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INTRODUÇÃO: A percepção corporal e vivência sexual durante a gestação sofrem influência das adaptações oriundas 

do período gestacional. Esses fatores apresentam repercussões biopsicossociais que podem desencadear disfunções 

sexuais, revelando a necessidade do conhecimento pertinente a saúde sexual feminina neste período. OBJETIVO: 

Verificar a prevalência de disfunções sexuais em gestantes no primeiro e segundo trimestres gestacionais. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal do Pará através do número do CAAE 57033516.0.3001.5171. Foi realizada na Santa Casa de 

Misericórdia do Pará, com uma amostra de 96 gestantes de baixo risco, sendo divididas em dois grupos: 25 no GI 

(primeiro trimestre gestacional) e 71 no GII (segundo trimestre gestacional), com idade entre 18 a 45 anos, que 

estivessem no primeiro ou segundo trimestre gestacional (GI e GII), respectivamente). Após assinatura do Termo de 

Conhecimento Livre e Esclarecido, a coleta de dados foi realizada por meio de um questionário socioeconômico e do 

questionário de Índice de Função Sexual Feminina FSFI (Female Sexual Function Index). Este último se propõe avaliar 

a resposta sexual feminina em 6 domínios, com score máximo de 36 pontos, e valores abaixo de 26,5 pontos indicativos 

de disfunção sexual. Os dados foram analisados por meio do programa SPSS 22.0, do teste de significância Wilcoxon-

Mann-Whitney e do teste de correlação de Spearman. RESULTADOS: Os resultados encontrados de disfunção sexual a 

partir do FSFI foi de 52% no GI, ou seja, 13 gestantes apresentaram escore total entre 12, 70 e 25, 50 enquanto no GII 

48,6% o equivalente a 34 gestantes obtiveram escore total entre 10 e 25,90. Os domínios com menores médias 

encontrados nos dois grupos foram de desejo sexual (3,88 GI e 3,75 GII), excitação (3,97 GI e 4,07 GII) e orgasmo 

(4,51 GI e 4,29 GII). No GI, verificou-se que a variável tempo de relacionamento teve forte correlação com o domínio da 

lubrificação do FSFI, indicando que o tempo de relacionamento influencia positivamente na resposta sexual desse 

grupo. Somente no GII houve correlação da função sexual com as variáveis sociodemográficas renda e escolaridade. 

CONCLUSÃO: Nota-se a semelhança na alta prevalência de disfunção sexual em ambos semestres gestacionais 

estudados, alertando para a necessidade de maior capacitação de profissionais do pré-natal a fim de informarem e 



esclarecerem às mulheres e seus parceiros para as mudanças fisiológicas e emocionais oriundas do período 

gestacional.


