidade individual, no controlo tecnológico da contracepção que, no limite, pode 

dispensar o intercurso sexual para fins reprodutivos.  
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A identificação da maternidade com a reprodução biológica nega que o mais 

importante na reprodução humana não é o processo de concepção e gestação, mas a tarefa 

social, cultural, simbólica e ética de tornar possível a criação de um novo sujeito humano. 

Ter filhos é transmitir heranças diversas, desde a genética, às dos costumes, valores e 

significados mas é igualmente, num contexto de intimidade aceitar a diferença da 

individualidade.  

A maternidade é um acontecimento que exige um enorme esforço de adaptação por 

parte da mulher e que pode converter o puerpério num período de grande vulnerabilidade. 

Aceitar o seu novo papel de mãe conjugando-o com os outros, de mulher, profissional, 

esposa, amiga, exige de igual forma uma nova gestão de tempo, comprometendo 

frequentemente o espaço que antes era dedicado à sua própria sexualidade. O nascimento 

de um filho implica uma reestruturação na vida do casal e a adaptação a uma nova 

condição, constituindo uma fase desenvolvimentista significativa, da qual pode resultar 

desequilíbrio, como desenvolvimento e aquisição de novas competências. 

A diminuição do desejo e do prazer sexual e a alteração dos padrões de actividade 

sexual são mudanças que se verificam depois do nascimento do bebé, o que não se 

reconhece geralmente é que estes problemas podem persistir muito depois do fim dos 

cuidados pós-natais convencionais. 

A execução deste trabalho de investigação iniciou-se com uma preocupação sobre 

um problema advindo da nossa experiência, e que pretendemos conhecer melhor: “A 

sexualidade feminina depois do parto”. Sendo a sexualidade uma área de saber que se 

destaca, e que justifica um esforço de implementação na comunidade científica, 

propusemo-nos avaliar os factores relacionados com a alteração da sexualidade feminina 

no primeiro ano após o parto, com o intuito de contribuir com dados que possam permitir a 

optimização da educação para a saúde no âmbito da Saúde Materna e Obstétrica. 

De forma a fornecer uma referência que sirva como suporte consistente para uma 

intervenção esclarecida, direccionada no sentido de se estabelecer uma relação de ajuda, 

facilitando a expressão de medos, dificuldades e vivências negativas no relacionamento 

sexual depois do parto e consequentemente uma melhor adaptação do casal às 

circunstâncias desta etapa do ciclo de vida, traçamos os seguintes objectivos específicos: 

• Avaliar se as mulheres nos primeiros quinze meses após o parto obtêm níveis de 

interesse e resposta sexual elevados, completos e bem integrados. 

• Verificar se existem diferenças significativas nos níveis de interesse e de 

resposta sexual e o tempo decorrido depois do parto. 
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• Verificar se o interesse sexual da mulher após o parto é influenciado pela 

percepção que esta tem do parceiro (desinteresse do parceiro, como amante e 

amigo). 

• Identificar os factores biológicos, psicológicos, sociais e situacionais que 

influenciam os níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois do parto. 

• Obter indicadores que possibilitem a melhoria da sexualidade feminina depois 

do parto, através da optimização da educação para a saúde. 

Do ponto de vista da metodologia utilizada na execução deste trabalho, 

estruturalmente temos a considerar três capítulos, respectivamente, enquadramento teórico, 

metodologia, resultados, discussão e conclusões.  

No capítulo do enquadramento teórico, para uma compreensão da sexualidade 

feminina, começamos por fazer uma abordagem à resposta sexual feminina, ao controlo do 

funcionamento sexual e à anatomofisiologia do prazer, do afecto e do desejo. Segue-se 

uma reflexão acerca do pós-parto e da maternidade numa perspectiva global, na qual são 

consideradas as múltiplas dimensões, física, cognitiva, afectiva, comportamental, 

interpessoal e sócio-cultural, elementos determinantes na adaptação a esta etapa do ciclo da 

vida. Por fim, fazemos uma abordagem à problemática da sexualidade feminina depois do 

parto, salientando-se as implicações da maternidade no relacionamento conjugal. 

O segundo capitulo, da metodologia, integra no seu início a lista das questões de 

investigação e no restante foi reservado para a apresentação dos princípios e das opções 

metodológicas seguidas ao longo do processo de investigação. Entre elas, damos particular 

relevo à operacionalização das variáveis e ao processo de colheita de dados. 

No capítulo da apresentação dos resultados apresentamos os resultados da análise 

às respostas ao questionário. Inclui, além de uma breve análise descritiva, os resultados 

relativos aos testes de hipóteses e a síntese dos achados mais importantes.  

Na discussão e conclusão geral, destacamos um perfil do conjunto das 

características das nossas participantes, fazemos a interpretação dos fenómenos, a relação 

entre os resultados obtidos e as questões de investigação, à luz do quadro conceptual e de 

outros trabalhos de investigação. Por fim referimos os principais resultados, as limitações e 

implicações futuras deste estudo e sugerimos investigações futuras que possam contribuir 

para um melhor conhecimento desta problemática.  
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CAPITULO 1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

1 - COMPREENDER A SEXUALIDADE FEMININA 

 

Uma vida sexual saudável e satisfatória é reconhecida como parte integral do bem-

estar e da felicidade em geral. A qualidade, quantidade e características da actividade 

sexual deve ser considerada sadia, quando satisfaz quem nela participa, e deve ser objecto 

de atenção terapêutica, quando proporciona insatisfação, sofrimento e frustração, no 

momento do acto sexual, antes ou depois, e que de certa forma torna os envolvidos 

infelizes. Os transtornos da função sexual estão ligados a problemas em fases específicas 

do ciclo da resposta sexual, e em geral podem dever-se a factores orgânicos, a 

medicamentos ou drogas e/ou a factores psicológicos, sendo estes últimos, na maior parte 

das situações os que têm um papel mais importante, tanto no aparecimento como na 

manutenção do problema.  

Ao longo da sua vida, a mulher está sujeita mensalmente às variações do ciclo 

menstrual, toma frequentemente anticoncepcionais, pode engravidar, passando por todo o 

fenómeno do pós parto e aleitamento e assiste ao cessar do ciclo reprodutivo com a entrada 

na menopausa, factos estes que se repercutem na vivência da sua sexualidade. 

Nas mulheres é comum que a estimulação sexual demore algum tempo de 

convivência para ser plena, assim como também são mais necessários os sentimentos de 

amor, confiança, segurança, sendo a motivação e o estímulo sexuais, de natureza mais 

afectiva do que instintiva.  

O comportamento sexual da mulher é susceptível a situações de ansiedade. Isto 

porque a resposta sexual supõe uma activação do sistema nervoso autónomo, para que se 

desenrolem respostas sexuais essenciais, como a lubrificação vaginal, a qual pode ser 

influenciada por factores como os medos e os preconceitos sexuais, a falta de comunicação 

e as inseguranças sobre a própria capacidade sexual. Também as condições médicas que 

causem dor ou desconforto, os desequilíbrios endocrinológicos e alguns fármacos, 

desempenham neste sentido um papel activo, podendo resultar indirectamente na redução 

do desejo sexual. 

Simultânea e paradoxalmente, resistente e frágil, a sexualidade humana, encontra-se 

no cerne de todo o ser humano tendo o potencial para proporcionar os maiores deleites e as 
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maiores angústias. A sua natureza complexa, com todas as suas variantes psicológicas, 

sociais, fisiológicas e emotivas, faz da sexualidade humana em geral, uma matéria iludente, 

de estudo difícil, necessitando a sexualidade feminina em particular, de uma compreensão 

mais aprofundada. 

 

1.1 - A RESPOSTA SEXUAL FEMININA 

 

Os estudos sobre a sexualidade humana transcendem a compreensão da fisiologia 

genital do coito. Provavelmente a maior complexidade da resposta sexual feminina 

contribuiu para o estudo assimétrico do homem em relação à mulher, no entanto na última 

década observaram-se importantes avanços e contribuições para a sexualidade feminina. 

O ginecologista, Williams Masters e a pesquisadora em psicologia, Virginia Johnson, 

publicaram em 1966 e 1970 as suas obras chave “Human Sexual Response” e “Human 

Sexual Inadequacy”, que ainda hoje continuam a marcar uma posição impar, na 

compreensão da resposta sexual humana. Nas suas pesquisas laboratoriais, identificaram 

um padrão de resposta sexual, ao qual deram o nome de ciclo da resposta sexual, que 

incluía quatro fases consecutivas, similares em homens e mulheres: Excitação, Plateau, 

Orgasmo e Resolução, conhecido pelo modelo EPOR. (1,2,3,4) 

A psiquiatra Helen Singer Kaplan, em 1974 com “The New Sex Therapy” salientou a 

ausência do desejo sexual na proposta EPOR, e em 1979 complementou esse ciclo com 

uma primeira fase, o Desejo Sexual, um fenómeno subjectivo e comportamental de 

extrema complexidade, o primeiro degrau da fisiologia sexual para o qual concorrem uma 

série de factores subtis, tais como o pensamento, a imaginação, a receptividade do 

parceiro. Este seu modelo na sua essência trifásico (DEO), que inclui o desejo, a excitação 

e o orgasmo, é a base das definições de disfunções sexuais femininas da DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) da Associação Americana de 

Psiquiatria, assim como da reclassificação feita pela Fundação Americana de Doenças 

Urológicas (AFUD- American Foundation of Urologic Disease) realizada num painel de 

consensos em Outubro de 1998. (5,6)     

Ambos os modelos supracitados partilham três características que exerceram uma 

influência considerável, na prática da terapia sexual, a atribuição do papel central, à 

ansiedade, na etiologia das disfunções sexuais, o facto de serem modelos organizativos, 

das respostas sexuais periféricas, ignorando os aspectos psicológicos e a unisexualidade 

dos modelos. (6) 
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A interacção entre as influências sócio-culturais e os aspectos psicológicos levou à 

conceptualização do modelo denominado como “o círculo psicossomático da resposta 

sexual” de Bancroft. A experiência sexual é por excelência psicossomática; todo o corpo 

está envolvido nesta interacção de processos psicológicos e somáticos. De acordo com este 

modelo, as influências sócio-culturais moldam os medos, atitudes e expectativas que 

formam as cognições ou pensamentos individuais. (3,4,7) 

Mais recentemente, Rosemary Basson, propôs um modelo cíclico da resposta 

sexual feminina, no qual o desejo não antecede obrigatoriamente a fase da excitação, como 

proposto por Kaplan, sendo que o desejo pode eclodir ao ser provocado pelo clima de 

intimidade, carinho e estímulos eróticos, e portanto um estadio posterior à excitação. 

Enfatiza-se a componente emocional no desejo sexual feminino, e que reflecte os papeis 

chave da intimidade emocional e os estímulos sexuais, como alternativa ao modelo 

tradicional da resposta sexual humana que sugere que o pensamento sexual e as fantasias, 

iniciam a excitação, seguida pelo orgasmo e por uma fase de resolução, e que é insuficiente 

na resposta sexual feminina.  

De acordo com este modelo, é sobretudo o desejo de aumentar a intimidade 

emocional com o parceiro, que predispõe a mulher a avançar para a actividade sexual, do 

que propriamente a “fome sexual”. Quando estimulada, a mulher sai de um estado de 

neutralidade sexual para um de excitação sexual. A excitação sexual na mulher é 

complexa, correlacionada com a forma como esta considera mentalmente excitante, o 

estímulo sexual e o seu contexto, e pobremente relacionada com as alterações objectivas do 

fluxo sanguíneo a nível genital. A excitação é sobretudo accionada por pensamentos 

estimulantes deliberados, que incluem os comportamentos entre parceiros, comunicação, 

música, erotismo escrito ou visual, para além da estimulação física directa. A proximidade 

emocional, o compromisso, a partilha, a ternura e a tolerância, são factores que quando 

baseados na intimidade, motivam a mulher a encontrar uma forma de ficar sexualmente 

excitada. A mera presença de estímulos sexuais na mulher, não garante a excitação. 

Experiências negativas passadas, auto imagem sexual baixa, falta de segurança, 

sentimentos emocionais negativos em resposta à excitação física (ex. abuso no passado), a 

depressão, os efeitos dos medicamentos, a debilidade, o hipotirodismo, a 

hiperprolactinémia entre outros, são factores relevantes que podem prejudicar a excitação 

proveniente da estimulação sexual. (8,9) 

A Associação Americana de Psiquiatria, em 2000 publicou a DSM-IV-TR (texto 

revisto), definindo em relação ao ciclo da resposta sexual quatro fases: Fase de desejo, fase 



 16
 

de excitação, fase do orgasmo e fase de resolução. (10,11) 

A fase do desejo, caracteriza-se pelas fantasias sexuais e pelo desejo de ter actividade 

sexual, iniciando-se com qualquer tipo de estimulação sexual, que seja excitante para a 

pessoa, existindo já algumas alterações fisiológicas mensuráveis, como a tumescência do 

pénis no homem. A presença de desejo sexual depende de factores como o instinto 

biológico, auto-estima adequada, capacidade de se aceitar como pessoa sexuada, 

experiências prévias positivas, disponibilidade de um parceiro apropriado e um bom 

relacionamento do casal noutras áreas da sua vida em comum. Esta é talvez a fase mais 

complexa do ponto de vista psicológico, a menos fisiológica e a mais dependente das 

fantasias, das representações sociais e dos símbolos culturais, relacionados com a 

sexualidade. (10,12)     

Numa grelha de leitura diferente das anteriores, este fenómeno da construção social e 

significação pessoal da sexualidade é explicada pela teoria dos scripts sexuais. Os scripts 

sexuais constituem um caso particular dos scripts sociais, que são esquemas socialmente 

construídos, que funcionam simultaneamente ao nível da compreensão e comportamento.  

Uma critica frequente às teorias construtivistas da sexualidade, entre as quais a dos scripts 

sexuais, diz respeito à negação do componente biológico da sexualidade. Contudo o que 

está patente nesta análise psicossocial, não são as potencialidades reprodutivas ou 

capacidades eróticas, que assentam num corpo biológico geneticamente condicionado, mas 

a gestão desse corpo no quadro das trocas sexuais. 

No interior de uma dada cultura, os scripts sexuais especificam quem são os 

possíveis parceiros sexuais, em que circunstâncias, quais os motivos ou razões que levam a 

que nos comportemos de modo sexual, ou seja, organizam os comportamentos sexuais 

definindo as situações de interacção, gerando expectativas relacionais e sinalizando as 

respostas consideradas incongruentes. Nesta linha, o corpo e os movimentos expressivos 

do outro, constituem o principal estímulo sexual externo, em particular determinadas 

“regiões” possuem valor erótico diferencial. Contudo a própria percepção do corpo, como 

excitante, é influenciada, pelos scripts sexuais. A encenação do desejo depende de 

componentes internos de natureza afectiva e atitudinal, mais especificamente, a 

probabilidade de ocorrência de respostas sexuais é influenciada pelas respostas emocionais 

positivas ou negativas, tais como a ansiedade ou a culpabilidade. (13)     

A fase da excitação é desencadeada por estímulos psicológicos (fantasias ou a 

presença do objecto desejado), por estímulos fisiológicos (toque, beijo ou ambos). Se a 

estimulação física ou mental, continuar, o indivíduo passará, para a fase seguinte, da 
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resposta sexual. Se o estímulo for interrompido ou tornar-se desagradável, a fase de 

excitação pode prolongar-se muito, ou então extinguir-se, e quaisquer alterações físicas, 

rapidamente reverterão. A excitação sexual é um fenómeno que compreende, uma série de 

modificações fisiológicas e psicológicas. O estimulo erótico, qualquer que seja a sua fonte, 

provoca uma série de modificações fisiológicas, que implicam secreção de adrenalina, 

reacção tipicamente autónoma, como o aumento da frequência do pulso, da pressão 

sanguínea, da circulação periférica, e por consequência aumento da temperatura superficial 

do corpo. Há também uma diminuição parcial, mas considerável das capacidades 

sensoriais (vista, ouvido, tacto, olfacto) e um aumento da chamada tensão nervosa. (2) 

A excitação consiste na sensação subjectiva de prazer, ocorrendo tanto no homem 

como na mulher, alterações físicas que envolvem, o ingurgitamento sanguíneo dos tecidos 

genitais (vasocongestão), o aumento da tensão muscular em todo o corpo, ocorrendo 

contracções voluntárias dos grandes grupos musculares, e a erecção dos mamilos. A 

frequência cardíaca e respiratória aumentam também, assim como a tensão arterial. Na 

mulher ocorre uma dilatação dos tecidos erécteis da vagina e do clítoris, e uma lubrificação 

vaginal, provavelmente de um transudado plasmático dos capilares da mucosa vaginal. O 

clítoris feminino aumenta de volume e os pequenos lábios aumentam de espessura. Forma-

se a plataforma orgásmica, correspondendo ao engorgitamento do terço externo da vagina 

e à expansão e distensão da parte interna da vagina. Ocorre aumento do tamanho do útero 

(até 50%), que se torna mais excitável. O clítoris eleva-se e retrai-se, contra o bordo 

inferior da sinfise púbica. Os grandes lábios engorgitam-se de sangue venoso, e os 

pequenos lábios adquirem uma cor vermelha patognomónica da iminência do orgasmo. 

Ocorre a tumescência das areolas mamilares e um aumento até 23% do volume dos seios. 

Está também descrito o aparecimento do rubor sexual, uma erupção maculopapular, 

inconstante, no epigastro até às mamas, e por vezes até ao pescoço e ombros. (10, 12, 14)   

Na fase do orgasmo, ocorre o pico da tensão sexual. Em geral tanto os homens como 

as mulheres percepcionam o orgasmo como uma sequência intensa de espasmos prazerosos 

na área genital, sensação esta que por vezes erradia, para outras partes do corpo.(4) Há 

alteração no tónus muscular esquelético, no sistema cardiovascular, e experiências 

sensoriais somáticas, e ocasionalmente uma obnibulação transitória do estado de 

consciência. Usualmente é também vivido, como um alívio de tensões, seguido de uma 

calma. A consequência mais importante, do orgasmo sexual, é o repentino relaxamento, 

após a extrema tensão que precedeu o facto, e o retorno quase repentino ao estado 

fisiológico normal. (13) Na mulher, produzem-se 2 a 12 contracções vaginais involuntárias: 
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A uretra pode dilatar-se e o útero sofre contracções irregulares. Nesta fase, que dura 3 a 15 

segundos, a frequência cardíaca aumenta para 110-180 batimentos por minuto. A 

frequência respiratória pode aumentar para 40 ciclos respiratórios por minuto, e a pressão 

arterial aumenta de 30 a 100 mmhg na pressão sistólica, e 20 a 50 mmhg na diastólica. 
(14,15) 

Durante a fase de resolução, as alterações que tiveram o seu pico, na fase anterior, 

retomam os estados normais. Esta fase consiste no desengorgitamento de sangue dos 

genitais, que voltam ao seu estado de repouso. Se ocorreu o orgasmo a resolução é rápida e 

caracteriza-se por uma sensação de bem-estar generalizado e relaxamento muscular. As 

mulheres não têm o seu potencial orgásmico limitado, por um período refractário, como os 

homens. Elas têm uma capacidade multiorgásmica, se forem submetidas à replicação de 

estímulos afectivos. (10,14,15) 

 

1.2 – O CONTROLO DO FUNCIONAMENTO SEXUAL 

 

O comportamento sexual está sobretudo, sob o controlo do sistema nervoso e do 

sistema endócrino. O sistema imunitário parece exercer pouca influência na sexualidade. O 

controlo da resposta sexual e do instinto sexual (libido) constitui um resultado do 

funcionamento integrado do córtex cerebral, do hipotálamo, da glândula hipofisária 

anterior e das gónadas (órgãos reprodutores femininos). (14)  

As características biológicas de uma experiência essencialmente sexual incluem 

alterações nos genitais, intensificação consciente das sensações eróticas do prazer, 

alterações no estado subjectivo, que envolve algumas formas de excitação neurofisiológica 

central, a excitação sexual. Tudo isto, está relacionado com os processos cognitivos, 

presentes no significado sexual atribuído, ao que está a acontecer, quer esteja focado em 

processos externos ou internos, como o imaginário. É através destes componentes 

cognitivos, que toda a gama de influências sociais e interpessoais actua sobre a nossa 

sexualidade. (7) 

Este processo, de interacção complexa entre o cognitivo, os mecanismos centrais do 

cérebro, incluindo a excitação sexual, e outros estados emocionais e os processos 

fisiológicos periféricos, pode ser observado, no modelo biopsicosocial de Bancroft, 

representado como um círculo psicossomático, que numa ordem sequencial, reconhece 

ligação entre os processos cognitivos, que influenciam, o sistema límbico e outras partes 

do cérebro, munindo o substrato neurofisiológico, da nossa sexualidade. Este sistema por 
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sua vez influencia a via periférica, o cordão espinal, e os seus centros reflexos, o qual 

através   da sua via somaticoperiférica e os nervos autónomos, controla as respostas 

genitais, assim como outras manifestações periféricas da excitação sexual. A percepção, a 

consciência e os processos cognitivos, destas alterações periféricas e genitais, completam 

este círculo. Resta-nos o orgasmo, ao qual foi dada uma posição central, mais por razões 

simbólicas do que fisiológicas, se bem que este parece envolver mecanismos cerebrais e ao 

nível do cordão espinal. (5,7)                                                          

Dada a circularidade deste sistema, pode-se entrar neste em qualquer ponto, através 

da ocorrência de um pensamento excitante, uma imagem estimulante sexualmente, ou 

estimulação táctil das partes erógenas do corpo. Os mecanismos centrais do cérebro, 

identificam o que é sexual, influenciado pela experiência e pela cultura, activam o sinal 

neural, que desce ao cordão espinal, e invoca as respostas sexuais periféricas, até ao ponto 

em que o orgasmo é atingido. Quando este processo é interpretado em termos negativos, 

como um perigo, com medo ou como um falhanço, pode levar á inibição de futuras 

respostas sexuais. O círculo psicossomático depende da comunicação e do feedback entre 

as diferentes partes do sistema, o fracasso de alguma destas áreas, leva a dificuldades 

sexuais. A utilização deste modelo, para a compreensão da resposta sexual humana, só faz 

sentido se for acompanhado de todo o desenvolvimento da biologia celular e da 

bioquímica. Por isso há que ter atenção a novos conceitos, de sistemas de controlo 

fisiológicos, e aos papéis correlacionados das hormonas, neurotransmissores e 

neuromoduladores. A considerar também, o papel das hormonas reprodutoras, na 

sexualidade humana. (5,7)                                                          

O sistema endócrino partilha com o sistema nervoso, a função de regulação do 

desenvolvimento sexual, funções sexuais e o comportamento sexual, sendo necessário que 

estes dois sistemas interajam de forma íntima e subtil. As hormonas influenciam 

fortemente os padrões de actividade do cérebro, influenciando se o comportamento sexual 

se desenvolve ou não. O cérebro controla as secreções hormonais, chave, que regulam a 

função ovárica. (14)  

O sistema nervoso central controla, as mudanças físicas associadas á resposta sexual, 

pela actividade reflexa e por meio da interacção do pensamento consciente, como a 

estimulação física dos sentidos. Os receptores cutâneos nos tecidos genitais das mulheres, 

são activados através da pressão e do contacto. Esta estimulação resulta na actividade do 

sistema nervoso parassimpático, e na inibição do sistema simpático, levando às mudanças 

físicas identificadas, no ciclo da resposta sexual. Um comportamento simples que ilustra, o 
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papel do sistema nervoso, na sexualidade é a erecção do clítoris, em resposta à estimulação 

táctil ou da área genital. Este comportamento, requer elementos sensoriais que detectam a 

estimulação, nervos que enviam esta informação para a medula espinal, um centro de 

processamento na medula espinal, nervos que levam impulsos nervosos para o clítoris e 

vagina, elementos vasculares responsáveis pela erecção desses tecidos. (14)  

Ainda que o sistema nervoso simpático participe ligeiramente, neste fenómeno, o 

principal responsável é o sistema parassimpático. Já as reacções musculares reflexas e 

rítmicas, que constituem o orgasmo, têm por base o sistema nervoso simpático. Para além 

da intervenção do sistema nervoso autónomo, o papel do sistema nervoso central e de 

estruturas como o sistema límbico e o hipotálamo é de grande importância. Existe 

funcionalmente, uma estreita inter relação, entre áreas límbicas e as chamadas áreas de 

prazer do hipotálamo, explicando em parte a relação entre a resposta sexual, e o prazer 

associado a esta. O papel do córtex cerebral no comportamento sexual, inibindo-o ou 

estimulando-o, é também crucial, influindo, nas respostas susceptíveis de algum controlo 

voluntário, a erecção, a vaso congestão e lubrificação vaginal, mas também naquelas, em 

que, este controlo não é possível, como as contracções vaginais ou ejaculatórias, e o 

reflexo pupilar. As expectativas da pessoa, a sua história de relações anteriores, aquilo que 

crê que lhe é exigido, entre outros, são factores determinantes, através das vias corticais, no 

comportamento sexual. (10) 

Existem várias regiões cerebrais implicadas no desejo. Os estímulos visuais 

recebidos na região occipital, os olfactivos no rinencéfalo e os tácteis no tálamo, são 

integrados no neocortex que pode fantasiar a partir desta informação e/ou experiências 

colocadas na memória. O verdadeiro centro do desejo está no sistema límbico, com os 

núcleos hipotalâmicos e preópticos, onde se efectua a integração dos afectos e 

comportamentos, processamento sensorial assim como as codificações, com a amígdala a 

modelar os estados emocionais e a influenciar os processos de memorização localizados no 

hipocampo, assim como o núcleo acumbens a ter uma grande importância no desejo 

antecipatório. Estas estruturas cerebrais estão na dependência de várias hormonas e 

neurotransmissores e dos seus receptores que condicionam o funcionamento neuronal. (16) 

A hipófise anterior, dirigida pelo hipotálamo, liberta a hormona folículo estimulante 

(FSH), e a hormona luteinizante (LH), tanto nos homens como nas mulheres, que 

influenciam as gónadas. Nas mulheres, a FSH e a LH, resultam na produção e libertação de 

um óvulo maduro, e na produção do estrogénio e progesterona, que têm como função 

primária a preparação do útero, para a implantação de um óvulo fecundado, e a 
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manutenção dos caracteres sexuais secundários. O instinto sexual da mulher, depende mais 

da libertação de testosterona, da sua glândula supra-renal que do estrogénio e progesterona. 
(14)  

A maioria das hormonas com um papel activo na fisiologia sexual e reprodutiva, são 

esteroides, proteínas, ou peptídeos (como a ocitocina). Um papel mais pequeno, mas 

também significante é desempenhado por duas outras classes de substâncias, as 

prostaglandinas e as monoaminas (como a dopamina). Existem três classes de esteroides 

envolvidos na fisiologia sexual, os progestagénios, os estrogénios e os androgénios, que 

actuam por activação específica de receptores moleculares. Os esteroides sexuais, têm uma 

variedade de efeitos metabólicos, parecem ter efeito sobre o apetite sexual, a excitação e a 

resposta sexual, mas também e em particular, têm um papel na reprodução. São 

responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, na puberdade, pelo 

desenvolvimento e manutenção da gravidez e aleitamento. (7)   

Dos diversos ritmos ou ciclos endócrinos, o mais importante é indubitavelmente o 

ciclo menstrual, o qual constitui uma interacção complexa de acontecimentos que ocorrem 

simultaneamente no endométrio, no hipotálamo e hipófise, e nos ovários. O ciclo 

menstrual prepara o útero para a gravidez. Quando esta não ocorre segue-se a menstruação. 

A idade da mulher, o seu estado físico e emocional e o ambiente, influenciam a 

regularidade dos seus ciclos menstruais.  

Existem flutuações em diversos índices de funcionamento sexual em relação com as 

diferentes fases do ciclo menstrual, verificando-se um aumento do interesse sexual, 

frequência de coitos e masturbação na primeira metade do ciclo, na fase folicular e 

periovulatória. A observação de alterações fisiológicas a nível da vagina, mostraram 

alterações significativas nas diferentes fases do ciclo. Demonstrou-se uma maior relação 

dos diversos índices de motivação ou resposta sexual com os androgénios do que com os 

estrogénios. Cerca de metade da testosterona circulante da mulher fértil é produzida no 

ovário, que aumenta a sua secreção durante o período ovulatório. (16) 

A ocitocina, segregada por células neuro-endócrinas do hipotálamo, parece actuar 

como um neurotransmissor, em partes do cérebro, e é sintetizada no ovário e nos testículos. 

Os níveis de ocitocina, geralmente baixos, elevam-se perante o orgasmo, no parto e no 

aleitamento materno. Provoca a contracção do músculo liso e parece ter efeito no cérebro, 

ajudando a que o orgasmo tenha uma qualidade agradável. (14)  

Duas outras hormonas, libertadas a partir da pituitária anterior, têm funções sexuais, 

a prolactina, e a hormona do crescimento. A prolactina que desempenha um papel 
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importante na preparação das mamas para o aleitamento parece ter um papel potenciador 

de outras hormonas, e consequentemente ter um efeito no comportamento. Sabe-se que a 

dopamina, um neurotransmissor do cérebro, actua como inibidor da prolactina. A hormona 

do crescimento é também uma proteína, com uma sequência de aminoácidos, muito 

semelhante à da prolactina, que estimula o crescimento do corpo. Tal como a prolactina, 

actua no desenvolvimento mamário. (14) 

Também as prostaglandinas e as monoaminas, como a dopamina, a adrenalina, a 

noradrenalina, a melatonina, e a serotonina, parecem influenciar as funções sexuais. Sabe-

se que as prostaglandinas têm um papel na preparação do útero e do cervix, no parto. (14)    

Na maioria, as células só são afectadas, por uma hormona, se tiverem, um receptor 

específico. Receptores para os peptídeos, são frequentemente encontrados, nas membranas 

das células, e envolvem uma variedade de trajectórias de segundo mensageiro, como o 

AMP cíclico. Alguns fármacos interagem com as hormonas sexuais, activando ou 

bloqueando os receptores hormonais e outros podem bloquear as enzimas responsáveis, 

pela síntese hormonal. (7) 

 

1.3– ANATOMOFISIOLOGIA DO PRAZER, DO AFECTO E DO DESEJO 

 

A resposta sexual humana é uma sucessão altamente racional e ordenada, de 

ocorrências fisiológicas, cujo objectivo é preparar os corpos para o encontro amoroso. Para 

que o acto sexual seja bem sucedido, é necessário que os órgãos sexuais sofram 

transformações profundas, no seu estado normal, na forma e na função. A excitação sexual, 

não se limita aos genitais, provoca também, reacções vasculares, neurológicas, musculares 

e hormonais, afectando com alguma intensidade, o funcionamento do corpo. (17) 

Os órgãos genitais externos femininos incluem a vulva (que inclui o monte de Vénus, 

coberto com pêlos púbicos), os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, as glândulas 

vestibulares maiores e o hímen. 

 O vestíbulo da vagina é uma fenda entre os pequenos lábios. Situados no interior da 

fenda do vestíbulo estão o hímen, o óstio vaginal, o óstio externo da uretra e as aberturas 

das glândulas de Bartholin, elaboram uma secreção mucosa, que age como lubrificante, 

durante a relação sexual. Múltiplas pequenas glândulas uretrais (de Skene) abrem-se 

lateralmente ao óstio da uretra. O clítoris é formado por tecido eréctil, nervos e vasos 

sanguíneos. Altamente sensível à estimulação é importante na excitação sexual da mulher. 

Dois músculos estão associados ao clítoris, o ischiocavernoso e o bulboesponjoso, que 
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quando contraídos, apertam a vagina, e aumentam a erecção do clítoris. O hímen é uma 

delgada prega de membrana mucosa, vascularizada, que separa a vagina do vestíbulo. (14, 18) 

 Os órgãos genitais internos femininos incluem a vagina, o útero, as trompas de 

Falópio, e os ovários. A parede da vagina consiste em um revestimento membranoso 

interno e uma camada muscular, capaz de contracção e enorme dilatação, separada por 

uma camada de tecido eréctil. O útero, constituído pelo colo, corpo e fundo, é suportado 

por quatro ligamentos, e têm na sua parede três camadas, das quais a interna, o endométrio, 

é sujeita a uma regulação hormonal dos ovários e está relacionada com a menstruação e 

implantação do ovo ou zigoto. A fertilização ocorre nas trompas de Falópio, cuja função é 

conduzir o óvulo para o útero. Os principais órgãos reprodutores da mulher são os ovários. 

