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RESUMO

Introdução: Alterações decorrentes do período gestacional podem culminar com
mudanças na função sexual (FS) da gestante. Visto que a sexualidade é reconhecida pela
OMS como um dos pilares na qualidade de vida (QV), é possível haver relação entre FS e
QV. Objetivo: Analisar a influência da qualidade de vida sobre a função sexual de
mulheres grávidas. Métodos: O estudo analítico, comparativo, transversal, realizado de
abril de 2013 a setembro de 2016, contou com 207 gestantes, residentes na grande
Natal/RN. Avaliaram-se dados sociodemográficos, obstétricos e da função sexual. Foram
utilizados os seguintes instrumentos: Índice de função sexual feminina (FSFI) e Índice de
qualidade de vida de Ferrans e Powers (IQVFP). Analisaram-se os dados pela estatística
descritiva e inferencial (teste de Kolmogorov-Smirnov, teste de Mann-Whitney e
Regressão Logística Binária). Variáveis incluídas no modelo apresentaram P<0,10. O nível
de significância adotado foi de P<0,05. Resultados: A mediana da idade foi de 30 anos.
53,6% das gestantes tinham ensino superior e 40,1% apresentavam renda familiar acima de
4 salários mínimos. Observou-se que 35,7% das voluntárias apresentou disfunção sexual.
O domínio “desejo”, do FSFI, teve menor valor. Gestantes sem disfunção sexual
apresentaram melhor qualidade de vida (P=0,040), relacionada aos domínios:
socioeconômico (P=0,001) e psicológico e espiritual (P=0,019). Entretanto, o modelo de
regressão logística indicou que, apenas, o domínio socioeconômico influenciou
significativamente ter ou não disfunção sexual (Wald = 14,31 | P = 0,01 | OR = 1,76).
Conclusão: A melhor qualidade vida, relacionada a aspectos socioeconômicos, é um fator
de risco para o desenvolvimento de disfunção sexual em gestantes.

ABSTRACT

Introduction: Changes from the gestational period and culminating with changes in the
sexual function (FS) of the pregnant woman. Since a sexuality recognized by who as one
of the pillars in quality of life (QL), it is possible to have a relationship between FS and
QL. Objective: To analyze an influence of quality of life on the sexual function of
pregnant women. Methods: The comparative, comparative, cross - sectional study was
carried out in April 2013 and counted with 207 pregnant women living in.
Sociodemographic, obstetric and sexual function data were evaluated. Female Sexual
Function Index (FSFI) and Ferrans and Powers of Quality Index of Life (QLI). Descriptive
and inferential statistical data (Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney test and Binary
Logistic Regression) were analyzed. Variables included in the presented model P <0.10.
The significance level adopted for P <0.05. Results: The median age was 30 years. 53.6%
of the pregnant women in higher education and 40.1% -presented family income above 4
minimum wages. It was observed that 35.7% of the volunteers had sexual dysfunction. The
domain "desire", to make FSFI, had less value. Pregnant women without sexual
dysfunction had a better quality of life (P = 0.040), related to socioeconomic (P = 0.001)
and psychological and spiritual domains (P = 0.019). However, the logistic regression
model indicated that only the socioeconomic domain influenced sexual dysfunction or not
(Wald = 14.31 | P = 0.01 | OR = 1.76). Conclusion: A better socioeconomic-related quality
of life is a risk factor for the development of sexual dysfunction in pregnant women.
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1.

INTRODUÇÃO
O período gestacional compreende diversas alterações fisiológicas no corpo da

mulher, de forma a prepará-lo para gestação. Nesse contexto, as mudanças no sistema
musculoesquelético, incluindo os músculos do assolho pélvico (MAP’s), podem impactar
funções fisiológicas específicas e a qualidade de vida das gestantes. Os MAP’s
compreendem um grupo muscular transversal, que se localiza na cavidade pélvica e
alterações nessa musculatura podem interferir na função sexual da gestante. (1–3)
Somando-se a isto, as mudanças psicológicas como alterações de humor, insatisfação com
o corpo e dificuldades de interação social, influenciam negativamente a qualidade de vida
da mulher.

