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RESUMO 

 

 

A sexualidade é vivida e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, 

valores, comportamentos e práticas experimentados ou expressos ao longo da vida. As 

disfunções sexuais femininas são caracterizadas por perturbações em uma ou mais fases do 

ciclo de resposta sexual, ou por dor associada à relação sexual, que geram sofrimento ou 

dificuldade interpessoal. Este estudo objetivou descrever a prevalência da disfunção sexual 

em mulheres adultas atendidas no serviço de ginecologia de Hospital Universitário. Trata-se 

de estudo quantitativo estudo descritivo do tipo transversal. A população estudada foram 267 

mulheres adultas. Os critérios de inclusão foram: idade entre 25 a 49 anos de idade,já ter tido 

pelo menos uma relação sexual na vida e com ou sem uso de medicamentos. Foram excluídas 

a população de adolescentes e jovens e mulheres adultas que não tem vida sexual ativa. A 

coleta de dados se desenvolveu durante o ano de 2016. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/HUAP), sob CAAE 47646515.5.0000.5243-

15. A prevalência de algum tipo de disfunção sexual foi de 39,7%. A dispaurenia foi 

encontrada em 30,3% das entrevistadas e vaginismo em 26,2 % das mulheres no último mês 

anterior ao estudo. A disfunção do desejo foi relatada por 15,4 % das mulheres, 12,7 % 

tiveram disfunção do orgasmo e apenas 12,4 % tiveram disfunção de excitação. Observou-se 

uma associação positiva estatisticamente significativa das disfunções sexuais femininas com a 

idade da coitarca menor que 15 anos, frequência de apenas uma relação sexual por mês ou 

menos e lactação. Os achados sugerem que diversas medidas preventivas podem impedir a 

ocorrência de disfunções sexuais femininas em determinado grupo de mulheres: melhorar o 

nível educacional da população brasileira, facilitar seu acesso à informação e aconselhamento, 

estimular ações promotoras e preventivas de saúde e por fim investirem programas de 

treinamento e educação em saúde continuada. 

 

 

 

Palavras-chave:Prevalência; Disfunção sexual feminina; Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, 

values, behaviors, practices, roles and relationships, although not all of them are always 

experienced or expressed throughout life. Female sexual dysfunction are characterized by 

disruptions in one or more phases of the sexual response cycle, or pain associated with 

intercourse, which cause distress or interpersonal difficulty, making the woman unable to 

participate in sexual intercourse as wish. This study describes the prevalence of sexual 

dysfunction in adult women attending the gynecology service of the University Hospital 

Antônio Pedro. This is a descriptive, cross-sectional quantitative approach.The study 

population were 267 adult women. inclusion criteria were age between 25-49 years of age, he 

has had at least one sexual relationship in life and with or without the use of drugs. They were 

excluded from the population of adolescents and young adult women who do not have an 

active sex life. This study was approved by the Ethics Committee on Human Research of the 

University Hospital Beings Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense (CEP/HUAP) 

under CAAE 47646515.5.0000.5243-15.The prevalence of some type of sexual dysfunction 

was 39.7%. The dyspareunia was found in 30.3% of the interviewees and vaginismus in 

26.2% of women in the last month prior to the study. The dysfunction of desire was reported 

by 15.4% of women, 12.7% had orgasmic dysfunction and only 12.4% had excitation 

dysfunction. There was a statistically significant positive association of female sexual 

dysfunction with age of first sexual intercourse less than 15 years old, frequency of only one 

sex per month or less and lactation. The findings suggest that several preventive measures can 

prevent the occurrence of female sexual dysfunction in a particular group of women: 

improving the educational level of the population, facilitating access to information and 

counseling, encouraging promoting actions and preventive health and finally invest programs 

training and education continued health.  

 

Keywords: Prevalence; female sexual dysfunction; Nursing. 
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1 CONSIDERAÇÕES 

 

Uma vida sexual satisfatória é parte integranteda saúde global do ser humano e do 

bem-estar individual, sendo muito importante numa relação afetiva. A sexualidade é 

multifatorial e influenciada por todas as dimensões do indivíduo, nomeadamente a 

personalidade, a biologia, o ciclo de vida e as experiências sexuais prévias (NAJAFABADY, 

SALMANI, ABEDI, 2011). 

As primeiras teorias para a compreensão da sexualidade humana surgiram na Grécia, 

cerca de 500 anos antes de Cristo, quando Platão, Aristóteles e Hipócrates manifestaram seus 

conceitos sobre o assunto. Mais recentemente, os estudos se Sigmund Freud, Alfred Kinsey, 

William Marters e Virgínia Johnson lançaram alicerces para uma nova especialidade médica, 

a Sexologia, reconhecida nos anos 80 pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil (COSTA, 

2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2012), a sexualidade humana é 

influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, socioeconômicos, políticos, 

culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. Constitui um aspecto fundamental 

do ser humano, envolvendo as identidades de gênero, sexo, orientação sexual, erotismo, 

prazer, intimidade e reprodução.  

A sexualidade é vivida e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, 

atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos, embora nem todos eles 

sejam sempre experimentados ou expressos ao longo da vida. As mulheres no novo contexto 

da sociedade estão cada vez mais exigentes e interessadas em resolver ou conhecer a função 

sexual se inteirando do conhecimento para melhorar sua satisfação, prevenir e tratar as 

disfunções sexuais para ter uma melhor qualidade de vida (ABDO; OLIVEIRA JUNIOR, 

2002). 

As disfunções sexuais femininas - DSFs - são caracterizadas por perturbações em 

uma ou mais fases do ciclo de resposta sexual, ou por dor associada à relação sexual, que 

geram sofrimento ou dificuldade interpessoal, tornando a mulher incapaz de participar da 

relação sexual como desejaria (APA, 2002; WHO, 2010). 

O ciclo de resposta sexual é influenciado negativamente por fatores psicológicos, 

entre eles a ansiedade, baixa autoestima, distúrbios da percepção da imagem corporal, medo 

de rejeição, ansiedade do desempenho sexual, experiências sexuais traumáticas passadas, 

histórico de abuso e qualidade do relacionamento (BANCROFT, 2003). E, ainda, outros 
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fatores como desequilíbrio hormonal (baixos níveis de andrógenos e hiperprolactinemia), 

vasculares, fisiológicos, condições médicas específicas (urogenital, neurológicas e distúrbios 

endócrinos, disfunções do assoalho pélvico, menopausa, gravidez e pós-parto), musculares 

(lacerações perineais decorrentes do parto, fraqueza muscular e músculos disfuncionais 

hipertônicos) e ou em virtude de cirurgia ou medicamentos (BASSON, 2003; BERMAN, 

2005; FRANK et al., 2008; BUTRICK, 2009; OKEAHIALAM, 2011; RATHI et al., 2012; 

LEEMAN et al., 2012; MINER, et al., 2012).  

O sofrimento e a dificuldade interpessoal ocorrem pelo simples fato do desejo sexual 

e a sensualidade serem de extrema necessidade de atração entre as pessoas para um 

envolvimento sexual, não sendo o desejo uma sensação subjetiva nem um simples evento 

mental, é uma força que motiva os impulsos neurofisiológicos para a atividade sexual 

(KAPLAN, 1999). 