As glândulas mamárias, uma estrutura convexa de tecido adiposo e ductos, têm significado 

reprodutivo, atractivo e erótico, a sua estimulação táctil ou oral, em circunstâncias 

apropriadas, é excitante. (14, 18) 

A fase de excitação na mulher é acompanhada de uma vasodilatação reflexa, causada 

pela activação dos centros T11, L1, L2, S2, S3, e S4 da espinal-medula, por intermédio do 

parassimpático. A lubrificação vaginal é a primeira manifestação sexual, e à medida que 

aumenta a excitação, surge o ingurgitamento dos tecidos internos da vagina, que dão 

origem a uma transudação das paredes vaginais, que alteram de cor. Verifica-se uma 

dilatação do canal vaginal, que se inicia por uma distensão e alongamento do terço externo 

da vagina. O útero aumenta de volume, devido a um ingurgitamento vascular e começa a 

elevar-se o soalho pélvico. Também o clítoris e os pequenos lábios sofrem um fenómeno 

de vasocongestão. As manifestações de tensão sexual, incluem ainda, uma reacção corporal 

generalizada de vasocongestão, miotonia, erecção dos mamilos. (17) 

Os impulsos sensoriais do orgasmo feminino, entram na espinal-medula, no nervo 

pudendo ao nível sacral, enquanto os nervos eferentes emergem de T11 e L2, em função do 

simpático. O orgasmo, envolve contracções dos músculos esquiocavernosos e 

bulbocavernosos. Os centros reflexos do orgasmo estão anatomicamente independentes, 

dos da bexiga e do controlo do esfíncter anal. O orgasmo feminino manifesta-se por 

contracções rítmicas e involuntárias, no terço externo da vagina, na plataforma orgásmica, 

formada pela vasocongestão local e miotonia. Os músculos perineais, bulbares, 

pubococcígeos e do soalho pélvico contraem-se. O número e a intensidade das contracções 

da plataforma orgásmica estão em função directa da intensidade subjectiva e da duração 

objectiva de cada experiência orgásmica. Todos os orgasmos requerem estimulação 

clitoriana, sendo que o orgasmo clitoriano e vaginal são entidades inseparáveis. O reflexo 
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orgásmico é composto por um componente sensorial, e outro motor, uma descarga 

muscular circunvaginal. (17) 

Estudos realizados em tecidos vaginais humanos, mostraram a presença de fibras 

nervosas, contendo neurotransmissores, como o polipeptideo vasoactivo intestinal (VIP), o 

oxido nítrico (NO), entre outros, com importância nas alterações do fluxo sanguíneo 

vaginal e do clítoris, e nos processos secretórios. Também os mediadores alfa 

adrenérgicos, parecem ter um papel na resposta sexual feminina. O estrogénio, por sua vez, 

desempenha um papel importante na regulação da enzima responsável pela produção do 

óxido nítrico. (5) 

Estudos científicos documentaram diferenças no comportamento sexual, no homem e 

na mulher. Os homens apresentam maior desejo sexual, do que as mulheres, sendo que 

estas enfatizam mais as relações com um compromisso, do que eles. Estas diferenças são 

generalizadas, afectando, os pensamentos, sentimentos, e comportamentos, homossexuais e 

heterossexuais. (19)  

Na mulher, o desejo tende a estar mais relacionado com o significado, de um 

relacionamento romântico, apresenta mais frequentemente comportamentos monogâmicos, 

e o valor da sexualidade reside dentro do contexto da intimidade e dos relacionamentos 

com compromisso. A imaginação da mulher tende para cenas românticas, que situam o 

erótico, numa história de sedução e amor. (20) 

 

 

 

 

2- O PÓS-PARTO E A MATERNIDADE NUMA PERSPECTIVA GLOBAL 

 

O nascimento de uma criança constitui um processo de complexidade 

biopsicosocial considerável, ainda que planeado e desejado, constituindo uma fase 

desenvolvimentista significativa, que exige uma adaptação a vários níveis, não só a nível 

individual como também conjugal. A maneira de reagir dos pais ao nascimento do seu 

filho é influenciada por vários factores desde a idade, as relações sociais e apoio social, 

cultura, condição socioeconómica e as aspirações pessoais para o futuro.  

Ao pós-parto associa-se geralmente uma diminuição do bem estar na mulher, 

decorrente do facto da mulher ter de se adaptar a todo um conjunto de mudanças que se 

verificam a nível biológico, psicológico, conjugal e familiar, do qual pode resultar 
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desequilíbrio, tanto quanto pode resultar desenvolvimento e aquisição de novas 

competências psicológicas e sociais. Historicamente, a transição para a paternidade/ 

maternidade era vista como uma crise, mas numa perspectiva mais actual a 

maternidade/paternidade são encaradas como transição no desenvolvimento, mais do que 

uma crise importante na vida da maioria das famílias. (21) 

Puerpério ou período pós parto, corresponde ao período de tempo que decorre 

desde a expulsão da placenta até que os órgãos reprodutores da mulher retomem as 

características anteriores à gravidez, com a duração aproximada de seis a oito semanas. 

Apesar da maioria dos autores definirem este conceito tendo por base a recuperação física 

da mulher e a sua adaptação fisiológica à maternidade, o período a que corresponde, é 

caracterizado também por um processo de ajustamento a uma nova identidade, a materna, 

de aprendizagem de um novo papel, o de mãe, de adaptação a um novo elemento familiar 

com uma identidade própria, o filho, e de reestruturação das relações familiares e sociais. É 

como se se verificasse também um período de puerpério psíquico e social habitualmente 

mais longo que o primeiro, importante de considerar na abordagem a este tema. (22, 23) 

Durante milénios a reprodução humana manteve-se envolta em conceitos e 

preconceitos, cercada de mitos, crenças e tradições, de tal forma que a gravidez e a 

maternidade foram fortemente marcadas por várias interdições e prescrições sociais, ainda 

visíveis na actualidade, nas práticas quotidianas e que reflectem toda uma herança em 

termos de mitos e crenças que ainda persistem e se manifestam durante a gravidez e ao 

longo do primeiro ano de vida da criança.  

A nossa cultura tende a glorificar a maternidade muitas vezes de forma excessiva, 

considerando-a como sendo a máxima realização feminina, e que as mulheres são 

destinadas a conceber, gestar, dar à luz e criar os filhos. Há muitas vezes, uma pressão 

social subtil sobre os casais “cobrando-lhes” filhos. As mulheres que não tem instinto 

maternal muito desenvolvido e que optam por não ter filhos, mesmo sendo casadas podem 

até sofrer recriminações ainda que de forma subliminar.  

A natureza feminina sujeita a fortes influências sócio-culturais encontra-se dividida 

entre o Eros (o lado afrodisíaco da mulher) e o Materno (o lado demétrico da mulher), ou 

seja entre a figura arquetípica da mulher sedutora e a figura de mãe. Há mulheres que 

valorizam mais a sua natureza afrodisíaca, outras a maternal. Na actualidade a maior parte 

das mulheres apenas desejam engravidar e ter filhos em poucos momentos da sua vida, na 

maior parte do tempo a gravidez é indesejada e evitada, predominando o componente 

erótico e afrodisíaco sobre o maternal. Existem também as mulheres que desviam toda a 
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sua libido para a maternidade e se realizam principalmente desta forma, valorizando pouco 

o seu lado afrodisíaco e aquelas que não apresentam nenhum instinto maternal. 

O feminino (tal como o masculino), constitui-se na relação com o outro que 

consistentemente lhe atribui um género. A capacidade de procriação por outro lado, 

alicerça-se numa dimensão biológica; significando isto que a maioria das mulheres pode 

ter filhos. Ser mãe entretanto é uma dimensão social e antropológica que significa na nossa 

cultura a capacidade de conter, amparar e apoiar. O facto de se possuir a capacidade física 

de ter filhos não é garantia sobre as desejáveis capacidades de maternalização. O materno 

por seu lado, surge-nos como significante de afecto, ternura e cuidados, de capacidade de 

cuidar e tomar conta, de altruísmo, de defesa e de protecção do outro. (24) 

Estas duas atribuições muitas vezes vistas como um continuo ou um automatismo 

encadeado e despertado pela simples existência de uma gravidez, são na prática difíceis de 

conciliar. Temos de um lado mulheres que querem ter filhos como querem ter casas, 

carros, curriculum profissional. Têm filhos porque é suposto ter, porque está na altura, na 

idade, porque os maridos, os pais, o meio circundante o reivindica. Contrariamente outras 

mulheres desejam antes de tudo e depois de tudo ser mães, têm de casar, não pelo facto em 

si mesmo, pela companhia, a proximidade ou o afecto do outro mas porque é necessário 

para cumprir o desejo de serem mães. Existem ainda aquelas que simplesmente optam por 

não ter filhos. (24) 

Não há dúvida que nos afastámos de um estereótipo de materno, tecido num velho 

instinto materno ou numa disposição inata para o acontecimento. Vivemos aliás no tempo 

exacto em que os homens reivindicam para si este mesmo tipo de paternidade feita de 

presenças, interacções, amor e cuidados quotidianos ao invés do antigo lugar de uma 

autoridade distante.  

A forma como o tempo, a cultura e a sociedade percepcionam a maternidade tem 

grande impacto na experiência de gravidez e maternidade da mulher como pessoa única. 

Neste âmbito, hoje em dia, o que marca a diferença na mulher pós-moderna, ocidental e de 

classe média é a possibilidade de opção. Numa época caracterizada pelo acesso a variados 

métodos anticoncepcionais, tecnologias de fertilização, monitorização do desenvolvimento 

fetal e analgesia, acesso a quase todas as carreiras do mercado de trabalho, flexibilização 

dos valores sobre a sexualidade e as relações intimas, os percursos pessoais podem assumir 

as mais diversas constelações.  
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2.1 – ADAPTAÇÃO À MATERNIDADE 

 

A maternidade interfere nos planos de liberdade pessoal e de crescimento nas 

carreiras profissionais das mulheres, para além de representar um momento de grande 

exigência não só a nível fisiológico mas também psicológico, uma vez que passa a existir a 

responsabilidade de outro ser que exige atenção permanente. Aceitar o seu novo papel de 

mãe conjugando-o com os outros, de mulher, profissional, esposa, amiga, exige de igual 

forma uma nova gestão de tempo, comprometendo frequentemente o espaço que antes era 

dedicado à sua própria sexualidade.  

As condições para o exercício da maternidade e da paternidade actuais, na 

sociedade portuguesa estão relacionadas com as mudanças que ocorreram na situação da 

mulher, a partir de 1974, nomeadamente a nível do ensino, do emprego e da família. Hoje, 

em que ser mãe não é a ocupação da vida, esta disseminou-se em espaços e práticas 

diversas, a nível individual e como colectivo. Do ponto de vista legal (art. 68 da 

constituição), a maternidade e a paternidade são funções sociais que o Estado deve apoiar.  

Mas a maternidade é ainda para as mulheres motivo de realização pessoal e de 

discriminação social; positiva do ponto de vista antropológico, mas negativa do ponto de 

vista social, condicionando esta última a realização da igualdade de direitos numa 

democracia.  

Na abordagem das diversas áreas significativas da situação feminina, uma das 

grandes mudanças que se verificaram no mercado de emprego nas últimas décadas teve a 

ver com a feminização da mão-de-obra, no entanto foi ao nível do ensino que ocorreram 

maiores alterações. Apesar da evolução rapidíssima que se verificou e verifica no acesso 

das raparigas às diversas fases de ensino, nomeadamente o superior, há que chamar a 

atenção para outras vertentes, como a maior taxa de analfabetismo permanente, abandono 

escolar mais precoce, escolhas profissionais centralizadas em áreas afins ao mundo 

doméstico, ou quase uma maternidade geral, em domínios tradicionalmente femininos, o 

ensino, a saúde, o serviço social, e outras actividades que incluem os serviços pessoais e 

domésticos. No que diz respeito à família, observa-se que a imagem profissional feminina 

é indissociável dos seus papéis familiares, de dona de casa e mãe. (25) 

O contexto da instituição familiar também se alterou completamente, as crianças 

deixaram de ser um valor económico (braços para o trabalho), para passarem a ser um 

custo económico elevado, aparecimento do filho qualidade, o que acarretou consigo 

também a diminuição drástica do número de filhos, as uniões de facto aumentaram, 
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havendo cada vez mais crianças que nascem fora do casamento, o número médio de filhos 

por mulher tem vindo a descer rapidamente. São apontados como factores de queda de 

fecundidade, a difusão dos meios contraceptivos eficazes, a emergência de novos valores 

face à família e à procriação, a acentuada e progressiva inserção das mulheres no mercado 

de emprego, o investimento familiar na educação das crianças, sobretudo no âmbito da 

escolaridade. Quanto mais elevado é o grau académico, menor é o número de filhos. Assim 

como também tem vindo a subir a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho. 

Salienta-se ainda o aumento do número de divórcios, de famílias monoparentais e 

monopessoais, de famílias recompostas, de casais homossexuais, e de uniões de facto que 

criou uma paisagem familiar completamente diferente. (25) 

Se ligarmos estas mudanças a nível familiar à taxa de emprego a tempo integral das 

mulheres portuguesas, que se conjuga com a taxa mais elevada de desempenho de tarefas 

domesticas, a nível europeu, e tendo em conta a taxa elevada de famílias monoparentais 

constituídas por mulheres e seus filhos, teremos um mapa que revela certamente um 

enorme esforço por parte das mulheres portuguesas nas práticas quotidianas, conjugado 

ainda com a fraca rede de equipamentos colectivos, nomeadamente creches e jardins 

infantis, centros de dia, para não falar das distâncias entre a casa e o trabalho. Também o 

absentismo feminino é essencialmente provocado por doença e auxilio à família, o que 

acontece a nível de todo o país. (25) 

A experiência de maternidade é muito variável, dependendo em grande parte do 

significado que lhe é atribuído. As representações com que cada mulher caracteriza a 

gravidez e a maternidade dependem de diversos factores, muitos deles em constante 

mudança. São determinantes os factores históricos e sócio-culturais, os factores genéticos, 

os factores associados à história pessoal (como a sua relação com a mãe, as experiências 

prévias de gravidez e maternidade e a profissão), a personalidade, os processos cognitivos 

da mulher, a decisão de engravidar, o comportamento materno (durante e após a gravidez), 

assim como factores relacionados com as relações interpessoais e a própria relação 

conjugal. (26) 

O desejo de ter um filho advém de muitos e variados motivos e fontes. Todas as 

mulheres viveram, de uma forma ou de outra, a experiência de terem uma mãe. Através do 

processo de Identificação, pela imitação, a mulher aprenderá, assim como o seu bebé se for 

do sexo feminino, como se comporta uma mãe. Ter um filho pode representar o desejo de 

ser completo e omnipotente, satisfeito através do estado de gravidez e da existência de um 

filho, o desejo de fusão e união com o outro numa fantasia da simbiose, da fusão do eu 
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com o filho e de regressar à união com a própria mãe, o desejo de se rever no filho que 

mantêm vivo um sentimento de imortalidade (o filho será um testemunho vivo da nossa 

existência continua, é o elo seguinte de uma longa cadeia que une o pai e a mãe aos seus 

progenitores e antepassados), e ainda o desejo de renovar velhas relações, pois uma 

criança encerra a promessa de renovar laços perdidos, os afectos da infância, e deste modo 

será dotada de atributos pertencentes a pessoas importantes no passado dos pais. Ter um 

filho pode advir do desejo de realização de ideias e oportunidades perdidas, os pais 

imaginam que o futuro filho será bem sucedido naquilo em que eles falharam e a 

oportunidade dupla de substituição e separação da própria mãe, neste sentido a mulher 

identificar-se-á, ao mesmo tempo, com a própria mãe e com o feto, e, deste modo, 

desempenhará o papel e revelará os atributos de mãe e de filha, com base em experiências 

passadas com a própria mãe e consigo própria enquanto bebé. (27) 

A gravidez e a maternidade pode também representar o controlo do corpo e a 

fertilidade, no sentido da mulher provar ter um corpo capaz de cumprir todas as funções 

que lhe são reservadas, ou a possibilidade de continuidade de uma família, na medida em 

que os filhos são a possibilidade de transmissão de heranças diversas: genéticas, de 

costumes, valores e significados, de bens materiais e apelido de família. A maternidade 

pode ainda ser considerada face a aspectos religiosos ou ser percepcionada de um ponto de 

vista politico, económico e ecológico e neste sentido assumir o valor ou ser considerada 

um assunto do âmbito da consciência pública, associar-se à reprodução e ser encarada 

como natural, por permitir a preservação da espécie ou significar continuidade, projecção e 

reparação pessoal, no futuro, a possibilidade de transcender a dimensão temporal e enganar 

a morte encarada como fim. (26) 

No que concerne ao relacionamento com o filho a maternidade assume-se 

sobretudo como a representação de um encontro, com contornos especiais. Pela relação de 

dependência física que os primeiros meses de maternidade sugerem de imediato, sobretudo 

através da amamentação, pelas implicações que acarretam no estabelecimento de 

prioridades para assegurar o bem estar da criança, que percorrem áreas tão diversas da vida 

da mãe como a alimentação, sono, relacionamento interpessoal, profissão, interesses 

pessoais, a maternidade adquire muitas vezes o significado de um desafio à capacidade de 

se dar, de se descentralizar de si própria, ou como a possibilidade de viver uma relação 

simbiótica e fusional, uma relação completa em que as fronteiras são indistintas, pela 

dependência intrínseca que o bebé tem da mãe, surge por vezes associada à maternidade a 

possibilidade de viver uma relação sobre a qual é possível ter controlo. O nascimento de 



 30
 

um filho pode assumir o significado de materialização e projecção de um encontro, de uma 

relação íntima. Pode ser a concretização e testemunho de um grande amor e entendimento, 

ou por outro lado de relações muito conflituosas, ou de um desencontro, ou 

metaforicamente da ponte que permite o encontro entre duas margens. A percepção do 

investimento emocional e de tempo que a maternidade implicam pode ser perspectivado 

como um “roubo” à relação conjugal/marital estabelecida. (26) 

As primeiras mudanças associadas à maternidade verificam-se a nível biológico. 

Enquanto que ao longo da gravidez, o corpo da mulher muda progressivamente, esta 

mudança é abrupta a seguir ao nascimento do bebé. Também a nível psicológico decorrem 

inúmeras mudanças na sequência do nascimento de um bebé, as quais se observam 

principalmente no que se refere à sua autonomia, dado que a mulher vai definitivamente 

deixar de estar a cargo dos seus pais e passa a ter a seu cargo um bebé, e ao nível da 

identidade, sendo que por exemplo, a mulher deverá integrar a sua identidade materna 

emergente no quadro da sua identidade pessoal. A nível conjugal é igualmente possível 

identificar todo um conjunto de alterações que têm a ver com o desempenho de um novo 

papel, o papel parental, que deverá ser conciliado com a vida do casal sexuado. (21) 

A forma como a mulher vai fazer face a essas alterações, como as vai viver e como 

vai tentando ultrapassar as dificuldades, vai definir em grande parte, o seu futuro 

psicológico, assim como a sua relação com o filho, com o cônjuge, com a restante família e 

também a sua reintegração na vida social e profissional. É grande o impacto do nascimento 

de uma criança na mãe, mas também na restante família, sobretudo se é o primeiro filho, e 

faz-se sentir não só a nível intra pessoal como nas relações interpessoais, nomeadamente 

entre os conjugues, ou entre estes e as famílias de origem, o que nem sempre é previsto 

pelos mesmos. (23) 

 Vários factores poderão influenciar este processo tais como os factores pessoais, 

como a idade, projecto de gravidez e de maternidade, história obstétrica anterior, história 

psiquiátrica, experiências anteriores de cuidar de crianças, conhecimentos relacionados 

com o puerpério entre outros; factores relacionados com a gravidez e o parto, planeamento 

da gravidez, forma como esta decorreu, vigilância da mesma, forma como decorreu o 

trabalho de parto, apoio durante o puerpério; factores familiares como o nível socio-

económico, relação com os cônjuges, presença ou ausência de um projecto de vida estável, 

relação com a família de origem; factores relacionados com as características da criança, 

com a comunicação mãe-bebé, entre outros factores. (22) 
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Tornar-se pai/mãe gera um período de mudança e instabilidade para todos os 

homens e mulheres que decidem ter filhos. Para promover a adaptação à 

maternidade/paternidade, os pais precisam assumir comportamentos e habilidades para 

lidar com as mudanças e com o desequilíbrio da nova etapa. Os pais devem explorar seu 

relacionamento com o bebé e redefinir as relações entre eles mesmos. Este processo de 

transição inicia-se com a gestação e acaba quando o pai/mãe desenvolveram a sensação de 

conforto e de confiança no desempenho do papel de pais. Nas seis semanas após o parto, 

denominado de período de puerpério, pós-parto e por outros de quarto trimestre, surgem 

novas tarefas e responsabilidades, e velhos comportamentos devem ser modificados e 

adicionados. (28) 

As respostas das mães e seus parceiros ao papel paterno mudam ao longo do tempo 

e tendem a seguir um percurso previsível. Durante as primeiras três ou quatro semanas 

após o parto, os pais reorganizam o seu relacionamento com o recém-nascido, as 

necessidades de abrigo, nutrição, protecção e socialização do bebé precisam de ser 

preenchidas. As semanas seguintes representam um tempo de reunião e de aproximação da 

unidade familiar. O período de consolidação envolve negociações relacionadas com os 

papéis (marido-mulher, mãe-pai, pais-filho, irmão – irmão). Uma negociação de papéis 

bem sucedida promove a adaptação e a integridade familiar. Esta adaptação envolve uma 

estabilização de tarefas, um acordo sobre os comportamentos. (28) 

A forma de conceptualizar as mudanças e o impacto associados ao processo de 

transição para a parentalidade, depende dos modelos teóricos de referência subjacentes, a 

saber. A teoria da vinculação, que perspectiva a parentalidade centrada na construção da 

relação entre a figura cuidadora e o bebé. Outra é a perspectiva Ecológica, que valoriza um 

modelo pessoa-processo-contexto, reconhecendo a importância de diferentes sistemas 

sociais, bem como da sua interacção e factores associados, no processo de adaptação. A 

perspectiva Desenvolvimentista baseia-se na concepção da transição para a parentalidade 

como uma fase desenvolvimental acompanhada de tarefas específicas. E por fim, a teoria 

de stress e mudança, cuja grelha de leitura sobre este processo se baseia na concepção de 

adaptação à crise. (29) 

Tipicamente, o período desde a decisão de conceber até aos primeiros meses após o 

nascimento da criança compreende a transição para a paternidade/ maternidade, descrita 

frequentemente como uma época de desordem e desequilíbrio, bem como de satisfação 

para as mães e seus parceiros. Se para alguns os métodos habituais de enfrentar este 

periodo se revelam ineficazes, para outros esta fase permite que desenvolvam e 
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demonstrem o seu lado altruísta, caloroso e carinhoso, não expressado em outros papeis 

adultos. Historicamente, esta transição era vista como uma crise, mas numa perspectiva 

mais actual a maternidade/paternidade são encaradas como transição no desenvolvimento, 

mais do que uma crise importante na vida da maioria das famílias. Este conceito tem como 

base o facto de que o casal se encontra motivado para a mudança, e que para ao maioria 

esta transição representa um período, visto mais como uma oportunidade de o que uma 

época de perigo e estão estimulados a tentar novas estratégias de enfrentamento, 

esforçando-se para dominar os seus novos papeis e para atingir novos níveis de 

desenvolvimento. (28) 

Na adaptação materna ao seu novo papel, consideram-se várias fases ou etapas. A 

Fase Dependente decorre nas primeiras 24 horas (com uma variação de 1 a 2 dias), e 

traduz o processo de adaptação, o enfoque da mulher está em si mesma e no preenchimento 

das necessidades básicas de conforto, repouso, proximidade e nutrição e encontra-se 

excitada e falante, com o desejo de reviver a experiência do parto. A Fase Dependente – 

Independente inicia-se no segundo ou terceiro dia e dura de 10 dias a várias semanas, o 

enfoque situa-se no cuidado do bebé e competência na maternidade, existindo uma ânsia de 

aprender e praticar sendo por isso um período ideal para a orientação pelas enfermeiras. 

Esta fase caracteriza-se também por um desejo de assumir a maternidade e apesar de ainda 

existir a necessidade de nutrição e de aceitação pelos outros, a mulher já lida com os 

desconfortos físicos e com mudanças emocionais, podendo viver uma possível experiência 

de “melancolia”. Na Fase interdependente: Deixar ir, verificam-se movimentos em 

direcção à família como unidade com membros em interacção, há uma reafirmação do 

relacionamento com o companheiro e a retomada da actividade sexual e uma resolução dos 

papéis individuais. (28) 

As pesquisas sobre a adaptação à paternidade indicam que os pais passam por um 

processo previsível de três estágios durante as primeiras três semanas da transição à 

paternidade, num período de emoções intensas. No Estágio 1: Expectativas, o pai tem pré 

concepções sobre o curso da vida após o bebé vir para casa. No Estágio 2: Realidade, o pai 

percebe que as expectativas não são sempre baseadas em factos. É comum serem 

apresentados sentimentos de tristeza, ambivalência, ciúme, frustração, desejo arrebatador 

de estar mais envolvido. Alguns pais surpreendem-se agradavelmente com a facilidade e 

com a alegria da paternidade. No Estágio 3: Transição para o domínio, o pai decide 

conscientemente ter o controlo e tornar-se mais activamente envolvido com o bebé. (28) 
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A maneira de reagir dos pais ao nascimento do seu filho é influenciada por vários 

factores desde a idade (adolescentes ou com mais de 35 anos), as relações sociais e apoio 

social, cultura, condição socioeconómica e as aspirações pessoais para o futuro. (29) 

Conceptualmente, há alguma proximidade entre o comportamento de prestação de 

cuidados parentais e o comportamento de vinculação, que lhe é complementar. Na 

organização social da cultura a que pertencemos, os papéis atribuídos ao pai e á mãe como 

figuras fornecedoras de cuidados aos filhos recém-nascidos são distintos, ocupando a mãe 

o lugar central. Na última década, devido às mudanças sucessivas na distribuição de papeis 

profissionais dos homens e mulheres, tem aumentado o número de famílias em que os pais 

passam mais tempo com os filhos pequenos, em que os homens funcionam adequadamente 

como figuras fornecedoras de cuidados. O tipo de vinculação a uma figura parental 

encontra-se dependente do tipo de vinculação ao outro progenitor, no sentido de uma maior 

probabilidade das crianças apresentarem o mesmo tipo de vinculação a ambos. Mesmo 

existindo diferenças no que respeita ao ajustamento individual, as mães e os pais 

estabelecem melhores relações com os seus filhos, quando satisfeitos com o seu 

relacionamento conjugal. (30,31) 

 

2.2- ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS NO PÓS-PARTO 
 

Após o nascimento o útero retorna a um estado similar ao pré gestacional, passando 

por um processo de involução, que começa imediatamente após a expulsão da placenta 

com a contracção da musculatura uterina lisa. A involução progride rapidamente nos dias 

que se seguem ao parto, e no sexto dia após o parto, o útero está mais uma vez na pelve 

verdadeira, não devendo ser palpável no abdómen, cerca de nove dias após o parto. O útero 

que a termo peso cerca de 11 vezes o seu peso não-grávido (30 a 40 gramas), na sexta 

semana após o parto pesa 50 a 60 gramas. Os níveis de estrogénio e de progesterona que 

promoveram o crescimento maciço do útero durante a gestação, no pós-parto sofrem uma 

queda causando autólise, autodestruição do excesso de tecido hipertrofiado, mas as células 

adicionais armazenadas durante a gestação permanecem, e causam um ligeiro aumento no 

tamanho uterino após cada gestação. A hemostase nesta fase é obtida fundamentalmente 

pela compressão dos vasos sanguíneos intramiometriais, à medida que a musculatura 

uterina se contrai. A hormona ocitocina, libertada pela hipófise fortalece e coordena as 

contracções uterinas facilitando a involução e a expulsão dos lóquios. Para que o útero 

permaneça bem contraído e firme administra-se ocitocina exógena, logo após a expulsão 



 34
 

da placenta. A amamentação e a massagem uterina também facilitam esta involução. 

Imediatamente após a placenta e as membranas serem expelidas, a constrição vascular e as 

tromboses reduzem o local da placenta a uma área irregular, nodular e elevada. Segue-se 

um processo de cicatrização possibilitando que o endométrio retome o seu ciclo habitual de 

modificações e permita a implantação nas futuras gestações. O endométrio regenera em 

cerca de três semanas, com excepção do local de inserção da placenta que demora cerca de 

seis a sete semanas. (32,33) 

A secreção uterina pós-parto, ou lóquios, inicia-se logo após a expulsão da 

placenta, podendo manter-se por duas a seis semanas após o parto, modificando as suas 

características ao longo deste período. Estas têm a ver com a fase do processo de 

cicatrização e regeneração do endométrio, sendo os primeiros lóquios hemáticos, 

constituídos por células epiteliais, eritrócitos, leucócitos, resíduos de decidua e 

eventualmente lanugo, mecónio ou vernix caseoso do feto, e mantêm-se durante três dias. 

Seguem-se os lóquios serosos constituídos sobretudo de resíduos de decidua em 

regeneração, leucócitos, alguns eritrócitos, e muco cervical que, em aproximadamente 10 

dias, se apresentam como uma secreção branca ou amarela, (lóquios brancos) e em 

quantidade reduzida. (32) 

 Logo imediatamente após o parto, o colo uterino está mole e nas 18 horas 

posteriores encurta, firma-se e retoma a sua forma, permanecendo edemaciado, fino e 

frágil por vários dias após o parto, e no final de duas semanas, apenas a mais pequena 

cureta pode ser introduzida. O orifício cervical externo nunca readquire a aparência pré-

gestacional, deixa de ter o formato circular, e passa a ter uma aparência mais recortada, 

muitas vezes descrita como uma boca de peixe. A lactação atrasa a produção do muco 

cervical e das outras características influenciadas pelo estrogénio. A privação de estrogénio 

que ocorre no pós-parto é responsável pelo afinamento da mucosa vaginal e pela ausência 

de rugas. A vagina extremamente distendida, com paredes lisas, retorna gradualmente ao 

tamanho pré-gestacional em seis a oito semanas após o parto. As rugas reaparecem na 

quarta semana aproximadamente, embora não estejam tão proeminentes quanto nas 

mulheres nulíparas. A maioria das rugas pode ser permanentemente achatada. A mucosa 

permanece atrófica na mulher lactante, pelo menos até ao reinício da menstruação. O 

espessamento da mucosa vaginal ocorre com o retorno da função ovariana. Os níveis 

reduzidos de estrogénio diminuem a quantidade de lubrificação vaginal, pelo que o 

ressecamento localizado e o desconforto no coito, podem persistir até ao retorno da função 

ovariana e a retomada da menstruação. (32,33) 
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No parto por via vaginal pode ocorrer traumatismo da região perineal, muitas vezes 

agravado pela episiotomia ou por lacerações do períneo. Além do edema e da sutura da 

episiotomia ou das lacerações, o períneo pode também apresentar equimoses, hematomas, 

ou infecção. A episiotomia, é uma técnica muito utilizada, à qual lhe é atribuída uma série 

de benefícios, como facilitar a saída do feto, prevenção de lesões perineais e das suas 

sequelas, protecção do recém nascido contra as hemorragias intra cranianas ou contra a 

asfixia intra parto, comportando alguns riscos e tendo indefectíveis defensores da sua 

utilização por rotina, bem como detractores. A episiorrafia e a sutura de lacerações 

perineais provocam quase sempre dor mais ou menos intensa. Se foram colocados pontos 

separados transcutâneos, estes poderão ser retirados pelo 5º dia pós-parto. Uma pequena 

percentagem das pacientes poderá apresentar algum grau de deiscência, que se pequeno se 

resolve com desinfecção, em menos de duas semanas, mas pode haver necessidade de 

correcção cirúrgica nas deiscências maiores. (34)  

As perineorrafias demasiado apertadas ou com cicatrização defeituosa são situações 

ginecológicas associadas à perturbação do coito, como causas orgânicas de dispareunia 

superficial. (35) O parto com fórceps, as lacerações vaginais, o edema perineal que 

permaneceu para além do quarto dia após o parto e as infecções vaginais no período pós-

parto, dificultam a recuperação do períneo e prolongam o desconforto e/ou a dor para além 

do tempo médio. A maioria das mulheres, um mês após o parto já não refere dor na região 

perineal, podendo no entanto prolongar-se até cerca de 6 semanas algum incómodo nesta 

região. (23) 

A estrutura de sustentação do útero e da vagina pode ser danificada durante o parto, 

contribuindo para problemas ginecológicos posteriores. Os tecidos de sustentação do 

assoalho pélvico, rasgados ou distendidos durante o parto, podem exigir até seis semanas 

para readquirir a tonicidade. Embora o relaxamento pélvico, ou seja o alongamento e 

enfraquecimento dos suportes fasciais das estruturas pélvicas (parede superior da vagina, 

uretra, bexiga e recto) ocorra em qualquer mulher, é geralmente uma complicação directa, 

porém atrasada, do parto. Ocasionalmente, com ou sem distensão excessiva provocada por 

um feto grande ou por múltiplos fetos, os músculos da parede abdominal separam-se, 

formando a diástase retro abdominal, cuja persistência perturba a mulher, mas a correcção 

cirúrgica é raramente necessária, com o tempo fica menos aparente. O traumatismo da 

uretra e da bexiga pode ocorrer durante o processo do nascimento quando a criança passa 

através do canal de parto. As paredes da bexiga podem ficar dilatadas e edemaciadas, 

muitas vezes com pequenas áreas hemorrágicas. A uretra e o meato urinário podem estar 
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também estar edemaciados. O trauma obstétrico, por lesão directa ao esfíncter anal 

responde pela principal causa de incontinência anal nas mulheres de outra forma sadias. 
(32,33) 

Durante o período pós-parto ocorrem mudanças hormonais significativas. A 

expulsão da placenta causa a queda dramática da produção de hormonas. A diminuição no 

lactogênio placentário humano no estrogénio, no cortisol e na enzima placentária 

insulinase reverte os efeitos diabetogénicos da gestação. Os níveis de estrogénio e de 

progesterona caem consideravelmente atingindo os seus índices mais baixos na primeira 

semana do período pós-parto. Os níveis diminuídos de estrogénio estão associados ao 

ingurgitamento mamário e à diurese de liquido extra-celular excessivo, acumulado na 

gestação. Os níveis de estrogénio nas mulheres não lactantes começam a elevar-se duas 

semanas após o parto e estão mais altos no 17º dia após o parto do que nas mulheres que 

amamentam. Os níveis de prolactina no sangue elevam-se progressivamente durante a 

gestação, nas mulheres que amamentam permanecem elevados até a sexta semana após o 

parto. A persistência dos níveis elevados da prolactina sérica, nas mulheres que 

amamentam, pode ser responsável pela supressão da ovulação. (13,33) 

Devido às influências hormonais, as glândulas mamárias durante a gravidez vão 

sofrendo alterações progressivas preparando-se para a lactação. A prolactina prepara-as, 

estimulando o aumento do tamanho, número e complexidade dos canais galactóforos e dos 

alvéolos, assim como a secreção das células alveolares. Depois do parto, após a expulsão 

da placenta, os níveis de progesterona e de estrogénio caem abruptamente, deixando de ter 

o efeito inibitório da prolactina. A prolactina e a ocitocina são duas hormonas cujo efeito é 

fundamental para a amamentação e que são estimuladas sobretudo pela sucção que o 

recém-nascido faz no mamilo. A prolactina exerce o seu efeito a nível dos alvéolos, 

estimulando a secreção do leite, actuando depois da criança mamar, produzindo leite para a 

mamada seguinte. A ocitocina vai actuar a nível das células musculares em redor do tecido 

glandular, provocando, a sua contracção e consequente ejecção do leite para o exterior. 