1.1

Função sexual
A função sexual está intimamente relacionada ao cotidiano da maioria das

mulheres. A sexualidade em si é influenciada pela interação de fatores biológicos,
psicológicos, sociais, econômicos, fatores políticos, culturais, éticos, legais, históricos,
religiosos e espirituais. (4) O ato sexual se caracteriza por diversos mecanismos
fisiológicos, responsáveis por desencadear a resposta sexual e, consequentemente,
promover uma função sexual fisiológica.
No que diz respeito à neurofisiologia envolvida, os estímulos sensoriais são
transmitidos à medula espinhal pela via aferente sensorial e conduzidos novamente para os
órgãos genitais pelo nervo pudendo (S2-S4). O sistema nervoso autônomo parassimpático
(SNAP) atua na função sexual através dos nervos pélvicos (S2-S4). Já o sistema simpático
é representado pelo nervo hipogástrico (T10-L2). (5) O estímulo parassimpático ocasiona a
lubrificação vaginal, turgência dos lábios e clitóris, enquanto que a ação do sistema
nervoso simpático provoca vasoconstricção, contrações rítmicas das trompas de falópio, da
musculatura do assoalho pélvico, útero e glândulas uretrais. (5)(6)
Ao longo da excitação, há vasocongestão no órgão sexual feminino, decorrente do
grande fluxo de sangue. A lubrificação nessa fase ocorre devido à transdução do plasma
sanguíneo através do epitélio da vagina para sua superfície, da secreção uterina e das
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glândulas vestibulares. O aumento do fluxo sanguíneo intracavernoso, ocasiona protrusão
do clitóris e ingurgitamento dos pequenos lábios. (7,8)
Durante todos estes mecanismos há ação hormonal. O estrogênio e a testosterona,
por exemplo, cumprem um papel muito importante nessa cadeia de respostas e, portanto,
alterações nos seus níveis podem prejudicar a função sexual da mulher. A redução do
estrogênio resulta no afinamento do epitélio da mucosa e atrofia o músculo liso da parede
vaginal, além de reduzir o nível de acidez vaginal, o que propicia a ocorrência de infecções
do trato geniturinário. O estrogênio também tem efeito vasodilatador, que leva ao aumento
do fluxo sanguíneo arterial no órgão genital e gera mecanismos envolvidos na resposta
sexual. Baixos níveis de testosterona também ocasionam alterações como redução da
excitação, da percepção genital, da libido e do orgasmo. (9)
Na década de 60, de acordo com Mendonça et al. (2012), William Masters e
Virginia Johnson descreveram o primeiro modelo do ciclo da resposta sexual, o qual foi
constituído por quatro fases: excitação, platô, orgasmo e resolução. (4) Kaplan em 1979
sugeriu um novo modelo da resposta sexual constituído por três fases: desejo,
excitabilidade e orgasmo. O mesmo acreditava que a resolução se referia à ausência da
resposta sexual e, portanto, não se enquadrava ao ciclo da resposta. A fase de platô,
também foi excluída do modelo, pois o autor acreditava que a mesma era uma
continuidade da fase de excitação. (4)
Basson em 2000, apresentou um novo modelo do ciclo da resposta sexual feminina,
referindo-se a quatro aspectos fundamentais: 1) as mulheres possuem menor necessidade
de liberação hormonal para estimulação sexual quando comparadas aos homens; 2) o
desejo sexual é resultado de fatores que não são necessariamente sexuais; 3) o processo de
excitação feminina ocorre de forma subjetiva, podendo não ser acompanhada de alterações