Neste contexto, o presente estudo teve início em minha trajetória acadêmica a partir 

do momento que cursei a disciplina optativa - Disfunções sexuais femininas e masculinas - no 

qual a partir do momento que me debrucei sobre o tema, compreendi com mais clareza que se 

faz necessário o desenvolvimento de pesquisas sobre a sexualidade feminina, enfocando a sua 

identidade, seu comportamento sexual, e, sobretudo, referente aos aspectos culturais e as 

crenças disfuncionais que permeiam este tema para ajudá-la em um desempenho sexual 

satisfatório, afastando-a dos distúrbios da sexualidade.  

Considerando o exposto, foi definido como objeto do estudo – A disfunção sexual 

em mulheres adultas atendidas no serviço de ginecologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro. Neste estudo, a vida adulta é entendida como uma fase de transição e estabilidade, na 

qual a fase de transição sucede-se momentos de integração, a que correspondem mudanças na 

estrutura do indivíduo, ou seja, na forma de ele se ver a si próprio, o mundo e os outros. Neste 

período de transição na vida da pessoa, os papéis sociais (casamento, nascimento de filhos, 

divórcio e viuvez) que o indivíduo assume tem crucial importância. A relevância dos papéis 

ou tarefas específicas prende-se não só com a forma como o indivíduo encara esses mesmos 

papéis, mas também pelas expectativas sociais acerca dessas mesmas tarefas e corresponde a 

faixa etária de 25 a 49 anos de idade (MOURA, 1999).  

Alves (1986) ainda esclarece que o corpo adulto está maduro fisicamente e 

sexualmente, ou seja, é na vida adulta que ocorre o auge da atividade reprodutiva e sexual. 

Não obstante às altas taxas de disfunção sexual, grande parcela destas mulheres não busca 

ajuda médica, por vergonha, por frustração ou por falhas de tentativas de tratamento 

subprofissionalizado. Uma minoria das mulheres tem a iniciativa de falar sobre suas 
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dificuldades sexuais e apenas uma pequena parcela dos ginecologistas questiona sobre a 

função sexual de suas pacientes (LARA; SILVA; ROMÃO; JUNQUEIRA, 2008, p. 313). 

Com base nessas indagações, foi considerado como fundamental, para o direcionamento do 

estudo, o seguinte problema de pesquisa: 

 Qual a prevalência da disfunção sexual em mulheres adultas atendidas no serviço de 

ginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro? 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 GERAL  

Descrever a prevalência da disfunção sexual em mulheres adultas atendidas no 

serviço de ginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

1.1.2 ESPECÍFICOS 

(1) Caracterizar a população atendida no serviço de ginecologia do Hospital Antônio Pedro 

quanto a algumas variáveis sociodemográficas e da sexualidade; 

(2) Determinar a prevalência da disfunção sexual em mulheres adultas atendidas no serviço de 

ginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

No Brasil, como em outros países, a disfunção sexual feminina é um problema de 

saúde pública pela alta prevalência e por estar relacionado a prejuízos tanto na qualidade de 

vida das mulheres quanto no relacionamento com os seus parceiros. É capaz de influenciar a 

saúde física e mental e pode ser afetada por fatores orgânicos, emocionais e sociais (TARIQ; 

MORLEY, 2003,FERREIRA;SOUZA; AMORIM, 2007, THIEL et al., 2008).  

Um estudo da vida sexual do brasileiro, realizado entre 2002 e 2003, em treze 

estados brasileiros, perfazendo uma amostra total de 7.103 indivíduos adultos (54,6% homens 

e 45,4% mulheres), que responderam a um questionário 87 questões de múltipla escolha, 

constatou que a prevalência total de disfunções sexuais em mulheres e em homens é, 

respectivamente, 50,9% e 48,1% (ABDO, 2004). 

Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, com uma população de 1.410 

homens e 1.749 mulheres, a disfunção sexual é também mais prevalente nas mulheres (43%) 

do que nos homens (31%) e está associada com várias características demográficas 

(LAUMANN et al., 1999). 
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A pesquisa contribuirá para sensibilizar docentes da área de saúde e correlatas acerca 

da necessidade de inserir a temática nos currículos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

Entende-se ser fundamental promover discussões, debates, pesquisas e atividades de extensão 

universitária envolvendo a questão da disfunção sexual feminina. Iniciativas como esta 

seguramente, irão aprimorar a formação de profissionais mais conscientes e capacitados a 

abordar integralmente as transformações corporais, as relacionando com os significados 

culturais que lhes são atribuídos. Há um desejo de ampliar meu conhecimento sobre atemática 

e como profissional proporcionar um atendimento de qualidade as mulheres com disfunção 

sexual.   

O presente estudo está inserido na Linha de Pesquisa – Estudos da sexualidade nas 

sociedades contemporâneas e no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Sexualidade, Gênero e 

Reprodução Humana do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica da 

Universidade Federal Fluminense. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1A DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA 

O termo Disfunção Sexual Feminina (DSF) diz respeito a uma ampla variedade de 

condições clínicas, que incluem desejo sexual hipoativo, transtorno de aversão sexual, 

transtorno de excitação sexual, transtorno do orgasmo e transtornos dolorosos como 

dispareunia e vaginismo (AUWAD; HAGI, 2012), que são associados a uma diminuição 

acentuada na qualidade de vida e relações interpessoais (BASSON et al., 2000).  

Simões e Girões (2004) relatam que quando não se completa a sequência fisiológica 

sexual entre o homem e a mulher, ou seja, a atividade sexual não foi satisfatória deve ter 

ocorrido uma alteração em uma das fases da resposta sexual, como consequência aparecem as 

disfunções sexuais. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (2002), a 

disfunção sexual feminina classifica-se em: 

 Transtornos do desejo sexual: são divididos em hipoativo ou transtorno de aversão 

sexual. O primeiro consiste na deficiência ou ausência persistente ou recorrente de 

fantasias ou desejo de ter atividade sexual e não é secundário a outras dificuldades 

sexuais, como a dispareunia. Já o transtorno de aversão sexual se refere à aversão ou 

fuga do contato sexual genital com um parceiro; 

 Transtornos da excitação sexual: diz respeito à incapacidade persistente ou recorrente 

de adquirir ou manter uma resposta de excitação sexual de lubrificação-turgescência 

até o término da atividade sexual; 

 Transtornos do orgasmo: consiste no atraso ou ausência persistente ou recorrente de 

orgasmo, após uma fase normal de excitação sexual. O julgamento clínico é 

fundamental para o diagnóstico e deve ser levado em conta se a capacidade da mulher 

atingir o orgasmo for menor do que se poderia esperar para a sua idade, a experiência 

sexual e a adequada estimulação que recebe. 

 Transtornos sexuais dolorosos: são classificados em dispareunia e vaginismo. A 

primeira é caracterizada por dor genital associada ao intercurso sexual, mas também 

pode ocorrer antes ou após o intercurso. Já o vaginismo é caracterizado por contração 

involuntária, recorrente ou persistente, dos músculos do períneo adjacentes ao terço 
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inferior da vagina, quando há tentativa da penetração vaginal com pênis, dedo, tampão 

ou espéculo; 

 Disfunção sexual devida a uma condição médica geral: refere-se à presença de 

disfunção sexual clinicamente expressiva, decorrente exclusivamente dos efeitos 

fisiológicos diretos de uma condição médica geral;  

 Disfunção sexual induzida por substância: disfunção sexual clinicamente significativa 

que tem como consequência acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal, 

plenamente explicada pelos efeitos fisiológicos diretos de uma substância como 

drogas ilícitas, medicamentos ou exposição a toxinas e 

 Disfunção sexual sem outra especificação: DSFs que não atendem aos critérios para 

qualquer disfunção sexual específica, como ausência de sensações eróticas subjetivas, 

apesar de excitação normal e orgasmo. 