Logo após o parto, e por vezes no final da gravidez as células alveolares segregam o 

colostro. Ao aumentar a prolactina e diminuir o estrogénio e a progesterona, o colostro é 

substituído pelo leite. No período de transição do colostro para o leite, as mamas 

aumentam de volume, tornam-se firmes, duras e dolorosas. Estes desconfortos resultam da 

congestão venosa e linfática mamária, consequência da síntese e secreção de leite. Este 

ingurgitamento vascular e venoso que surge geralmente entre o 3º e 5º dia após o parto é 

transitório e, com os devidos cuidados, desaparece ao fim de 24 a 48 horas. (23) 
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As alterações nos sistemas cardiovascular, neurológico e músculo-esquelético 

durante o puerpério, são resultantes da reversão das adaptações maternas à gravidez e dos 

traumatismos do parto e encontram a sua estabilização geralmente entre as seis a oito 

semanas após o parto. Nenhuma mudança significativa ocorre no sistema imunológico no 

período pós-parto. (32, 33) 

As alterações decorrentes da gravidez e do parto, presentes no puerpério são 

frequentemente sentidas como dificuldades importantes para a mulher, com um impacto 

variável de acordo com a experiência pessoal e subjectiva de cada uma, e com uma 

diversidade enorme na sua forma de expressão, dependentes de factores culturais, do local 

e ambiente em que se encontra a mulher, da sua tolerância individual à dor, da informação 

que tem e da causa da própria dor. Expressas como dor ou desconforto, experiência 

desagradável e geradoras de mal estar, podem surgir queixas de dores abdominais, na 

região perineal, mamas e mamilos, dores musculares e osteoarticulares, e ainda as dores e 

desconforto relacionados como a presença de hemorróidas e de obstipação, num conjunto 

de queixas que também interferem com o aparecimento de outras dificuldades, 

nomeadamente a fadiga e as dificuldades no auto-cuidado e cuidados com o bebé. 
 

2.3 - PERTURBAÇÕES PSICOAFECTIVAS NO PÓS-PARTO 

 

A forma como a nova mãe se sente em relação a si própria e ao seu corpo durante o 

puerpério pode afectar o seu comportamento e adaptação à maternidade. No período de 

pós-parto imediato, a mulher encontra-se perante uma situação muito particular, com uma 

sensibilidade aumentada, em que se dá uma readaptação fisiológica, designadamente por 

via hormonal. Paralelamente decorre um ajustamento psicológico na auto-imagem e a 

novas relações familiares, É ainda neste período que todo o processo de identificação com 

o bebé real e de separação psicológica do bebé imaginário se devem desenvolver. Estas 

súbitas alterações podem provocar na mãe um estado de confusão, letargia, ansiedade, que 

sendo frequentemente auto limitadas, podem noutras situações evoluir desfavoravelmente.  

Salienta-se também que algumas das dificuldades vividas pela mulher após o parto, 

são de âmbito psicossocial, reflectindo-se não só a nível pessoal, como na relação com os 

outros, nomeadamente com o filho, com o conjugue e com a família de origem. Vários 

factores interrelacionados foram associados a estas dificuldades, como as perturbações 

psicológicas, a fadiga, a disponibilidade para o auto cuidado (entendido como as medidas 

utilizadas pela mulher no sentido de favorecer o seu bem estar físico e emocional) e as 
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relações familiares após o nascimento da criança (o processo de maternidade e paternidade, 

a relação conjugal e a relação com a família de origem e amigos). (36) 

As doenças mentais após o parto são de especial importância pelo seu impacto na 

vida conjugal e nos filhos. Após o nascimento de um bebé podem surgir perturbações do 

humor e da ansiedade e mesmo psicoses do espectro da esquizofrenia. Muitos  destes 

episódios são estados depressivos frequentemente associados a transtornos ansiosos. 

Consideram-se transtornos puerperais os que têm início nos primeiros seis meses de 

puerpério, embora os que surjam nos primeiros dois meses após o parto tenham mais 

relação com a transição do estado gravídico para o puerperal. (37)  

De uma maneira geral os autores consideram três afecções mentais ou perturbações 

psicológicas no pós-parto, Blues, Depressão e Psicose pós-parto, havendo uma 

unanimidade em considerar os Blues pós-parto, como uma variante normal ou uma reacção 

de ajustamento. Nos primeiros seis meses após o parto, a incidência de perturbações 

psicológicas na mulher é superior à de outros momentos da vida, nomeadamente na 

gravidez. As primíparas têm cerca de duas vezes mais probabilidades de desenvolverem 

estas perturbações do que as multíparas. (38) 

Baby Blues ou só Blues, é um síndrome afectivo ligeiro, com uma incidência de 50 

a 80%, valores estes encontrados em amostras pertencentes a contextos sócio-culturais 

muito diversos. Caracteriza-se por choro fácil, labilidade emocional, irritabilidade, 

ansiedade, tristeza, falta de concentração, astenia, fadiga, cefaleias, insónia inicial, 

diminuição do apetite, sentimentos por parte da mulher de incapacidade e queixas de não 

se saber ocupar do bebé e de se sentir desprezada, pouco amada ou abandonada. Esta 

sintomatologia tem início 3 a 7 dias depois do parto, com um pico por volta do 5º dia, 

persistindo por 1 a 2 semanas. Trata-se de um período transitório de instabilidade 

emocional, sem complicações, mas justificando-se o suporte e vigilância da mulher e o 

bebé. Sete a dez dias após o parto, o estado emocional da nova mãe, readquire novamente 

o equilíbrio habitual e para a maioria, a vida retoma o seu curso normal. (21,39, 40) 

As causas do Blues pós parto permanecem desconhecidas. Tem sido considerado 

por alguns, como uma consequência especifica do parto, reflectindo os grandes reajustes 

hormonais que acontecem nessa altura. A importância dos factores hormonais na etiologia 

desta perturbação foi relacionada particularmente com a baixa de estrogénio e é assinalada 

por diversos autores, designadamente Appleby (1990). Gelder (1978), por sua vez, 

considera que a hipótese mais plausível para explicar o Blues pós parto se deve à queda de 

progesterona, George, Copeland e Wison (1980), com o aumento da prolactina. E ainda 
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para Okano (1992), a hiper secreção de cortisol intervêm também em larga medida na 

génese deste sindroma. (21,38) Com efeito, cerca de 3 ou 4 dias depois do nascimento do 

bebé, muitas vezes no momento da chamada subida de leite, certas mulheres começam a 

chorar sem razão aparente, mas nem sempre este choro está associado a humor depressivo, 

apesar de ser algumas vezes intenso e prolongado. 

Outros estudos mostraram que as mudanças de humor nos momentos imediatos ao 

nascimento do bebé não são relacionáveis com as variações sócio-demográficas, como 

refere O´Hara et al. (1990); com as complicações na sequência do parto, de acordo com 

Pitt (1973); com a vulnerabilidade prévia à doença psicopatológica, como consideram 

Kennerley e Gath (1989), nem com as circunstâncias adversas de vida, nem com o suporte 

social que a mãe pode estar no momento a beneficiar, segundo Kennerley e Gath (1989) e 

Hapgood (1988). (38,39)  

Alguns estudos sugerem a interferência de variáveis psicológicas na ocorrência de 

Blues pós parto. Por um lado, verifica-se que certas características da personalidade, tais 

como a ansiedade, o neurocitismo e as estratégias passivas de coping, assim como a 

presença de problemas emocionais, avaliados desde a gravidez, fazem com que a mulher 

esteja em risco de desenvolver Blues pós parto, como salientam Condon & Watson, 

(1987); Ehlert et al, (1990); Iles et al (1989). Por outro lado, certas reacções psicológicas 

após o parto, como seja uma reacção negativa à aparência física do bebé e dificuldades 

emocionais em lidar com o bebé, parecem igualmente favorecer a emergência de Blues pós 

parto, Condon & Watson, (1987).  Miller & Rukstalis (1999) vêem no Blues pós parto uma 

resposta emocional adequada e importante para a sobrevivência da espécie, dado que 

facilita a aproximação da mãe ao bebé, necessária à sobrevivência deste. Pela sua natureza 

benigna e transitória, ocorrendo em mulheres saudáveis do ponto de vista físico e 

psicológico, não deixa sequelas, excepto se se verificar ser ele próprio o percursor da 

depressão pós parto, reconhecendo-se que as mulheres que manifestam quadros intensos ou 

mais prolongados de melancolia pós-parto estão mais em risco de desenvolver depressão 

pós-parto, algumas vezes confundida com o blues pós-parto, apesar de ser distinguível. (21)  

A Depressão pós-parto é um distúrbio do humor de grau moderado a severo, que se 

desenvolve num número elevado de mulheres, e que se estabelece em estrita relação 

temporal e temática com o nascimento do bebé, quase sempre com inicio entre o 2º e o 3º 

mês do pós-parto. De acordo com os resultados obtidos nos primeiros estudos empíricos, a 

Depressão pós parto teria geralmente uma duração de 3 a 4 meses e raramente permanecia 

até 12 meses após o parto. Reconhece-se a 10ª semana após o parto como a semana em que 
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é possível em dado momento, encontrar um maior número de mulheres a iniciar uma 

depressão pós-parto, recomendando-se que se realizem acções de despiste na comunidade 

nesse momento. (21) 

A Depressão pós-parto caracteriza-se essencialmente por sentimentos de 

inadequação e incapacidade no desempenho do papel de mãe, sentimentos de culpa 

nomeadamente por não amar ou não cuidar suficientemente bem do bebé, ansiedade sob a 

forma de preocupação excessiva com a saúde e alimentação do bebé, fadiga, choro, 

irritabilidade, perturbações de sono sobretudo hipersónia, desânimo, labilidade de humor, 

medos hipocondríacos, queixas somáticas, diminuição do interesse sexual e isolamento 

social. A puérpera sente-se mudada, demonstra fadiga física e intelectual que não consegue 

explicar, e em termos comportamentais evita as relações sociais, podendo colocar o filho à 

distância, delegando os cuidados noutras pessoas, processo que lhe aumentará 

significativamente a culpabilização. (39,40) 

Nos últimos 20 anos, um elevado número de estudos empíricos foi conduzido com 

amostras de sujeitos pertencentes a contextos culturais muito diversos e obtiveram-se 

valores entre 10 a 20% de incidência da Depressão pós-parto. Uma meta-análise de 

O´Hara e Swain (1996), abrangendo 59 estudos empíricos conduzidos em diversos países, 

estimou em 13% o valor de incidência desta perturbação. (21)  

Em Portugal, alguns estudos sobre prevalência de depressão em grávidas e em 

mães, durante o primeiro ano após o parto, oscila entre 10 e 20%. (41) A prevalência de 

depressão, avaliada em um momento entre 2 e 5 meses, após o parto foi estimada em 

13,1% em 352 mulheres a viverem numa área urbana de Portugal. (42) 

Se bem que a elevada semelhança entre valores de depressão pós-parto em 

diferentes amostras tenha sido apontada, argumentando-se, que apenas uma etiologia 

biológica seria susceptível de assegurar tamanha invariância, outros estudos alertam-nos 

para a interferência dos factores psicossociais, que podem ser responsáveis pela depressão 

pós-parto e para a existência de populações em alto risco de desenvolver esta perturbação, 

sobre as quais deveriam incidir prioritariamente as acções de prevenção. (21) 

Os autores salientam um conjunto de factores perfeitamente identificados como 

potenciadores ou predisponentes da Depressão pós parto, tais como factores biológicos 

(condições neuro-endócrinas), factores socio-económicos (baixo nível social), os 

antecedentes familiares e pessoais de doença psiquiátrica, a falta de suporte social e 

familiar, e o facto da mãe ser solteira e primípara. Contudo são também salientados outros 

factores a ter em atenção, como a depressão prévia à gravidez, o nascimento pré-termo, a 
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perda de um ou dois progenitores, por morte ou separação durante a infância, separação na 

gravidez, dificuldades de relação com as próprias mães, a redução da libido, mulheres que 

tiveram dificuldade em engravidar ou mais velhas. Parecem ainda ser favorecedores desta 

situação a instabilidade conjugal, a gravidez não planeada, a mudança na imagem corporal 

com respostas mal adaptativas e stress durante a gestação. A fadiga nos 7 dias que seguem 

o parto, pode também contribuir para a depressão pós-parto. (39, 40,43)  

 Outros autores fazem referência a aspectos ligados ao nascimento e em relação ao 

bebé, como o parto prematuro, múltiplo, prolongado e difícil, o baixo peso ao nascer e a 

alimentação por biberon. Um insuficiente reconhecimento social, com um bebé perfeito 

junto a si, a situação de internamento num meio desconhecido e hostil, as sensações 

dolorosas provocadas pela contratura perineal e abdominal, ansiedades de lactação e bebés 

pouco activos e sonolentos, são também salientados como tendo um papel na Depressão 

pós parto. (39) 

A Depressão pós parto pode ter efeitos devastadores na mãe, prejudicando duma 

forma geral as suas capacidades de mulher, esposa, mãe e profissional, sendo 

especialmente nefasta para a relação mãe-filho. Os autores são consensuais quando referem 

que as vicissitudes inerentes à situação de depressão materna dificultam o estabelecimento 

da relação mãe filho e que o bebé da mãe deprimida é uma criança em risco, a nível 

relacional, e de perturbações do desenvolvimento motor, cognitivo e emocional. (44)  

Um quadro que se pode desenvolver no puerpério é a Psicose pós-parto. Esta tem 

em sido definida como uma emergência repentina e de certo modo inesperado de 

sintomatologia psicótica, nomeadamente uma alteração muito significativa no contacto da 

mulher com a realidade, particularmente com o bebé, nos primeiros dias de puerpério. 

Trata-se de uma perturbação psicopatológica grave, que acontece na estreita relação 

temática e temporal com o nascimento do bebé. Há fortes evidências de que o risco da 

mulher ter uma psicose aumenta substancialmente durante os primeiros 3 meses do pós-

parto. (41,45) 

A psicose puerperal é um distúrbio bastante severo, mas também raro, em relação 

aos distúrbios já apresentados, com efeito a Psicose pós-parto tem uma incidência de 0,1 a 

0,2 %. (40) Os sintomas iniciam-se repentinamente, sendo habitualmente precedidos por 

uma ou duas noites de insónia e caracteriza-se por um estado de confusão aguda, em geral 

acompanhada de desordens funcionais. Na maior parte dos estudos a psicose puerperal tem 

início durante as primeiras 2 semanas do pós-parto, mais precisamente entre o 3ºdia e a 3ª 

semana. (45) A duração do surto psicótico que tem início no puerpério, é geralmente de 
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cinco a doze meses, tal como se observa nos estudos empíricos, sendo em todos os casos, 

de duração inferior à duração de um surto que se verifique numa outra altura da vida da 

mulher, daí o carácter transitório que tem sido associado à psicose puerperal. (21) 

Os sintomas mais comuns da psicose puerperal são, confusão, desorientação, 

agitação, comportamentos bizarros, ideias delirantes, alucinações, sensação de poder 

infinito, possibilidade de controlar situações, sem critica para a situação. É comum haver 

pensamentos delirantes sobre a morte do bebé, negação da gravidez ou inclusive 

manifestações de necessidade de matar o bebé. Muito embora tenha sido aproximada de 

diferentes perturbações psicopatológicas, na psicose puerperal tem sido sobretudo 

assinalada a presença de sintomas maníacos e as variações abruptas no estado de humor e 

disponibilidade para o contacto com a realidade. (38,40) 

Vários estudos referentes à possível etiologia da psicose puerperal são apontados. 

Mas parece que esta se observa geralmente, em mulheres com vulnerabilidade 

psicopatológica prévia, em consequência de factores biológicos relacionados com o parto.  

A importância dos factores hormonais na etiologia da psicose puerperal foi 

assinalada, por numerosos autores, apesar de terem populações pequenas. Bearn et al 

(1990) observaram alterações nos receptores centrais de estrogénio nas mulheres que 

desenvolvem psicose puerperal. Brockington et al. (1988), reportaram o caso de 8 

puérperas que reconverteram os sintomas antes do reaparecimento do período menstrual e 

existem outras observações que suportam a hipótese de etiologia hormonal. Uma 

considerável redução de melatonina no plasma durante os primeiros meses do puerpério foi 

igualmente assinalada por Sandik (1992), como sendo um factor a considerar. (38,41,45) 

Num estudo de Rahim e Al-sabie (1991), a história psiquiátrica anterior mostrou ser 

um factor de risco importante na etiologia da psicose puerperal. Outros autores puseram 

em evidência os factores genéticos, com efeito, a presença de um parente em 1º grau com 

desordem psiquiátrica foi encontrado em 60% das mulheres que desenvolvem psicose 

puerperal, por Dean et al (1989). A etiologia psicológica também é importante, pois 

algumas características psicológicas ante-natais parecem predispor a mulher ao 

desenvolvimento de psicose puerperal, nomeadamente a ocorrência de problemas 

psicológicos durante a gravidez, Mc Neil (1988). Apesar de alguns autores encontrarem 

associações fracas e apenas relativas com algumas variáveis psicossociais, como a 

primiparidade, parto por cesariana, morte do bebé antes ou pouco depois do nascimento e 

estatuto matrimonial, contrariamente ao que acontece na depressão pós-parto, na maior 
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parte dos estudos, a importância da ocorrência de acontecimentos de vida adversos e outras 

circunstâncias psicossociais não foi demonstrada. (45) 

Na medida em que os cuidados que a mãe pode fornecer ao bebé estão 

profundamente alterados e os efeitos adversos no desenvolvimento da criança são 

numerosos, os autores advertem para a necessidade de um diagnóstico rápido com vista a 

uma intervenção imediata e eficaz, no sentido de evitar o impacto adverso da psicose 

puerperal, tanto na mãe como no bebé. (21) 

Devido ao risco de suicídio ou infanticídio o seu reconhecimento é de importância 

capital. Sendo uma situação bastante grave, que se traduz em níveis muito alterados do 

funcionamento global da puérpera é quase sempre necessária a sua hospitalização. O 

prognóstico para a psicose puerperal parece ser melhor do que o que se verifica em relação 

à psicose que acontece em outros momentos da vida da mulher. A probabilidade de 

recorrência em futuros puerpérios é bastante elevada, verificando-se em cerca de metade 

dos casos. (40,45) 

 

 

 

3 - A SEXUALIDADE FEMININA DEPOIS DO PARTO 

 

Ao pós-parto associa-se geralmente uma diminuição do bem-estar biológico, 

psicológico, conjugal e familiar. Na realidade nos meses seguintes ao nascimento de um 

bebé, muitas vezes associado à amamentação natural, ocorrem mudanças a nível afectivo, 

relacional e social, para além das já referidas intensas mudanças endócrinas no caso da 

mulher. 

O nascimento de um filho implica uma reestruturação na vida do casal e a 

adaptação a uma nova condição. A partir desse momento enfrentarão muitas exigências, 

que a todo o momento põem à prova a sua paciência, auto-estima e criatividade. O grande 

desafio é levar essas tarefas a bom termo sem negligenciar a relação conjugal. A 

diminuição do desejo e do prazer sexual e a alteração dos padrões de actividade sexual são 

mudanças que se verificam depois do nascimento do bebé. O que não se reconhece 

geralmente é que estes problemas possam persistir muito depois do fim dos cuidados pós-

natais convencionais. 

O Pós-parto é um período de reduzida ou ausente actividade sexual, especialmente 

em relação ao coito, para a maioria das mulheres, que têm imensas razões para tal, desde o 
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cansaço inerente à gravidez e ao próprio parto, até à preocupação com as responsabilidades 

maternais, para além de que a sua genitália demora algum tempo para se recuperar do 

parto, particularmente se ocorreu uma episiotomia ou laceração. Por outro lado, os baixos 

níveis de estrogénio tendem a reduzir a lubrificação vaginal, tornando o coito 

inconfortável. (14) Mesmo quando a vulnerabilidade física e certos receios ou medos são, 

com o tempo, ultrapassados, outros obstáculos a uma sexualidade satisfatória podem 

permanecer, como o excesso de tarefas parentais, excessiva ansiedade e preocupação. 

Marido e mulher olham menos um para o outro e mais para o bebé, podendo ao mesmo 

tempo cada um deles sentir que o outro não reconhece o seu valor e trabalho, ou até mesmo 

sentir-se rejeitado. (46)  

É possível reassumir a actividade sexual com segurança na terceira ou quarta 

semana pós-parto, se a hemorragia parou e a episiotomia está cicatrizada. Durante as 

primeiras seis semanas até ao 6º mês, a lubrificação vaginal não se realiza como 

anteriormente, devido à depleção de esteroides que inibe a vasocongestão característica da 

tensão sexual. As reacções fisiológicas à estimulação sexual durante os primeiros meses 

pós-parto são marcadas por uma redução, na rapidez e intensidade de resposta. A 

vasocongestão dos grandes e pequenos lábios está diminuída no orgasmo. As paredes da 

vagina estão finas e rosadas, em resultado da quebra hormonal do período de involução. A 

duração do período do orgasmo e a força das contracções orgásmicas estão reduzidas. (47) 

A amamentação é muito importante na compreensão do comportamento sexual no 

puerpério por várias razões. Os factores hormonais podem estar relacionados, mas existem 

outros a serem considerados, como a relação que existe entre a amamentação e as noites 

mal dormidas, originando maior fadiga. As implicações psicológicas da amamentação são 

complexas e podem ser importantes tanto para a mulher como para o homem. (7, 48) A 

amamentação pode estimular sentimentos de sensualidade, e até já foram estabelecidos 

paralelismos com esta e o parto devido à presença de contracções uterinas, e com o coito 

devido à erecção dos mamilos e alterações cutâneas que ocorrem tanto na sucção como 

durante a excitação sexual. As mães que amamentam referem níveis de erotismo mais altos 

no pós-parto. (47,49)  

Na investigação de Masters and Johnson (1966), foram estudadas 24 puérperas que 

amamentaram pelo menos dois meses. Todas elas relataram níveis mais altos de interesse 

sexual nos primeiros três meses de pós-parto, em relação ao período antes da gravidez, 

expressaram o desejo de retomarem rapidamente à sua actividade sexual e revelaram 

excitação sexual até ao nível de plateau, e três inclusive até ao orgasmo, enquanto 
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amamentavam. Contudo noutro estudo realizado com uma amostra semelhante de a 

mulheres a amamentar, somente três revelaram algum sentimento sexual, no entanto a 

maioria achou o acto de amamentar prazeroso. (49)  

A maior parte dos estudos apontam para o facto de que as mulheres que 

amamentam, possam levar mais tempo a chegar aos níveis de prazer e interesse sexual que 

apresentavam anteriormente. (48) As mulheres percepcionam que a amamentação tem um 

impacto ligeiramente negativo nos aspectos fisiológicos da sexualidade, sem que no 

entanto ocorra grande interferência no seu relacionamento sexual com o parceiro. (50) 

Três factores parecem contribuir para a redução na actividade sexual e na satisfação 

sexual depois do parto, em mulheres que amamentam. O primeiro é biológico, relacionado 

com a supressão dos estrogénios durante o período de lactação, provocando diminuição na 

lubrificação vaginal, o que pode tornar o coito desconfortável. A este fenómeno associa-se 

o aumento da prolactina e os baixos níveis de testosterona, ou ambos, à redução do desejo 

sexual nas mulheres que amamentam. O segundo factor envolve processos psicológicos. 

Algumas mães sentem um certo erotismo ou pelo menos sentem a sua necessidade de 

contacto íntimo satisfeita através da lactação, sentindo assim menos interesse na expressão 

sexual com o parceiro. O terceiro factor é que as mulheres que amamentam poderem 

apresentar maiores níveis de fadiga física e psicológica. (51)  

Os factores biológicos e psicológicos influenciam sem qualquer sombra de dúvida, 

a sexualidade feminina em todas as fases da vida, mas durante a gravidez e no ano após o 

nascimento de um filho, estes factores estão particularmente ligados, interagindo de tal 

forma que a experiência da gravidez e de ter um filho, assim como a de amamentar podem 

depender de sentimentos acerca da sexualidade. É amplamente reconhecido por diversos 

autores que as alterações psicológicas no papel, identidade e auto-imagem, afectam a 

sexualidade. (13) A sexualidade deve ser também entendida no seu contexto social, na 

medida em que papéis atribuídos ao homem e à mulher desde a concepção até ao 

relacionamento com os filhos, são nitidamente diferentes.  

Todas estas mudanças permitem compreender, como a nova mãe se torna uma 

esposa mais vulnerável ao seu meio envolvente, nomeadamente às atitudes e respostas, que 

tem ou não do seu marido. Algumas mulheres podem considerar que a gravidez e o parto 

reduziram a sua atractividade ou habilidade para desfrutar do coito e satisfazer o seu 

parceiro, talvez por causa do ganho de peso ou por causa do estiramento da vagina. Estes 

medos são infundados, pois o ganho de peso pode ser invertido e pode não reduzir a 

atractividade. As marcas de extensão enfraquecem, e a vagina aperta. A natureza projectou 
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as mulheres para ter sexo depois de parto, afinal de contas, se assim não fosse, a raça 

humana estaria há muito tempo extinta. 

Um casal que desenvolveu no seu interior fortes laços de cumplicidade, afecto, 

capacidade de negociação e flexibilização, é um casal com maiores probabilidades de ser, 

também um sistema parental competente sem deixar de ser um casal funcional, pelo 

contrário, o nascimento de um filho intensificará o relacionamento intimo do par conjugal 

que concretizou a sua capacidade reprodutiva e de continuidade familiar. Contudo para os 

casais que mantinham uma relação de distância emocional, o bebé pode representar a 

proximidade não antes atingida com o outro cônjuge, situação que, comporta alguns riscos 

para os três envolvidos, se a criança é a única ponte existente entre marido e mulher. (46) 

Toda esta reflexão acerca da sexualidade feminina depois do parto, só faz sentido 

atendendo a um particular contexto histórico, social e cultural, assim como às 

características individuais de cada elemento do casal, bem como ao tipo de vinculação que 

cada indivíduo estabelece com o parceiro. Os aspectos da relação do casal entre si têm sido 

considerados, tendo como base as dimensões subjacentes à vinculação no adulto, a partir 

das designações de Hazen e Shaver (1987) que incluem a Vinculação Ansiosa, a 

Vinculação Segura e a Vinculação Evitante (30)  

As energias físicas e afectivas dispendidas com o filho podem gerar na mulher 

sentimentos de incompreensão e abandono relativamente ao seu conjugue. O mesmo pode 

acontecer com este relativamente à mulher. Estes sentimentos poderão ser um factor de 

conflitos no casal, nem sempre expressos mas muitas vezes latentes. A incompreensão das 

necessidades do outro e o sentimento de que o outro não entende as suas próprias 

necessidades gera sentimentos de angústia, sendo um factor que pode contribuir para o 

afastamento progressivo entre o casal. (23) 

 Outro factor que pode gerar dificuldades nesta fase da vida, e que diz respeito ao 

relacionamento sexual do casal, é o controlo da fertilidade após o parto. Nem sempre os 

conhecimentos relativos a este assunto são suficientes ou esclarecedores, gerando-se por 

isso muitas vezes, na mulher ou no casal, sentimentos de dúvida e insegurança e o receio 

de uma gravidez próxima. O ideal é o esclarecimento correcto sobre o controle da 

fertilidade no pós-parto acontecer durante a gravidez, de forma, a que aquando do reinício 

da actividade sexual, o casal já tenha feito uma opção. (23) A influência dos diferentes 

métodos anticoncepcionais na sexualidade feminina não está claramente definida, mas 

alguns estudos atribuem efeito negativo sobre o desejo sexual, à pílula anticoncepcional. 

(52) 
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Também a presença do bebé parece ter influência na actividade sexual após o parto, 

os pais ouvem todos os sons que o bebé faz e podem pensar igualmente que este ouve o 

que eles fazem. Em qualquer caso a interrupção da relação, seja em que fase for, por ouvir 

a criança chorar ou movimentar-se, cria insatisfação e frustração. (50) 

Os problemas sexuais no pós-parto inicial, têm uma prevalência alta, que pode ir de 

22% a 86%, mas existem poucos estudos dirigidos para os efeitos que os diferentes tipos 

de parto têm para o funcionamento sexual no futuro. As mulheres que tiveram filhos com 

períneo íntegro obtiveram os melhores resultados, enquanto que a utilização de 

instrumentos obstétricos se relacionaram ao aumento e maior severidade da dispareunia no 

pós-parto. Alguns estudos relacionam o parto assistido por via vaginal a algum nível de 

disfunção, nomeadamente dor perineal e dispareunia. Continua a ser necessário um maior 

estudo neste âmbito, mas tudo indica que é importante minimizar a extensão das lesões 

perineais durante o parto. (53,54) 



 48
 

 

 

CAPITULO 2 – METODOLOGIA 
 
 
Perspectivar a promoção da educação para a saúde da mulher depois do parto e 

promover a sensibilização de todos os que lidam com estas mulheres para a vivência da 

sexualidade nesta fase da vida, implica necessariamente conceptualizar um quadro de 

referência, com o propósito de se definirem estratégias facilitadoras e integradoras ao seu 

estabelecimento.  

O método é fundamentalmente o percurso necessário e imprescindível para se 

chegar a um determinado fim ou resultado. O método científico será pois um conjunto de 

etapas, procedimentos intelectuais e técnicas utilizadas para atingir um determinado 

conhecimento sobre a realidade que nos envolve. Por se tornar necessário garantir a 

validade e o interesse científico dos resultados, procurámos utilizar uma metodologia 

científica, recorrendo a um conjunto de técnicas com vista a sistematizar os procedimentos 

adoptados durante as várias etapas. 

O processo de investigação comporta três fases. A fase conceptual que começa 

quando o investigador trabalha uma ideia para orientar a sua investigação, e em que é 

delimitado o domínio de investigação no contexto dos conhecimentos actuais. Na fase 

metodológica, são determinados os métodos a utilizar para obter as respostas às questões 

de investigação. A fase empírica na qual o plano de investigação é posto em execução. (55) 

Para se concretizarem os objectivos traçados e dado o condicionamento temporal 

para a realização desta investigação, do ponto de vista metodológico, este estudo enquadra-

se no domínio da investigação descritiva, na medida em que se pretende estudar, 

compreender e explicar a situação actual do objecto de investigação, e com uma dimensão 

temporal do tipo transversal ou “cross-sectional”, pois serão estudadas simultaneamente 

grupos de mulheres em diferentes momentos depois do parto.   

Tendo por base as fases do processo de investigação, no Diagrama 1, que 

corresponde ao nosso desenho metodológico, destacamos uma série de etapas que 

percorremos e que orientaram e deram corpo a esta investigação, algumas das quais foram 

desenvolvidas no capítulo anterior. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
Revisão de literatura pertinente. 

Elaboração do quadro conceptual de referência. 
Formulação do problema de investigação. 

Enunciar o objectivo e as questões de investigação 
 
 
 

ESCOLHA DO DESENHO DE INVESTIGAÇÃO 
Selecção do tipo de estudo. 

Escolha da população e amostra. 
Definição e operacionalização das variáveis. 

Escolha do instrumento de colheita  
e métodos de análise de dados 

 
 

Recolha e análise dos dados. 
Interpretação dos dados 

 
Discussão dos resultados. 

 
Elaboração do relatório. 

 

 

Figura 1: Diagrama do Desenho Metodológico do Estudo 

 

 

1 – QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Os cuidados de saúde inserem-se numa área de trabalho extensa, oferecendo 

inúmeras informações e oportunidades de investigação. As questões ligadas à saúde sexual 

nunca se esgotam e não podem ser acondicionadas em receitas para impor a todos, até 

porque estão dependentes da cultura e do contexto social de cada pessoa. O conhecimento 

dos factores relacionados com a sexualidade feminina é fulcral pois é revelador de hábitos 

de vida, de preconceitos, de construções morais e sociais, que dão corpo à existência das 

pessoas. A apropriação destas singularidades, destes saberes para a prática dos cuidados, 

revela atenção com o outro, torna possível a personalização dos mesmos, dá sentido às 

práticas, qualifica e optimiza os cuidados. 

Sendo a sexualidade uma área de saber que se destaca, e que justifica um esforço de 

implementação na comunidade científica, propusemo-nos avaliar os factores relacionados 

FASE 
METODOLÓGICA 

FASE  
EMPIRICA 

FASE 
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com a alteração da sexualidade feminina nos primeiros quinze meses após o parto, com o 

intuito de contribuir com dados que possam permitir a optimização da educação para a 

saúde no âmbito da Saúde Materna e Obstétrica. 

As questões de investigação do nosso estudo foram formuladas em função dos 

objectivos previamente definidos e considerando o quadro de conhecimentos e 

interrogações sobre a sexualidade feminina depois do parto, de forma a fornecer uma 

referência que sirva como suporte consistente para uma intervenção esclarecida, que 

favoreça uma melhor adaptação do casal às circunstâncias desta etapa do ciclo de vida. 

Apesar de surgirem várias questões à volta desta área temática, definimos o nosso 

problema em torno das seguintes interrogações:  

• Será que as mulheres nos primeiros quinze meses após o parto obtêm níveis de 

interesse e resposta sexual elevados, completos e bem integrados? 

• Existem diferenças significativas nos níveis de interesse e de resposta sexual ao 

longo dos 15 meses após o parto? 

• Será que o interesse e a resposta sexual da mulher após o parto são influenciados 

pela percepção que esta tem do seu parceiro sexual? 

• Que factores biológicos, psicológicos, sociais e situacionais influenciam os níveis 

de interesse e a resposta sexual feminina depois do parto? 

 

2– AMOSTRA 

 

Atendendo aos objectivos deste estudo, a população alvo corresponde às mulheres 

nos primeiros quinze meses após o parto. A população acessível foi, as mulheres nos 

primeiros 15 meses após o parto, utentes da Unidade de Saúde de Caldas da Rainha, que 

inclui os Centros de Saúde do Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche.  

Pretendíamos uma amostra tanto quanto possível representativa, das mulheres nos 

quinze meses após o parto, utentes da Unidade de Saúde de Caldas da Rainha, à data da 

colheita de dados. A amostra do nosso estudo foi constituída por 202 mulheres nos 

primeiros quinze meses após o parto, primíparas, sem patologia médica geral ou 

psiquiátrica associada, diagnosticada, que reiniciaram a sua vida sexual e que recorreram 

aos Centros de Saúde do Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche no período 
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compreendido entre 16 de Outubro de 2006 e 31 de Janeiro de 2007. Consideraram-se 

como critérios de exclusão os partos gemelares e os nados mortos. 