fisiológicas como mudanças vasocongestivas na genitália ou alterações físicas; e 5) o
orgasmo pode ou não ocorrer e que, ao ocorrer, pode manifestar-se de várias formas numa
mesma mulher. (10) O mesmo autor propõe, ainda, que as fases do ciclo de resposta sexual
se sobrepõem de forma variável. (11)
Já, segundo Masters & Johnson (1970), explana que a excitação consiste numa
estimulação psicológica e/ou fisiológica referente à atividade sexual. As principais
características desse período são: vasocongestão (grande quantidade de sangue no órgão
sexual) e pela miotomia (contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico). O
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platô seria a continuidade do processo de excitação de forma prolongada, ocorrendo de 30
segundos a vários minutos. A miotomia e a vasocongestão resultam no orgasmo, uma
imensa descarga de prazer. A resolução consiste num estado de bem-estar obtido após o
orgasmo, onde ocorre relaxamento da musculatura. Nos homens, esta fase se manifesta
como um momento no qual o organismo não aceita estímulos, necessitando de repouso. (7)
Já as mulheres podem ser capazes de responder a estímulos após a resolução.
Há três fases da vida feminina que representam um período de mudanças associadas
ao âmbito sexual, fisiológico, social e psicológico. Compreendem-se as fases em:
1) puberdade, período onde há surgimento das características sexuais primárias e
secundárias, decorrente das alterações hormonais;
2) gestação, a fase onde ocorre exacerbação das funções hormonais, alterações
biomecânicas e psicológicas. De acordo com Miranda, Dias, Brenes, “A gravidez é o
evento mais complexo da experiência humana, podendo ser considerada um fator de
estresse e, consequentemente, capaz de desenvolver alterações biopsicossociais na
mulher”. Fatores como carga genética, estado psicológico e estrutura social influenciam
diretamente nas repercussões ao longo da gestação; (12)
3) climatério, como momento de transição do período de reprodução para o de não
reprodução, caracterizado por alterações metabólicas e hormonais que, muitas vezes,
podem trazer mudanças envolvendo o contexto psicossocial e sexual. (13)
Em virtude de a função sexual feminina ser influenciada por multifatores, sejam
eles fisiológicos, emocionais ou sociais, é comum a presença de disfunções sexuais ao
longo da vida feminina. As principais disfunções compreendem:
1. Disfunção do desejo sexual: diminuição (hipoatividade) do sexual;
2. Disfunção por aversão ou fobia sexual: recusa persistente ou recorrente de qualquer
contato sexual genital com um ou com todos os parceiros;
3. Disfunção da excitação: incapacidade de adquirir ou sustentar a excitação até o
término da atividade sexual;
4. Disfunção do orgasmo: dificuldade ou ausência de alcançar a resposta orgástica
(anorgasmia);
5. Dispareunia: dor recorrente ou persistente durante o ato sexual;
6. Vaginismo: espasmo involuntário da musculatura vaginal (musculatura do AP),
causando dor e dificuldades de realizar o intercurso sexual.
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7. Hipoestesia Vaginal: redução da sensibilidade vaginal
Nessa perspectiva, é possível considerar que disfunções sexuais provocam uma
acentuada mudança nos hábitos de vida da mulher, podendo interferir negativamente na
qualidade de vida da mesma.