 

A disfunção sexual feminina é um fenômeno complexo neurovascular que está sob o 

controle de fatores psicológicos, hormonais, neurológicos, vasculares e musculares 

(BERMAN; BASSUK, 2002, AGARWAL; ZIPPE, 2007). 

Como fatores hormonais, o estrogênio e a testosterona desempenham importantes 

papéis na regulação da função sexual feminina. Baixos níveis de testosterona estão associados 

à diminuição da excitação sexual, libido, orgasmo e sensação genital. Os níveis de estradiol 

exercem influência sobre transmissão nervosa das células de todo o sistema nervoso periférico 

e central. Um declínio nos níveis de estrogênio sérico resulta em afinamento do epitélio da 

mucosa vaginal e atrofia do músculo liso da parede vaginal e torna o ambiente do canal 

vaginal menos ácido, o que leva a infecções vaginais, infecções do trato urinário e 

incontinência, bem como queixas de disfunção sexual (BERMAN, 2005). 

Raina et al. (2007) afirmam que vários distúrbios neurológicos podem levar à 

disfunção sexual, incluindo doenças do sistema nervoso central ou periférico e lesão medular. 

Os neurônios motores superiores e o arco reflexo sacral devem estar intactos para uma mulher 

atingir o orgasmo e sentir desejo sexual.  

Doenças crônicas, tais como: diabetes, hipertensão e hiperlipidemia, são fatores de 

risco importantes para a aterosclerose, que, quando envolve a vascularização pélvica, 

predispõe a impotência vasculogênica em homens e mulheres (VAZ; COELHO, 2010). 

Diminuição do fluxo sanguíneo pélvico secundário à doença aterosclerótica leva à fibrose do 

músculo liso da parede vaginal e clitoriana, podendo resultar em sintomas de secura vaginal e 

dispareunia (BERMAN, 2005). 
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Poucos estudos avaliaram a prevalência de disfunção sexual em mulheres no Brasil 

(ABDO et al., 2004; VALADARES et al., 2008; FERREIRA et al., 2007). A prevalência 

aumenta com a idade, multiparidade e menopausa, e são considerados fatores de risco 

importantes (JAHAN et al., 2012). 

Um estudo sobre o comportamento sexual realizado em 7 estados brasileiros, com 

1.219 mulheres maiores de 18 anos, revelou que a prevalência de disfunção sexual aumentou 

de acordo com a idade e o baixo nível educacional. Pelo menos uma disfunção sexual foi 

relatada por 49,0% das mulheres; 26,7% afirmaram falta de desejo sexual; 23,1% dor durante 

o intercurso sexual; e 21% disfunção orgástica (ABDO et al., 2004). Já Valadares et al. 

(2008), em um estudo transversal realizado com 315 mulheres brasileiras entre 40 e 65 anos 

de idade e 11 anos ou mais de escolaridade, encontraram prevalência de disfunção sexual em 

35,9% do total. 

O diagnóstico deve ser cuidadoso na tentativa de compreender e explicar algo, que 

serve como ponto de partida no processo de tratamento. Qualquer pesquisa sobre uma doença 

exige certo grau de homogeneidade das entidades estudadas, para explorá-las bem como seus 

respectivos tratamentos, mas, infelizmente, os recentes sistemas de diagnóstico raramente 

fornecem esta informação. Na área de disfunção sexual, a complexidade no diagnóstico é 

enorme e a confiança no julgamento clínico é acentuada, já que os critérios atuais de 

diagnóstico ainda são vagos nessa área em especial e especificam dependência do 

“julgamento clínico” (BALON, 2011), justificando, assim, novos critérios para elevar o limiar 

diagnóstico através do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais DSM-

IV-TR (APA, 2002; WHO, 2010). 

O exame físico inclui avaliação completa do assoalho pélvico para detectar hipo ou 

hipertonia dos músculos, aderências, infecção, atrofia, secura vaginal e dor (FRANK; 

MISTRETTA, 2008; BUTRICK, 2009; OKEAHIALAM, 2011; RATHI, 2012; LEEMAN, 

2012; MINER, 2012; BURRI, 2012; BISHOP et al., 2012), além de avaliar aspectos do 

estado mental, alterações neurológicas, tireoide, pressão arterial e medição de pulso 

periférico. Achados anormais são mais comuns em mulheres com idade avançada, com 

patologia ginecológica ou doença crônica sistêmica e nas que não receberam assistência 

médica regular (FRANK; MISTRETTA, 2008). 

Atualmente há vários métodos disponíveis para a terapia das disfunções sexuais em 

mulheres, incluindo tratamento médico, psicológico, medicamentoso, hormonal e 

fisioterapêutico (OHL, 2007; CLAYTON; HAMILTON, 2009; MENDONÇA; AMARAL, 

2011). 
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Os métodos de tratamento psicológico são fundamentados em intervenções não 

físicas, baseadas em interação verbal e não-verbal entre o terapeuta e a paciente (BITZER; 

BRANDENBURG, 2009). A terapia comportamental cognitiva pode ser uma ferramenta 

eficaz no tratamento de mulheres com disfunção sexual (BERGERON, 2001). Um ensaio 

clínico randomizado em pacientes com disfunção sexual em terapia comportamental 

cognitiva, com ou sem Ginkgo biloba, sugere que mulheres com baixa satisfação no 

relacionamento antes do tratamento podem não ser o suficiente para aliviar a angústia sexual 

(STEPHENSON et al.2012). 

Embora os quadros de disfunções sexuais femininas já sejam bem conhecidos, os 

recursos disponíveis para os tratamentos ainda são restritos. De modo geral, os profissionais 

da saúde não se encontram adequadamente preparados na abordagem de queixas sexuais. A 

razão pode estar relacionada ao pouco conhecimento e a atitudes preconceituosas frente ao 

assunto. Existe, também, a falta de disciplinas na grade curricular dos Cursos de Graduação 

que abordem a sexualidade humana de forma desvinculada da função da reprodução, não 

havendo assim suporte necessário para a formação profissional. Neste sentido, compreender e 

abordar este tema deve fazer parte da rotina de atendimento à saúde integral da mulher, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida. 

2.2 A ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER COM DISFUNÇÃO SEXUAL 

 

Nos dias atuais, em consequência da chamada “revolução sexual”, vive-se em uma 

época de liberação onde muitas normas, mitos e tabus em relação à sexualidade humana vêm 

sendo superados e/ou desconstruídos. Vivemos um incessante estímulo à expansão do desejo 

sexual e à busca da liberdade individual. Vários saberes sobre a sexualidade humana são a 

cada dia mais socializados. É possível afirmar que a sexualidade é um assunto em evidência e 

todo este contexto forma, na modernidade, “dispositivo da sexualidade em uma relação 

dinâmica, em constante movimento, entre a desconstrução e a construção de saberes, normas 

e valores” (FOUCAULT, 2008). 