Recorremos à técnica de amostragem não probabilística de conveniência, na qual se 

utiliza um grupo de indivíduos que esteja disponível ou um grupo de voluntários. Com esta 

técnica, não se pode generalizar os resultados obtidos na população à qual pertence o grupo 

de conveniência, mas do qual se poderão obter informações preciosas, embora não as 

utilizando sem as devidas cautelas e reservas. (56)  

 
 
3 – INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

 
 

Com base na nossa experiência e na literatura consultada, elaborámos um 

questionário estabelecendo com critério as questões mais importantes e que interessavam 

ser conhecidas, de acordo com os objectivos. O nosso instrumento de colheita de dados 

inclui um instrumento de avaliação psicométrico, para avaliar o nível de interesse e a 

resposta sexual feminina, o McCoy Female Sexuality Questionary (MFSQ).  

Quando a primeira versão do questionário foi redigida (Anexo I), procedeu-se à sua 

aplicação em pré-teste a um grupo de 12 mulheres, pertencentes a uma população similar e 

que não fazem parte da amostra seleccionada, com o objectivo de verificar a acessibilidade 

do vocabulário e a compreensão unidireccional dos itens, ou outras falhas na sua 

construção. Este grupo foi encorajado a fazer observações e sugestões em relação ao 

questionário no seu todo e a cada uma das perguntas. A média do tempo a preencher o 

questionário variou entre doze e quinze minutos.  

Após a análise cuidadosa das respostas dadas, procedeu-se à correcção de uma das 

questões fechadas que não cobria todas as respostas possíveis (questão 2), a reformulação 

de outra que se mostrou inadequada à informação pretendida (questão 11), foram ainda 

retiradas as três ultimas secções opcionais do McCoy Female Sexuality Questionary 

(alterando-se a questão 21 para 19 itens em vez de 33). 

Depois de uma breve introdução, em que se apresenta a autora do estudo, os 

propósitos e os objectivos, estruturalmente no nosso instrumento de colheita de dados 

seguem-se cinco áreas distintas, abrangendo 21 itens (Anexo II). A primeira inclui um 

conjunto de questões relativas aos dados sociais e demográficos, da história obstétrica, 

relativos à amamentação/alimentação do bebé, num total de dez perguntas fechadas e de 

sete abertas, de resposta rápida.  
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Da segunda à quarta áreas, através de cinco perguntas fechadas, seis abertas de 

resposta rápida e nove escalas de Likert, obtiveram-se para além de dados para a 

caracterização da amostra, dados que nos possibilitaram estabelecer as relações entre a 

variável dependente e as variáveis independentes, contracepção, fadiga, apoio nas 

actividades domésticas e no cuidado com o bebé. A quinta área permitiu-nos avaliar o 

nível de interesse e a resposta sexual feminina, através do instrumento de avaliação 

psicométrico, McCoy Female Sexuality Questionary (MFSQ), na sua forma básica de 19 

itens, numa escala de atitudes, de diferencial semântico.  

 

4 – VARIÁVEIS E SUA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

A investigação como base do conhecimento científico tem como função descobrir 

relações entre os fenómenos, ou seja, as variáveis. Variável é um conceito operacional e 

classificatório que, através da partição de um conjunto teoricamente relevante, assume 

vários valores. (56) 

Inseridas no contexto das questões que colocámos, de forma a caracterizar a 

amostra e descriminar os factores determinantes que, eventualmente possam estar 

associados ao fenómeno em estudo e procurar as relações entre os conceitos a fim de obter 

um perfil geral do fenómeno, submetemos as variáveis em estudo a um processo de 

operacionalização, e assim, assegurar que através da aplicação do questionário fosse 

possível colher dados, válidos e cuja natureza de medição permitisse o seu tratamento 

estatístico e interpretação adequada. 

As variáveis do nosso estudo foram classificadas em dependentes e independentes. 

A variável dependente é a que sofre o efeito esperado da variável independente, é o 

comportamento, a resposta ou o resultado observado que é devido à presença da variável 

independente. A variável independente ou explicativa é a que o investigador manipula no 

estudo para medir o seu efeito na variável dependente. (56) 

 

4.1 - VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

A variável central do nosso estudo, constituindo o núcleo das questões de 

investigação, é “o nível de interesse e a resposta sexual feminina nos primeiros quinze 

meses após o parto”. 

Para caracterizar esta variável dependente, optou-se por um instrumento de 
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avaliação psicométrico, o questionário sobre a sexualidade feminina de McCoy, utilizado 

em vários estudos internacionais e em países culturalmente semelhantes ao nosso: McCoy 

Female Sexuality Questionary (MFSQ), construído por McCoy e Matyas, que foi sujeito ao 

método de tradução seguido de retroversão. (57,58) 

Este instrumento de avaliação psicométrico permitiu-nos avaliar o nível de interesse 

e a resposta sexual feminina, através de cinco dimensões (Quadro 1). 

A forma básica do MFSQ utilizada (Questão nº 21, do nosso instrumento de colheita de 

dados) consiste em 19 itens: 18 itens numa escala de 1 a 7 pontos, de muito baixo ou 

ausente para extremamente alto, e um item que pede uma frequência global de coito 

heterossexual durante as últimas 4 semanas, através do preenchimento com um número no 

espaço em branco. As designações dos itens do McCoy Female Sexuality Questionary, 

estão descritas no anexo III. 

 

 

 

Quadro 1: Descrição do questionário sobre a sexualidade feminina de McCoy 

 

        Dimensões Itens Cotação 
invertida 

Índice 

• Interesse sexual 1; 3-5;  
10-11 

   Não    6 (mínimo) 
   42 (máximo)  

• Satisfação  2; 7; 12    Não    3 (mínimo)  
   21 (máximo)   

• Lubrificação 
vaginal 

6; 17; 18    Não    3 (mínimo)  
   21 (máximo)   

• Orgasmo 13-16 13-15: Não 
16: Sim 

   4 (mínimo)  
   28 (máximo)   

• Parceiro sexual 8; 9; 19    Não    3 (mínimo)  
   21 (máximo)   

 

 

O item 12, referente à frequência das actividades sexuais, foi convertido em sete 

categorias e definida operacionalmente em: Nenhuma; 1-2 vezes/semana; 3-4 

vezes/semana; 5-6 vezes/semana; 7-8 vezes/semana; 9-10 vezes/semana; Mais de 10 

vezes/semana. 

Em relação aos indicadores, para cada domínio é considerado o somatório de todos 

os itens da dimensão, e para o Score global, o somatório da totalidade das dimensões. 
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Contagens globais mais altas são interpretadas como níveis mais elevados, mais completos, 

de melhor integração da função sexual feminina. 

 

4.2 - VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

No âmbito deste trabalho, considerando os factores enunciados (biológicos, 

psicológicos, sociais e situacionais), foram seleccionadas as seguintes variáveis 

independentes: idade, tipo de parto, tempo depois do parto, episiorrafia, amamentação, 

contracepção, práticas e comportamentos relacionados com o facto do bebé dormir no 

quarto do casal, reinicio da actividade laboral, alterações que a gravidez e o parto 

provocaram no corpo, fadiga e a percepção que a mulher tem do parceiro sexual. 

Idade: Com base na idade de cada mulher, em anos (questão 1, aberta) definiram-se 

seis escalões: 13-17 Anos; 18-22 Anos; 23-27 Anos; 28-32 Anos; 33-37 Anos; 38-43 

Anos. 

Tipo de parto: O parto é o estadio resolutivo do ciclo grávido-puerperal. O parto 

normal compreende um conjunto de fenómenos funcionais e mecânicos que conduzem 

progressivamente à expulsão do feto para o exterior das vias genitais no fim da gravidez.  

Na medida em que a nomenclatura nem sempre é exclusiva, tendo em consideração 

a forma como se desencadeia assim como a manobra ou acto cirúrgico efectuados, 

considerámos o parto normal ou eutócico, se transcorrido fisiologicamente, e o distócico se 

perturbado por condições anómalas, em que se utilizaram medidas obstétricas várias que 

culminem no acto extractivo, quer por via vaginal como abdominal.  

Em relação ao tipo de parto (questão nº 5, fechada de escolha múltipla) definiram-

se quatro grupos: eutócico (normal), fórceps, ventosa e cesariana. 

Tempo depois do parto: O tempo depois do parto abrangido por este estudo, tendo 

em conta a acessibilidade nos locais em que foi aplicado o instrumento de colheita de 

dados, correspondeu aos quinze meses após o parto, (questão 5.1, aberta). 

Após termos considerado a proporcionalidade de mulheres no pós-parto, por 

trimestre, existindo uma distribuição que evidencia algum equilíbrio, em relação ao tempo 

após o parto, definiram-se operacionalmente cinco grupos: 1-3 Meses após o parto; 4-6 

Meses após o parto; 7-9 Meses após o parto; 10-12 Meses após o parto; 13-15 Meses após 

o parto. 
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Episiorrafia: Como episiorrafia foram considerados os relatos de reparo da incisão 

cirúrgica do orifício vulvar e/ou reconstituição de laceração perineal traumática (questão nº 

6, fechada dicotómica, sim versus não). 

Amamentação: Os programas de promoção do aleitamento materno actuais, vão de 

encontro às orientações da OMS e da UNICEF, que em 1989 elaboraram politicas de 

protecção, apoio e suporte ao aleitamento materno, a Declaração de Innocenti, designada 

“Iniciativa Hospital Amigo dos Bebés”, que define Dez Passos para a promoção do 

aleitamento materno. Estes organismos preconizam que os bebés devem ser amamentados 

exclusivamente com leite materno desde o nascimento até aos 4-6 meses. Após este 

período, as crianças devem continuar a ser amamentadas ao peito até aos dois anos ou 

mais, comendo também alimentos complementares adequados. (59, 60) 

Entendendo a amamentação como o acto de dar de mamar, no nosso estudo por 

razões de operacionalização e para facilitar a análise estatística, sempre que falamos na 

variável amamentação, referimo-nos à amamentação até os quinze meses após o parto, pelo 

que considerámos todas as mulheres que no momento da aplicação do questionário se 

encontravam a amamentar exclusivamente ou não. 

As questões 11 e 11.2 (fechadas, dicotómicas: sim versus não) dizem respeito à 

amamentação exclusiva ou mista e a questão 11.1 (aberta), ao tempo em meses de 

amamentação, à qual correspondeu a seguinte definição operacional: Não amamentou; 1-3 

Meses; 4-6 Meses; 7-9 Meses; 10-12 Meses; 13-15 Meses. 

Contracepção: Os métodos anticoncepcionais utilizados na actualidade, com maior 

ou menor eficácia são os métodos naturais (o coito interrompido, a temperatura, o 

calendário e o muco cervical), os métodos de barreira (o preservativo, o espermicida, e o 

dispositivo intra uterino), os métodos hormonais, (a pílula, o adesivo contraceptivo, o anel 

vaginal, o implante e as formas injectáveis) e em definitivo a laqueação tubar (questão nº 

13, mista). 

Tendo em conta a sua distribuição na amostra, salienta-se nos métodos hormonais, 

a pílula, pelo que foi considerada como parâmetro de discriminação. Os outros métodos 

não foram utilizados porque têm pouca expressão. 

A questão nº 14, fechada dicotómica (sim versus não) e a questão nº 15, fechada 

com cinco respostas alternativas (nunca, raramente, ocasionalmente, a maioria das vezes, 

sempre), referem-se às práticas e comportamentos relacionados com o facto do bebé 
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dormir no quarto do casal. 

A questão nº 16, fechada dicotómica (sim versus não) e a Questão nº 16.1 (aberta) 

dizem respeito ao reinício da actividade laboral e ao factor tempo depois do parto, em 

dias. Outro factor social que foi considerado foi o tempo de licença gozado pelo pai do 

bebé (questão nº 10, aberta). 

A questão 20.5, fechada com cinco respostas alternativas (nunca, raramente, 

ocasionalmente, a maioria das vezes, sempre), refere-se às alterações que a gravidez e o 

parto provocaram no corpo. 

Fadiga: Entendemos a fadiga, como um cansaço resultante de um esforço e 

avaliada em termos de força física e mental. Sendo de admitir que a fadiga influencia os 

níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois do parto, e que possa estar 

relacionada com o reinicio da actividade laboral, considerámos como indicadores, os 

sentimentos de fadiga da mulher e o apoio que esta tem nas actividades domésticas e nos 

cuidados com o bebé.  

As mulheres foram questionadas acerca da sua força física e mental (questão 20.2, 

fechada com 5 respostas alternativas: Muito inferior; Inferior; Sem alteração; Superior; 

Muito superior).  

Complementarmente foi-lhes solicitada uma atribuição para cada um dos restantes 

indicadores, os sentimentos de fadiga da mulher e a influencia destes no seu 

relacionamento sexual, o apoio que esta tem nas actividades domésticas e o apoio que tem 

nos cuidados com o bebé (questões 18, 19, 20.3, fechadas com 5 respostas alternativas). As 

suas respostas foram registadas numa escala ordinal de 1 ponto (nunca) a 5 pontos 

(sempre).  

A partir da soma das pontuações atribuídas em cada um dos indicadores, obteve-se 

um índice que designámos por fadiga (global), e que pode variar entre 4 (o mínimo) e 20 (o 

máximo). 

Percepção do parceiro: Como parâmetro de discriminação da percepção que a 

mulher tem do parceiro, como amigo e como amante e se este teve problemas de erecção 

recorremos, da forma básica do MFSQ utilizada, à dimensão “parceiro sexual”, que como 

já foi referido anteriormente no Quadro 1, tem um índice entre 3 (o mínimo) e 21 (o 

máximo). 
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5- CARACTERISTICAS PSICOMÉTRICAS DO MCCOY FEMALE 

SEXUALITY QUESTIONARY 

 

 

O McCoy Female Sexuality Questionary (MFSQ) é constituído por 19 itens, (numa 

escala de atitude de diferencial semântico), e pretende avaliar o nível de interesse e a 

resposta sexual feminina. 

 Para a adaptação transcultural da MFSQ adoptou-se uma metodologia visando 

testar as suas propriedades de medida e equivalência no novo contexto cultural. Para 

assegurar uma boa tradução utilizou-se a técnica de retroversão ou método inverso.  

A primeira tradução dos dados dos enunciados da MFSQ de inglês para português 

foi feita por uma professora de inglês bilingue. Esta versão foi de seguida retraduzida para 

a língua original por um tradutor independente, bilingue residente nos EUA, que contactei 

via e-mail.  

As duas versões, original e retraduzida foram comparadas e aproximando-se da 

significação original, foram sujeitas a validação consensual, quanto à equivalência 

semântica, idiomática e conceptual do conteúdo dos itens, pelo Dr. Hermínio Nicolau, 

Assistente Hospitalar de Ginecologia e Obstetrícia e pela Enfermeira Margarida Ferreira, 

Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, fluentes na língua inglesa, obtendo-se assim 

a versão definitiva. 

Foi feito um pré-teste e retiradas as três últimas secções opcionais que aumentam o 

MFSQ para 33 itens (acrescentando informações sobre masturbação, actividades sexuais 

com um parceiro mas sem coito, e relação anal heterossexual), na medida em que várias 

mulheres se recusaram a responder, alertando-nos que a permanência destes itens seria 

desencadeadora de reacções de autodefesa, pelo que retirar foi a melhor opção. 

Para que qualquer medição seja precisa é essencial que, primeiro, meça o que se 

pretende medir e não outro aspecto diferente ou parecido (esta característica designa-se 

validade) e segundo, que se a medição for repetida, nas mesmas condições e com os 

mesmos respondentes, o resultado obtido seja idêntico (esta característica designa-se 

fidelidade). 

O estudo da fidelidade foi realizado através da determinação do coeficiente Alfa de 
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Cronbach, tanto para a globalidade dos itens como para o conjunto da escala após irem 

sendo excluídos, um a um. O Alfa de Cronbach é um coeficiente de correlação múltiplo 

que indica a consistência das respostas dos sujeitos nos itens dos questionários, das escalas 

ou subescalas. Quanto mais elevado for o valor do Alfa, mais consistentes são os itens de 

uma escala e representa que a escala ou teste produz valores consistentes ou similares cada 

vez que uma pessoa responde.  

O Alfa de Cronbach para o questionário global é de 0.89, o que pode ser 

considerado excelente. Os valores do Alfa para as várias subescalas ou dimensões da 

escala, podem ser apreciados no Quadro 2. A análise item a item revela-nos que 

globalmente não existem itens que, se eliminados, produziriam valores significativamente 

muito mais elevados do que o valor global do Alfa para cada uma das dimensões das 

escalas, (Quadro 2).  

As estatísticas de consistência interna referentes às características psicométricas da 

MFSQ, dada a sua extensão encontram-se descritas no Anexo IV.  

 

 

Quadro 2: Valores de Alfa de Cronbach para as várias subescalas do MFSQ 

Escalas Alfa de 
Cronbach 

N de 
Items 

Escala Global 0.89 19 

Interesse sexual 0.84 6 

Satisfação  0.49 3 

Lubrificação vaginal 0.66 3 

Orgasmo 0.64 4 

Parceiro sexual 0.64 3 

 

 

A inspecção da validade dos itens foi feita através da inspecção da correlação de 

cada item com a escala total (consistência interna do item).  

Este procedimento indica-nos se cada parte se subordina ao todo, isto é, se cada 

item se define como um bom operante do constructo geral que pretende medir. De acordo 

com os critérios apontados estas correlações devem ser superiores a 0,20. (61)  

Como se pode apreciar no Quadro 3 as correlações de cada item com a escala total 

foram de uma forma geral francamente superiores a 0,20. 
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Quadro 3: Estatísticas de homogeneidade dos itens e coeficientes de consistência interna 
(Alfa de Cronbach) do MFSQ. 

 
Itens 

da 
escala 

Média da escala 
quando o item é 

excluído 

Variância da 
escala quando 

o item é 
excluído 

Correlação de 
cada item com 
a escala total 

α  
Cronbach 

quando o Item 
é excluído 

esc1 87.40 295.88 0.77 0.88 
esc2 88.70 305.97 0.65 0.88 
esc3 89.65 318.41 0.39 0.89 
esc4 87.69 296.45 0.74 0.88 
esc5 88.20 301.80 0.66 0.88 
esc6 88.10 308.76 0.55 0.89 
esc7 86.67 314.59 0.39 0.89 
esc8 86.31 317.07 0.53 0.89 
esc9 86.32 318.71 0.46 0.89 

esc10 87.77 308.39 0.58 0.89 
esc11 87.57 303.61 0.65 0.88 
esc12 89.70 322.53 0.46 0.89 
esc13 87.28 297.74 0.75 0.88 
esc14 87.53 288.78 0.71 0.88 
esc15 87.01 297.88 0.67 0.88 
esc16 87.96 325.66 0.31 0.89 
esc17 87.72 302.96 0.53 0.89 
esc18 87.06 316.39 0.35 0.89 
esc19 85.74 334.25 0.25 0.89 

* Confronte a designação de cada item da escala no anexo III 
 

 

6– PROCEDIMENTOS FORMAIS E ÉTICOS 

 

Tendo em atenção a literatura e a nossa experiência profissional, tomámos a 

iniciativa de procurar um instrumento que avaliasse a sexualidade feminina, o que se 

revelou um grande desafio, na medida em que não existia nenhum instrumento aferido à 

população portuguesa, e que se revelou ser um processo deveras moroso. Neste sentido, foi 

pedida autorização junto dos autores para a aplicação do MFSQ, através do preenchimento 

e envio por mail de um User-Agreement (Anexo V). Posteriormente foram estabelecidos os 

devidos contactos, e realizados os pedidos formais para a realização do estudo, junto de 

cada um dos Directores dos Centros de Saúde do Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos e 

Peniche. O Anexo VI corresponde aos respectivos pedidos e autorizações. 

Qualquer investigação implica por parte do investigador a observância de princípios 

éticos, a que devem obedecer as relações do investigador com os participantes. De modo a 

cumprirmos com o direito à autodeterminação, foi efectuado o convite às utentes dos 



 60
 

referidos Centros de Saúde e que se encontravam nos primeiros quinze meses após o parto, 

para participarem no estudo. Foram informadas que a sua escolha envolvia uma 

participação voluntária, tendo o direito de anularem a mesma em qualquer momento, sem 

qualquer prejuízo ou penalidade.  

Através da carta de apresentação do instrumento de colheita de dados, procedeu-se 

à informação do âmbito e finalidade do estudo, da garantia do anonimato e 

confidencialidade dos dados colhidos, o que será feito com os resultados, procurando 

cumprir o direito à intimidade e a um tratamento justo e leal. De modo a assegurarmos às 

participantes no estudo, o direito ao anonimato e à confidencialidade teve-se em conta a 

salvaguarda das suas identidades, não só ao longo da redacção do relatório de investigação, 

como também no âmbito da divulgação dos resultados obtidos. 

 

 

7 – TRATAMENTO ESTATISTICO 

 

Após a aplicação dos questionários, os dados obtidos foram lançados numa base de 

dados informatizada. Os tratamentos estatísticos foram realizados com recurso às 

facilidades de processamento do SPSS, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

®, versão 13,0 para Windows. 

Utilizou-se a estatística descritiva e inferencial: frequência absoluta, percentagem, 

medidas de tendência central, medidas de dispersão, teste de hipóteses (a análise de 

variância a 1 factor -One-way ANOVA).  

A análise de variância (ANOVA) serve para comparar diferenças entre médias. A 

ANOVA permite determinar se as amostras em estudo são retiradas da mesma população, 

analisar dados provenientes de dois ou mais grupos e consiste em comparar a variância 

dentro de cada grupo com a variância que existe entre os grupos. A estatística calculada 

numa ANOVA é a razão – F. (55) A variação dos tratamentos no interior do grupo 

(intragrupo) foi posta em contraste com a existente entre os grupos (intergrupo) para 

produzir a estatística F. Complementarmente foram efectuadas comparações múltiplas 

entre cada dois grupos diferentes. Sempre que existiram diferenças significativas, foi 

utilizado o teste de comparação múltipla à posteriori de Tukey, para identificar os grupos 

responsáveis pelas diferenças. 

Utilizámos como referência o nível de significância (p) ≤ 0,05, para aceitar ou 

rejeitar a hipótese nula (Ho – hipótese de igualdade de médias). 
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CAPITULO 3 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

Neste capítulo apresentamos os resultados da análise realizada às respostas dadas, às 

21 questões do nosso instrumento de colheita de dados. Inclui, além de uma breve análise 

descritiva, os resultados relativos aos testes de hipótese.  

Todos os dados apresentados neste capítulo são referentes a este estudo, pelo que a 

fonte, o local e o ano são omitidos nos títulos dos quadros e figuras. 

Antes de apresentarmos os dados referentes às questões de investigação formuladas, 

iremos fazer uma descrição das características da amostra observada, de modo a facilitar a 

compreensão dos resultados. 

 

 

1- CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra estudada é constituída por 202 mulheres nos primeiros quinze meses após 

o parto, primíparas, sem patologia médica geral ou psiquiátrica associada, que já 

reiniciaram a sua vida sexual, utentes dos Centros de Saúde do Bombarral, Caldas da 

Rainha, Óbidos e Peniche. A sua distribuição em função do tempo decorrido depois do 

parto evidencia algum equilíbrio, (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Distribuição da amostra em função do tempo decorrido depois do parto 
 

 
 Frequência Percentagem Percentagem 

acumulada 

 1-3 meses após o parto 46 22.8 22.8 
  4-6 meses após o parto 40 19.8 42.6 
 7-9 meses após o parto 52 25.7 68.3 
  10-12 meses após o parto 40 19.8 88.1 
  13-15 meses após o parto 24 11.9 100.0 

  Total 202 100.0  
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  1.1 - CARACTERIZAÇÃO SOCIO-DEMOGRÁFICA  

 
 

Trata-se, como podemos apreciar na Figura 2, de uma amostra essencialmente 

concentrada nos escalões etários intermédios (23 a 32 anos), que representam 65,0% de 

participantes. Acima dos 33 anos encontram-se 26,0% de participantes e com idade inferior 

a 23 anos apenas 8,0%. 
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Figura 2: Representação gráfica da distribuição por escalões etários 

 
 

Pela observação do Quadro 5, podemos verificar que a classe modal da idade, tem 

uma distribuição relativamente homogénea em função do tempo decorrido após o parto, 

encontrando-se representada em 25,6% de participantes nos 10-12 meses após o parto. De 

referir que o escalão etário dos 13-17 anos, se encontra representado em 66,7% de 

participantes nos 1-3 meses após o parto e por 33,3% de participantes nos 13-15 meses 

após o parto. 

 
Quadro 5: Distribuição da amostra por escalão etário, em função do tempo decorrido após 

o parto 
 
Tempo decorrido após o 

parto 
 

Escalão etário 
 

1-3 Meses  4-6 Meses  7-9 Meses  10-12 Meses  13-15Meses 

 13-17 Anos 66,7%  0,0%   0,0%   0,0% 33,3% 

  18-22 Anos 23,1% 23,1% 38,5% 15,4%   0,0% 

  23-27 Anos 20,4% 14,8% 38,9% 14,8% 11,1% 

  28-32 Anos 17,9% 20,5% 23,1% 25,6% 12,8% 

  33-37 Anos 34,1% 18,2% 15,9% 22,7% 9,1% 

  38-43 Anos 10,0% 50,0% 10,0%   0,0%% 30,0% 
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Conforme a Figura 3 representa podemos verificar que as casadas constituem o 

estado civil mais frequente (71,0%), seguidas das que se encontram em união de facto 

(17,0%) e das solteiras (11,0%).  
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Figura 3: Representação gráfica da distribuição por estado civil 

 
 
 

O quadro 6 representa a distribuição da amostra por estado civil, em função do 

tempo decorrido após o parto. Podemos verificar que as casadas têm uma distribuição 

relativamente homogénea em função do tempo decorrido após o parto, encontrando-se 

representada em 23,2% de participantes nos 7-9 meses após o parto. De referir que as 

participantes divorciadas/separadas se encontram representadas em 66,7% de participantes 

nos 1-3 meses após o parto e por 33,3% de participantes nos 7-9 meses após o parto. 

 
 

Quadro 6: Distribuição da amostra por estado civil, em função do tempo decorrido após o 
parto 

 
 

Tempo decorrido após o 
parto 

 
Estado civil 
 

1-3 Meses  4-6 Meses  7-9 Meses  10-12 Meses  13-15Meses 

 Solteira 27,3%  18,2%   31,8%   13,6% 9,1% 

  Casada 22,5% 19,0% 23,2% 21,1%   14,1% 

  União de facto 17,1% 25,7% 31,4% 20,0% 5,7% 

  Divorciada/separada 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 
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Em relação à escolaridade, como podemos apreciar na Figura 4, a amostra estudada 

encontra-se distribuída maioritariamente ao nível do 3º Ciclo do Ensino Básico (31,2%), 

Ensino Superior (26,7%) e Ensino Secundário (22,3%). 
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Figura 4: Representação gráfica da distribuição por nível de escolaridade 
 

Pela análise do Quadro 7, verificamos que na profissão se destaca a 

representatividade dos Especialistas das Profissões Intelectuais e Cientificas (26,2%) e do 

Pessoal dos Serviços e Vendedores (19,8%). 
 
 
 

Quadro 7: Distribuição da amostra por classificação das profissões 
 
 

Profissões  
(Classificação Nacional de Profissões - CNP-94) 

 

Frequência Percentagem  Percentagem 
acumulada 

 Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e 
Quadros Superiores de Empresas. 

 
4 

 
2.0 

 
2.0 

   
Especialistas das Profissões Intelectuais e Cientificas. 

 
53 

 
26.2 

 
28.2 

   
Técnicos e profissionais de Nível Intermédio 

 
4 

 
2.0 

 
30.2 

   
Pessoal Administrativo e Similares 

 
30 

 
14.9 

 
45.0 

  
Pessoal dos Serviços e Vendedores 

 
40 

 
19.8 

 
64.9 

   
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas 

 
2 

 
1.0 

 
65.8 

   
Operários, Artificies e Trabalhadores Similares 

 
37 

 
18.3 

 
84.2 

   
Trabalhadores Não Qualificados 

 
32 

 
15.8 

 
100.0 

   
Total 

 
202 

 
100.0 
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De acordo com o Quadro 8, podemos verificar que em relação à licença de 

maternidade, a classe modal mais representativa, é a do grupo dos 120-149 dias (26,2%).  

 

Quadro 8: Distribuição da amostra em função do tempo que decorreu desde o parto até ao 
reinicio da actividade laboral. 

 
 Frequência Percentagem Percentagem 

acumulada 

 0 Dias 75 37.1 37.1 

 1- 29 Dias 12 5.9 43.1 

 30-59 Dias 8 4.0 47.0 

 60-89 Dias 6 3.0 50.0 

 90-119 Dias 4 2.0 52.0 

 120-149 Dias 53 26.2 78.2 

 150-179 Dias 31 15.3 93.6 

 180-209 Dias 7 3.5 97.0 

 + De 210 dias 6 3.0 100.0 

 Total 202 100.0  

 
 

Nesta distribuição, somente 10,4% das participantes trabalham por conta própria. 

De referir também que maioritariamente, as participantes deste estudo, no momento da 

recolha de dados, já se encontravam a trabalhar (62,9%). 

 
Verifica-se que maioritariamente a licença de paternidade gozada pelo pai do bebé 

foi de 5 dias (33,2%), se bem que 22,3% não gozaram nenhum dia (Quadro 9). 

 

Quadro 9: Distribuição da amostra em função da licença de paternidade gozada pelo 
pai do bebé 

 
 Frequência Percentagem Percentagem 

acumulada 

 Nenhum 45 22.3 22.3 
 5 Dias 67 33.2 55.4 
 10 Dias 5 2.5 57.9 
 15 Dias 49 24.3 82.2 
 20 Dias 30 14.9 97.0 
 25 Dias 3 1.5 98.5 
 30 Dias 3 1.5 100.0 
 Total 202 100.0   
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Pelo Quadro 10 podemos verificar que 31,7% das crianças ficam com a mãe em 

casa (dados compatíveis com os 37,1% de puérperas que ainda não reiniciaram a 

actividade laboral: Quadro 8), percentagem que se repete nas crianças que ficam com a 

avó, seguida de 20,3% de crianças que ficam em creches. 
 
 

Quadro 10: Com quem fica o bebé? 
 

 
  Frequência Percentagem Percentagem 

acumulada 

 Consigo em casa 64 31.7 31.7 
  Consigo no trabalho 12 5.9 37.6 
  Com uma ama 20 9.9 47.5 
  Numa creche 41 20.3 67.8 
  Com a avó 64 31.7 99.5 
  Pai 1 0.5 100.0 
  Total 202 100.0   

 

  

Em relação ao apoio ou auxílio na realização das actividades domésticas, 24,8% das 

inquiridas referiram que o obtêm ocasionalmente, seguidas de 23,8% com a referência que 

o obtêm a maioria das vezes. Salienta-se que 56,4% das mulheres não têm ou têm 

ocasionalmente apoio nas actividades domésticas, em relação a 43,6% de mulheres que 

têm sempre ou quase sempre (Quadro 11). 

 

Quadro 11: Tem apoio nas actividades domésticas? 
 

  Frequência Percentagem Percentagem 
acumulada 

 Nunca 22 10.9 10.9 

  Raramente 42 20.8 31.7 

  Ocasionalmente 50 24.8 56.4 

  A maioria das vezes 48 23.8 80.2 

  Sempre 40 19.8 100.0 

  Total 202 100.0   

  

 

Em relação a quem presta apoio ou auxilio na realização das actividades 

domésticas, o cônjuge/parceiro é representado por 47,5%, seguido da mãe em 15,3%, 

(Quadro 12) 
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Quadro 12: De quem tem apoio nas actividades domésticas? 
 

  Frequência Percentagem Percentagem 
acumulada 

 Ninguém 22 10.9 10.9 
  Cônjuge/parceiro 96 47.5 58.4 
  Mãe 31 15.3 73.8 
  Sogra 1 0.5 74.3 
  Amiga 1 0.5 74.8 
  Empregada/Doméstica 20 9.9 84.7 
  Marido+ empregada 6 3.0 87.6 
  Marido+ avó 1 0.5 88.1 
  Marido+ mãe 10 5.0 93.1 
  Avó 2 1.0 94.1 
  Marido+ mãe+ irmã (o) 2 1.0 95.0 
  Marido+ filho 1 0.5 95.5 
  Mãe+irmã 1 0.5 96.0 
  Irmã 2 1.0 97.0 
  Empregada+ mãe 4 2.0 99.0 
  Sogra+ mãe 1 0.5 99.5 
  Filha 1 0.5 100.0 
  Total 202 100.0   

 

 

Relativamente ao apoio ou auxilio na prestação dos cuidados com o filho, 30,7% 

das inquiridas referiram que o obtêm a maioria das vezes, seguidas de 29,2% com a 

referência que o obtêm sempre, (Quadro 13). Salienta-se que 40,1% das mulheres não têm 

ou têm ocasionalmente apoio nos cuidados com o seu filho e que 59,9% o têm sempre ou 

quase sempre. 

 
Quadro 13: Tem apoio nos cuidados com o seu filho? 

 
  Frequência Percentagem Percentagem 

acumulada 

 Nunca 14 6.9 6.9 
  Raramente 27 13.4 20.3 

  Ocasionalmente 40 19.8 40.1 
  A maioria das vezes 62 30.7 70.8 
  Sempre 59 29.2 100.0 

  Total 202 100.0   
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Conforme o Quadro 14, podemos igualmente verificar que a prestação de apoio ou 

auxílio na prestação de cuidados ao bebé, é atribuída pelas participantes do nosso estudo, 

ao cônjuge/parceiro em 55,9%, seguido da mãe em 16,8%.  
 

 
Quadro 14: De quem tem apoio nos cuidados com o seu filho? 