1.2

Qualidade de vida
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1995), a qualidade de vida (QV)

é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas de
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações. (14) A QV compreende um vasto contexto, no qual fazem parte o
conhecimento, experiências, valores individuais e coletividade, a refletir em momentos
históricos, classe social e cultura de cada indivíduo. (15) Constitui-se um termo
multidimensional e polissêmico. Segundo Casarin et al., inclui fatores objetivos, subjetivos
e que o bem-estar físico e psicológico devem ser considerados. (16)
O estilo de vida, condições de saúde, a questão dos direitos humanos, e o ambiente
familiar, originam resultados referentes a qualidade de vida, sejam eles positivos ou não.
Em virtude da gestação, apresentar modificações fisiológicas, emocionais e sociais
específicas, acredita-se que há uma estreita relação entre função sexual, qualidade de vida
e gravidez.

1.3

Função sexual e qualidade de vida na gestação
O período gestacional, caracterizado por aumento das mudanças hormonais e

alterações no corpo, leva a mulher comportar-se de maneira diferente. A maioria está
voltada para a maternidade, com maior labilidade emocional e insegurança, além de
encontrar-se em adaptação junto à família e o companheiro. (17,18) As mudanças
corporais nesse período são intensas. A mulher pode não aceitar o corpo, sentir-se menos
atraente e passar a adotar uma postura social diferente, com reduzida autoestima. Muitas
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mulheres desenvolvem sintomatologia depressiva que pode perdurar durante todo período
gestacional e se cronificar no pós-parto.
As alterações hormonais, por sua vez, mediam as modificações secundárias no
corpo da mulher. Nessa fase, o sistema endócrino está sobrecarregado, levando ao aumento
na produção de todos os hormônios. Além disso, a placenta se comporta como um novo
órgão glandular. Também se faz necessário um maior fluxo sanguíneo para o sistema
glandular, o que resulta no aumento metabólico. A elevação da atividade anabólica,
voltada para a reserva energética, resulta no aumento de tecido adiposo. (18)
No que diz respeito ao sistema musculoesquelético, há uma frouxidão ligamentar, e,
como consequência, um aumento da mobilidade articular, no intuito de facilitar o trabalho
de parto. Essa alteração predispõe à ocorrência de entorses e luxações. Ademais, a
musculatura abdominal se encontra distendida devido ao tamanho uterino. Os MAP’s, por
sua vez, têm elasticidade aumentada sob efeito da relaxina e progesterona, e se encontram
sobrecarregados por suportar o peso do útero gravídico, dos órgãos pélvicos e abdominais,
predispondo à fraqueza muscular importante. (19) Além disso, as alterações hormonais
também reduzem o tônus e força dessa musculatura. (20)
Adicionalmente, o assoalho pélvico é responsável pela continência urinária e fecal,
por auxiliar o aumento a pressão intra-abdominal, o parto, a respiração e na estabilização
de tronco. (1–3) Dessa forma, condições de fraqueza da musculatura do AP, interferem na
integridade das funções dos órgãos pélvicos e, consequentemente, na resposta sexual, visto
que o AP permite o intercurso sexual. As contrações involuntárias do AP, por exemplo, são
as características principais da resposta orgástica e quando fracos, podem ocasionar
disfunções sexuais como anorgasmia e hipoestesia vaginal. (1)
Cerca de 80 a 100% dos casais são sexualmente ativos durante a gestação. Estimase que disfunções sexuais afetem de 20 a 50% deles. (21) A frequência sexual da gestante
tem uma relação diretamente proporcional com a própria disposição e a do seu parceiro.
(22) Estudos de Master e Johnson (1996), e Kitzinger (1985), encontraram decréscimo da
atividade sexual durante o primeiro e o terceiro trimestres, com aumento da frequência,
desejo e disposição para as relações sexuais no segundo trimestre. (22)
Muitos dos desconfortos físicos associados à gravidez desaparecem no segundo
trimestre e algumas mulheres consideram esse momento mais prazeroso sexualmente,
enquanto outras experimentam diminuição da frequência de coito, libido e erotismo. (22)
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Alterações comuns referentes ao primeiro trimestre da gestação como náuseas,
vômitos, constipação ou diarreia, podem levar ao decréscimo do desejo sexual.

No

segundo trimestre, a mulher já se encontra mais adaptada com a gravidez. Há, redução dos
enjoos e como consequência, melhora da disposição sexual. No terceiro trimestre, o
aumento dos desconfortos como fadiga, insônia, aumento das contrações uterinas, peso do
feto, desequilíbrio, tonturas e câimbras recorrentes, contribuem para deixar o casal mais
discreto em relação à atividade sexual. (23) Muitas vezes, isso ocorre por medo do casal
em machucar o bebê ou desencadear um parto prematuro, devido ao ato sexual.
Em virtude dessas alterações que dificultam a relação sexual, esta acaba sendo
frequentemente substituída por opções alternativas, como a masturbação e outras práticas,
no intuito do prazer sexual. (22) Além disso, a aceitação da gravidez, o relacionamento
com o parceiro, a autoestima são componentes importantes para que haja bom desempenho
nas relações sexuais(24), pois se entende que nesse período, a mulher se encontra em um
momento de labilidade emocional e insegurança. (25) A mulher pode satisfazer-se com a
mesma quantidade de estímulos sexuais, anteriores à gravidez, ou não, de acordo com sua
autoestima. Mesmo com atenção do parceiro, a gestante pode sentir-se carente e resultar
em problemas na atividade sexual. Isso se dá principalmente pela questão emocional. (18)
Essas alterações emocionais dependendo do grau podem levar a problemas como exclusão
do meio social, e do trabalho. (12)
A sexualidade é reconhecida pela OMS como um dos pilares na qualidade de vida.
(26) Logo, é possível que haja uma relação entre duas variáveis. Nesse contexto, tem-se
ampliado na literatura, o interesse sobre a qualidade de vida no período gravídico, mas os
resultados de estudos relacionando a função sexual e QV durante a gestação ainda são
escassos. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar a influência da qualidade de
vida sobre a função sexual de mulheres grávidas.
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2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Analisar a influência da qualidade de vida sobre a função sexual de mulheres
grávidas.