Em todas as sociedades, as expressões da sexualidade humana são alvo de normas 

morais, religiosas ou científicas, que vão sendo aprendidas pelas pessoas desde a infância. Em 

nossa sociedade, por exemplo, a sexualidade foi histórica e culturalmente limitada em suas 

possibilidades de vivência, devido a tabus, mitos, preconceitos e relações desiguais de poder 

entre homens e mulheres (CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA, 2004). 
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Nas duas últimas décadas, registraram-se grandes avanços na legislação internacional 

e nacional sobre as dimensões da reprodução e da sexualidade humana como Direitos 

Humanos e de cidadania.O direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao 

afeto, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são considerados Direitos Humanos 

fundamentais. Respeitá-los é promover a vida em sociedade, sem discriminação de classe 

social, de cultura, de religião, de raça, de etnia e de orientação sexual (BRASIL, 2013). 

Toda mudança requer um tempo mínimo para ser aceita e incorporada à pratica 

dentro da assistência em saúde, e mudar um paradigma reducionista aplicado à saúde da 

mulher, onde neste campo por séculos a mulher somente tinha seu sistema genital e sua mama 

examinada, requer do profissional de enfermagem a demonstração de habilidades teóricas e 

práticas para tal transformação, sobretudo, na realização da consulta de enfermagem na 

atenção integral à saúde da mulher. 

Embora a formulação da assistência como atenção integral, a partir da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM, 2004), fornecesse as bases para a 

articulação entre diferentes temas da saúde da mulher, dentre os quais se destacavam a 

reprodução e a sexualidade, tal proposta não se efetivou plenamente. A saúde sexual, por 

exemplo, não conseguiu se desenvolver tanto quando a saúde reprodutiva (SCHRAIBER, 

2008). Nesse sentido, mesmo diante da tentativa de ultrapassar o reducionismo da mulher a 

mamas, útero e gestação, a principal referência das práticas em saúde para mulheres parece 

ainda ser a diferenciação do corpo feminino como um corpo que reproduz (MEDEIROS; 

GUARESCHI, 2009). 

A luta das mulheres em alcançar autonomia sobre seus corpos, pelo exercício da 

sexualidade, bem como a implicação do desejo ou não da reprodução, resultou na conquista 

de novos direitos para a sociedade: os direitos sexuais e reprodutivos (CARNEIRO, 2003). A 

atenção integral para a saúde da mulher não se limita às questões relacionadas à reprodução, 

ela envolve os cuidados diários, as prevenções de doenças e as questões relacionadas à 

sexualidade feminina, tais como: as disfunções sexuais, que podem e devem ser 

acompanhadas pela consulta ginecológicade enfermagem e médica durante toda a vida da 

mulher (CARDOSO; OLIVEIRA; LOBO, 2012). 

A consulta de enfermagem é uma atividade exclusiva do enfermeiro e tem sua maior 

aplicabilidade nos programas de saúde pública. No contexto da assistência integral a saúde da 

mulher, a consulta com a enfermagem ginecológica, vem demonstrando-se como um espaço 

privilegiado, para que sepossa estabelecer um diálogo claro entre o enfermeiro e as usuárias 

dos serviços públicos de saúde no Brasil, para que se levantem as reais necessidades 
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ginecológicas, psicológicas e sociais das inúmeras brasileiras que buscam por tal atendimento. 

Tal consulta visa não somente prestar um atendimento voltado para os aspectos biológicos das 

mulheres, mas sim inter-relacionar esses com os aspectos sociais e psicológicos, garantindo 

desta forma que a assistência prestada seja interdisciplinar, inovadora, transformadora e 

integral (TEIXEIRA et al., 2013). 

 

O atendimento à assistência integral à saúde da mulher pelo profissional de saúde 

deve destacar em primeiro lugar o acolhimento que é de suma importância para o sucesso da 

consulta de enfermagem, pois é através desta prática que o profissional de saúde que presta o 

cuidado, estabelece seus laços de confiança e empatia juntamente com a mulher que busca 

pelo serviço de saúde, garantindo desta forma que as consultas subsequentes se realizem de 

forma ativa e resolutiva, podendo elaborar a curto, médio e longo prazo ações de prevenção, 

promoção e tratamento à saúde da mulher. O acolhimento humanizado é pautado no respeito, 

e na valorização das diferenças e das singularidades de cada mulher e é a primeira etapa e 

uma das principais ações dentro da prática assistencial dos enfermeiros que prestam o 

atendimento ginecológico (TEIXEIRA et al., 2013). 

Promover o acolhimento e fornecer as informações deve ser prática de todos os 

profissionais de uma equipe de saúde e devem estar presentes de forma transversal durante 

todo o contato com a mulher. Mais do que um dos passos do atendimento, o acolhimento é 

uma prática educativa que deverá refletir a qualidade da relação profissional de saúde/usuária 

na perspectiva de construção de novo modelo de atendimento. Para isso, os profissionais 

deverão estar devidamente sensibilizados e capacitados para incorporar o acolhimento e a 

orientação como prática cotidiana da assistência (BRASIL, 2005). 

Durante o atendimento é de grande relevância dentro da saúde da mulher que o 

enfermeiro conheça a idade, a renda, a religião, a naturalidade, a profissão, a coitarca, a 

menarca, os tipos de parcerias sexuais, a frequência das atividades sexuais, o uso ou não dos 

métodos contraceptivos, a renda social e familiar da mulher, pois todos estes aspectos 

interferem diretamente nas disfunções sexuais femininas. 

Existem divergências que distanciam a consulta de enfermagem e da sexologia que 

estão vinculadas à questão do diagnóstico. Na consulta de enfermagem em sexualidade só é 

diagnosticado um problema quando assim percebido pela cliente, em outras palavras, o que 

não é problema para a cliente não é problema para o enfermeiro. Não existe um tratamento 

intensificado com dias programados consecutivamente – o tempo de tratamento é definido 

pela cliente; não existe vigilância pós-tratamento, nem tampouco cobrança de retorno, se a 
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cliente não desejar mais do que uma consulta, assim será feito; não é proscrita a busca do 

orgasmo, nem tampouco proibida a comunicação entre os parceiros sobre a entrevista; o 

atendimento não é necessariamente do casal; o foco não é a disfunção, e sim, aquilo que é 

relatado como problema pela cliente (GARCIA; LISBOA, 2012). 

Diferentemente da sexologia, na consulta de enfermagem em sexualidade, o enfoque 

não é uma “normalidade” a ser perseguida, nem tampouco uma patologia a ser evitada ou 

tratada. Não existe uma estratégia de normatização na medida em que a cliente/mulher é 

respeitada na sua individualidade, e em que a consulta inclui um processo de desconstrução de 

tabus e paradigmas relacionados ao gênero (CANGUILHEM, 2000). 

Neste sentido, como um todo indivisível e individualizado, com uma história de vida, 

inserido em um determinado contexto, fundamentado em um conjunto de crenças e valores de 

uma determinada cultura. Só com esta visão poderá ser elemento participante ativo no 

processo educativo em saúde, trilhando com a cliente, em um trabalho de parceria, o caminho 

do autoconhecimento na busca do seu “padrão” (com a consciência de que o padrão 

individual também possui variações de acordo com o processo evolutivo e as experiências de 

vida), em vez de um padrão externo, muitas vezes estereotipado pela literatura e/ou pela 

mídia, levando a sentir-se fora da dita “normalidade”. 
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3 MATERIALE METODO 

 

3.1 DESENHO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal de abordagem quantitativa. Este 

tipo de abordagem prima por levantamento de dados que podem ser mensurados em números, 

classificados e analisados por meio de técnicas estatísticas, evitando possíveis distorções de 

interpretação e análise nos resultados, o que possibilita uma maior margem de segurança 

(DALFOVO; SILVEIRA, 2014). 

