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Introdução: O terceiro trimestre gestacional é caracterizado por significativas mudanças no corpo da mulher, além de ser 

um período de maior ansiedade e preocupação. Sendo a satisfação sexual um item importante na qualidade de vida é 

necessário a investigação da mesma durante o período gestacional. Objetivo: Verificar a prevalência de disfunção 

sexual em mulheres no terceiro trimestre gestacional. Método: O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da 

Universidade Federal do Pará com o número: 57033516.0.3001.5171. A pesquisa foi realizada em um hospital de 

referência materno-infantil no estado do Pará e as participantes foram mulheres entre 18 e 45 anos, nulíparas ou 

multíparas que estivessem no terceiro trimestre gestacional. Foram excluídas do estudo mulheres em gravidez de alto 

risco e/ou que apresentassem algum distúrbio psicológico diagnosticado. Após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, as participantes responderam um questionário socioeconômico e o questionário de 

Índice de Função Sexual Feminina (FSFI). Este questionário é auto-aplicado e avalia a função sexual em 6 domínios, 

obtendo-se um escore máximo de 36 pontos, sendo que um valor abaixo de 26,5 caracteriza tendência à disfunção 

sexual. A análise estatística foi realizada através do programa SPSS 22.0. Foram realizados os testes de significância 

Wilcoxon-Mann-Whitney e o teste de correlação de Spearman. Resultados: 104 gestantes participaram da pesquisa. A 

média de idade das gestantes foi de 28 anos, a maioria havia completado o ensino médio (73%), era casada (74%), 

obtinha uma renda mensal de um salário mínimo (64%), se declaravam de etnia parda (78%), apresentavam um tempo 

de relacionamento maior que 6 anos (80%), iniciaram a vida sexual na idade de 17 anos (80%), eram multigestas (60%), 

utilizavam anticoncepcional anterior à gestação (60%), realizavam atividade física antes da gestação (60%) e não 

realizavam nenhuma atividade durante a gestação (80%). De acordo com o FSFI, a prevalência de gestantes com 

tendência à disfunção sexual foi de 61 gestantes (57,7%), com escore total variando de 8,50 a 25,90. Apresentaram 

menor média entre os domínios o domínio desejo sexual (3,42), excitação (3,81) e orgasmo (3,91). Não houve 

correlação estatística entre a função sexual e a paridade, renda, nível de escolaridade ou tempo de relacionamento. 

Conclusão: A maioria das participantes da pesquisa apresentaram tendência à disfunção sexual, principalmente nos 



domínios desejo, excitação e orgasmo. Faz-se necessária maior investigação das causas, bem como educação em 

saúde para essas mulheres e seus parceiros no pré-natal. 