2.2 Objetivos Específicos


Caracterizar a amostra no que diz respeito aos aspectos sociodemográficos, clínicos
e obstétricos e de função sexual;



Comparar o escore total e os domínios do questionário de qualidade de vida, entre
gestantes com e sem disfunção sexual;



Identificar o modelo de regressão mais adequado para explicar a influência dos
domínios dos questionários de qualidade de vida sobre a presença ou não de
disfunção sexual.

18

3

METODOLOGIA

3.1

Caracterização do estudo

Estudo analítico, comparativo e de caráter transversal.

3.2

População e Amostra

A população foi constituída por gestantes, residentes na Grande Natal. A amostra
(n=268), recrutada por conveniência, foi oriunda da maternidade Divino Amor, em
Parnamirim/RN, e do Curso Preparatório para Gestação, Parto e Pós-parto (CPGPP) do
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O período
da coleta foi de abril de 2013 a setembro de 2016.
Os critérios de inclusão estabelecidos foram: (a) terem idade entre 18 e 45 anos; (b)
estarem no segundo ou terceiro trimestre gestacional; (c) serem residentes em Natal/RN;
(d) gestação única; (e) não apresentarem nenhum fator que impossibilitasse a prática da
atividade sexual durante o período gestacional, como por exemplo: risco de parto
prematuro, descolamento de placenta, ameaça de aborto, sangramento, incompetência
istmocervical; (f) ter parceiro nos últimos seis meses; e (g) assinar termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE).
Foram excluídas do estudo, as mulheres que se recusaram a responder os
questionários de avaliação e 61 mulheres por não estarem sexualmente ativas no último
mês, no intuito de não direcionar os resultados para função sexual isoladamente, já que não
foi o foco do estudo, totalizando a amostra (n=207).

3.3

Instrumentos
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3.3.1 Ficha de identificação e avaliação

Inicialmente, aplicou-se uma ficha de avaliação, elaborada pelos pesquisadores e
contendo questões relacionadas às características sociodemográficas (idade, estado marital,
escolaridade e renda familiar), dados sobre a gestação (gravidez planejada, idade
gestacional, acompanhamento obstétrico), questões sobre os domínios sexuais (desejo,
excitação, orgasmo, dor e satisfação), antes e durante a gestação; além de questões sobre
autoconhecimento corporal e sobre sexualidade. (APÊNDICE I)

3.3.2 Índice de função sexual feminina (FSFI)

O FSFI é um instrumento de avaliação da função sexual feminina. Tem como
objetivo avaliar a função sexual, assim como detectar a presença de disfunções sexuais.
Constitui-se em um questionário de 19 questões, agrupadas em 6 domínios: desejo (2
itens), excitação (4 itens), lubrificação (4 itens), orgasmo (3 itens), satisfação (3 itens) e
dor (3 itens). (21,27) As questões todas são de múltipla escolha e é atribuído a cada
resposta um valor de 0 a 5. Os valores obtidos são calculados por fórmula matemática para
aquisição do escore de função sexual. A pontuação varia de 2 a 36, sendo a função sexual
proporcional ao valor, quanto menor o valor obtido, pior a função sexual e vice-versa.
Possui ponto de corte de ≤26,5 como aceito para diagnóstico de disfunção sexual em
mulheres. (28)
Este instrumento foi validado para gestantes brasileiras por Leite et al., em 2007.
(27) Uma adaptação do questionário foi realizada, com mudanças culturais das questões e
tradução de acordo com os critérios internacionais.