Um estudo transversal possibilita determinar a frequência de doenças e apontar os 

seus prováveis fatores de risco em uma população definida em um ponto de tempo (MARTIN 

et al., 2000). Além disso, são estudos relativamente mais rápidos e com custos menores em 

comparação a outros delineamentos (TORMO et al., 2000). Os estudos descritivos são 

fundamentais quando pouco sobre um determinado assunto é conhecido e fornecem 

conhecimento aos profissionais de uma determinada área ou setor sobre seus dados 

demográficos (CHAYAMITI; CALIRI, 2010). 

O estudo ocorreu no ambulatório do serviço de ginecologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro.O Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP - foi inaugurado no dia 15 de 

janeiro de 1951 e denominado Hospital Municipal Antônio Pedro. O nome é em homenagem 

ao clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade Fluminense de 

Medicina, que se destacou no estudo de doenças infecciosas. Atualmente, o HUAP é a maior 

e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia 

do SUS como hospital de nível terciário e quartenário, isto é, unidade de saúde de alta 

complexidade de atendimento. Ele atende a população da Região Metropolitana II que 

engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois 

milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também 

parte da população desse município. 

A unidade do ambulatório do HUAP localiza-se no pavimento térreo do complexo 

hospitalar. Atualmente contempla consultórios para atendimento nas seguintes especialidades: 

cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, 

hematologia, mastologia, nefrologia, neonatologia, neurologia, obstetrícia, oftalmologia, 

ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, urologia, fisioterapia, 
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obstetrícia, reumatologia, oncologia, nutrição, serviço social, estomatologia, buco-maxilo-

facial, realizando inclusive pequenas cirurgias. Tais especialidades são organizadas segundo a 

demanda por quatro infraestruturas físicas específicas. Neste sentido, as especialidades de 

ginecologia e obstetrícia, urologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia, 

estomatologia e buco-maxilo-facial constituem-se em ambulatório específico composto de um 

conjunto de consultórios preparados para a demanda das especialidades.  

A população estudada foide mulheres adultas de faixa etário de 25 a 49 anos. Os 

critérios de inclusão foram a idade entre 25 a 49 anos de idade, a existência de vida sexual 

ativa e com ou sem uso de medicamentos. Foram excluídas mulheres adultas portadoras de 

malformações de genitais e a população de mulheres jovens e adultas que não tem vida sexual 

ativa.Para coleta de dados foi utilizada, no primeiro momento, uma entrevista individual 

contendo perguntas fechadas referentes à idade, estado civil, escolaridade, religião, quesito 

raça/cor, renda familiar, uso de medicações e métodos contraceptivos, história pessoal clínica, 

número de filhos e tipo de parto (APÊNDICE 1). Em seguida, foi aplicado o Índice de Função 

Sexual Feminina (IFSF), que segundo Rosen et al. (2000) é uma escala breve, específica e 

multidimensional, para avaliar a função sexual de mulheres (APÊNDICE 2) pela pesquisadora 

da pesquisa e acompanhada por uma psicóloga especialista na área da sexologia clínica 

(APÊNDICE 3). 

O cálculo da amostra foi baseado na média de 700 de mulheres atendidas 

mensalmente no ambulatório ginecológico do Hospital Universitário Antônio Pedro, onde: 

 

 

n=amostra calculada 

N=população 

Z= variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p= verdadeira probabilidade do evento 

e= erro amostral. 

 

Com isso, obteve o valor de 267 mulheres para este estudo. 

O questionário, construído e validado na língua inglesa, já traduzido e validado para 

utilização em pacientes de língua portuguesa fluente no Brasil (THIEL, 2008), é composto por 

19 questões que avaliam a função sexual nas últimas quatro semanas e apresentam escores em 
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seis domínios: desejo sexual, excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação 

sexual e dor ou desconforto. Para cada questão existe um padrão de resposta. As opções de 

resposta recebem pontuação entre 0 a 5 de forma crescente em relação à presença da função 

questionada, sendo que apenas nas questões sobre dor a pontuação é definida de forma 

invertida. Se o escore de algum domínio for igual a zero, significa que não foi referida pela 

entrevistada relação sexual nas últimas quatro semanas. Ao final, é apresentado um escore 

total, resultado da soma dos escores de cada domínio multiplicada por um fator que 

homogeneíza a influência de cada domínio no escore total. 

 Para se chegar ao escore total, deve-se proceder à soma dos valores das questões, 

multiplicar essa soma pelo fator de correção e, então, somar os valores de cada domínio. Os 

escores finais podem variar de 2 a 36, sendo que escores mais altos indicam um grau melhor 

de função sexual (HENTSCHEL, 2007). Mulheres que apresentam escores menores ou iguais 

a 26 devem ser consideradas portadoras de disfunção sexual (WIEGEL et al., 2005). Neste 

estudo, as mulheres adultas que forem consideradas portadoras de disfunção sexual serão 

encaminhadas para serviços de referência na área da sexologia humana dos municípios de 

Niterói e Rio de Janeiro. 

As variáveis numéricas serão expressas em média e desvio padrão. Quanto às 

variáveis categóricas, serão utilizadas, para sumarizá-las, frequências simples e relativas e, se 

necessário o teste do qui-quadrado de Person. Para realizar os cálculos estatísticos, foi 

utilizado o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 21. 

Após análise dos dados, buscou-se relacionar os achados com o referencial teórico 

abordado. Os gráficos e as tabelas permitiram a aplicação de métodos estatísticos e 

visualização dos dados relevantes para análise.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (CEP/HUAP), sob 

CAAE 47646515.5.0000.5243-15. Todas as mulheres recrutadas para o estudo assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 2).  
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4  RESULTADO  

 

Nesta seção, são apresentados os resultados de forma descritiva para que 

posteriormente sejam discutidos. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOGRÁFICAS DE MULHERES ADULTAS 

ATENDIDAS NO SERVIÇO DE GINECOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ANTÔNIO PEDRO 

 

Foram efetivamente entrevistadas 267 mulheres e a faixa etária concentrou-se de 25 

a 49 anos. A média de idade encontrada foi de 35,10 anos (DP=7,75). Estudos realizados a 

nível mundial nesta área evidenciou que a prevalência da disfunção sexual aumenta com a 

idade (BERMAN et al., 1999, GRAZIOTTIN, 2007, LARA et al., 2008). 

O Brasil possui imensa diversidade linguística e étnica, em relação à cor/raça auto 

referida, as mulheres referem-se como: preta (45,7%), parda (40,9%) e branca (13,9%). 

Quanto à escolaridade, 49,4% referiam ter até o ensino médio completo, 21,0% referiam ter 

até o ensino superior incompleto, 10,9% referiam ter até o ensino superior completo, 9,4% 

referiram ter até o ensino médio incompleto, 8,6% referiram ter até o ensino fundamental 

completo e 0,7% referiam ter até o ensino fundamental incompleto. Sendo assim, neste 

estudo, a escolaridade das mulheres adultas eram elevadas o que vai ao encontro de um estudo 

realizado com 346 mulheres em Portugal que encontrou associação entre o baixo nível de 

escolaridade e a presença de disfunção sexual feminina (FERREIRA; AMORIM, 2007, 

SINGH et al., 2009, RIBEIRO; MAGALHÃES; MOUTA, 2013). 