 
  Frequência Percentagem Percentagem 

acumulada 

 Ninguém 14 6.9 6.9 
  Cônjuge /parceiro 113 55.9 62.9 
  Mãe 34 16.8 79.7 
  Avó 3 1.5 81.2 
  Empregada 4 2.0 83.2 
  Marido+avó 5 2.5 85.6 
  Marido+mãe 14 6.9 92.6 
  Marido+filha 4 2.0 94.6 
  Filha 1 0.5 95.0 
  Marido+mãe+ irmão 2 1.0 96.0 
  Marido+sogra 1 0.5 96.5 
  Marido+irmã 1 0.5 97.0 
  Amiga 1 0.5 97.5 
  Mãe+irmã 1 0.5 98.0 
  Sogra+pai+mãe+amiga 1 0.5 98.5 
  Irmã 2 1.0 99.5 
  Mãe+sogra 1 0.5 100.0 
  Total 202 100.0   

 

 

 

1.2 – CARACTERIZAÇÃO DA HISTÓRIA OBSTÉTRICA  

 

Na nossa amostra, o tipo de parto é maioritariamente representado pelo parto 

Eutócico (53,5%), seguido de 32,7% de Cesarianas. O parto por Ventosa atingiu 8,9% e o 

Fórceps 5,0%. Verifica-se assim uma frequência acumulada de 67,3% de partos por via 

vaginal. Destes 62,9% foram realizados com episiorrafia e 37,1% sem episiorrafia, 

ressaltando que em somente 4,4 % dos partos ocorreram com o períneo íntegro.  

Relativamente ao planeamento da gravidez actual, verificou-se que 75,7% foi 

planeada. No entanto a maioria das gravidezes foram vigiadas (99,5%). 

Apenas 11,4% das participantes no nosso estudo, fizeram referência à existência de 

complicações relacionadas com a gravidez e o parto. A infecção da sutura representa 4,5% 

desta percentagem, (Quadro 15). 
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Quadro 15: Distribuição da amostra em função da existência de complicações 
 

  Frequência Percentagem Percentagem 
acumulada 

 Infecção 9 4.5 4.5 

  Deiscência 4 2.0 6.4 

  Hemorragia pós parto 2 1.0 7.4 

  Pré-eclâmpsia 1 0.5 7.9 

  Retenção placentar 4 2.0 9.9 

  Síndrome HELLP+Miopericardite 1 0.5 10.4 

  Perfuração da Dura Mater 1 0.5 10.9 
  Laceração colo uterino 1 0.5 11.4 
  Sem complicações 179 88.6 100.0 
  Total 202 100.0   

 
 
 
 
1.3 – RESULTADOS RELATIVOS À ALIMENTAÇÃO DO BEBÉ 

 

Relativamente à alimentação do bebé, verificámos que no momento da colheita de 

dados, maioritariamente as participantes do nosso estudo não amamentam (60,9%). 

Relativamente ao tempo de duração do aleitamento materno, pela observação do 

Quadro 16, podemos verificar que apesar da classe modal recair no grupo 1-3 meses 

(31,2%), 55% dos bebés foram alimentados com leite materno depois dos 4 meses. 

Salienta-se que 13,9% das participantes não amamentaram e que apenas 3,0% 

amamentaram até aos 13-15 meses.  

 

 

Quadro 16: Distribuição da amostra em função do tempo de amamentação 
  

  Frequência Percentagem Percentagem 
acumulada 

 Não amamentou 28 13.9 13.9 

  1-3 meses 63 31.2 45.0 

  4-6 meses 43 21.3 66.3 

  7-9 meses 40 19.8 86.1 

  10-12 meses 22 10.9 97.0 

  13-15 meses 6 3.0 100.0 

  Total 202 100.0   
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1.4 – RESULTADOS RELATIVOS AO REINÍCIO DA ACTIVIDADE SEXUAL 

E CONTRACEPÇÃO. 

 

 

De acordo com o Quadro 17, podemos verificar que em relação ao tempo decorrido 

depois do parto, relativo ao reinício da vida sexual, a classe modal mais representativa, é a 

entre 6-8 semanas (45,5%). 

 

A este propósito salienta-se o facto da consulta de revisão de puerpério ocorrer 

cerca de 6 semanas após parto, havendo uma reavaliação dos métodos contraceptivos, e a 

partir da qual as mulheres sentem mais confiança para reiniciar a sua vida sexual. 

 

 
Quadro 17: Distribuição da amostra em função do tempo decorrido depois do parto, 

relativo ao reinicio da vida sexual 

 
 

  Frequência Percentagem Percentagem 
acumulada 

 Antes das 3 semanas 5 2.5 2.5 

  Entre 3-5 semanas 70 34.7 37.1 

  Entre 6-8 semanas 92 45.5 82.7 

  Entre 9-11 semanas 20 9.9 92.6 

  Entre 12 – 15 semanas 8 4.0 96.5 

  Apartir das 15 semanas 7 3.5 100.0 

  Total 202 100.0   

  

 

 

Pela observação do Quadro 18, podemos verificar que em relação ao método 

anticoncepcional utilizado, o mais frequente é a pílula (60,9%) seguida do preservativo 

com (28,2%).  

Ao contrário do que seria de esperar, salienta-se a utilização dos métodos naturais, 

representados em 7,4% pelo coito interrompido, 15,0% pelo método de calendário e 1,0% 

pelo muco cervical. 
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Quadro 18: Distribuição da amostra em função do tipo de contracepção utilizada 
 

 
 

Sim  
 

Não 
 

CONTRACEPÇÃO 
 

Frequência 
 

Percentagem 
 

Frequência 
 

Percentagem 
 

Métodos Naturais 
Coito Interrompido 

 
 

15 

 
 

7,4 

 
 

187 

 
 

92,6 

Calendário 3 15,0 199 98,5 

Muco cervical 2  1,0 200 99,0 

Métodos de Barreira 

Preservativo 

 

57 

 

28,2 

 

145 

 

71,8 

Espermicida 1  0,5 201 99,5 

DIU 3  1,5 199 98,5 

Métodos Hormonais 

Pílula 

 

123 

 

60,9 

 

79 

 

39,1 

Adesivo 4  2,0 198 98,0 

Implante 13  6,4 189 93,6 

Injectável 1  0,5 201 99,5 

Métodos Definitivos 

Laqueação 

 

2 

 

1,0 

 

200 

 

99,0 
 

 

 

Pelo Quadro 19, verificamos que em relação ao tipo de pílula, se salienta a 

utilização de pílulas monofásicas, de baixa dosagem (48,8%), seguida da pílula de 

aleitamento (30,9%).  

 
 
 

Quadro 19: Distribuição da amostra em função do tipo de Pílula utilizada 
 

 
Pílula anticoncepcional Frequência Percentagem 

De Aleitamento 38 30,9 

Mini pílula (muito baixa 
dosagem) 

5 4,1 

Monofásicas (baixa 
dosagem) 

60 48,8 

Trifásicas 7 5,7 

Não sabe 13 10,5 

Total 123 100,0 
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2- RESULTADOS RELATIVOS A COMPORTAMENTOS DETERMINANTES 

PARA O RELACIONAMENTO SEXUAL DO CASAL 

 

No que diz respeito ao local onde dorme o filho do casal, verificámos que no 

momento da colheita de dados, 73,8% dos bebés dormem no quarto do casal. 

Relativamente ao item “preocupação de acordar o bebé ao fazer amor”, 29,2% das 

participantes referiram ficar preocupadas sempre, 23,3 % a maioria das vezes e 13,4% 

nunca (Quadro 20). 

 

Quadro 20: Preocupa-se que ao fazer amor possa acordar o bebé? 
 

  Frequência Percentagem Percentagem 
acumulada 

 Nunca 27 13.4 13.4 
  Raramente 32 15.8 29.2 
  Ocasionalmente 37 18.3 47.5 
  A maioria das vezes 47 23.3 70.8 
  Sempre 59 29.2 100.0 
  Total 202 100.0   

 

 

Pelo Quadro 21, verificamos que 39,6% das inquiridas referiram que em relação à 

frequência das relações sexuais, desde o nascimento do bebé não ocorreram alterações. 

Salienta-se no entanto que 56,0% das inquiridas referiram que a frequência das relações 

sexuais tem sido muito inferior e inferior. Ainda no Quadro 21, podemos verificar que 

maioritariamente as participantes referem que a sua força física e mental tem sido inferior 

(39,1%). 

 
Quadro 21: (a) Desde o nascimento do seu bebé… 

 
 
 

 
Muito 
inferior 

 
Inferior 

 
Sem 
alterações 

 
Superior 

 
Muito 
superior 

 
Total 

44 69 80 8 1 202 Frequência relações sexuais marido/companheiro 
tem sido 

21.8% 34.2% 39.6% 4.0% 0.5% 100.0% 

20 79 75 23 5 202 A sua força física e mental tem sido 

9.9% 39.1% 37.1% 11.4% 2.5% 100.0% 
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Pela análise do Quadro 22, podemos verificar 36,1% das participantes atribuem aos 

sentimentos de fadiga uma interferência ocasional no seu relacionamento sexual. 

Verificamos também que 35,6% das participantes revelam preocupação em poder 

engravidar sempre e 18,8% a maioria das vezes (dados compatíveis com elevada utilização 

de métodos naturais, tão falíveis sobretudo nesta fase da vida da mulher: quadro 18). 

 

Em relação às alterações que a gravidez e o parto provocaram no corpo, 50,0% das 

inquiridas referiram que nunca interferem no seu relacionamento sexual, 20,3% referiram 

que interferem raramente e 11,9% ocasionalmente. (Quadro 22). 

 
 
 

Quadro 22: (b) Desde o nascimento do seu bebé… 
 

 
  

Nunca 
 

Rara 
mente 

 
Ocasional 

mente 

 
A maioria 
das vezes 

 
Sempre 

 
Total 

22 43 73 58 6 202 
Os sentimentos de fadiga interferem no 
relacionamento sexual com marido/companheiro 

10.9% 21.3% 36.1 % 28.7% 3.0% 100.0% 

32 23 37 38 72 202 
Preocupa-lhe o facto de poder engravidar neste 
momento 

15.8% 11.4% 18.3% 18.8% 35.6% 100.0% 

101 41 24 26 10 202 
Alterações que a gravidez e o parto provocaram no 
seu corpo interferem no relacionamento sexual com 
marido/companheiro 

50.0% 20.3% 11.9% 12.9% 5.0% 100.0% 

 

 

 

3 – RESULTADOS RELATIVOS AO INTERESSE E À RESPOSTA SEXUAL 

FEMININA DEPOIS DO PARTO 

 

 

A forma básica do MFSQ (McCoy Female Sexuality Questionary) utilizada permite 

um Score mínimo de 19 pontos, e um máximo de 133 pontos. Permite também a resposta 

“NA” (Não Aplicável), significando que não ocorreu essa actividade sexual durante aquele 

período de tempo. 
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Os valores obtidos para a globalidade do MFSQ e para as suas dimensões 

verificam-se no Quadro 23 e Quadro 24. Os valores mínimos e máximos obtidos na 

totalidade do MFSQ, foram respectivamente 19 e 122, dados estes relacionados com 

respostas “NA” (Não Aplicável). 

 

 

Quadro 23: Limites mínimos e máximos obtidos, média e desvios padrões do total da 

MFSQ e das suas dimensões 

 
 

  
Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Interesse 6,00 41,00 26,51 7,28 

Parceiro sexual 5,00 21,00 19,02 2,66 

Satisfação  4,00 20,00 12,32 3,13 

Lubrificação 3,00 21,00 14,51 4,16 

Orgasmo 4,00 28,00 19,05 5,46 

MFSQ 19,00 122,00 91,44 17,87 
       * O índice dos Scores mínimos e máximos das dimensões estão descritos no quadro 1. 

 

Os valores obtidos pela globalidade da amostra (M= 91,44; DP= 17,87) conotam-se 

com um nível positivo de integração da função sexual feminina. 

 

Os itens nº 8 – satisfação com o parceiro como amante, nº 9 satisfação com o 

parceiro como amigo, e o nº19 problemas de erecção no parceiro, foram os mais 

pontuados, revelando que as inquiridas estão satisfeitas com o parceiro sexual.  

 

Os menos pontuados foram os itens nº 3 – frequência de fantasias sexuais e/ou 

pensamentos relacionados com sexo, e o nº 12 – frequência das relações sexuais. Estes 

resultados indiciam redução da frequência de relações sexuais e das fantasias sexuais, 

podendo revelar grande dedicação da mulher ao bebé, deixando o companheiro para 

segundo plano. 
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Quadro 24: Frequências, percentagens, limites, médias e desvios padrões dos itens 
e do total do MFSQ. 

 
Itens 1 2 3 4 5 6 7 Limite

s 

M DP 

 

1 

 
3 
 

1.5% 

 
16 

 
7.9% 

 
21 

 
10.4% 

 
26 

 
12.9% 

 
46 

 
22.8% 

 
38 

 
18.8% 

 
52 

 
25.7% 

 
 

1-7 
5,06 1,64 

2 
14 

6,9% 

29 

14,4% 

44 

21,8% 

52 

25,7% 

39 

19,3% 

15 

7,4% 

9 

4,5% 

 

1-7 3,76 1,50 

3 
53 

26,2% 

45 

22,3% 

37 

18,3% 

35 

17,3% 

19 

9,4% 

12 

5,9% 

1 

0,5% 

 

1-7 2,81 1,55 

4 
8 

4,0% 

15 

7,4% 

26 

12,9% 

33 

16,3% 

36 

17,8% 

52 

25,7% 

32 

15,8% 

1-7 
4,77 1,68 

5 
15 

7,4% 

20 

9,9% 

21 

10,4% 

51 

25,2% 

46 

22,8% 

33 

16,3% 

16 

7,9% 

 

1-7 4,26 1,64 

6 
10 

5,0% 

20 

9,9% 

29 

14,4% 

42 

20,8% 

47 

23,3% 

36 

17,8% 

18 

8,9% 

 

1-7 4,36 1,61 

7 
9 

4,5% 

5 

2,5% 

12 

5,9% 

18 

8,9% 

19 

9,4% 

24 

11,9% 

115 

56,9% 

 

1-7 5,79 1,74 

8 
3 

1,5% 

1 

0,5% 

7 

3,5% 

9 

4,5% 

22 

10,9% 

49 

24,3% 

111 

55,0% 

 

1-7 6,15 1,25 

9 
2 

1,0% 

2 

1,0% 

9 

4,5% 

16 

7,9% 

17 

8,4% 

32 

15,8% 

124 

61,4% 

 

1-7 6,14 1,34 

10 
6 

3,0% 

16 

7,9% 

16 

7,9% 

52 

25,7% 

45 

22,3% 

39 

19,3% 

28 

13,9% 

 

1-7 4,69 1,55 

 

11 

4 

2,0% 

17 

8,4% 

20 

9,9% 

34 

16,8% 

41 

20,3% 

52 

25,7% 

34 

16,8% 

 

1-7 4,89 1,60 

 

12 

2 

1,0% 

110 

54,5% 

53 

26,2% 

17 

8,4% 

11 

5,4% 

8 

4,0% 

1 

0,5% 

 

1-7 2,76 1,12 

 

13 

6 

3,0% 

12 

5,9% 

14 

6,9% 

31 

15,3% 

26 

12,9% 

70 

34,7% 

43 

21,3% 

 

1-7 5,18 1,61 

 

14 

21 

10,4% 

14 

6,9% 

15 

7,4% 

19 

9,4% 

38 

18,8% 

28 

13,9% 

67 

33,2% 

 

1-7 4,93 2,03 

 

15 

12 

5,9% 

8 

4,0% 

9 

4,5% 

22 

10,9% 

30 

14,9% 

39 

19,3% 

82 

40,6% 

 

1-7 5,45 1,79 

 

16 

36 

17,8% 

20 

9,9% 

15 

7,4% 

22 

10,9% 

21 

10,4% 

19 

9,4% 

69 

34,2% 

 

1-7 3,49 2,32 

 

17 

16 

7,9% 

15 

7,4% 

23 

11,4% 

34 

16,8% 

29 

14,4% 

33 

16,3% 

52 

25,7% 

 

1-7 4,74 1,92 

 

18 

8 

4,0% 

9 

4,5% 

22 

10,9% 

25 

12,4% 

17 

8,4% 

32 

15,8% 

89 

44,1% 

 

1-7 5,40 1,83 

 

19 

2 

1,0% 

0 

0,0% 

1 

0,5% 

1 

0,5% 

8 

4,0% 

20 

9,9% 

170 

84,2% 

 

1-7 6,72 0,81 

Total 

MFSQ 

       

19-122 91,44 17,87

* Confronte a designação de cada item no anexo III 
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4 – RESULTADOS DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE A VARIÁVEL 

DEPENDENTE E INDEPENDENTES 

 

 

Seguidamente vamos apresentar os resultados finais de todas as respostas à relação 

estabelecida entre a variável dependente, o interesse e a resposta sexual feminina depois do 

parto e as variáveis independentes. 

As descrições completas da análise da variância a 1 factor de todas as dimensões da 

MFSQ, e os testes Post Hoc, de comparações múltiplas entre cada dois grupos diferentes 

relativos às diferentes variáveis em estudo, dada a sua extensão, podem ser consultados no 

Anexo VII. 

 

 

• O tempo decorrido após o parto influencia os níveis de interesse e a resposta 

sexual feminina depois do parto. 

 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em causa 

para os diversos escalões de tempo decorridos depois do parto. O tempo decorrido depois 

do parto não se revelou ser uma variável independente com importância para influenciar os 

níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois do parto. Os valores da análise de 

variância pelo teste Anova, One-way, estão descritos no Quadro 25.  

 

 

Quadro 25: Valores do ANOVA, One-way, para o tempo decorrido após o parto 

em relação às subescalas da MFSQ 

                     
  

Valores da ANOVA, One-way 
 

Interesse F (4,197) = 0.423 p=0.792 

Satisfação F (4,197) = 1.295 p=0.273 

Lubrificação F (4,197) = 0.229 p=0.922 

Parceiro sexual F (4,197) = 0.469 p=0.758 

Orgasmo F (4,197) = 0.765 p=0.550 
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• O interesse e a resposta sexual da mulher após o parto são influenciados pela 

percepção que esta tem do parceiro sexual. 

 

Para testar esta variável as mulheres foram agrupadas da seguinte forma: 1º Quartil 

mulheres com valores baixos na variável percepção do parceiro, 3º Quartil mulheres com 

valores elevados na variável percepção do parceiro. Os valores da análise de variância pelo 

teste Anova, One-way, estão descritos no Quadro 26.  

 

Quadro 26: Valores do ANOVA, One-way, para a percepção que a mulher tem do 
parceiro sexual em relação às subescalas da MFSQ 

                     
  

Valores da ANOVA, One-way 
 

Interesse F (1,145) = 47.918 p=0.000 
Satisfação F (1,145) = 51.610 p=0.000 

Lubrificação F (1,145) = 12.603 p=0.001 
Orgasmo F (1,145) = 51.466 p=0.000 

 
 

Esta variável verificou-se um bom preditor do interesse e da resposta sexual 

feminina, dado que em todas as dimensões as mulheres que têm uma percepção positiva do 

seu parceiro sexual apresentam valores médios superiores aos das mulheres que têm uma 

baixa percepção do seu parceiro sexual (Quadro 27). 

 

Quadro 27: Médias e desvios padrão observadas nos factores em função da variável 
parceiro sexual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Grupo N Média Desvio 
Padrão 

Insatisfeita 59 21.88 6.654 
satisfeita 88 29.60 6.612 

 
Interesse 
  
  

Total 147 26.50 7.620 

Insatisfeita 59 10.20 3.156 
satisfeita 88 13.68 2.676 

 
Satisfação 
  
  

Total 147 12.29 3.339 

Insatisfeita 59 13.15 4.282 
satisfeita 88 15.57 3.877 

 
Lubrificação 
  
  

Total 147 14.60 4.202 

Insatisfeita 59 16.71 5.166 
satisfeita 88 22.59 4.662 

 
Orgasmo 
  
  

Total 147 20.23 5.650 
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• A idade influencia os níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois do 

parto. 

 

Não encontramos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em causa 

para os diversos escalões etários. Os valores da análise de variância pelo teste da Anova, 

One-way, estão descritos no Quadro 28.  

 

Quadro 28: Valores do ANOVA, One-way, para a variável idade em relação às 

subescalas da MFSQ 

 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 
Interesse F (4,194) = 1.378 p=0.243 

Satisfação F (4,194) = 1.512 p=0.200 
Lubrificação F (4,194) = 1.869  p=0.980 

Parceiro sexual F (4,194) = 2.375 p=0.054 
Orgasmo F (4,194) = 1.777 p=0.135 

 
 

Na variável parceiro sexual existe uma tendência para uma diferença significativa 

(p=0.054). Os grupos responsáveis por esta tendência são o escalão etário 18-22 anos e 

o escalão 28-32 anos, com estas últimas a indicarem que estão mais satisfeitas com o 

seu parceiro sexual do que as primeiras. 

 
 
 
 
 

• O tipo de parto influencia os níveis de interesse e a resposta sexual feminina 

depois do parto. 
 
 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em causa 

para os diversos tipos de partos. Deste modo, o tipo de parto não se revelou ser uma 

variável independente com importância para influenciar os níveis de interesse e a resposta 

sexual feminina depois do parto. Os valores da da análise de variância pelo teste Anova, 

One-way, estão descritos no Quadro 29.  
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Quadro 29: Valores da ANOVA, One-way, para o tipo de parto em relação às 

subescalas da MFSQ 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 

Interesse F (3,198) = 0.029 p=0.993 
Satisfação F (3,198) = 0.240 p=0.865 

Lubrificação F (3,198) = 0.475 p=0.700 
Parceiro sexual F (3,198) = 0.121 p=0.948 

Orgasmo F (3,198) = 0.271 p=0.846 
 
 

 

• A episiorrafia influencia os níveis de interesse e a resposta sexual feminina 

depois do parto. 

 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em causa 

para a episiorrafia. A ocorrência de episiorrafia não se revelou ser uma variável 

independente com importância para influenciar os níveis de interesse e a resposta sexual 

feminina depois do parto. Os valores da análise de variância pelo teste da Anova, One-way, 

estão descritos no Quadro 30.  

Apesar de não termos encontrado diferenças significativas, contrariamente ao 

esperado, constatámos que emerge um padrão: as mulheres às quais se fizeram episiorrafia 

têm, em todas as variáveis consideradas, valores médios superiores às mulheres às quais 

não se fizeram episiorrafia. A este propósito emerge o facto de que, as mulheres sem 

episiorrafia consideradas foram submetidas maioritariamente a cesariana e que somente  

4,4 % das restantes com partos por via vaginal ficaram com períneo íntegro. 

 

 

Quadro 30: Valores do ANOVA, One-way, para a episiorrafia em relação às 
subescalas da MFSQ 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 
Interesse F (1,200) = 0.123 p=0.726 

Satisfação F (1,200) = 0.998 p=0.319 
Lubrificação F (1,200) = 0.053 p=0.818 

Parceiro sexual F (1,200) = 0.155 p=0.694 
Orgasmo F (1,200) = 0.400 p=0.238 
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• A fadiga influencia os níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois 

do parto. 

 

Esta variável resultou da soma das seguintes: Apoio nas actividades domésticas, apoio 

nos cuidados com o filho, alteração na sua força física e mental, interferência dos 

sentimentos de fadiga no seu relacionamento sexual. 

Para diferenciar entre sujeitos foi utilizado como valor de cut-off o valor do 

primeiro Quartil para os sujeitos com baixo valor de fadiga e o valor do quarto Quartil para 

os sujeitos com alto valor de fadiga. 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em causa 

para os níveis de fadiga. Os valores da análise de variância pelo teste Anova, One-way, 

estão descritos no Quadro 31.  

 

Quadro 31: Valores do ANOVA, One-way, para a Fadiga em relação às subescalas 

da MFSQ 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 
Interesse F (1,105) = 2.386 p=0.125 

Satisfação F (1,105) = 0.561 p=0.455 
Lubrificação F (1,105) = 0.008 p=0.929 

Parceiro sexual F (1,105) = 0.342 p=0.560 
Orgasmo F (1,105) = 0.737 p=0.393 

 

 

A fadiga física e mental, não se revelou ser uma variável independente com 

importância para influenciar os níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois do 

parto. 

 
 

• A percepção de que as alterações que a gravidez e o parto provocam no corpo 

interferem nos níveis de interesse e de resposta sexual feminina depois do 

parto. 

 

Para comparação nesta variável as mulheres forma agrupadas da seguinte forma: 
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1) As que responderam nunca ou raramente à questão em causa foram agrupadas 

como não interfere; 

2) As que responderam a maioria das vezes ou sempre foram agrupadas na categoria 

interfere 

 

Encontrámos diferenças estatisticamente significativas em todas as variáveis em 

análise. Os valores da análise de variância pelo teste da Anova, One-way, estão descritos 

no Quadro 32.  

 

 

Quadro 32: Valores do ANOVA, One-way, para a percepção das alterações que a 

gravidez e o parto provocam no corpo, em relação às subescalas da MFSQ 

 

 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 

Interesse F (1,176) = 52.303 p=0.000 

Satisfação F (1,176) = 15.734 p=0.000 

Lubrificação F (1,176) = 18.022 p=0.000 

Parceiro sexual F (1,176) = 10,124 p=0.002 

Orgasmo F (1,176) = 26,630 p=0.000 

 

 

 

Em todas as dimensões as mulheres que percepcionam que as alterações que a 

gravidez e o parto provocam no corpo não interferem no relacionamento sexual têm 

valores médios mais elevados do que as mulheres que consideram que essas alterações 

interferem no relacionamento sexual, (Quadro 33).  

Ou seja, as mulheres que percepcionam que as alterações que a gravidez e o parto 

provocam no corpo não interferem no relacionamento sexual, têm níveis mais positivos de 

integração da função sexual feminina. 
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Quadro 33: Comparação de médias para as alterações que a gravidez e o parto provocam 

no corpo em relação às subescalas da MFSQ 
 

 Médias 
Variáveis Não Interfere Interfere 

Interesse 27.69 17.11 

Satisfação  12.85 10.58 

Lubrificação  15.34 12.17 

Parceiro sexual 19.51 18.03 

Orgasmo 21.34 16.5 

 

 

 

• Existem diferenças entre as mulheres que já iniciaram a actividade laboral e 

as que ainda não iniciaram essa actividade no que se refere aos níveis de 

interesse e de resposta sexual feminina; 

 

 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em causa. Os 

valores da análise de variância pelo teste Anova, One-way, estão descritos no Quadro 34.  

 

Quadro 34: Valores do ANOVA, One-way, para o reinicio da actividade laboral 

em relação às subescalas da MFSQ 

 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 
Interesse F (1,200) = 0.000 p=0.994 

Satisfação F (1,200) = 0.155 p=0.694 
Lubrificação F (1,200) = 0.518 p=0.473 

Parceiro sexual F (1,200) = 0.413 p=0.521 
Orgasmo F (1,200) = 0.006 p=0.937 

 

 

Deste modo, o reinício da actividade laboral não se revelou ser uma variável 

independente com importância para influenciar os níveis de interesse e a resposta sexual 

feminina depois do parto. 
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• As mães que amamentam os filhos têm níveis de interesse e de resposta sexual 

feminina diferentes das mães que não amamentam os filhos.  

 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis interesse, 

satisfação, lubrificação e parceiro sexual para p ≤ 0.05.  

Encontrou-se uma diferença significativa para p ≤ 0.05 na variável orgasmo: Sendo 

que as mulheres que amamentam têm uma média de 19,11 e desvio padrão 5,27 versus 

20,70 e desvio padrão de 5,43 das mulheres que não amamentam. Isto significa que as 

mulheres que amamentam obtêm menos prazer no orgasmo, relatam menor frequência do 

mesmo e necessidade de mais estimulação adicional para o atingir, do que as mulheres que 

não amamentam. 

Os valores da análise de variância pelo teste Anova, One-way, estão descritos no 

Quadro 35.  

 

Quadro 35: Valores do ANOVA, One-way, para a amamentação em relação às 

subescalas da MFSQ 

 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 
Interesse F (1,200) = 0.321 p=0.572 

Satisfação F (1,200) = 3.223 p=0.074 
Lubrificação F (1,200) = 0.293 p=0.589 

Parceiro sexual F (1,200) = 0.157 p=0.692 
Orgasmo F (1,200) = 4.190 p=0.042 

 

 

 

• O uso de pílula influencia os níveis de interesse e a resposta sexual feminina 

depois do parto. 

 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em causa para 

o uso da pílula. Deste modo, a utilização da pílula como método anticoncepcional, não se 

revelou ser uma variável independente com importância para influenciar os níveis de 

interesse e a resposta sexual feminina depois do parto. Os valores da análise de variância 

pelo teste Anova, One-way, estão descritos no Quadro 36. 
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Quadro 36: Valores do ANOVA, One-way, para o uso da pílula em relação às 

subescalas da MFSQ 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 
Interesse F (1,200) = 1.591 p=0.209 

Satisfação F (1,200) = 0.367 p=0.545 
Lubrificação F (1,200) = 0.001 p=0.981 

Parceiro sexual F (1,200) = 1.600 p=0.207 
Orgasmo F (1,200) = 0.164 p=0.686 

 

 

 

• As mães cujos bebés dormem no quarto de casal têm níveis de interesse e de 

resposta sexual feminina diferentes das mães com bebés que não dormem no 

quarto de casal.  

 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis em causa. O 

facto do bebé dormir no quarto do casal, não se revelou ser uma variável independente com 

importância para influenciar os níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois do 

parto. 

Os valores da análise de variância pelo teste Anova, One-way, descritos no Quadro 37. 

 

Quadro 37: Valores do ANOVA, One-way, para as mães cujos bebés dormem no 

quarto de casal em relação às subescalas da MFSQ 

 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 

Interesse F (1,200) = 0.369 p=0.544 

Satisfação F (1,200) = 0.103 p=0.748 

Lubrificação F (1,200) = 1.392 p=0.239 

Parceiro sexual F (1,200) = 0.555 p=0.457 

Orgasmo F (1,200) = 0.001 p=0.981 

 

O facto do bebé dormir no quarto do casal, não se revelou ser uma variável 

independente com importância para influenciar os níveis de interesse e a resposta sexual 

feminina depois do parto. 
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• As mães que se preocupam que possam acordar o bebé ao fazer amor têm 

níveis de interesse e de resposta sexual feminina diferentes das mães que não 

se preocupam com isso. 

 

Nesta hipótese só foram consideradas as mulheres que responderam nunca e sempre a 

esta questão.  

 

Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis interesse, 

satisfação, parceiro sexual e orgasmo.  

 

Encontrámos uma diferença significativa na variável lubrificação. Sendo que as 

mulheres que responderam nunca se preocuparem que possam acordar o bebé ao fazer 

amor, apresentam uma média de 16,11 e desvio padrão 3,93 contra uma média de 13,37 e 

desvio padrão de 4,54 nas mulheres que responderam que se preocupam sempre. Ou seja, 

as mulheres que nunca se preocupam que possam acordar o bebé ao fazer amor, 

apresentam melhor lubrificação vaginal. Aliás, nas restantes variáveis o padrão encontrado 

é sempre o mesmo: as mulheres que responderam que nunca se preocupam têm valores 

médios superiores aos das mulheres para as quais isso é uma preocupação constante. 

 

Os valores da análise de variância pelo teste Anova, One-way, estão descritos no 

Quadro 38.  

 

 

Quadro 38: Valores do ANOVA, One-way, para a preocupação em acordar o bebé 

em relação às subescalas da MFSQ 

 

  
Valores da ANOVA, One-way 

 

Interesse F (1,84) = 2.364 p=0.128 

Satisfação F (1,84) = 0.118 p=0.732 

Lubrificação F (1,84) = 7.280 p=0.008 

Parceiro sexual F (1,84) = 0.165 p=0.686 

Orgasmo F (1,84) = 1.140 p=0.238 
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5 - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

O nascimento de uma criança constitui um processo de complexidade 

biopsicosocial considerável, pelo que tornar-se mãe e pai gera um período de instabilidade 

que requer comportamentos que promovam a transição para a maternidade /paternidade, 

que obriga os pais a explorarem o seu relacionamento com a criança, bem como redefinir a 

relação entre eles. A maneira de reagir dos pais ao nascimento do seu filho é influenciada 

por vários factores desde a idade, as relações sociais e apoio social, a cultura, a condição 

socioeconómica e as aspirações pessoais para o futuro.  

Ao pós-parto associa-se geralmente uma diminuição do bem-estar na mulher, 

decorrente do facto desta ter se adaptar a todo um conjunto de mudanças que se verificam a 

nível biológico, psicológico, conjugal e familiar, com consequências importantes na sua 

sexualidade. Os estudos sobre a sexualidade feminina depois do parto, sugerem que a 

diminuição do desejo e do prazer sexual e a alteração dos padrões de actividade sexual são 

mudanças que se verificam depois do nascimento do bebé. No entanto, quer a nível 

mundial quer em relação à realidade portuguesa, estes remetem para a necessidade de 

serem desenvolvidos mais estudos que complementem e esclareçam esta problemática, 

nomeadamente no que diz respeito à forma de tornar mais efectivas as intervenções de 

educação para a saúde junto das populações. 

 Neste sentido apresentamos o nosso contributo, com a realização deste estudo 

empírico, que teve como objectivos (1) avaliar se as mulheres nos primeiros quinze meses 

após o parto obtêm níveis de interesse e resposta sexual elevados, completos e bem 

integrados, (2) verificar se existem diferenças significativas nos níveis de interesse e de 

resposta sexual ao longo dos 15 meses após o parto, (3) verificar se o interesse e a resposta 

sexual da mulher após o parto é influenciado pela percepção que esta tem do seu parceiro 

sexual, e (4) identificar os factores biológicos, psicológicos, sociais e situacionais que 

influenciam os níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois do parto. Para 

alcançarmos estes objectivos inquirimos 202 mulheres nos primeiros quinze meses após o 

parto, que reiniciaram a sua vida sexual e que recorreram aos Centros de Saúde do 

Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche. 