Acrescentou-se uma opção para

identificação de questões não compreendidas, que teve como alternativa, a expressão: “não
entendo”. A versão adaptada do questionário foi aplicada em 20 gestantes de risco habitual
para validação, com idade entre 12 e 41 anos. (ANEXO I)

3.3.3 Índice de qualidade de vida de Ferrans e Powers (IQVFP)
O questionário tem por objetivo analisar a qualidade de vida de forma quantitativa.
O mesmo foi publicado pela primeira vez em 1985 e, atualmente, possui tradução em
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diversos idiomas. A tradução da versão original do índice de qualidade de vida de Ferrans
e Powers para português, assim como a adaptação cultural e a validação foram realizados
por Kimura, para a população brasileira. A versão atual do IQVFP se constitui de 33 itens
para produção do escore, onde os sujeitos atribuem valores em uma escala crescente de
satisfação e de importância, com variação de 1 a 6. Os 33 itens são subdivididos em quatro
domínios: saúde/funcionamento, socioeconômico, psicológico/espiritual e família. (29)
A primeira parte da escala diz respeito às respostas como: muito insatisfeito (valor
1) a muito satisfeito (valor 6). Na segunda parte, as respostas variam de nenhuma
importância (valor 1) a muito importante (valor 6). (30) O instrumento não possui ponto de
corte e os domínios são considerados independentemente ou em conjunto. (30)
Fernandes, Narchi, Cianciarullo adaptaram o instrumento original para possibilitar a
mensuração da qualidade de vida de gestantes. No item 2 foi acrescido o termo “ sua
gravidez”, “as mudanças de humor que você sente (tristeza e alegria) ”; no item 5, “a
intensidade de irritação que você sente”; no item 6 e “a possibilidade de ter uma criança”
no item 29. (29) O escore total e dos domínios varia de 0 a 30, com valores próximos a 30,
indicando melhor qualidade de vida. (ANEXO II)

3.4

Procedimentos da coleta de dados

O projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil inicialmente e enviado ao Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFRN (CEP-UFRN), de acordo com a resolução
n. 466/12, sendo aprovado pelo CEP, sob o parecer número 719.939.
Para coleta dos dados, as gestantes foram esclarecidas quanto à pesquisa, objetivos,
limitações e os riscos possíveis. Se concordassem, então, assinavam o termo de
consentimento livre e esclarecido, comprovando e autorizando a participação no estudo.
Após assinatura do TCLE (APÊNDICE II), as gestantes foram encaminhadas para
uma sala, na qual foram aplicados os questionários individualmente, mantendo a
privacidade. Primeiramente, foi preenchida a ficha de avaliação da gestante, com as
informações sociodemográficas e os dados sobre a gestação, função sexual,
autoconhecimento corporal e sexualidade. Posteriormente, foi aplicado o Índice de Função
Sexual Feminino, onde as mulheres respondiam questões referentes à sua função sexual
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durante a gestação. Logo após, foi aplicado o Índice de Qualidade de Vida Ferrans e
Powers. Os procedimentos da pesquisa se encontram esquematizados no fluxograma
(Figura 1)
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3.5

Análise dos dados
Inicialmente, foi testada a distribuição das variáveis quantitativas, através do teste

de Kolmogorov-Smirnov. Em seguida, foi conduzida a caracterização da amostra,
considerando os dados sociodemográficos, obstétricos e da função sexual. Isso foi
realizado por meio da estatística descritiva, considerando medidas de tendência central
(mediana), dispersão (intervalos interquartis), para descrever as variáveis quantitativas, e
frequências absolutas e relativas (variáveis categóricas).
A análise bivariada, realizada através do teste de Mann-Whitney, foi conduzida
com o objetivo de comparar os escores dos questionários de qualidade de vida (IQVFP,
Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers).
Com o objetivo de analisar a influência dos domínios (saúde e funcionamento,
socioeconômico, psicológico e espiritual, família) e escore do IQVFP sobre a presença de
disfunção sexual (sim ou não) foi utilizada a Regressão Logística Binária (método foward
stepwise). As variáveis selecionadas para serem incluídas no modelo apresentaram P<0,10.
Adotou-se um nível de significância de P<0,05.
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3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e discussão desse trabalho de conclusão de curso serão apresentados
em formato de artigo, intitulado “Influência da qualidade de vida e estado depressivo sobre
a função sexual de mulheres grávidas”, no intuito de submissão à Revista Brasileira de
Fisioterapia (Qualis A2). Dessa forma, foi seguido o modelo de formatação exigido pelo
referido periódico (ANEXO IV).