Quanto ao estado civil, 45,3% solteiras, 44,9% casadas, 6,0% separadas e 3,7% 

viúvas.  Em relação à situação conjugal, 44,9% referiram viver com companheiro. West, 

Vinikoor e Zolnoun (2004) apontam que vários estudos sugerem que a característica da 

relação sexual influencia negativamente na satisfação sexual. Dos fatores de risco possíveis 

encontrados na avaliação de Lewis et al. (2004b) destaca a relação marital, estar solteira 

demonstrou associação com o interesse sexual, lubrificação, orgasmo, dispareunia, enquanto 

que, dificuldades conjugais associaram-se com baixos níveis de interesse sexual, excitação, 

orgasmo e com dispaurenia. 

 Em relação à renda per capita média, o valor de até cinco salários mínimos (R$ 

3.940,00) foi encontrado em 94,0% dos sujeitos entrevistados. Dos sujeitos entrevistados 

67,0% possuem religião. (Tabela 1). 
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Tabela 1- Distribuição das variáveis sócio demográficas da população de mulheres adultas 

atendidas no serviço de ginecologia do Hospital Antônio Pedro, Niterói, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: N= total no estrato.  % = porcentagem. SM = salário mínimo. 

 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS SEXUAIS E REPRODUTIVAS DAS MULHERES ADULTAS 

ATENDIDAS NO SERVIÇO DE GINECOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

 

Observa-se, na tabela 2, que 70,8% das mulheres relataram que entraram na menarca 

com idade até os 11 anos e 29,2% entraram depois dos 11 anos. A idade da coitarca foi de 

56,9% até os 15 anos, acima dos 15 anos foi de 43,1%.Em relação ao uso de métodos 

contraceptivos 80,5% não fazem uso e 19,5% firmaram fazer uso. Quanto ao tipo de parto 

VARIÁVEIS   

SÓCIODEMOGRÁFICAS N % 

   
Cor da pele auto referida    

Branca  37 13,9 

Parda 108 40,4 

Negra  122 45,7 

   
   
Idade por faixa etária   DP ± 7,75 

≥ 25 anos até 39 anos 189 70,9 

> 39 anos até 49 anos 78 29,1 

   
Escolaridade    

Ensino Fund Incompleto 2 0,7 

Ensino Fund  Completo 

Ens. Méd. Incompl 

Ens. Méd. Compl 

Ens. Sup. Incompl 

Ens. Sup. Compl 

 

Estado civil 

Casada                                                                            

Solteira           

Separada         

Viúva             

23 

25 

132 

56 

29 

 

 

120 

121 

16 

10 

8,6 

9,4 

49,4 

21,0 

10,9 

 

 

44,9 

45,3 

6,0 

3,7 

   
Situação conjugal   

Com companheiro (a) 120 44,9 

Sem companheiro (a) 147 55,1 

   
 

Religião 

  

Possui 179 67,0 

Não possui 88 33,0 

   
 

Renda per capita por salário mínimo 

  

≤ 1 salário mínimo 99 37,1 

>1-7< salário mínimos 

≥ 7 salários mínimos                                                 

158 

10 

59.1 

3,7 
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54,4% tiveram partos normais e 45,6% partos cesáreas. Das mulheres entrevistadas, 57,3% 

não possuem filhos e 42,7% relataram que possuem filhos. 58,4% não amamentaram e 41,6% 

das mulheres amamentaram. Quanto aos números de parceiros, 95,9% possuem parceiros e 

4,1% não possuem. 79,0% não fazem e 21,0% relatam fazer uso de medicamentos. 80,5% 

nunca fizeram cirurgia e 19,5% já fizeram algum tipo de cirurgia. Em relação às Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs), 94,4% não tiveram e 5,6% relatam que já tiveram 

alguma DST.  Em relação à frequência do coito foi observado que 38,1% fazem uma vez por 

mês, 16,2% fazem uma vez por semana e 6,7% fazem uma vez por dia. 

 

 

Tabela 2- Distribuição das variáveis sexuais e reprodutivas da população de mulheres 

adultas atendidas no serviço de ginecologia do Hospital Antônio Pedro, Niterói, 2016. 

VARIÁVEIS  

SEXUAIS/REPRODUTIVAS N % 

  
Idade da menarca   DP ± 1,6 

Até 11 anos 189 70,8 

Acima de 11 anos 78 29,2 

Idade da coitarca  DP ± 3,40 

Até 15 anos 152 56,9 

Acima de 15 anos 115 43,1 

Método Contraceptivo    

Faz uso 56 19,5 

Não faz uso 215 80,5 

Partos   

Normal 62 54,4 

Cesárea 52 45,6 

Filhos   

Possui 114 42,7 

Não possui 153 57,3 

Amamentou   

Sim  111 41,6 

Não 156 58,4 

Parceiros 

Possui 

Não possui 

  

Possui 

 

256 95,9 

Não possui 11 4,1 

Medicação 

 

  

Faz uso  

 

56 21,0 

Não faz uso  211 79,0 

Cirurgia 

 

  

Realizou 

 

52 19,5 

Não realizou 215 80,5 

DST   

Já teve  

 

15 5,6 

Nunca teve  

 

 

252 94,4 
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Legenda: N=total no estrato. %=porcentagem.DST= Doença Sexualmente Transmissível 

 

 

 

4.3. ANÁLISES DA PREVALÊNCIA DA DISFUNÇÃO SEXUAL DE MULHERES 

ADULTAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE GINECOLOGIA DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

 

O questionário é composto por 19 questões eapresenta escores em cada componente. 

As opções derespostas recebem pontuação entre „0‟ e „5‟, de formacrescente, exceto nas 

questões sobre dor, em que a pontuaçãoé definida de forma invertida. O escore total é a 

somados escores para cada domínio multiplicada pelo fator correspondentee pode variar de 

„2‟ a„36‟, considerando riscopara disfunção sexual um escore total < 26. No caso deste estudo 

o escore foi a soma dos escores para cada domínio multiplicada pelo fator correspondente que 

variou de „0,12‟ a „39,8‟, considerando risco para disfunção sexual um escore total de < 29 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3-Escores dos domínios do Índice de Função Sexual Feminina – IFSF 

 
Domínio  Questões Variação 

do escore 

Fator  Escore 

mínimo 

Escore 

máximo 

Desejo  1 e 2 2,0-10 0,6  0,12 0,60 

Excitação  3 a 6 00-20 0,3  00 6,0 

Lubrificação  7 a 10 00-20 0,3  00 6,0 

Orgasmo  11 a 13 00-38 0,4  00 15,2 

Satisfação  14 a 16 00-15 0,4  00 6,0 

Dor  17 a 19 00-15 0,4  00 6,0 

Escore Total                                                                                       0,12 39,8 

 

 

4.4.DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DAS DISFUNÇÕES SEXUAIS DA POPULAÇÃO 

      FEMININA 

 

Na tabela 4 pode-se perceber que não houve muita variação de mulheres que 

responderam positivamente quanto às modalidades de disfunção sexual.Cumpre frisar, no 

entanto, que os dados relativos à prevalência das disfunções sexuais em geral apresentam uma 

Frequência do coito    

1 vez por dia  

 

14 6,7 

1 vez por semana 34 16,2 

1 vez por mês 80 38,1 
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grande diversidade entre si, talvez por serem tão diversificados os sistemas classificatórios, os 

métodos de avaliação e os grupos populacionais em que incidem estes estudos e ainda por 

uma mesma mulher apresentar mais de uma ou todas as disfunções. Uma extensa revisão 

sistemática em 2004, sobredisfunções sexuais femininas, constatou umaprevalência de 64% 

de mulheres com disfunção dodesejo, 35% com disfunção de orgasmo, 31% de excitação e 

26% de dispareunia (WEST; VINIKOOR; ZOLNOUM, 2004). No Brasil, Abdo etal. (2004) 

avaliando 1.219 mulheres, observaram que 49%tinham pelo menos uma disfunção sexual, 

sendo 26,7% disfunção do desejo, 23% dispareunia e 21%disfunção do orgasmo. 