De seguida iremos destacar um perfil do conjunto das características das 

participantes no nosso estudo. Posteriormente procuraremos estabelecer nesta discussão e 

interpretação dos fenómenos, a relação entre os resultados obtidos e as questões de 

investigação, à luz do quadro conceptual e de outros trabalhos de investigação. 
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Considerámos os factores biológicos, psicológicos, sociais e situacionais (tempo depois do 

parto, percepção que a mulher tem do parceiro sexual, idade, tipo de parto, episiorrafia, 

fadiga, alterações que a gravidez e o parto provocaram no corpo, reinicio da actividade 

laboral, amamentação, contracepção, práticas e comportamentos relacionados com o facto 

do bebé dormir no quarto do casal), em relação aos quais exploramos possíveis influências 

no interesse e resposta sexual feminina após o parto, através da análise de variância 

(Anova).  

A amostra estudada concentra-se nos escalões etários intermédios (23-32 anos), que 

representam 65% das participantes e maioritariamente as participantes são casadas (71%), 

o que seria previsível, tendo em conta os valores culturais da nossa sociedade actual. Não é 

de estranhar que nestes escalões etários predomine a escolha das mulheres para serem 

mães, pois será quando estas sentem que possuem uma situação económica e financeira 

relativamente estável.  

Em relação à escolaridade, encontra-se distribuída maioritariamente ao nível do 3º 

Ciclo do Ensino Básico (31,2%), Ensino Superior (26,7%) e Ensino Secundário (22,3%). 

Em relação à profissão que exercem, destaca-se a representatividade dos Especialistas das 

Profissões Intelectuais e Cientificas (26,2%) e do Pessoal dos Serviços e Vendedores 

(19,8%). Somente 10,4% das participantes trabalham por conta própria. Na escolaridade e 

no exercício profissional das mulheres, não podemos ignorar a importância fundamental 

que têm as razões de ordem subjectiva e de autonomia na estruturação de uma identidade 

pessoal. A permanência em certas áreas científicas e do pessoal dos serviços e vendedores 

é talvez uma estratégia de defesa para a conciliação entre vida familiar e vida profissional, 

apercebidas como fundamentais nas suas vidas. Na actualidade no que diz respeito à 

família, observa-se que a imagem profissional feminina é indissociável dos seus papéis 

familiares, de esposa, de dona de casa e mãe. 

Em relação à licença de maternidade, a classe modal mais representativa, é a do 

grupo dos 120-149 dias (26,2%). Maioritariamente a licença de paternidade gozada pelo 

pai do bebé foi de 5 dias (33,2%), se bem que 22,3% não gozaram nenhum dia. Estes 

dados estão de acordo com os actuais benefícios sociais relativos ao exercício da 

maternidade e da paternidade, pois desde que a mãe ou o pai efectuem contribuições para a 

Segurança Social há pelo menos 6 meses, têm direito de requerer os benefícios sociais em 

vigor. A mulher trabalhadora tem direito a uma licença de maternidade de 120 dias 

seguidos, ou pode optar por 150 dias de licença, mas o subsídio que obtêm corresponde 
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apenas a 120 dias. O pai tem direito a 5 dias úteis, seguidos ou interpolados, a gozar no 

mês a seguir ao nascimento. 

Pudemos verificar também que 31,7% das crianças ficam com a mãe em casa, 

(dados compatíveis com os 37,1% de participantes que ainda não reiniciaram a actividade 

laboral), percentagem que se repete nas crianças que ficam com a avó, seguida de 20,3% 

de crianças que ficam em creches. Se ligarmos este facto à taxa de emprego a tempo 

integral das mulheres portuguesas, que se conjuga com a taxa mais elevada de desempenho 

de tarefas domésticas a nível europeu, teremos um mapa que revela certamente um enorme 

esforço por parte das mulheres portuguesas nas práticas quotidianas, conjugado ainda com 

a fraca rede de equipamentos colectivos, nomeadamente creches e jardins infantis. (25) 

Relativamente à ajuda nos cuidados com o bebé, salienta-se que 40,1% das 

mulheres não têm ou têm ocasionalmente apoio nos cuidados com o seu filho, e que 59,9% 

o têm sempre ou quase sempre. Um padrão semelhante foi encontrado no auxílio na 

realização das actividades domésticas, com 56,4% das mulheres a referirem que não têm 

ou têm poucas vezes apoio, em relação a 43,6% de mulheres que têm sempre ou quase 

sempre apoio nas actividades domésticas. As fontes de apoio ou auxílio mais referenciadas, 

quer nas actividades domésticas como nos cuidados ao bebé, foram o apoio do cônjuge e 

da família alargada. Por mais igualitária que anteriormente fosse a organização do casal, o 

nascimento de uma criança diferencia os seus papéis e tende a forçar o casal a assumir 

papéis de género mais tradicionais. No entanto e perante estes dados, se analisarmos a 

transição para a parentalidade segundo uma perspectiva do ciclo vital, não só entendemos 

que assistimos nas últimas décadas a mudanças a nível sócio económico como cultural, 

destacando-se o papel cada vez mais participativo do homem nestas actividades, como 

percebemos também uma maior valorização da circularidade das relações conjugais e 

familiares. 

No que diz respeito à história obstétrica das nossas participantes o tipo de parto 

maioritariamente representado, tal como seria de prever, é o parto eutócico (53,5%). Dos 

67,3% partos realizados por via vaginal, somente 4,4 % dos partos ocorreram com o 

períneo íntegro. Apesar da utilização por rotina da episiotomia ser recentemente 

questionada, a utilização da episiorrafia continua a ser frequente. Relativamente ao 

planeamento da gravidez actual, verificou-se que 75,7% foi planeada, e que a maioria das 

gravidezes foram vigiadas (99,5%). 

Verificámos que no momento da colheita de dados, a maioria das participantes no 

nosso estudo já não amamentavam (60,9%). Relativamente ao tempo de duração do 
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aleitamento materno, podemos verificar que a classe modal é do grupo 1-3 meses (31,2%) 

e que 55% dos bebés foram alimentados com leite materno depois dos 4 meses. Estes 

resultados reflectem modestamente o preconizado pela OMS e pela UNICEF, que 

consideram que os bebés devem ser amamentados exclusivamente com leite materno desde 

o nascimento até aos 4-6 meses e que após este período, as crianças devem continuar a ser 

amamentadas ao peito até aos dois anos ou mais, comendo também alimentos 

complementares adequados. (59, 60)  

Neste estudo, pudemos verificar que em relação ao tempo decorrido depois do 

parto, relativo ao reinício da vida sexual, a classe modal mais representativa, é a entre 6-8 

semanas (45,5%), dados que vão de encontro aos dados médios referentes a amostras 

europeias e americanas. (63) A este propósito salienta-se o facto de que, tal como 

recomendado no momento da alta da maternidade, a consulta de revisão pós parto ocorre 

cerca das 6 semanas após parto, e a partir desta é que o regime de planeamento familiar 

mais adequado a cada situação é instituído. As mulheres podem sentir mais segurança em 

reiniciar a sua vida sexual depois desta consulta. O método anticoncepcional mais utilizado 

é a pílula que foi referida em 60,9%, seguida do preservativo com (28,2%), à semelhança 

da generalidade dos estudos. (48, 63, 64)  

Apesar dos estudos apontarem para um reinício da penetração vaginal reduzido 

entre 3-5 semanas, no nosso estudo a segunda classe mais representativa é a referente a 

esse período (34,7%). Associando estes dados com a elevada utilização de métodos 

naturais (representados em 7,4% pelo coito interrompido, 15,0% pelo método de 

calendário e 1,0% pelo muco cervical) tão falíveis sobretudo nesta fase da vida da mulher, 

não nos surpreende que as participantes do nosso estudo, se preocupem com o facto de 

poderem engravidar Sempre em 35,6% e A maioria das vezes em 18,8%. Apesar do 

esforço que se tem feito ao nível dos cuidados de saúde primários em matéria de 

planeamento familiar esta continua a ser certamente uma área a investir na educação para a 

saúde. 

Em relação às práticas e comportamentos determinantes para o relacionamento do 

casal, constatámos que 73,8% dos bebés dormem no quarto do casal, e que as participantes 

referiram “preocupação de acordar o bebé ao fazer amor” sempre em 29,2% e 23,3 % a 

maioria das vezes. Verificámos também que em relação à frequência das relações sexuais, 

desde o nascimento do bebé, apesar da moda recair nas participantes que referiram que não 

ocorreram alterações (39,6%), cumulativamente 56% das inquiridas referiram que a 

frequência das relações sexuais tem sido muito inferior e inferior. Estes dados estão de 
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acordo com a revisão da literatura e de vários estudos que são consensuais em considerar 

que a frequência coital é mais reduzida no primeiro ano após o nascimento do bebé, do que 

no período gravídico. (48, 63, 64, 65) Salienta-se no entanto que a nossa amostra inclui 

mulheres até ao 15 mês depois parto.  

Os valores obtidos pela MFSQ (McCoy Female Sexuality Questionary), na 

globalidade da amostra, conotam-se com um nível positivo de integração da função sexual 

feminina. Os resultados obtidos neste estudo, revelaram pois que as mulheres nos 

primeiros quinze meses após o parto obtêm níveis de interesse e resposta sexual elevados, 

completos e bem integrados. Os itens satisfação com o parceiro como amante, satisfação 

com o parceiro como amigo, e o referente à ausência problemas de erecção no parceiro, 

foram os mais pontuados, revelando que as participantes estão satisfeitas com o seu 

parceiro sexual. Os menos pontuados foram a frequência de fantasias sexuais e/ou 

pensamentos relacionados com sexo, e a frequência das relações sexuais. Estes resultados 

indiciam redução da frequência de relações sexuais e das fantasias sexuais, podendo a 

mulher revelar grande dedicação ao bebé, deixando o companheiro para segundo plano. 

Neste estudo o alfa de Cronbach revelado para o questionário global (0,89) atesta a 

confiabilidade da escala, e é ligeiramente superior ao encontrado pelo autor (0,83). 

Maioritariamente as participantes no nosso estudo, referem que a sua força física e 

mental depois do parto tem sido inferior (39,1%), tal como seria de esperar. No entanto e 

contrariamente a estudos que estabeleceram relação entre a fadiga e a diminuição do desejo 

sexual, frequência do coito, assim como dos níveis de satisfação sexual durante o período 

de pós parto, na nossa amostra 36,1% das participantes atribuíram somente aos sentimentos 

de fadiga uma interferência ocasional no seu relacionamento sexual. (66) A reforçar estes 

dados, pela aplicação do teste Anova, a fadiga não se revelou ser uma variável com 

importância para influenciar os níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois do 

parto, divergindo do referido por vários autores em relação ao cansaço, ao excesso de 

tarefas e de responsabilidades maternais, considerados como obstáculos a uma sexualidade 

satisfatória. (14,46) O reinício da actividade laboral não se revelou ser uma variável 

independente com importância para influenciar os níveis de interesse e a resposta sexual 

feminina depois do parto, dados compatíveis com os obtidos em relação ao apoio que as 

participantes referiram ter em relação aos cuidados com o filho e nas actividades 

domésticas. 

Tendo em consideração as exigências inerentes à amamentação e aos cuidados com 

o bebé no primeiro trimestre após o parto, bem como as relacionadas com o reinício da 
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actividade laboral no segundo trimestre após o parto, seria de esperar que ao longo dos 

quinze meses depois do parto ocorressem diferenças nos níveis de interesse e na resposta 

sexual feminina. Contrariando as nossas expectativas e divergindo de um estudo que 

revelou níveis de sexualidade e desejo sexual baixos, nos primeiros três meses após o parto 
(51) e de um outro, no qual um quarto das inquiridas apresentaram, aos seis meses após o 

parto, sensação sexual mais baixa, pior satisfação sexual e habilidade em atingir o 

orgasmo, do que antes de estarem grávidas, (53) o tempo decorrido depois do parto, não se 

revelou ser uma variável independente com importância para influenciar os níveis de 

interesse e a resposta sexual feminina depois do parto, na nossa amostra. 

Através da aplicação do teste Anova, a variável percepção que a mulher tem do 

parceiro sexual, verificou-se um bom preditor do interesse e da resposta sexual feminina. 

Os dados obtidos confirmam que as mulheres que têm uma percepção positiva do seu 

parceiro sexual apresentam valores médios superiores aos das mulheres que têm uma baixa 

percepção do seu parceiro sexual. Estes resultados convergem com o que é referido por 

vários autores, acerca do tipo de vinculação que cada um dos elementos do casal, 

estabelecem com o parceiro, os laços de cumplicidade e de afecto desenvolvidos, os 

sentimentos de compreensão das necessidades individuais, como sendo factores 

importantes para o relacionamento conjugal e consequentemente para a sexualidade 

feminina depois do parto. (23, 30, 46) Um estudo recente sugeriu também, entre vários 

factores, que a satisfação marital pode estar relacionada com a alteração do desejo sexual, 

frequência do coito, assim como dos níveis de satisfação sexual durante o período pós 

parto. (66) Perante estes dados, emerge a necessidade de um maior aprofundamento desta 

visão da mulher em relação ao seu parceiro, em estudos futuros, para que se perceba 

melhor os componentes deste preditor. Nomeadamente para se definir se esta já existia, se 

acresce à anterior, ou até mesmo se se alterou com o funcionamento do casal nesta fase. 

A idade da mulher não se revelou ser uma variável com importância para 

influenciar os níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois do parto. Estes dados 

corroboram os de um estudo que chegou a uma conclusão semelhante, referindo que apesar 

da idade não se relacionar com o interesse e prazer sexual, relaciona-se negativamente com 

a ternura. (67) 

O factor situacional, tipo de parto não se revelou ser uma variável independente 

com importância para influenciar os níveis de interesse e a resposta sexual feminina depois 

do parto. Os resultados obtidos divergiram da nossa expectativa, e de estudos que 

relacionam o parto assistido por via vaginal a algum nível de disfunção, nomeadamente dor 



 92
 

perineal e dispareunia. Por outro lado as associações entre cesarianas e a disfunção sexual 

foram inconsistentes. (53, 54) 

A análise de variância (Anova) revela que o interesse e a resposta sexual da mulher 

após o parto não são influenciados pela presença de episiorrafia. Os resultados deste 

estudo não corroboram, os estudos que atribuem à episiorrafia relação com a frequência e 

severidade da dispareunia e com a alteração do funcionamento sexual no pós-parto. (53, 68) 

Apesar de não termos encontrado diferenças significativas, contrariamente ao esperado, 

constatámos que emerge um padrão: as mulheres às quais se fizeram episiorrafia têm, em 

todas as variáveis consideradas, valores médios de interesse e resposta sexual superiores às 

mulheres às quais não se fizeram episiorrafia. A este propósito emerge uma limitação: as 

mulheres sem episiorrafia consideradas foram submetidas maioritariamente a cesariana e 

somente 4,4 % das restantes com partos por via vaginal ficaram com períneo íntegro. 

Considerando as práticas e comportamentos determinantes para o relacionamento 

do casal, em relação às alterações que a gravidez e o parto provocaram no corpo, 50,0% 

das participantes referiram que estas alterações nunca interferem no seu relacionamento 

sexual, para 20,3% interferem raramente e para 11,9% ocasionalmente. É certo que a 

gravidez e o parto provocam aumento de peso, marcas de extensão cutânea e na maioria 

dos partos há utilização de episiorrafia. No entanto, o aumento de peso pode ser invertido, 

e pode não reduzir a atractividade. As marcas de extensão enfraquecem, e a vagina aperta. 

Para além da importância da comunicação do casal, outro factor a ter em consideração é 

que o casal pode aceitar, que as alterações que a gravidez e o parto provocaram no corpo 

da mulher, foram um mal necessário para um bem maior, o nascimento de um filho em 

comum, o que seria interessante de conhecer à luz da visão masculina. 

Explorando a possível influência no interesse e resposta sexual feminina após o parto, 

das alterações que a gravidez e o parto provocam no corpo, a análise de variância 

(Anova), revelou diferenças estatisticamente significativas em todas as variáveis em 

análise. As mulheres que percepcionam que as alterações que a gravidez e o parto 

provocam no corpo não interferem no relacionamento sexual têm valores médios mais 

elevados do que as mulheres que consideram que essas alterações interferem no 

relacionamento sexual. Estes resultados vão de encontro aos achados bibliográficos ao 

considerarem que o auto-conceito e a imagem corporal podem afectar a sexualidade da 

mulher. (14) Neste sentido ressalta mais uma vez, a importância da educação para a saúde 

no âmbito da obstetrícia, nomeadamente no que diz respeito ao aconselhamento das 

grávidas em matéria de alimentação, para que estas sigam um regime alimentar 
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equilibrado, que para além de ser benéfico para o bebé, favoreça um aumento ponderal que 

não exceda os 10-12 quilos no final da gravidez. Outra temática a abordar nos programas 

de aconselhamento de grávidas é a importância da realização de exercícios de tonificação 

do períneo durante a gravidez e depois do parto. 

Ao testarmos se o uso de pílula influencia os níveis de interesse e a resposta sexual 

feminina depois do parto, não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas 

variáveis em causa. Apesar dos mecanismos pelos quais a pílula interfere na sexualidade 

feminina não estarem claramente definidos, os dados obtidos divergem dos estudos que 

revelam influência da contracepção hormonal na sexualidade feminina, conjuntamente com 

os efeitos desta no humor (2) e dos que lhe atribuem efeito negativo sobre o desejo sexual. 

(52) Não foram encontrados estudos sobre a influência da pílula anticoncepcional na 

sexualidade feminina depois do parto. Salienta-se no entanto, na nossa amostra a utilização 

de pílulas monofásicas, de baixa dosagem (48,8%), seguida da pílula de aleitamento 

(30,9%), o que pode explicar os resultados obtidos. 

Ao testarmos se as mães que amamentam os filhos têm níveis de interesse e de 

resposta sexual feminina diferentes das mães que não amamentam os filhos, não 

encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis interesse, satisfação, 

lubrificação e parceiro sexual. Encontrou-se uma diferença significativa para p ≤ 0.05 na 

variável orgasmo: Sendo que as mulheres que amamentam têm uma média de 19,11 e 

desvio padrão 5,27 versus 20,70 e desvio padrão de 5,43 das mulheres que não 

amamentam. Isto significa que as mulheres que amamentam obtêm menos prazer no 

orgasmo, relatam menor frequência do mesmo e necessidade de mais estimulação adicional 

para o atingir, do que as mulheres que não amamentam. 

Estes resultados tendem para os estudos empíricos que sugerem que o período de 

amamentação se associa a uma redução do desejo sexual e da frequência de actividade 

sexual coital e que as mulheres que amamentam possam levar mais tempo a chegar aos 

níveis de prazer e interesse sexual que apresentavam anteriormente. (48, 63, 65, 69, 70) Podemos 

identificar justificações de três diferentes ordens: a primeira é biológica. Em mulheres 

lactantes, os elevados níveis de prolactina mantidos pela amamentação do bebé suprimem 

a produção de estrogénios, que por seu turno conduzem a uma lubrificação vaginal 

diminuída enquanto resposta à estimulação sexual. (51) A segunda explicação possível 

envolve factores psicológicos: as mulheres que amamentam vêm satisfeitas as suas 

necessidades eróticas ou têm menos necessidade de intimidade visto contarem com a 

experiência de contacto/toque que o aleitamento materno privilegia. (51) Uma terceira 
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possibilidade relaciona-se com o desgaste que a amamentação ao seio pode implicar para a 

mulher, deixando-a menos disponível física e psicologicamente para a intimidade com o 

companheiro. (48, 51) Os resultados do nosso estudo aproximam-se dos obtidos num estudo 

com primíparas, no qual, estas mulheres percepcionaram a amamentação com um impacto 

ligeiramente negativo nos aspectos fisiológicos da sexualidade, sem que ocorra grande 

interferência no seu relacionamento sexual com o parceiro. (50) 

A análise de variância Anova revela que o interesse e a resposta sexual da mulher 

após o parto não são influenciados pelo facto do bebé dormir no quarto do casal. Do 

mesmo modo ao testarmos se as mães que se preocupam com o facto de poderem acordar 

o bebé ao fazer amor têm níveis de interesse e de resposta sexual feminina diferentes das 

mães que não se preocupam com isso, não encontrámos diferenças estatisticamente 

significativas nas variáveis interesse, satisfação parceiro sexual e orgasmo. Encontrámos 

uma diferença significativa na variável lubrificação. Sendo que as mulheres que 

responderam nunca se preocuparem que possam acordar o bebé ao fazer amor, apresentam 

uma média de 16,11 e desvio padrão 3,93 contra uma média de 13,37 e desvio padrão de 

4,54 nas mulheres que responderam que se preocupam sempre. Ou seja, as mulheres que 

nunca se preocupam que possam acordar o bebé ao fazer amor, apresentam melhor 

lubrificação vaginal. Aliás, nas restantes variáveis o padrão encontrado é sempre o mesmo: 

as mulheres que responderam que nunca se preocupam têm valores médios superiores aos 

das mulheres para as quais isso é uma preocupação constante. Estes resultados convergem 

com o facto, da presença do bebé ser considerada como factor de influência a actividade 

sexual após o parto, na medida em os pais ao ouvirem os sons que o bebé faz, podem 

pensar igualmente que este ouve o que eles fazem. Por outro lado atribui-se à interrupção 

da relação, seja em que fase for, por ouvir a criança chorar ou movimentar-se, como fonte 

de insatisfação e frustração. (50) 

 

CONCLUSÕES 

 

No que diz respeito aos principais resultados encontrados temos a referir que os 

valores obtidos pela MFSQ, (McCoy Female Sexuality Questionary), na globalidade da 

amostra, se conotam com um nível positivo de integração da função sexual feminina, ou 

seja, as participantes neste estudo, nos primeiros quinze meses após o parto, obtiveram 

níveis de interesse e resposta sexual elevados, completos e bem integrados. Outro resultado 

que ressalta neste estudo foi o facto de não existirem diferenças significativas nos níveis de 
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interesse e de resposta sexual ao longo dos 15 meses após o parto. Em termos globais 

podemos afirmar relativamente às hipóteses formuladas, que o interesse e a resposta sexual 

feminina depois do parto, em todas as dimensões, parece ser influenciada tanto pela 

percepção que a mulher tem do parceiro sexual, como por aspectos de natureza 

psicológica, relacionados com a percepção que a mulher têm das alterações que a gravidez 

e o parto provocam no corpo. Estes resultados encontram suporte no modelo cíclico da 

resposta sexual feminina, de Rosemary Basson, que enfatiza a componente emocional no 

desejo sexual feminino, e que reflecte os papéis chave da intimidade emocional nos 

estímulos sexuais e reconhece também a auto imagem sexual baixa, como um dos factores 

relevantes que podem prejudicar a excitação proveniente da estimulação sexual.  

Testámos que as mães que amamentam os filhos têm níveis de interesse e de 

resposta sexual feminina diferentes das mães que não amamentam os filhos, na variável 

orgasmo: as mulheres que amamentam obtêm menos prazer no orgasmo, relatam menor 

frequência do mesmo e necessidade de mais estimulação adicional para o atingir, do que as 

mulheres que não amamentam, e que as mães que se preocupam com o facto de poderem 

acordar o bebé ao fazer amor têm níveis de interesse e de resposta sexual feminina 

diferentes das mães que não se preocupam com isso, na variável lubrificação. Estes dados 

alicerçam a ideia de alguns autores da influência da amamentação na sexualidade feminina 

depois do parto, e que a presença do bebé pode ser factor de influência na actividade 

sexual após o parto. 

Esta investigação encontra-se limitada em função de uma série de factores. 

Interessa realçar que os resultados que acabamos de descrever devem ser interpretados com 

o cuidado a que as limitações deste estudo obrigam. De entre estas limitações destacamos o 

facto de, tratando-se de uma amostra probabilística de conveniência, não podermos 

garantir que é representativa de toda a população de mulheres no pós-parto. Além disso, 

tratando-se de um estudo não experimental e de corte transversal, as considerações feitas, 

saem fragilizadas. Uma outra lacuna prende-se desde logo com a validade dos relatos das 

inquiridas, na medida em que não foi contemplada a participação dos companheiros, 

enquanto forma de enriquecimento dos próprios resultados, por um lado, e enquanto forma 

de validação do relato das companheiras, por outro. Apercebemo-nos que existem 

elementos do relacionamento sexual que parecem constituir tabu para a própria 

investigação: a masturbação, o sexo oral e sexo anal. Acresce ainda, a necessidade de uma 

maior validação do instrumento de avaliação psicométrico aplicado na avaliação do 
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interesse e da resposta sexual feminina (MFSQ), na medida em que este foi utilizado pela 

primeira vez em Portugal. 

Neste estudo foram excluídos os estados depressivos, precisamente para se detectar 

alterações primárias da sexualidade feminina decorrentes do pós parto. Isto remete-nos 

para a possibilidade dos estados depressivos poderem estar relacionados com os dados da 

clínica que não forma confirmados pelo nosso estudo. Por outro lado, se a mulher se 

centrou no seu papel de mãe, ao existirem alterações na sua sexualidade, estas não foram 

valorizadas pela mesma, o que seria interessante de explorar num estudo qualitativo. 

Os resultados obtidos realçam a importância desta temática, no desenvolvimento de 

níveis mais elevados de literacia em saúde, na escolha de melhores estratégias para a 

divulgação de informação, e no desenvolvimento de mais investigação de relevância 

social, que permita a melhoria da qualidade de vida das mulheres e parceiros. 

A sexualidade durante o período de transição para a parentalidade é uma área 

vulnerável. No pós-parto, muitos casais têm dificuldades sexuais, que por vezes persistem 

durante um largo período de tempo. No domínio da investigação e com vista ao 

aprofundamento dos resultados encontrados, mais investigação é imperativa, 

nomeadamente no que se refere à adaptação psicossexual do casal nesta fase.  

Certamente a existência de novos tópicos, podem produzir resultados 

esclarecedores nomeadamente em relação a ternura/carícias entre o casal, atitudes, 

iniciativa sexual, motivações que conduzem ao coito, satisfação marital, relacionamento 

extraconjugal. Dada a grande proximidade das enfermeiras especialistas de saúde materna 

e obstetrícia com as mulheres e casais, entendemos importante uma maior valorização e 

envolvimento destas profissionais, em estudos na área da saúde sexual durante a gravidez e 

no período de pós parto, com amostras maiores, representativas, e de corte longitudinal, 

combinados com estudos mais pequenos e portanto menos representativos, que incidam 

nas questões tabu. 

A realização deste estudo, de certa forma pioneiro, constituiu um desafio. 

Abraçamos este projecto num misto de receio e de curiosidade, dada a nossa pouca 

experiência em investigação, mas avançamos sempre com vontade de aprender mais e 

explorar novos caminhos, que nos permitissem compreender melhor a sexualidade 

feminina depois do parto, bem como a complexidade dos factores que a influenciam. 

Acreditamos que trouxemos contributos para o conhecimento do problema, 

especificamente para o desenvolvimento de trabalho futuro no domínio da educação para a 

saúde e da investigação. 
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ANEXO I: Pré-teste do instrumento de colheita de dados 
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1. Idade_____ 

2. Estado Civil          Solteira                  Casada               Viúva                 União de facto  

3. Profissão________ 

4. Nível de Escolaridade_________ 

5.Tipo de Parto:    Eutócico (normal)           Forceps        Ventosa       Cesariana               

 5.1 Há quanto tempo   _________   (meses)        

6. Teve episiorrafia (pontos)?  Sim    Não   

6.1- Se SIM, teve alguma complicação?  Qual? _________ 

7. A sua gravidez foi planeada?    Sim   Não  

8. A sua gravidez foi vigiada?       Sim    Não   

9. Optou por licença de maternidade de:     120 dias       150 dias  

10. Quanto tempo de licença gozou o pai  do bebé ?__________(dias) 

11. Amamenta o seu filho?    

11.1- Sim      a) Com suplemento?     Sim   Não   
11.2- Não    
11.3- Até quando amamentou? (meses)

12. Já reiniciou a sua vida sexual?           Sim   Não  
12.1- Se SIM, Quanto tempo depois do parto? _______________(semanas) 

13. Neste momento qual o método anticoncepcional que utiliza? 
• Métodos naturais, 
Coito interrompido       Temperatura       Calendário       Muco cervical  
• Métodos de barreira, 
Preservativo          Espermicida          Dispositivo intra uterino (DIU)   
• Hormonal, 
Pílula   Qual?   _________   Adesivo contraceptivo        Anel vaginal   
Implante   Injectável  
 

14. O bebé dorme no seu quarto ?            Sim           Não  
 
15. Preocupa-se que ao fazer amor possa acordar o bebé?  
        Nunca     Raramente       Ocasionalmente        A maioria das vezes        Sempre  

 

16. Já começou a trabalhar?               Sim   Não  

16.1- Se SIM, Quanto tempo depois do parto? _______________(dias) 

17. Com quem  fica o seu bebé? 
Consigo em casa       Consigo no trabalho          Com uma ama         Numa creche       
Com a avó          Outros__________ 

 
18. Tem apoio nas actividades domésticas? 
    Sempre     A maioria das vezes       Ocasionalmente        Raramente        Nunca  
18.1-De quem? __________ 

 
19. Tem apoio nos cuidados com o seu filho? 
      Sempre     A maioria das vezes       Ocasionalmente        Raramente        Nunca  
19.1- De quem? __________ 
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20. Desde o nascimento do seu bebé… 

 

20.1- A frequência com que tem tido relações sexuais com o seu marido/ companheiro tem sido: 
           Muito inferior     Inferior     Sem alteração     Superior      Muito superior   
 
20.2- A sua força física e mental tem sido: 
           Muito inferior     Inferior     Sem alteração     Superior      Muito superior   
 
20.3- Os seus sentimentos de fadiga interferem no seu relacionamento sexual com o seu marido/companheiro: 
        Nunca     Raramente       Ocasionalmente        A maioria das vezes        Sempre  
 
20.4- Preocupa-lhe o facto de poder engravidar neste momento: 
        Nunca     Raramente       Ocasionalmente        A maioria das vezes        Sempre  
 
20.5 -As alterações que a gravidez e o parto provocaram no seu corpo, interferem no seu relacionamento 
sexual com o seu marido/companheiro: 
        Nunca     Raramente       Ocasionalmente        A maioria das vezes        Sempre  
 

 
21. Por favor responda às seguintes perguntas em termos de sua experiência nas últimas 4 SEMANAS. 

Circule um número, preencha um espaço em branco ou escreva NA, para “Não aplicável” significando que 

não teve essa actividade sexual durante aquele período de tempo. 

 
21.1- Até que ponto tem sido agradável a sua actividade sexual? 
      Nada agradável 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente agradável  

21.2 -Com que frequência teve actividade sexual?   
Nenhuma frequência 1 2 3 4 5 6 7     Muita frequência 

 
21.3 -Com que frequência teve fantasias sexuais e/ou pensamentos relacionados com sexo? 
                   Nunca  1 2 3 4 5 6 7 Mais de 10 vezes por dia 

 
21.4- Até que ponto se tem sentido excitada durante a actividade sexual? 
        Nada excitada 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente excitada 

 
21.5- Como classifica o seu nível de interesse sexual ?  
Extremamente baixo  1 2 3 4 5 6 7 Extremamente elevado 

 
21.6- Como classifica a sua lubrificação vaginal?  
                Ausente   1 2 3 4 5 6 7 Excessiva 

 
21.7- Sente o seu grau de satisfação diminuir devido ao desinteresse manifestado pelo seu parceiro ? 
                 Sempre  1 2 3 4 5 6 7 Nunca 

 
21.8- Está satisfeita com o seu parceiro como amante?  
         Nada satisfeita 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente satisfeita 

 
21.9- Está satisfeita com o seu parceiro como amigo? 
         Nada satisfeita 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente satisfeita   

21.10- Considera-se sexualmente atraente de uma maneira geral? 
         Nada atraente 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente atraente  

21.11- Considera-se sexualmente atraente para o seu parceiro? 
          Nada atraente 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente atraente 
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  21.12- Quantas vezes teve relações sexuais nas últimas 4 semanas?          (vezes / semana) 
 
  21.13- Classifique o grau de prazer obtido? 
       Nenhum prazer 1 2 3 4 5 6 7 Muito prazer 

   
  21.14 - Com que frequência teve orgasmo (com relação sexual)? 
        Nunca  1 2 3 4 5 6 7 Sempre  

  21.15 - Classifique o grau de prazer obtido com o orgasmo? 
       Algo agradável 1 2 3 4 5 6 7 Muito agradável 

 
  21.16- Necessitou de estimulação adicional para atingir orgasmo? 
        Nunca  1 2 3 4 5 6 7 Sempre  

  21.17- Considera que a sua lubrificação vaginal foi insuficiente? 
     Sempre   1 2 3 4 5 6 7 Nunca 

 
  21.18 -Teve relações sexuais dolorosas?  
     Sempre   1 2 3 4 5 6 7 Nunca 

 
  21.19 -O seu parceiro teve problemas de erecção? 
     Sempre   1 2 3 4 5 6 7 Nunca  

  21.20- Quantas vezes teve actividade sexual com o seu parceiro nas últimas 4 semanas, sem relação sexual  

   (carícias mútuas)?            (vezes / semana) 

  21.21- Classifique o grau de prazer obtido? 
       Nenhum prazer 1 2 3 4 5 6 7 Muito prazer 

   
  21.22- Com que frequência teve orgasmo sem relação sexual, com carícias? 
        Nunca  1 2 3 4 5 6 7 Sempre  

 
  21.23 -Classifique o grau de prazer obtido com o orgasmo, com carícias? 
       Algo agradável 1 2 3 4 5 6 7 Muito agradável 

  21.24- Quantas vezes teve actividade sexual sem parceiro nas últimas 4 semanas, (masturbação)?   