 

Tabela 4- Prevalência das disfunções sexuais da população de mulheres adultas atendidas no 

serviço de ginecologia do hospital universitário, Niterói, 2016. 

  

 

 
VARIÁVEIS DISFUNÇÕES SEXUAIS n % 

Disfunção ao Orgasmo   

Sim 34 12,7 

Não 233 87,3 

Dispaurenia   

Sim 81 30,3 

Não 186 69,7 

Disfunção do Desejo   

Sim 41 15,4 

Não 226 84,6 

Disfunção da Excitação   

Sim 33 12,4 

Não 234 87,6 

Vaginismo   

Sim 70 26,2 

Não 197 73,8 
 

Legenda: N=total no estrato. %=porcentagem 
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5 DISCUSSÃO  

 

Os objetivos propostos neste estudo foram atingidos, tendo-se obtido uma 

prevalência global de disfunção sexual de 39,8%, concordando com outros estudos, nos quais 

a prevalência variou de 25% a 63% (FAUNDES, 1996, LAUMANN, PAIK, ROSEN, 1999, 

BANCROFT; LOFTUS; LONG, 2003; PRADO; MOTA; LIMA, 2010). As dificuldades 

sexuais são comuns entre as mulheres; estima-se que as disfunções sexuais afetem 20 a 50% 

delas (BASSON, 2005). Em Portugal, observou-se prevalência de 40,4% (NOBRE; PINTO-

GOUVEIA, GOMES, 2006) e no Brasil, 49% das mulheres relataram pelo menos uma 

disfunção sexual (ABDO et al., 2004). 

As disfunções sexuais femininas apresentam natureza multifatorial e está sob o 

controle de fatores psicológicos, hormonais, neurológicos, vasculares e musculares. Poucos 

estudos foram realizados para avaliar a prevalência no Brasil, mas sabe-se que o aumento está 

relacionado à idade avançada e várias características sociodemográficas (RIBEIRO; 

MAGALHÃES; MOTA, 2013). 

Recentemente, a criação de questionários validados para a língua portuguesa 

proporciona maior detecção de sintomas desta patologia que tanto afeta a qualidade de vida 

das mulheres no mundo inteiro.No que diz respeito às idades da menarca e da coitarca, 

observa-se que 100% (267) das mulheres entrevistadas tiveram sua primeira menstruação e 

primeira relação sexual antes dos 15 anos. A respeito da relação sexual Berlofi et al. (2006, p. 

197-198) apontam que a iniciação sexual vem ocorrendo de forma mais precoce devido às 

oportunidades de manter relações sexuais, ao estilo de vida moderno e aos estímulos 

ambientais. Além disso, é importante levar em consideração a queda da média de idade de 

ocorrência da menarca, a qual diminui cerca de quatro meses a cada década e atualmente 

encontra-se entre os 11 e 12 anos. 

A associação entre a frequência de coito e as disfunções sexuais femininas foi 

observada nasmulheres sexualmente ativas no último mês queantecedeu ao estudo.A 

dispareunia 30,3% seguida do vaginismo 26,2% e da disfunção do desejo 15,4% foram as 

disfunções mais frequentes, diferentemente do orgasmo 12,7% e da excitação 12,4% que 

foram menos referidas. 

A partir destes resultados, é possível observar que vários fatores concorrem para a 

crescente relevância de estudos sobre os transtornos da sexualidade feminina: mudanças nas 

expectativas sexuais das próprias mulheres, maior liberação sexual feminina atestada nos dias 

atuais e informações constantemente veiculadas pela mídia sobre o tema. Progressivos 
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avanços na indústria farmacêutica, crescente sensibilidade de profissionais de saúde quanto à 

sexualidade humana e, sobretudo, a alta prevalência das disfunções sexuais femininas também 

são fatores que relevam a importância dotema. 

 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

O pioneirismo do estudo foi grande desafio no tocante às comparações, por ser 

escassos estudos sobre grupos femininos semelhantes com a temática. O corte transversal 

proporciona uma imagem instantânea da variável que se pretende estudar, neste caso o 

desfecho foram as disfunções sexuais femininas. 

Fator limitante  se deu na coleta  de informação nos questionários, momento que de 

alguma forma pode ter sido influenciado por nervosismo, ou até mesmo timidez das 

participantes, lembrando também que as disfunções são referidas pelas mulheres e não 

diagnosticadas pela clínica. Cabe ressaltar que o uso de escalas autorreferidas é amplo na 

literatura e consolidado, o que fortalece este estudo e com cuidados para amenizar erros e 

inconsistências, como descrito no método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As disfunções sexuais femininas alcançam alta incidência em qualquer faixa etária e 

são subdiagnosticadas, ou porque as pacientes não se queixam devido à inibição ou porque o 

médico não investiga por constrangimento ou por desconhecimento da resposta sexual 

humana. 

Apesar da prevalência expressiva das disfunções sexuais femininas, a sua 

compreensão ainda não está suficientemente estabelecida. A prevalência global de disfunção 

sexual neste estudo foi de 39,7%. Das disfunções sexuais pesquisadas, asmais expressivas 

foram: dispareunia com 30,3%, seguida do vaginismo 26,2% e da disfunção do desejo 15,4%. 

O escore das disfunções sexuais foi de 39,7. 

Novos estudos precisam ser realizados para refinar o entendimento sobre as taxas de 

incidência das disfunções sexuais femininas, usando amostras populacionais estratificadas e 

representativas e critérios diagnósticos claros, acurados e de consenso. 

A sexualidade por ser algo essencial ao ser humano está presente desde o nascimento 

até sua morte, e é vivenciada nos aspectos afetivos, amorosos, na construção da identidade, na 

história de vida e nos valores culturais, morais e religiosos. Sendo assim, diversas medidas 

preventivas podem impedir a ocorrência de disfunções sexuais femininas em determinado 

grupo de mulheres: melhorar o nível educacional da população brasileira, facilitar seu acesso 

à informação e aconselhamento, estimular ações promotoras e preventivas de saúde e por fim 

investirem programas de treinamento e educação em saúde continuada. 

Neste sentido, refletimos sobre a importância da atuação do enfermeiro como 

profissional de saúde que assiste às mulheres no ambulatório ginecológico, onde este pode 

colaborar de maneira positiva para a vivência completa e saudável da sexualidade da mulher. 
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1. Apêndice 1  

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DAS ENTREVISTADAS 

B1. Quantos anos você tem? _____________________anos 

B2.Religião?   1 [   ] Sim      2 [   ] Não               Qual?_____________________ 

B3.Raça/Cor (você se declara): 

1 [     ] Branca           2 [     ] Preta                     3 [     ] Parda                      4 [     ] Amarela                   5 [     ] Indígena 

B4. Qual é a sua escolaridade? (Marque o maior grau de instrução que possuir) 

1 [     ] Ensino fundamental incompleto.           2 [     ] Ensino fundamental completo. 

3 [     ] Ensino Médio incompleto.                    4 [     ] Ensino Médio completo. 

5 [     ] Ensino Superior incompleto.                 6 [     ] Ensino Superior completo.  Qual? _______________ 

 

B5. Atividade remunerada?  1 [   ] Sim      2 [   ] Não 

B6. O salário mínimo atual é de R$ 788,00, quantos salários mínimos somam, no total, levando em consideração todos os ganhos 

financeiros de sua família? 

1 [    ] Até 1 salário (R$788,00)                                         2 [    ] Entre 1 e 2 SM (de R$788,00 a R$1576,00) 

3 [    ] Entre 2 e 3 SM (de R$1576,00 a R$2364,00)         4 [    ] Entre 3 e 4 SM (de R$2364,00 a R$3152,00) 

5 [    ] Entre 4 e 5 SM (de R$3152,00 a R$ 3940,00)        6 [    ] Entre 5 e 6 SM (de R$3940 a R$4728,00) 

7 [    ] Entre 6 e 7 SM (de R$4728,00 a R$5516,00)         8 [    ] Acima de 7 SM (acima de R$5516,00) 

 

B7. Idade da coitarca: ______________ 

B8. Números de parceiros (as): _________________ 

B9. Qual a sua situação conjugal atual? 

1 [    ] Casada, ou vive em união.                          2 [    ] Separada ou vive divorciado. 

3 [    ] Viúva.                                                         4 [    ] Solteira (nunca se casou ou vive em união) 

 

B10. Você tem filhos?      1 [    ] Sim                  0 [     ] Não           Quantos? __________________________ 

B11. Números de partos: _________________ 

B12. Tipo de parto:    1 [   ] Normal               2 [   ] Cesárea 

B13. Amamentou? 1 [    ] Sim                    2 [    ] Não 

B14. Frequência de coito no último mês: 

1 [   ] uma vez por mês                            2 [    ] 2-3 vezes por mês  
3 [   ] uma vez por semana                      4 [    ] 2-3 vezes por semana                  5 [    ] uma vez por dia 

 

B15. Idade da menarca: ___________ 

B16. Faz uso de método contraceptivo?1 [    ] Sim          2 [   ] Não                    Qual? _____________ 

B17. Faz uso de medicação? 1 [   ] Sim      2 [   ] Não                                             Qual? _____________ 

B18. Fez alguma cirurgia? 1 [   ] Sim        2 [   ] Não                                              Qual? _____________ 

B19. Já teve alguma DST? 1 [   ] Sim        2 [    ] Não                                              Qual? _____________ 

B20. Disfunção (Alteração do Ciclo da Resposta Sexual) 

1 [    ] Disfunção ao orgasmo                           2 [    ] Dispaurenia                          3 [   ] Disfunção do desejo  
4 [    ] Disfunção da excitação5 [    ] Vaginismo 
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2. Apêndice 2 

DECLARAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA 
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1. Anexo 1  

QUESTIONÁRIO DE ÍNDICE DE FUNÇÃO SEXUAL FEMININA 
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2. Anexo 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Convidamos a Sra. para participar da pesquisa intitulada“A prevalência da disfunção sexual em mulheres 

adultas atendidas no serviço de ginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro” sob responsabilidade da 

pesquisadora Maria José de Melo, a qual pretende conhecer a disfunção sexual em mulheres adultas atendidas no 

serviço de ginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro – e, especificamente, busca-se: (1) Caracterizar 

a população atendida no serviço de ginecologia do Hospital Antônio Pedro quanto a algumas variáveis sócio 

demográficas e da sexualidade e (2) Determinar a prevalência da disfunção sexual em mulheres adultas atendidas 

no serviço de ginecologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. Sua participação é voluntária e se dará por 

meio de, no primeiro momento, uma entrevista individual contendo perguntas fechadas referentes à idade, estado 

civil, escolaridade, religião, renda familiar, uso de medicações e métodos contraceptivos, história pessoal clínica, 

número de filhos e tipo de parto. Em seguida, aplicará o questionário de Índice de Função Sexual Feminina 

(IFSF), uma escala breve, específica e multidimensional, para avaliar a função sexual de mulheres. A entrevista 

individual e o questionário serão usados na fase final da pesquisa. Caso aceite participar, estará contribuindo 

para a assistência de enfermagem à mulher com ênfase na promoção da saúde, além de receber uma cópia deste 

termo de consentimento. Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto 

maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo 

CEP/HUAP aos participantes. Nessa pesquisa o principal risco oferecido ao participante da mesma é o 

constrangimento ao responder a entrevista. Suas informações serão divulgadas somente na apresentação do 

trabalho, mas sua identidade será mantida em sigilo. Declaro que os dados coletados serão de uso específico para 

o desenvolvimento da pesquisa em questão e serão mantidos em sigilo. Sua guarda será mantida por 5 anos como 

previsto na resolução 466/12. Se depois de consentir em sua participação a Sra. desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou 

depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. A Sra. não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados. Para qualquer outra informação, a Sra. poderá entrar em contato com o pesquisador pelo telefone 

(21) 992227598 ou pelo telefone do CEP/HUAP (21) 2629-9189. 

Eu,______________________________________, fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque 

precisa da minha colaboração e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo 

que não será remunerado e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão 

ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

 

______________________________                                    ___________________________ 

     Assinatura do pesquisador    Assinatura do participante 

 

__/__/2015 

Niterói 
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3. Anexo 3  

AUTORIZAÇÃO PARA O CONSENTIMENTO DA PESQUISA NO HUAP 

 

Ao: Diretor Acadêmico do Hospital Universitário Antônio Pedro 

Ilmo Sr. Tarcísio Rivello 

 

 Venho por meio desta, na qualidade de orientadora, da graduanda Maria José Melo, regularmente 

matriculada no Curso de Graduação e Licenciatura em Enfermagem sob o nº 11134050, solicitar a devida 

autorização para que a mesma possa desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulada: A 

prevalência da disfunção sexual em mulheres adultas atendidas no serviço de ginecologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro.  A escolha desta instituição baseia-se no excelente serviço de ginecologia destinado 

à população feminina da Região Metropolitana II. A coleta de dados será feita através de uma entrevista 

semiestruturada sendo respaldada através da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  Na oportunidade, informo que após os resultados da pesquisa será 

encaminhada uma cópia para a direção acadêmica desta instituição. Neste sentido, solicito encaminhamento para 

a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP/HUAP), com 

vistas aos procedimentos necessários. Segue em anexo o projeto. 

 

 

 

Niterói, 25 de junho de 2015.    

 

 

 

 

______________________________________                                  _________________________________ 

Profa. Dra. Cristina Portela da MotaProf. Dr. Jorge Luiz Lima da Silva          

Orientadora da Pesquisa                                                             Co-Orientador da Pesquisa 
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4. Anexo 4 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DO HUAP 
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