                                            (vezes / semana) 

  21.25 -Classifique o grau de prazer obtido? 
       Nenhum prazer 1 2 3 4 5 6 7 Muito prazer 

   
  21.26- Com que frequência teve orgasmo com masturbação? 
        Nunca  1 2 3 4 5 6 7 Sempre  

 
  21.27- Classifique o grau de prazer obtido com o orgasmo, com carícias? 
       Algo agradável 1 2 3 4 5 6 7 Muito agradável 

  21.28- Quantas vezes teve sexo anal nas últimas 4 semanas?             (vezes / semana) 

  21.29- Classifique o grau de prazer obtido? 
       Nenhum prazer 1 2 3 4 5 6 7 Muito prazer 

   
  21.30- Com que frequência teve orgasmo, com o sexo anal? 
        Nunca  1 2 3 4 5 6 7 Sempre  

 
  21.31- Classifique o grau de prazer obtido com o orgasmo, com o sexo anal? 
       Algo agradável 1 2 3 4 5 6 7 Muito agradável 
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ANEXO II: Instrumento de colheita de dados: Questionário. 
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Faculdade de Medicina de Lisboa 
 

 

 

MESTRADO EM SEXUALIDADE HUMANA 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 
2006 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente questionário insere-se numa investigação de 
mestrado, realizada por Maria da Graça Cerqueira Alves, Enfermeira 
na Maternidade do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha, sob 
orientação do Prof. Doutor Rui Manuel Xavier Vieira, e que tem como 
objectivo, avaliar factores relacionados com a alteração da sexualidade 
feminina no primeiro ano após o parto. 

Neste sentido pede-se a sua valiosa colaboração, no 
preenchimento deste questionário e salienta-se a importância da sua 
resposta a todas as questões, sob pena do seu questionário não ser 
válido, para este estudo.  

Os dados recolhidos serão tratados confidencialmente e por 
favor, não escreva o seu nome no questionário. 

Desde já agradece-se a sua colaboração. 
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1. Idade_____ 

2. Estado Civil          Solteira                  Casada               Viúva                  União de facto  

    Divorciada/Separada   

3. Profissão________                  Trabalha por conta própria:     Sim    Não   

4. Nível de Escolaridade_________ 

5. Tipo de Parto:    Eutócico (normal)           Forceps        Ventosa       Cesariana               

 5.1 Há quanto tempo   _________   (meses)        

6. Teve episiorrafia (pontos)?  Sim    Não   

6.1- Teve alguma complicação?  Sim    Não   

       Qual? _________ 

7. A sua gravidez foi planeada?    Sim   Não  

8. A sua gravidez foi vigiada?       Sim    Não   

9. Optou por licença de maternidade de:     Não teve      120 dias       150 dias  

10. Quanto tempo de licença gozou o pai  do bebé ?__________(dias) 

11. Amamenta o seu filho?     Sim   Não   

11.1 Até quando amamentou? __________(meses) 

11.2- Alimenta o seu filho com leite adaptado (Biberon)? Sim   Não   

 

12. Já reiniciou a sua vida sexual?           Sim   Não  

12.1- Se SIM, Quanto tempo depois do parto? _______________(semanas) 

13. Neste momento qual o método anticoncepcional que utiliza? 

• Métodos naturais, 

Coito interrompido       Temperatura       Calendário       Muco cervical  

• Métodos de barreira, 

Preservativo          Espermicida          Dispositivo intra uterino (DIU)   

• Hormonal, 

Pílula   Qual?   _________   Adesivo contraceptivo        Anel vaginal   

Implante   Injectável  

 

14. O bebé dorme no quarto do casal ?            Sim           Não  

 

15. Preocupa-se que ao fazer amor possa acordar o bebé?  

        Nunca     Raramente       Ocasionalmente        A maioria das vezes        Sempre  
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20. Desde o nascimento do seu bebé… 

 

20.1- A frequência com que tem tido relações sexuais com o seu marido/ companheiro tem sido: 

           Muito inferior     Inferior     Sem alteração     Superior      Muito superior   

 

20.2- A sua força física e mental tem sido: 

           Muito inferior     Inferior     Sem alteração     Superior      Muito superior   

 

20.3- Os seus sentimentos de fadiga interferem no seu relacionamento sexual com o seu marido/companheiro: 

        Nunca     Raramente       Ocasionalmente        A maioria das vezes        Sempre  

 

20.4- Preocupa-lhe o facto de poder engravidar neste momento: 

        Nunca     Raramente       Ocasionalmente        A maioria das vezes        Sempre  

 

20.5 -As alterações que a gravidez e o parto provocaram no seu corpo, interferem no seu relacionamento 

sexual com o seu marido/companheiro: 

        Nunca     Raramente       Ocasionalmente        A maioria das vezes        Sempre  

 

 

16. Já começou a trabalhar?               Sim   Não  

16.1- Se SIM, Quanto tempo depois do parto? _______________(dias) 

17. Com quem  fica o seu bebé? 

Consigo em casa       Consigo no trabalho          Com uma ama         Numa creche       

Com a avó          Outros__________ 

 

18. Tem apoio nas actividades domésticas? 

    Sempre     A maioria das vezes       Ocasionalmente        Raramente        Nunca  

18.1-De quem? __________ 

 

19. Tem apoio nos cuidados com o seu filho? 

      Sempre     A maioria das vezes       Ocasionalmente        Raramente        Nunca  

19.1- De quem? __________ 
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21. Por favor responda às seguintes perguntas em termos de sua experiência nas últimas 4 SEMANAS. 

Circule um número, preencha um espaço em branco ou circule NA, para “Não aplicável” significando que não 

teve essa actividade sexual durante aquele período de tempo. 

 
21.1- Até que ponto tem sido agradável a sua actividade sexual? 
      Nada agradável 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente agradável                                         NA    

21.2 -Com que frequência teve actividade sexual?   
Nenhuma frequência     1 2 3 4 5 6 7     Muita frequência 

 
21.3 -Com que frequência teve fantasias sexuais e/ou pensamentos relacionados com sexo? 
                   Nunca  1 2 3 4 5 6 7 Mais de 10 vezes por dia 

 
21.4- Até que ponto se tem sentido excitada durante a actividade sexual? 
  1 2 3 4 5 6 7 Extremamente excitada                                         NA 

 
21.5- Como classifica o seu nível de interesse sexual ?  
Extremamente baixo  1 2 3 4 5 6 7 Extremamente elevado 

 
21.6- Como classifica a sua lubrificação vaginal?  
                Ausente  1 2 3 4 5 6 7 Excessiva                                                               NA 

 
21.7- Sente o seu grau de satisfação diminuir devido ao desinteresse manifestado pelo seu parceiro ? 
                 Sempre 1 2 3 4 5 6 7 Nunca 

 
21.8- Está satisfeita com o seu parceiro como amante?  
         Nada satisfeita 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente satisfeita                                        NA 

 
21.9- Está satisfeita com o seu parceiro como amigo? 
         Nada satisfeita 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente satisfeita                                         NA   

21.10- Considera-se sexualmente atraente de uma maneira geral? 
         Nada atraente 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente atraente                                           NA  

21.11- Considera-se sexualmente atraente para o seu parceiro? 
          Nada atraente 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente atraente      NA 

  21.12- Quantas vezes teve relações sexuais nas últimas 4 semanas?          (vezes / semana) 
 
  21.13- Classifique o grau de prazer obtido? 
       Nenhum prazer 1 2 3 4 5 6 7 Muito prazer 

   
  21.14 - Com que frequência teve orgasmo (com relação sexual)? 
        Nunca  1 2 3 4 5 6 7 Sempre  

  21.15 - Classifique o grau de prazer obtido com o orgasmo?                                NA 
       Algo agradável 1 2 3 4 5 6 7 Muito agradável 

 
  21.16- Necessitou de estimulação adicional para atingir orgasmo? 
        Nunca  1 2 3 4 5 6 7 Sempre                                                                    NA  

  21.17- Considera que a sua lubrificação vaginal foi insuficiente? 
     Sempre   1 2 3 4 5 6 7 Nunca 

 
  21.18 -Teve relações sexuais dolorosas?  
     Sempre   1 2 3 4 5 6 7 Nunca 

 
  21.19 -O seu parceiro teve problemas de erecção? 
     Sempre   1 2 3 4 5 6 7 Nunca                                                                      NA       
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ANEXO III: Itens do McCoy Female Sexuality Questionary e suas designações 
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Itens do McCoy Female Sexuality Questionary e suas designações 

 

 
 

Itens 

 

Designações 
 

1  Até que ponto tem sido agradável a sua actividade sexual. 

2 Frequência da actividade sexual. 

3 Frequência de fantasias sexuais e/ou pensamentos relacionados com sexo. 

4 Até que ponto se tem sentido excitada durante a actividade sexual. 

5 Como classifica o nível de interesse sexual. 

6 Como classifica a lubrificação vaginal. 

7 Se sente o grau de satisfação diminuir devido a desinteresse do parceiro. 

8 Satisfação com parceiro como amante. 

9 Satisfação com o seu parceiro como amigo. 

10 Se se considera sexualmente atraente de uma maneira geral. 
 

11 Se se considera sexualmente atraente para o seu parceiro. 
 

12 Quantas vezes teve relações sexuais nas últimas 4 semanas. 
 

13 Classificação do grau de prazer obtido nas relações sexuais. 
 

14 Com que frequência teve orgasmo (com relação sexual). 
 

15 Classificação do grau de prazer obtido com o orgasmo. 
 

16 Se necessitou de estimulação adicional para atingir orgasmo. 
 

17 Se considera que a sua lubrificação vaginal foi insuficiente. 
 

18 Se teve relações sexuais dolorosas. 
 

19 Se o parceiro teve problemas de erecção. 
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ANEXO IV: Estatísticas de consistência interna referentes às características psicométricas da 

MFSQ 
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INTERESSE SEXUAL 
 
 
 

Estatísticas de Fidelidade do Interesse sexual 
 

 

α Cronbach N de Itens 
0.846 6 

 
 
 
 

Estatísticas totais dos itens do Interesse sexual 
 
 

Itens 
da 

escala 

Média da 
escala quando 

o item é 
excluído 

Variância da 
escala 

quando o item 
é excluído 

Correlação 
de cada item 
com a escala 

total 

α  
Cronbach 

quando o Item 
é excluído 

esc1 21.45 36.587 0.693 0.807 
esc3 23.70 41.633 0.454 0.852 
esc4 21.74 35.804 0.720 0.802 
esc5 22.25 36.605 0.695 0.807 
esc10 21.82 39.265 0.586 0.828 
esc11 21.62 38.327 0.616 0.823 

 
 
 
 

Estatísticas da subescala: Interesse sexual 
 
 

 

Media Variância Desvio padrão N of Itens 
26.51 53.137 7.289 6 
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SATISFAÇÃO 

 
Estatísticas de Fidelidade Da Satisfação 

 
    
 
 
 
 

 
 
 

Estatísticas totais dos itens da Satisfação 
 
 

Itens 
da 

escala 

Média da 
escala quando 

o item é 
excluído 

Variância da 
escala 

quando o item 
é excluído 

Correlação 
de cada item 
com a escala 

total 

α  
Cronbach 

quando o Item 
é excluído 

esc2 8.56 4.745 0.430 0.182 
esc7 6.53 5.186 0.201 0.636 
esc12 9.56 6.467 0.363 0.361 

 
  
 
 
 

Estatísticas da subescala: Satisfação 
 
 
 

Media Variância Desvio padrão N of Itens 
12.33 9.823 3.134 3 

 

α Cronbach N de Itens 
0.496 3
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LUBRIFICAÇÃO VAGINAL 

 
Estatísticas de Fidelidade da Lubrificação vaginal 

 

α Cronbach N de Itens 
0.664 3 

 
 
 
 

 
Estatísticas totais dos itens da Lubrificação vaginal 

 
Itens 
da 

escala 

Média da 
escala quando 

o item é 
excluído 

Variância da 
escala 

quando o item 
é excluído 

Correlação 
de cada item 
com a escala 

total 

α  
Cronbach 

quando o Item 
é excluído 

esc6 10.15 9.401 0.540 0.496 
esc17 9.77 8.137 0.503 0.531 
esc18 9.11 9.510 0.397 0.672 

 
 
 
 
 

Estatísticas da subescala: Lubrificação vaginal 
 

Media Variância Desvio padrão N of Itens 
14.51 17.365 4.167 3 
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ORGASMO 

 

 
Estatísticas de Fidelidade do Orgasmo 

 
 

α Cronbach N de Itens 
0.646 4

 
 
 
 
 

Estatísticas dos itens do Orgasmo 
 

 

  Media Desvio padrão N 
esc13 5.18 1.618 202
esc14 4.94 2.040 202
esc15 5.45 1.796 202
esc16 3.49 2.323 202

 
 
 
 
 
 

Estatísticas totais dos itens do Orgasmo 
 
 

Itens 
da 

escala 

Média da 
escala quando 

o item é 
excluído 

Variância da 
escala 

quando o item 
é excluído 

Correlação 
de cada item 
com a escala 

total 

α  
Cronbach 

quando o Item 
é excluído 

esc13 13.88 18.497 .628 .464 
esc14 14.12 15.293 .652 .398 
esc15 13.61 17.135 .639 .434 
esc16 15.57 24.187 .012 .880 

 
 
 
 
 

Estatísticas da subescala: Orgasmo 
 

 

Media Variância Desvio padrão N of Itens 
19.06 29.857 5.464 4 
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PARCEIRO SEXUAL 

 

 
Estatísticas de Fidelidade do Parceiro sexual 

 
 

α Cronbach N de Itens 
0.643 3

 
 
 
 

Estatísticas totais dos itens do Parceiro sexual 
 
 

Itens 
da 

escala 

Média da 
escala quando 

o item é 
excluído 

Variância da 
escala 

quando o item 
é excluído 

Correlação 
de cada item 
com a escala 

total 

α  
Cronbach 

quando o Item 
é excluído 

esc8 12.88 2.865 0.623 0.272 
esc9 12.88 2.822 0.547 0.405 
esc19 12.30 5.476 0.252 0.761 

 
 
 
 

 
Estatísticas da subescala: Parceiro sexual 

  
 

Media Variância Desvio padrão N of Itens 
19.03 7.104 2.665 3 
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ESCALA GLOBAL 

 
 

 
Estatísticas de Fidelidade da Escala global 

 
 

α Cronbach N de Itens 
0.897 19

 
 
 
 

Estatísticas totais dos itens da Escala Global 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estatísticas da Escala Global 
 

Media Variância Desvio padrão N of Itens 
92.47 342.638 18.510 19 

 

Itens 
da 

escala 

Média da 
escala quando 

o item é 
excluído 

Variância da 
escala 

quando o item 
é excluído 

Correlação 
de cada item 
com a escala 

total 

α  
Cronbach 

quando o Item 
é excluído 

esc1 87.40 295.882 0.776 0.885 
esc2 88.70 305.971 0.654 0.889 
esc3 89.65 318.417 0.393 0.896 
esc4 87.69 296.453 0.748 0.885 
esc5 88.20 301.801 0.667 0.888 
esc6 88.10 308.726 0.551 0.892 
esc7 86.67 314.959 0.398 0.896 
esc8 86.31 317.071 0.535 0.893 
esc9 86.32 318.715 0.461 0.894 
esc10 87.77 308.398 0.581 0.891 
esc11 87.57 303.610 0.652 0.889 
esc12 89.70 322.530 0.465 0.894 
esc13 87.28 297.746 0.757 0.885 
esc14 87.53 288.788 0.717 0.886 
esc15 87.01 297.885 0.670 0.888 
esc16 87.96 325.665 0.318 0.898 
esc17 87.72 302.968 0.537 0.892 
esc18 87.06 316.394 0.350 0.898 
esc19 85.74 334.254 0.258 0.898 
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ANEXO V: User – agreement para utilização do instrumento de avaliação psicométrico, 

McCoy Female Sexuality Questionary (MFSQ). 
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Dear Ms Da Graça Cerqueira Alves, 
I am pleased to confirm that we duly received your fax last Tuesday. Thank you for contacting us.  
Please note that the access to the McCoy Female Sexuality Questionnaire (MFSQ) is free of charge 
for non-academic research like yours. 
I am sorry to inform you that the Portuguese for Portugal translation of the MFSQ does not exist yet. 
Thus, I am pleased to send you attached the original US English MSFQ questionnaire, version 2.0. 
Indeed the author slightly modified the original questionnaire last August. 
  
I hope this helps. 
  
I wish you a Merry Christmas. 
  
Yours sincerely, 
  
Lucile 
  
  

Lucile Lapalus 
Project Assistant 
Mapi Research Trust 
Information Resources Centre 
27 rue de la Villette 
69003 Lyon - France 
Tel: +33 (0) 4 72 13 65 75 - Fax: +33 (0) 4 72 13 66 82 
E-mail: llapalus@mapi.fr 
Visit our Website: <http://www.mapi-trust.org/> 

*********************************** 
Please note that the Mapi Research Institute & Mapi Research Trust  will be closed during the 
Christmas period, from Monday 26 December 2005 to Sunday 1 January 2006. Thank you 
for your comprehension 
***************************************** 
Please visit our new website www.proqolid.org, the Quality of Life Instruments Database available on 
the Internet! 
************************************************** 

Legal notice: Unless expressly stated otherwise, this message is confidential and may contain 
privileged information. It is intended for the addressee(s) only, or the person responsible for the 
delivery of the message to such a person(s) only. If you are not an addressee, do not disclose or copy 
the content of this e-mail or take (or not take) any action in reliance on it. If you are not an addressee, 
please inform the sender immediately. 

"Copyright in this e-mail and any document created by us will be and remain vested in us and will not 
be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses 
of the contents of this e-mail or such documents."  
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ANEXO VI: Pedidos e autorizações dos Directores dos Centros de Saúde para a colheita de 

dados  
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Exmo.(a). Sr(a). Director(a) do  

Centro de Saúde de Bombarral 

 

 

 

 

Maria da Graça Cerqueira Alves, Enfermeira Graduada a exercer funções no Serviço de 

Obstetrícia do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha, pretendendo realizar um projecto de 

tese na área da Sexualidade Feminina depois do Parto, destinado à elaboração de uma 

dissertação original no âmbito do Curso de Mestrado em Sexualidade Humana (1ª edição), da 

Faculdade de Medicina de Lisboa, sob Orientação do Prof. Doutor Rui Miguel Xavier Vieira, 

vem deste modo solicitar a vossa excelência que se digne autorizá-la a efectuar a respectiva 

colheita de dados na vossa instituição, através da aplicação de um questionário a utentes que 

se encontrem até ao décimo quinto mês após o parto. Dado que a anuência de vossa 

excelência ao pedido é imprescindível para a efectivação deste tema, desde já agradecemos a 

prestimosa colaboração que solicitamos. 

 

Junto enviamos uma cópia do questionário utilizado como instrumento de colheita de dados. 

 

Agradecemos desde já, toda a atenção e colaboração dispensada. 

     

Atenciosamente, com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

 

Caldas da Rainha, 25 de Agosto de 2006 
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Exmo.(a). Sr(a). Director(a) do  

Centro de Saúde de Óbidos 

 

 

 

 

Maria da Graça Cerqueira Alves, Enfermeira Graduada a exercer funções no Serviço de 

Obstetrícia do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha, pretendendo realizar um projecto de 

tese na área da Sexualidade Feminina depois do Parto, destinado à elaboração de uma 

dissertação original no âmbito do Curso de Mestrado em Sexualidade Humana (1ª edição), da 

Faculdade de Medicina de Lisboa, sob Orientação do Prof. Doutor Rui Miguel Xavier Vieira, 

vem deste modo solicitar a vossa excelência que se digne autorizá-la a efectuar a respectiva 

colheita de dados na vossa instituição, através da aplicação de um questionário a utentes que 

se encontrem até ao décimo quinto mês após o parto. Dado que a anuência de vossa 

excelência ao pedido é imprescindível para a efectivação deste tema, desde já agradecemos a 

prestimosa colaboração que solicitamos. 

 

Junto enviamos uma cópia do questionário utilizado como instrumento de colheita de dados. 

 

Agradecemos desde já, toda a atenção e colaboração dispensada. 

     

Atenciosamente, com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

 

Caldas da Rainha, 2 de Agosto de 2006 
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Exmo.(a). Sr(a). Director(a) do  

Centro de Saúde de Peniche 

 

 

 

 

Maria da Graça Cerqueira Alves, Enfermeira Graduada a exercer funções no Serviço de 

Obstetrícia do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha, pretendendo realizar um projecto de 

tese na área da Sexualidade Feminina depois do Parto, destinado à elaboração de uma 

dissertação original no âmbito do Curso de Mestrado em Sexualidade Humana (1ª edição), da 

Faculdade de Medicina de Lisboa, sob Orientação do Prof. Doutor Rui Miguel Xavier Vieira, 

vem deste modo solicitar a vossa excelência que se digne autorizá-la a efectuar a respectiva 

colheita de dados na vossa instituição, através da aplicação de um questionário a utentes que 

se encontrem até ao décimo quinto mês após o parto. Dado que a anuência de vossa 

excelência ao pedido é imprescindível para a efectivação deste tema, desde já agradecemos a 

prestimosa colaboração que solicitamos. 

 

Junto enviamos uma cópia do questionário utilizado como instrumento de colheita de dados. 

 

Agradecemos desde já, toda a atenção e colaboração dispensada. 

     

Atenciosamente, com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

 

Caldas da Rainha, 29 de Junho de 2006 

 

 

 



 133 
 

 
 

 

 

 

 



 134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: Análise de variância ANOVA a 1 factor, das dimensões da MFSQ e testes Post 

Hoc, das variáveis em estudo 
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Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável:  

Tempo decorrido após o parto. 

Oneway  

ANOVA  
interest  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 90.995 4 22.749 .423 .792 

Within Groups 10589.460 197 53.754   

Total 10680.455 201    

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: interest  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tempo de parto (J) tempo de parto Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Lower Bound Upper Bound 

4-6 meses após o parto 1.548 1.585 .866 -2.82 5.91

7-9 meses após o parto 1.271 1.484 .912 -2.81 5.36

10-12 meses após o parto 1.123 1.585 .954 -3.24 5.49

1-3 meses após o parto 

13-15 meses após o parto -.194 1.846 1.000 -5.28 4.89

1-3 meses após o parto -1.548 1.585 .866 -5.91 2.82

7-9 meses após o parto -.277 1.542 1.000 -4.52 3.97

10-12 meses após o parto -.425 1.639 .999 -4.94 4.09

4-6 meses após o parto 

13-15 meses após o parto -1.742 1.893 .889 -6.95 3.47

1-3 meses após o parto -1.271 1.484 .912 -5.36 2.81

4-6 meses após o parto .277 1.542 1.000 -3.97 4.52

10-12 meses após o parto -.148 1.542 1.000 -4.39 4.10

7-9 meses após o parto 

13-15 meses após o parto -1.465 1.809 .927 -6.45 3.52

1-3 meses após o parto -1.123 1.585 .954 -5.49 3.24

4-6 meses após o parto .425 1.639 .999 -4.09 4.94

7-9 meses após o parto .148 1.542 1.000 -4.10 4.39
10-12 meses após o parto 

13-15 meses após o parto -1.317 1.893 .957 -6.53 3.90

1-3 meses após o parto .194 1.846 1.000 -4.89 5.28

4-6 meses após o parto 1.742 1.893 .889 -3.47 6.95

7-9 meses após o parto 1.465 1.809 .927 -3.52 6.45

13-15 meses após o parto 

10-12 meses após o parto 1.317 1.893 .957 -3.90 6.53
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Homogeneous Subsets  

interest  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tempo de parto N 

1 

4-6 meses após o parto 40 25.80

7-9 meses após o parto 52 26.08

10-12 meses após o parto 40 26.23

1-3 meses após o parto 46 27.35

13-15 meses após o parto 24 27.54

Sig.  .841

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 37.697. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

 

Oneway  

ANOVA  
satisfação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 50.583 4 12.646 1.295 .273 

Within Groups 1923.853 197 9.766   

Total 1974.436 201    
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Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: satisfação  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tempo de parto (J) tempo de parto Mean Difference (I-

J) 
Std. 

Error Sig. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

4-6 meses após o 
parto 1.299 .676 .309 -.56 3.16

7-9 meses após o 
parto .328 .633 .985 -1.41 2.07

10-12 meses após o 
parto .149 .676 .999 -1.71 2.01

1-3 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto -.201 .787 .999 -2.37 1.97

1-3 meses após o 
parto -1.299 .676 .309 -3.16 .56

7-9 meses após o 
parto -.971 .657 .578 -2.78 .84

10-12 meses após o 
parto -1.150 .699 .470 -3.07 .77

4-6 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto -1.500 .807 .343 -3.72 .72

1-3 meses após o 
parto -.328 .633 .985 -2.07 1.41

4-6 meses após o 
parto .971 .657 .578 -.84 2.78

10-12 meses após o 
parto -.179 .657 .999 -1.99 1.63

7-9 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto -.529 .771 .959 -2.65 1.59

1-3 meses após o 
parto -.149 .676 .999 -2.01 1.71

4-6 meses após o 
parto 1.150 .699 .470 -.77 3.07

7-9 meses após o 
parto .179 .657 .999 -1.63 1.99

10-12 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto -.350 .807 .993 -2.57 1.87

1-3 meses após o 
parto .201 .787 .999 -1.97 2.37

4-6 meses após o 
parto 1.500 .807 .343 -.72 3.72

7-9 meses após o 
parto .529 .771 .959 -1.59 2.65

13-15 meses após o 
parto 

10-12 meses após o 
parto .350 .807 .993 -1.87 2.57
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Homogeneous Subsets  

satisfação  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tempo de parto N 

1 

4-6 meses após o parto 40 11.38

7-9 meses após o parto 52 12.35

10-12 meses após o parto 40 12.53

1-3 meses após o parto 46 12.67

13-15 meses após o parto 24 12.88

Sig.  .231

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 37.697. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

 

Oneway  

ANOVA  
lubrificação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16.132 4 4.033 .229 .922 

Within Groups 3474.324 197 17.636   

Total 3490.455 201    
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Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: lubrificação  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tempo de parto (J) tempo de parto Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

4-6 meses após o 
parto .677 .908 .945 -1.82 3.18

7-9 meses após o 
parto .133 .850 1.000 -2.21 2.47

10-12 meses após o 
parto -.123 .908 1.000 -2.62 2.38

1-3 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto -.056 1.057 1.000 -2.97 2.86

1-3 meses após o 
parto -.677 .908 .945 -3.18 1.82

7-9 meses após o 
parto -.544 .883 .972 -2.98 1.89

10-12 meses após o 
parto -.800 .939 .914 -3.39 1.79

4-6 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto -.733 1.084 .961 -3.72 2.25

1-3 meses após o 
parto -.133 .850 1.000 -2.47 2.21

4-6 meses após o 
parto .544 .883 .972 -1.89 2.98

10-12 meses após o 
parto -.256 .883 .998 -2.69 2.18

7-9 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto -.189 1.036 1.000 -3.04 2.66

1-3 meses após o 
parto .123 .908 1.000 -2.38 2.62

4-6 meses após o 
parto .800 .939 .914 -1.79 3.39

7-9 meses após o 
parto .256 .883 .998 -2.18 2.69

10-12 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto .067 1.084 1.000 -2.92 3.05

1-3 meses após o 
parto .056 1.057 1.000 -2.86 2.97

4-6 meses após o 
parto .733 1.084 .961 -2.25 3.72

7-9 meses após o 
parto .189 1.036 1.000 -2.66 3.04

13-15 meses após o 
parto 

10-12 meses após o 
parto -.067 1.084 1.000 -3.05 2.92
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Homogeneous Subsets  

lubrificação  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tempo de parto N 

1 

4-6 meses após o parto 40 13.98

7-9 meses após o parto 52 14.52

1-3 meses após o parto 46 14.65

13-15 meses após o parto 24 14.71

10-12 meses após o parto 40 14.78

Sig.  .922

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 37.697. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

 

Oneway  

ANOVA  
Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13.468 4 3.367 .469 .758 

Within Groups 1414.354 197 7.179   

Total 1427.822 201    
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Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Parceiro_sx  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tempo de parto (J) tempo de parto Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

4-6 meses após o 
parto .532 .579 .890 -1.06 2.13

7-9 meses após o 
parto .591 .542 .812 -.90 2.08

10-12 meses após o 
parto .382 .579 .965 -1.21 1.98

1-3 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto .790 .675 .768 -1.07 2.65

1-3 meses após o 
parto -.532 .579 .890 -2.13 1.06

7-9 meses após o 
parto .060 .564 1.000 -1.49 1.61

10-12 meses após o 
parto -.150 .599 .999 -1.80 1.50

4-6 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto .258 .692 .996 -1.65 2.16

1-3 meses após o 
parto -.591 .542 .812 -2.08 .90

4-6 meses após o 
parto -.060 .564 1.000 -1.61 1.49

10-12 meses após o 
parto -.210 .564 .996 -1.76 1.34

7-9 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto .199 .661 .998 -1.62 2.02

1-3 meses após o 
parto -.382 .579 .965 -1.98 1.21

4-6 meses após o 
parto .150 .599 .999 -1.50 1.80

7-9 meses após o 
parto .210 .564 .996 -1.34 1.76

10-12 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto .408 .692 .976 -1.50 2.31

1-3 meses após o 
parto -.790 .675 .768 -2.65 1.07

4-6 meses após o 
parto -.258 .692 .996 -2.16 1.65

7-9 meses após o 
parto -.199 .661 .998 -2.02 1.62

13-15 meses após o 
parto 

10-12 meses após o 
parto -.408 .692 .976 -2.31 1.50
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Homogeneous Subsets  

Parceiro_sx  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tempo de parto N 

1 

13-15 meses após o parto 24 18.67

7-9 meses após o parto 52 18.87

4-6 meses após o parto 40 18.93

10-12 meses após o parto 40 19.08

1-3 meses após o parto 46 19.46

Sig.  .704

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 37.697. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

 

Oneway  

ANOVA  
Orgasmo  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 90.046 4 22.512 .765 .550 

Within Groups 5800.687 197 29.445   

Total 5890.733 201    
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Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Orgasmo  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tempo de parto (J) tempo de parto Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

4-6 meses após o 
parto 1.728 1.173 .581 -1.50 4.96

7-9 meses após o 
parto .228 1.098 1.000 -2.80 3.25

10-12 meses após o 
parto -.022 1.173 1.000 -3.25 3.21

1-3 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto .020 1.366 1.000 -3.74 3.78

1-3 meses após o 
parto -1.728 1.173 .581 -4.96 1.50

7-9 meses após o 
parto -1.500 1.141 .683 -4.64 1.64

10-12 meses após o 
parto -1.750 1.213 .601 -5.09 1.59

4-6 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto -1.708 1.401 .740 -5.57 2.15

1-3 meses após o 
parto -.228 1.098 1.000 -3.25 2.80

4-6 meses após o 
parto 1.500 1.141 .683 -1.64 4.64

10-12 meses após o 
parto -.250 1.141 .999 -3.39 2.89

7-9 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto -.208 1.339 1.000 -3.90 3.48

1-3 meses após o 
parto .022 1.173 1.000 -3.21 3.25

4-6 meses após o 
parto 1.750 1.213 .601 -1.59 5.09

7-9 meses após o 
parto .250 1.141 .999 -2.89 3.39

10-12 meses após o 
parto 

13-15 meses após o 
parto .042 1.401 1.000 -3.82 3.90

1-3 meses após o 
parto -.020 1.366 1.000 -3.78 3.74

4-6 meses após o 
parto 1.708 1.401 .740 -2.15 5.57

7-9 meses após o 
parto .208 1.339 1.000 -3.48 3.90

13-15 meses após o 
parto 

10-12 meses após o 
parto -.042 1.401 1.000 -3.90 3.82
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Homogeneous Subsets  

Orgasmo  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tempo de parto N 

1 

4-6 meses após o parto 40 18.75

7-9 meses após o parto 52 20.25

13-15 meses após o parto 24 20.46

1-3 meses após o parto 46 20.48

10-12 meses após o parto 40 20.50

Sig.  .628

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 37.697. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

 



 145 
 

 

 

 

 

Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: 

 Parceiro sexual. 

 

 

Oneway  

Descriptives  

95% Confidence Interval 
for Mean 

 
  N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 

Minimum Maximum

Insatisfeita 59 21.88 6.654 .866 20.15 23.62 6 37

satisfeita 88 29.60 6.612 .705 28.20 31.00 13 41interest 

Total 147 26.50 7.620 .628 25.26 27.75 6 41

Insatisfeita 59 10.20 3.156 .411 9.38 11.03 4 16

satisfeita 88 13.68 2.676 .285 13.11 14.25 7 20satisfação 

Total 147 12.29 3.339 .275 11.74 12.83 4 20

Insatisfeita 59 13.15 4.282 .558 12.04 14.27 3 21

satisfeita 88 15.57 3.877 .413 14.75 16.39 5 21lubrificação 

Total 147 14.60 4.202 .347 13.91 15.28 3 21

Insatisfeita 59 15.68 2.622 .341 14.99 16.36 5 18

satisfeita 88 21.00 .000 .000 21.00 21.00 21 21Parceiro_sx 

Total 147 18.86 3.096 .255 18.36 19.37 5 21

Insatisfeita 59 16.71 5.166 .673 15.37 18.06 6 27

satisfeita 88 22.59 4.662 .497 21.60 23.58 8 28Orgasmo 

Total 147 20.23 5.650 .466 19.31 21.15 6 28
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ANOVA  

 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2105.499 1 2105.499 47.918 .000 

Within Groups 6371.249 145 43.940   interest 

Total 8476.748 146    

Between Groups 427.350 1 427.350 51.610 .000 

Within Groups 1200.650 145 8.280   satisfação 

Total 1628.000 146    

Between Groups 206.102 1 206.102 12.603 .001 

Within Groups 2371.218 145 16.353   lubrificação 

Total 2577.320 146    

Between Groups 1000.398 1 1000.398 363.661 .000 

Within Groups 398.881 145 2.751   Parceiro_sx 

Total 1399.279 146    

Between Groups 1220.762 1 1220.762 51.466 .000 

Within Groups 3439.374 145 23.720   Orgasmo 

Total 4660.136 146    
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Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: Idade. 
 

Oneway  

ANOVA  
interest  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 286.958 4 71.739 1.378 .243 

Within Groups 10098.781 194 52.056   

Total 10385.739 198    

 

Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: interest  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) idade (J) idade Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

Lower Bound Upper Bound

23-27 anos -2.937 2.229 .680 -9.07 3.20

28-32 anos -2.295 2.161 .826 -8.25 3.66

33-37 anos -.921 2.278 .994 -7.19 5.35
18-22 anos 

38-43 anos 1.692 3.035 .981 -6.66 10.05

18-22 anos 2.937 2.229 .680 -3.20 9.07

28-32 anos .642 1.277 .987 -2.87 4.16

33-37 anos 2.016 1.465 .644 -2.02 6.05
23-27 anos 

38-43 anos 4.630 2.484 .340 -2.21 11.47

18-22 anos 2.295 2.161 .826 -3.66 8.25

23-27 anos -.642 1.277 .987 -4.16 2.87

33-37 anos 1.374 1.360 .851 -2.37 5.12
28-32 anos 

38-43 anos 3.987 2.423 .470 -2.69 10.66

18-22 anos .921 2.278 .994 -5.35 7.19

23-27 anos -2.016 1.465 .644 -6.05 2.02

28-32 anos -1.374 1.360 .851 -5.12 2.37
33-37 anos 

38-43 anos 2.614 2.528 .839 -4.35 9.57

18-22 anos -1.692 3.035 .981 -10.05 6.66

23-27 anos -4.630 2.484 .340 -11.47 2.21

28-32 anos -3.987 2.423 .470 -10.66 2.69
38-43 anos 

33-37 anos -2.614 2.528 .839 -9.57 4.35
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Homogeneous Subsets  

interest  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
idade N 

1 

38-43 anos 10 23.00

18-22 anos 13 24.69

33-37 anos 44 25.61

28-32 anos 78 26.99

23-27 anos 54 27.63

Sig.  .220

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 21.646. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

 

 

Oneway  

ANOVA  
satisfação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 55.416 4 13.854 1.512 .200 

Within Groups 1777.267 194 9.161   

Total 1832.683 198    
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Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: satisfação  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) idade (J) idade Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

Lower Bound Upper Bound 

23-27 anos -1.500 .935 .497 -4.07 1.07 

28-32 anos -1.744 .907 .309 -4.24 .75 

33-37 anos -.932 .955 .866 -3.56 1.70 
18-22 anos 

38-43 anos -.300 1.273 .999 -3.81 3.21 

18-22 anos 1.500 .935 .497 -1.07 4.07 

28-32 anos -.244 .536 .991 -1.72 1.23 

33-37 anos .568 .615 .887 -1.12 2.26 
23-27 anos 

38-43 anos 1.200 1.042 .779 -1.67 4.07 

18-22 anos 1.744 .907 .309 -.75 4.24 

23-27 anos .244 .536 .991 -1.23 1.72 

33-37 anos .812 .571 .614 -.76 2.38 
28-32 anos 

38-43 anos 1.444 1.017 .616 -1.36 4.24 

18-22 anos .932 .955 .866 -1.70 3.56 

23-27 anos -.568 .615 .887 -2.26 1.12 

28-32 anos -.812 .571 .614 -2.38 .76 
33-37 anos 

38-43 anos .632 1.060 .976 -2.29 3.55 

18-22 anos .300 1.273 .999 -3.21 3.81 

23-27 anos -1.200 1.042 .779 -4.07 1.67 

28-32 anos -1.444 1.017 .616 -4.24 1.36 
38-43 anos 

33-37 anos -.632 1.060 .976 -3.55 2.29 

 

Homogeneous Subsets  

satisfação  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
idade N 

1 

18-22 anos 13 11.00

38-43 anos 10 11.30

33-37 anos 44 11.93

23-27 anos 54 12.50

28-32 anos 78 12.74

Sig.  .323

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 21.646. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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Oneway  

ANOVA  
lubrificação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.478 4 1.869 .107 .980 

Within Groups 3385.608 194 17.452   

Total 3393.085 198    

 

Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: lubrificação  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) idade (J) idade Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Lower Bound Upper Bound

23-27 anos .349 1.291 .999 -3.20 3.90

28-32 anos .269 1.251 1.000 -3.18 3.72

33-37 anos .696 1.319 .984 -2.94 4.33
18-22 anos 

38-43 anos .223 1.757 1.000 -4.62 5.06

18-22 anos -.349 1.291 .999 -3.90 3.20

28-32 anos -.080 .740 1.000 -2.12 1.96

33-37 anos .347 .848 .994 -1.99 2.68
23-27 anos 

38-43 anos -.126 1.438 1.000 -4.09 3.83

18-22 anos -.269 1.251 1.000 -3.72 3.18

23-27 anos .080 .740 1.000 -1.96 2.12

33-37 anos .427 .788 .983 -1.74 2.60
28-32 anos 

38-43 anos -.046 1.403 1.000 -3.91 3.82

18-22 anos -.696 1.319 .984 -4.33 2.94

23-27 anos -.347 .848 .994 -2.68 1.99

28-32 anos -.427 .788 .983 -2.60 1.74
33-37 anos 

38-43 anos -.473 1.463 .998 -4.50 3.56

18-22 anos -.223 1.757 1.000 -5.06 4.62

23-27 anos .126 1.438 1.000 -3.83 4.09

28-32 anos .046 1.403 1.000 -3.82 3.91
38-43 anos 

33-37 anos .473 1.463 .998 -3.56 4.50
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Homogeneous Subsets  

lubrificação  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
idade N 

1 

33-37 anos 44 14.23

23-27 anos 54 14.57

28-32 anos 78 14.65

38-43 anos 10 14.70

18-22 anos 13 14.92

Sig.  .982

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 21.646. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

 

 

Oneway  

ANOVA  
Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 57.077 4 14.269 2.375 .054 

Within Groups 1165.637 194 6.008   

Total 1222.714 198    
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Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Parceiro_sx  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) idade (J) idade Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

Lower Bound Upper Bound 

23-27 anos -1.724 .757 .157 -3.81 .36 

28-32 anos -2.013 .734 .052 -4.03 .01 

33-37 anos -1.493 .774 .305 -3.62 .64 
18-22 anos 

38-43 anos -.638 1.031 .972 -3.48 2.20 

18-22 anos 1.724 .757 .157 -.36 3.81 

28-32 anos -.289 .434 .963 -1.48 .91 

33-37 anos .231 .498 .990 -1.14 1.60 
23-27 anos 

38-43 anos 1.085 .844 .700 -1.24 3.41 

18-22 anos 2.013 .734 .052 -.01 4.03 

23-27 anos .289 .434 .963 -.91 1.48 

33-37 anos .520 .462 .793 -.75 1.79 
28-32 anos 

38-43 anos 1.374 .823 .455 -.89 3.64 

18-22 anos 1.493 .774 .305 -.64 3.62 

23-27 anos -.231 .498 .990 -1.60 1.14 

28-32 anos -.520 .462 .793 -1.79 .75 
33-37 anos 

38-43 anos .855 .859 .857 -1.51 3.22 

18-22 anos .638 1.031 .972 -2.20 3.48 

23-27 anos -1.085 .844 .700 -3.41 1.24 

28-32 anos -1.374 .823 .455 -3.64 .89 
38-43 anos 

33-37 anos -.855 .859 .857 -3.22 1.51 

 

Homogeneous Subsets  

Parceiro_sx  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
idade N 

1 

18-22 anos 13 17.46

38-43 anos 10 18.10

33-37 anos 44 18.95

23-27 anos 54 19.19

28-32 anos 78 19.47

Sig.  .057

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 21.646. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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Oneway  

ANOVA  
Orgasmo  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 204.193 4 51.048 1.777 .135 

Within Groups 5572.590 194 28.725   

Total 5776.784 198    

 

Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Orgasmo  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) idade (J) idade Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

Lower Bound Upper Bound

23-27 anos -4.181 1.656 .089 -8.74 .38

28-32 anos -3.756 1.606 .137 -8.18 .66

33-37 anos -3.476 1.692 .244 -8.13 1.18
18-22 anos 

38-43 anos -2.285 2.254 .849 -8.49 3.92

18-22 anos 4.181 1.656 .089 -.38 8.74

28-32 anos .425 .949 .992 -2.19 3.04

33-37 anos .705 1.088 .967 -2.29 3.70
23-27 anos 

38-43 anos 1.896 1.845 .842 -3.18 6.98

18-22 anos 3.756 1.606 .137 -.66 8.18

23-27 anos -.425 .949 .992 -3.04 2.19

33-37 anos .281 1.010 .999 -2.50 3.06
28-32 anos 

38-43 anos 1.472 1.800 .925 -3.49 6.43

18-22 anos 3.476 1.692 .244 -1.18 8.13

23-27 anos -.705 1.088 .967 -3.70 2.29

28-32 anos -.281 1.010 .999 -3.06 2.50
33-37 anos 

38-43 anos 1.191 1.878 .969 -3.98 6.36

18-22 anos 2.285 2.254 .849 -3.92 8.49

23-27 anos -1.896 1.845 .842 -6.98 3.18

28-32 anos -1.472 1.800 .925 -6.43 3.49
38-43 anos 

33-37 anos -1.191 1.878 .969 -6.36 3.98
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Homogeneous Subsets  

Orgasmo  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
idade N 

1 

18-22 anos 13 16.62

38-43 anos 10 18.90

33-37 anos 44 20.09

28-32 anos 78 20.37

23-27 anos 54 20.80

Sig.  .081

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 21.646. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

 

 

Oneway  

ANOVA  
Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 57.077 4 14.269 2.375 .054 

Within Groups 1165.637 194 6.008   

Total 1222.714 198    
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Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Parceiro_sx  

Tukey HSD  

90% Confidence Interval 
(I) idade (J) idade Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

Lower Bound Upper Bound 

23-27 anos -1.724 .757 .157 -3.60 .15 

28-32 anos -2.013(*) .734 .052 -3.83 -.19 

33-37 anos -1.493 .774 .305 -3.41 .42 
18-22 anos 

38-43 anos -.638 1.031 .972 -3.19 1.92 

18-22 anos 1.724 .757 .157 -.15 3.60 

28-32 anos -.289 .434 .963 -1.36 .79 

33-37 anos .231 .498 .990 -1.00 1.46 
23-27 anos 

38-43 anos 1.085 .844 .700 -1.01 3.18 

18-22 anos 2.013(*) .734 .052 .19 3.83 

23-27 anos .289 .434 .963 -.79 1.36 

33-37 anos .520 .462 .793 -.63 1.66 
28-32 anos 

38-43 anos 1.374 .823 .455 -.67 3.41 

18-22 anos 1.493 .774 .305 -.42 3.41 

23-27 anos -.231 .498 .990 -1.46 1.00 

28-32 anos -.520 .462 .793 -1.66 .63 
33-37 anos 

38-43 anos .855 .859 .857 -1.27 2.98 

18-22 anos .638 1.031 .972 -1.92 3.19 

23-27 anos -1.085 .844 .700 -3.18 1.01 

28-32 anos -1.374 .823 .455 -3.41 .67 
38-43 anos 

33-37 anos -.855 .859 .857 -2.98 1.27 

* The mean difference is significant at the .10 level. 

 

Homogeneous Subsets  

Parceiro_sx  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .10 
idade N 

1 2 

18-22 anos 13 17.46  

38-43 anos 10 18.10 18.10

33-37 anos 44 18.95 18.95

23-27 anos 54 19.19 19.19

28-32 anos 78  19.47

Sig.  .145 .351

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 21.646. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: 

 Tipo de parto. 

 

Oneway  

ANOVA  
interest  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.621 3 1.540 .029 .993 

Within Groups 10675.834 198 53.918   

Total 10680.455 201    

 

Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: interest  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tipo parto (J) tipo parto Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Lower Bound Upper Bound

Forceps -.602 2.427 .995 -6.89 5.69

Ventosa -.269 1.869 .999 -5.11 4.58Eutócico 

Cesariana -.193 1.147 .998 -3.17 2.78

Eutócico .602 2.427 .995 -5.69 6.89

Ventosa .333 2.896 .999 -7.17 7.84Forceps 

Cesariana .409 2.492 .998 -6.05 6.87

Eutócico .269 1.869 .999 -4.58 5.11

Forceps -.333 2.896 .999 -7.84 7.17Ventosa 

Cesariana .076 1.953 1.000 -4.98 5.13

Eutócico .193 1.147 .998 -2.78 3.17

Forceps -.409 2.492 .998 -6.87 6.05Cesariana 

Ventosa -.076 1.953 1.000 -5.13 4.98
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Homogeneous Subsets  

interest  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tipo parto N 

1 

Eutócico 108 26.40

Cesariana 66 26.59

Ventosa 18 26.67

Forceps 10 27.00

Sig.  .993

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 22.226. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

Oneway  

ANOVA  
satisfação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.144 3 2.381 .240 .869 

Within Groups 1967.291 198 9.936   

Total 1974.436 201    

 

Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: satisfação  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tipo parto (J) tipo parto Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

Lower Bound Upper Bound 

Forceps -.539 1.042 .955 -3.24 2.16 

Ventosa -.194 .802 .995 -2.27 1.88 Eutócico 

Cesariana .240 .492 .962 -1.04 1.52 

Eutócico .539 1.042 .955 -2.16 3.24 

Ventosa .344 1.243 .993 -2.88 3.57 Forceps 

Cesariana .779 1.070 .886 -1.99 3.55 

Eutócico .194 .802 .995 -1.88 2.27 

Forceps -.344 1.243 .993 -3.57 2.88 Ventosa 

Cesariana .434 .838 .955 -1.74 2.61 

Eutócico -.240 .492 .962 -1.52 1.04 

Forceps -.779 1.070 .886 -3.55 1.99 Cesariana 

Ventosa -.434 .838 .955 -2.61 1.74 
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Homogeneous Subsets  

satisfação  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tipo parto N 

1 

Cesariana 66 12.12

Eutócico 108 12.36

Ventosa 18 12.56

Forceps 10 12.90

Sig.  .843

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 22.226. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

 

 

Oneway  

ANOVA  
lubrificação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24.944 3 8.315 .475 .700 

Within Groups 3465.511 198 17.503   

Total 3490.455 201    
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Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: lubrificação  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tipo parto (J) tipo parto Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

Lower Bound Upper Bound 

Forceps .433 1.383 .989 -3.15 4.02 

Ventosa .889 1.065 .838 -1.87 3.65 Eutócico 

Cesariana .667 .654 .738 -1.03 2.36 

Eutócico -.433 1.383 .989 -4.02 3.15 

Ventosa .456 1.650 .993 -3.82 4.73 Forceps 

Cesariana .233 1.420 .998 -3.44 3.91 

Eutócico -.889 1.065 .838 -3.65 1.87 

Forceps -.456 1.650 .993 -4.73 3.82 Ventosa 

Cesariana -.222 1.112 .997 -3.10 2.66 

Eutócico -.667 .654 .738 -2.36 1.03 

Forceps -.233 1.420 .998 -3.91 3.44 Cesariana 

Ventosa .222 1.112 .997 -2.66 3.10 

 

Homogeneous Subsets  

lubrificação  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tipo parto N 

1 

Ventosa 18 13.94

Cesariana 66 14.17

Forceps 10 14.40

Eutócico 108 14.83

Sig.  .894

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 22.226. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

 

Oneway  

ANOVA  
Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.610 3 .870 .121 .948 

Within Groups 1425.212 198 7.198   

Total 1427.822 201    
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Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Parceiro_sx  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tipo parto (J) tipo parto Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Lower Bound Upper Bound

Forceps -.265 .887 .991 -2.56 2.03

Ventosa -.343 .683 .959 -2.11 1.43Eutócico 

Cesariana -.156 .419 .982 -1.24 .93

Eutócico .265 .887 .991 -2.03 2.56

Ventosa -.078 1.058 1.000 -2.82 2.66Forceps 

Cesariana .109 .910 .999 -2.25 2.47

Eutócico .343 .683 .959 -1.43 2.11

Forceps .078 1.058 1.000 -2.66 2.82Ventosa 

Cesariana .187 .713 .994 -1.66 2.04

Eutócico .156 .419 .982 -.93 1.24

Forceps -.109 .910 .999 -2.47 2.25Cesariana 

Ventosa -.187 .713 .994 -2.04 1.66

 

 

Homogeneous Subsets  

Parceiro_sx  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tipo parto N 

1 

Eutócico 108 18.94

Cesariana 66 19.09

Forceps 10 19.20

Ventosa 18 19.28

Sig.  .974

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 22.226. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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Oneway  

ANOVA  
Orgasmo  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24.090 3 8.030 .271 .846 

Within Groups 5866.642 198 29.630   

Total 5890.733 201    
 

Post Hoc Tests  

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Orgasmo  

Tukey HSD  

95% Confidence Interval 
(I) tipo parto (J) tipo parto Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

Lower Bound Upper Bound 

Forceps 1.102 1.799 .928 -3.56 5.76 

Ventosa -.787 1.386 .941 -4.38 2.80 Eutócico 

Cesariana .117 .850 .999 -2.09 2.32 

Eutócico -1.102 1.799 .928 -5.76 3.56 

Ventosa -1.889 2.147 .815 -7.45 3.67 Forceps 

Cesariana -.985 1.847 .951 -5.77 3.80 

Eutócico .787 1.386 .941 -2.80 4.38 

Forceps 1.889 2.147 .815 -3.67 7.45 Ventosa 

Cesariana .904 1.447 .924 -2.85 4.65 

Eutócico -.117 .850 .999 -2.32 2.09 

Forceps .985 1.847 .951 -3.80 5.77 Cesariana 

Ventosa -.904 1.447 .924 -4.65 2.85 

 

Homogeneous Subsets  

Orgasmo  
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
tipo parto N 

1 

Forceps 10 19.00

Cesariana 66 19.98

Eutócico 108 20.10

Ventosa 18 20.89

Sig.  .655

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 22.226. 

b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
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Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: 

Episiorrafia. 

 

 

 

Oneway  

Descriptives  
interest  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 26.65 7.445 .661 25.35 27.96 6 41

não 75 26.28 7.061 .815 24.66 27.90 12 40

Total 202 26.51 7.289 .513 25.50 27.53 6 41

 
ANOVA  
interest  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.580 1 6.580 .123 .726 

Within Groups 10673.876 200 53.369   

Total 10680.455 201    

 

Oneway  

Descriptives  
satisfação  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 12.50 3.292 .292 11.92 13.07 4 20

não 75 12.04 2.845 .328 11.39 12.69 5 18

Total 202 12.33 3.134 .221 11.89 12.76 4 20

 
 



 163 
 

ANOVA  
satisfação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9.808 1 9.808 .998 .319 

Within Groups 1964.628 200 9.823   

Total 1974.436 201    

 

Oneway  

Descriptives  
lubrificação  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 14.57 4.088 .363 13.85 15.28 5 21

não 75 14.43 4.325 .499 13.43 15.42 3 21

Total 202 14.51 4.167 .293 13.94 15.09 3 21

 
ANOVA  

lubrificação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .928 1 .928 .053 .818 

Within Groups 3489.528 200 17.448   

Total 3490.455 201    

 

Oneway  

Descriptives  
Parceiro_sx  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 19.09 2.834 .251 18.59 19.58 5 21

não 75 18.93 2.367 .273 18.39 19.48 12 21

Total 202 19.03 2.665 .188 18.66 19.40 5 21
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ANOVA  
Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.108 1 1.108 .155 .694 

Within Groups 1426.714 200 7.134   

Total 1427.822 201    

 

Oneway  

Descriptives  
Orgasmo  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 20.43 5.409 .480 19.48 21.38 6 28

não 75 19.49 5.406 .624 18.25 20.74 7 28

Total 202 20.08 5.414 .381 19.33 20.83 6 28

 
ANOVA  
Orgasmo  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 40.947 1 40.947 1.400 .238 

Within Groups 5849.786 200 29.249   

Total 5890.733 201    
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Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: Fadiga. 

 

 

Oneway  

Descriptives  
interest  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

baixa 
fadiga 51 26.69 7.845 1.098 24.48 28.89 6 41

alta fadiga 56 24.54 6.545 .875 22.78 26.29 9 39

Total 107 25.56 7.240 .700 24.17 26.95 6 41

 
ANOVA  
interest  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 123.446 1 123.446 2.386 .125 

Within Groups 5432.909 105 51.742   

Total 5556.355 106    

 

Oneway  

Descriptives  
satisfação  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

baixa 
fadiga 51 12.53 3.414 .478 11.57 13.49 4 19

alta fadiga 56 12.11 2.364 .316 11.47 12.74 7 17

Total 107 12.31 2.905 .281 11.75 12.87 4 19
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ANOVA  
satisfação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.759 1 4.759 .561 .455 

Within Groups 890.063 105 8.477   

Total 894.822 106    

 

Oneway  

Descriptives  
lubrificação  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

baixa 
fadiga 51 14.18 4.719 .661 12.85 15.50 3 21

alta fadiga 56 14.25 3.782 .505 13.24 15.26 5 21

Total 107 14.21 4.234 .409 13.40 15.03 3 21

 
ANOVA  

lubrificação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .144 1 .144 .008 .929 

Within Groups 1899.912 105 18.094   

Total 1900.056 106    

 

Oneway  

Descriptives  
Parceiro_sx  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

baixa 
fadiga 51 18.65 3.346 .468 17.71 19.59 5 21

alta fadiga 56 18.96 2.199 .294 18.38 19.55 13 21

Total 107 18.81 2.795 .270 18.28 19.35 5 21
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ANOVA  
Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.686 1 2.686 .342 .560 

Within Groups 825.576 105 7.863   

Total 828.262 106    

 

Oneway  

Descriptives  
Orgasmo  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

baixa 
fadiga 51 20.27 5.773 .808 18.65 21.90 7 28

alta fadiga 56 19.34 5.495 .734 17.87 20.81 8 27

Total 107 19.79 5.622 .543 18.71 20.86 7 28

 
ANOVA  
Orgasmo  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23.346 1 23.346 .737 .393 

Within Groups 3326.710 105 31.683   

Total 3350.056 106    
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Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável:  

Alterações que a gravidez e o parto provocam no corpo. 

Oneway  

Descriptives  
interest  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

não 
interfere 142 28.69 6.029 .506 27.69 29.69 9 41

interfere 36 19.89 8.214 1.369 17.11 22.67 6 38

Total 178 26.91 7.407 .555 25.81 28.01 6 41

 
ANOVA  
interest  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2224.640 1 2224.640 52.303 .000 

Within Groups 7485.922 176 42.534   

Total 9710.562 177    

 

Oneway  

Descriptives  
satisfação  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

não 
interfere 142 12.85 3.077 .258 12.33 13.36 4 20

interfere 36 10.58 2.970 .495 9.58 11.59 4 17

Total 178 12.39 3.180 .238 11.92 12.86 4 20
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ANOVA  
satisfação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 146.911 1 146.911 15.734 .000 

Within Groups 1643.342 176 9.337   

Total 1790.253 177    

 

Oneway  

Descriptives  
lubrificação  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

não 
interfere 142 15.34 3.993 .335 14.68 16.00 3 21

interfere 36 12.17 4.046 .674 10.80 13.54 5 19

Total 178 14.70 4.191 .314 14.08 15.32 3 21

 
ANOVA  

lubrificação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 288.843 1 288.843 18.022 .000 

Within Groups 2820.775 176 16.027   

Total 3109.618 177    

 

Oneway  

Descriptives  
Parceiro_sx  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

não 
interfere 142 19.51 2.143 .180 19.15 19.86 12 21

interfere 36 18.03 3.566 .594 16.82 19.23 5 21

Total 178 19.21 2.555 .191 18.83 19.59 5 21
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ANOVA  
Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 62.844 1 62.844 10.124 .002 

Within Groups 1092.465 176 6.207   

Total 1155.309 177    

 

Oneway  

Descriptives  
Orgasmo  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

não 
interfere 142 21.34 4.979 .418 20.51 22.16 7 28

interfere 36 16.50 5.202 .867 14.74 18.26 9 26

Total 178 20.36 5.376 .403 19.56 21.15 7 28

 
ANOVA  
Orgasmo  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 672.214 1 672.214 26.630 .000 

Within Groups 4442.775 176 25.243   

Total 5114.989 177    
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Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: 

Reinicio da actividade laboral. 

 

Oneway  

Descriptives  
interest  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 26.51 6.898 .612 25.30 27.72 12 41

não 75 26.52 7.957 .919 24.69 28.35 6 39

Total 202 26.51 7.289 .513 25.50 27.53 6 41

 
ANOVA  
interest  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .003 1 .003 .000 .994 

Within Groups 10680.452 200 53.402   

Total 10680.455 201    

 

Oneway  

Descriptives  
satisfação  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 12.26 3.102 .275 11.72 12.80 4 19

não 75 12.44 3.206 .370 11.70 13.18 4 20

Total 202 12.33 3.134 .221 11.89 12.76 4 20
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ANOVA  
satisfação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.530 1 1.530 .155 .694 

Within Groups 1972.905 200 9.865   

Total 1974.436 201    

 

Oneway  

Descriptives  
lubrificação  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 14.68 4.146 .368 13.95 15.41 3 21

não 75 14.24 4.217 .487 13.27 15.21 5 21

Total 202 14.51 4.167 .293 13.94 15.09 3 21

 
ANOVA  

lubrificação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9.012 1 9.012 .518 .473 

Within Groups 3481.444 200 17.407   

Total 3490.455 201    

 

Oneway  

Descriptives  
Parceiro_sx  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 18.94 2.762 .245 18.45 19.42 5 21

não 75 19.19 2.502 .289 18.61 19.76 9 21

Total 202 19.03 2.665 .188 18.66 19.40 5 21
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ANOVA  
Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.939 1 2.939 .413 .521 

Within Groups 1424.883 200 7.124   

Total 1427.822 201    

 

Oneway  

Descriptives  
Orgasmo  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 127 20.10 5.419 .481 19.15 21.05 6 28

não 75 20.04 5.441 .628 18.79 21.29 7 28

Total 202 20.08 5.414 .381 19.33 20.83 6 28

 
ANOVA  
Orgasmo  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .183 1 .183 .006 .937 

Within Groups 5890.549 200 29.453   

Total 5890.733 201    
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 Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: 

Amamentação 

 

Oneway  

Descriptives  
interest  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 79 26.15 7.458 .839 24.48 27.82 6 39

não 123 26.75 7.200 .649 25.46 28.03 9 41

Total 202 26.51 7.289 .513 25.50 27.53 6 41

 
ANOVA  
interest  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17.091 1 17.091 .321 .572 

Within Groups 10663.364 200 53.317   

Total 10680.455 201    

 

Oneway  

Descriptives  
satisfação  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 79 11.84 3.086 .347 11.14 12.53 4 19

não 123 12.64 3.137 .283 12.08 13.20 4 20

Total 202 12.33 3.134 .221 11.89 12.76 4 20
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ANOVA  
satisfação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 31.315 1 31.315 3.223 .074 

Within Groups 1943.121 200 9.716   

Total 1974.436 201    

 

Oneway  

Descriptives  
lubrificação  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 79 14.32 4.159 .468 13.38 15.25 3 21

não 123 14.64 4.185 .377 13.90 15.39 3 21

Total 202 14.51 4.167 .293 13.94 15.09 3 21

 
ANOVA  

lubrificação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.107 1 5.107 .293 .589 

Within Groups 3485.349 200 17.427   

Total 3490.455 201    

 

Oneway  

Descriptives  
Parceiro_sx  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 79 18.94 2.803 .315 18.31 19.56 9 21

não 123 19.09 2.583 .233 18.63 19.55 5 21

Total 202 19.03 2.665 .188 18.66 19.40 5 21
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ANOVA  
Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.122 1 1.122 .157 .692 

Within Groups 1426.700 200 7.133   

Total 1427.822 201    

 

Oneway  

Descriptives  
Orgasmo  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 79 19.11 5.277 .594 17.93 20.30 6 28

não 123 20.70 5.431 .490 19.73 21.67 7 28

Total 202 20.08 5.414 .381 19.33 20.83 6 28

 
ANOVA  
Orgasmo  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 120.888 1 120.888 4.190 .042 

Within Groups 5769.845 200 28.849   

Total 5890.733 201    

 

 



 177 
 

 

 

 

 

 Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: 

Contracepção com pílula. 

 

 

Oneway  

Descriptives  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
  N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound 

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

sim 123 27.03 6.919 .624 25.80 28.27 9 41
não 79 25.71 7.809 .879 23.96 27.46 6 41interest 

Total 202 26.51 7.289 .513 25.50 27.53 6 41
sim 123 12.22 3.053 .275 11.67 12.76 4 19

não 79 12.49 3.269 .368 11.76 13.23 4 20satisfação 

Total 202 12.33 3.134 .221 11.89 12.76 4 20
sim 123 14.52 4.181 .377 13.77 15.27 3 21
não 79 14.51 4.172 .469 13.57 15.44 4 21lubrificação 

Total 202 14.51 4.167 .293 13.94 15.09 3 21
sim 123 19.22 2.657 .240 18.75 19.69 5 21
não 79 18.73 2.668 .300 18.14 19.33 9 21Parceiro_sx 

Total 202 19.03 2.665 .188 18.66 19.40 5 21
sim 123 20.20 5.176 .467 19.28 21.13 7 28
não 79 19.89 5.793 .652 18.59 21.18 6 28Orgasmo 

Total 202 20.08 5.414 .381 19.33 20.83 6 28

 



 178 
 

 
 
 

ANOVA  

 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 84.282 1 84.282 1.591 .209 

Within Groups 10596.174 200 52.981   interest 

Total 10680.455 201    

Between Groups 3.616 1 3.616 .367 .545 

Within Groups 1970.820 200 9.854   satisfação 

Total 1974.436 201    

Between Groups .009 1 .009 .001 .981 

Within Groups 3490.446 200 17.452   lubrificação 

Total 3490.455 201    

Between Groups 11.331 1 11.331 1.600 .207 

Within Groups 1416.491 200 7.082   Parceiro_sx 

Total 1427.822 201    

Between Groups 4.839 1 4.839 .164 .686 

Within Groups 5885.893 200 29.429   Orgasmo 

Total 5890.733 201    
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Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: 

 Bebé dormir no quarto do casal. 

 

Oneway  

Descriptives  
interest  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 149 26.33 7.735 .634 25.08 27.58 6 41

não 53 27.04 5.893 .809 25.41 28.66 14 41

Total 202 26.51 7.289 .513 25.50 27.53 6 41

 
ANOVA  
interest  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 19.645 1 19.645 .369 .544 

Within Groups 10660.810 200 53.304   

Total 10680.455 201    

 

Oneway  

Descriptives  
satisfação  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 149 12.37 3.224 .264 11.85 12.89 4 20

não 53 12.21 2.891 .397 11.41 13.00 6 19

Total 202 12.33 3.134 .221 11.89 12.76 4 20
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ANOVA  
satisfação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.021 1 1.021 .103 .748 

Within Groups 1973.415 200 9.867   

Total 1974.436 201    

 

Oneway  

Descriptives  
lubrificação  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 149 14.31 4.225 .346 13.62 14.99 3 21

não 53 15.09 3.982 .547 14.00 16.19 7 21

Total 202 14.51 4.167 .293 13.94 15.09 3 21

 
ANOVA  

lubrificação  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24.128 1 24.128 1.392 .239 

Within Groups 3466.327 200 17.332   

Total 3490.455 201    

 

Oneway  

Descriptives  
Parceiro_sx  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 149 18.95 2.806 .230 18.49 19.40 5 21

não 53 19.26 2.229 .306 18.65 19.88 13 21

Total 202 19.03 2.665 .188 18.66 19.40 5 21
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ANOVA  

Parceiro_sx  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.949 1 3.949 .555 .457 

Within Groups 1423.872 200 7.119   

Total 1427.822 201    

 

Oneway  

Descriptives  
Orgasmo  

95% Confidence Interval for Mean 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error

Lower Bound 
Upper Bound 

 
 

Minimum Maximum

sim 149 20.07 5.534 .453 19.18 20.97 6 28

não 53 20.09 5.111 .702 18.69 21.50 8 28

Total 202 20.08 5.414 .381 19.33 20.83 6 28

 
ANOVA  
Orgasmo  

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .016 1 .016 .001 .981 

Within Groups 5890.716 200 29.454   

Total 5890.733 201    
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Análise de variância ANOVA a 1 factor e testes Post Hoc relativos à variável: 

Preocupação em acordar o bebé ao fazer amor 

 

 

Preocupa-se que ao fazer amor possa acordar o bebé?  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

nunca 27 13.4 13.4 13.4 

raramente 32 15.8 15.8 29.2 

ocasionalmente 37 18.3 18.3 47.5 

a maioria das vezes 47 23.3 23.3 70.8 

sempre 59 29.2 29.2 100.0 

Valid 

Total 202 100.0 100.0  

 

Oneway  

Descriptives  

95% Confidence Interval for 
Mean 

 
  N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Lower Bound

Upper Bound 
 
 

Minimum Maximum

nunca 27 27.52 7.915 1.523 24.39 30.65 6 41

sempre 59 24.68 7.969 1.037 22.60 26.75 9 41interest 

Total 86 25.57 8.015 .864 23.85 27.29 6 41

nunca 27 12.63 3.764 .724 11.14 14.12 4 19

sempre 59 12.10 3.161 .411 11.28 12.93 4 20satisfação 

Total 86 12.27 3.348 .361 11.55 12.99 4 20

nunca 27 16.11 3.935 .757 14.55 17.67 7 21

sempre 59 13.37 4.548 .592 12.19 14.56 3 21lubrificação 

Total 86 14.23 4.526 .488 13.26 15.20 3 21

nunca 27 19.07 2.645 .509 18.03 20.12 9 21

sempre 59 18.80 3.061 .399 18.00 19.59 5 21Parceiro_sx 

Total 86 18.88 2.924 .315 18.26 19.51 5 21

nunca 27 20.96 5.619 1.081 18.74 23.19 10 28

sempre 59 19.39 5.739 .747 17.89 20.89 7 28Orgasmo 

Total 86 19.88 5.716 .616 18.66 21.11 7 28
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ANOVA  

 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 149.459 1 149.459 2.364 .128 

Within Groups 5311.622 84 63.234   interest 

Total 5461.081 85    

Between Groups 5.163 1 5.163 .458 .501 

Within Groups 947.686 84 11.282   satisfação 

Total 952.849 85    

Between Groups 138.886 1 138.886 7.280 .008 

Within Groups 1602.463 84 19.077   lubrificação 

Total 1741.349 85    

Between Groups 1.426 1 1.426 .165 .686 

Within Groups 725.411 84 8.636   Parceiro_sx 

Total 726.837 85    

Between Groups 45.840 1 45.840 1.410 .238 

Within Groups 2730.997 84 32.512   Orgasmo 

Total 2776.837 85    

 

 