24

4.1

Artigo Original

INFLUÊNCIA DA DO FATOR SOCIOECONÔMICO DA QUALIDADE DE VIDA
SOBRE A FUNÇÃO SEXUAL DE MULHERES GRÁVIDAS

INGRID FONSÊCA DAMASCENO BEZERRA1, VANESSA PATRÍCIA SOARES DE
SOUSA1, ANDREZA MORAIS DA SILVA, ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO
VIANA3.
1

Aluna no programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil
2

Graduanda do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,

UFRN, Natal, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil
3

Professora Adjunta do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil

Autor Correspondente: Ingrid Fonsêca Damasceno Bezerra
Endereço: Departamento de Fisioterapia. Avenida Senador Salgado Filho, 3000, Campus
Universitário NATAL/RN
E-mail: ingrid.ifdb@gmail.com
Telefone: (84) 8160-5871

25

RESUMO
Introdução: Alterações decorrentes do período gestacional podem culminar com
mudanças na função sexual (FS) da gestante. Visto que a sexualidade é reconhecida pela
OMS como um dos pilares na qualidade de vida (QV), é possível haver relação entre FS e
QV.
Objetivo: Analisar a influência da qualidade de vida sobre a função sexual de mulheres
grávidas.
Métodos: O estudo analítico, comparativo, transversal, realizado de abril de 2013 a
setembro de 2016 contou com 207 gestantes, residentes na grande Natal/RN. Avaliaram-se
dados sociodemográficos, obstétricos e da FS. Foram utilizados os seguintes instrumentos:
Índice de função sexual feminina (FSFI) e Índice de qualidade de vida de Ferrans e Powers
(IQVFP). Analisaram-se os dados pela estatística descritiva e inferencial (teste
Kolmogorov-Smirnov, teste Mann-Whitney e Regressão Logística Binária). Variáveis
incluídas no modelo apresentaram P<0,10. O nível de significância adotado foi de P<0,05.
Resultados: A mediana da idade foi de 30 anos. 53,6% das gestantes tinham ensino
superior e 40,1% apresentavam renda familiar acima de 4 salários mínimos. 35,7% das
voluntárias apresentou disfunção sexual. O domínio “desejo”, do FSFI, teve menor valor.
Gestantes sem disfunção sexual apresentaram melhor QV (P=0,040), relacionada aos
domínios socioeconômico (P=0,001) e psicológico e espiritual (P=0,019). Entretanto, o
modelo de regressão logística indicou que, apenas, o domínio socioeconômico influenciou
significativamente ter ou não disfunção sexual (Wald = 14,31 | P = 0,01 | OR = 1,76).
Conclusão: A QV, relacionada a aspectos socioeconômicos, é um fator de risco para o
desenvolvimento de disfunção sexual em gestantes.

Palavras chave: sexualidade, gestação, qualidade de vida.
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ABSTRACT
Introduction: Changes from the gestational period may culminate in changes in the sexual
function (FS) of the pregnant woman. Since sexuality is recognized by the WHO as one of
the pillars in quality of life (QL), it is possible to have a relationship between FS and QL.
Objective: To analyze the influence of quality of life on the sexual function of pregnant
women.
Methods: The analytical, comparative, cross-sectional study, carried out from April 2013
to September 2016, counted on 207 pregnant women living in Natal / RN, Brazil.
Sociodemographic, obstetric and FS data were evaluated. The following instruments were
used: Female Sexual Function Index (FSFI) and Ferrans and Powers Quality of Life Index
(QLI). Data were analyzed by descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov
test, Mann-Whitney test and Binary Logistic Regression). Variables included in the model
presented P <0.10. The significance level adopted was P <0.05.
Results: The median age was 30 years. 53.6% of the pregnant women had higher
education and 40.1% -presented family income above 4 minimum wages. 35.7% of the
volunteers presented sexual dysfunction. The "desire" domain of the FSFI was less
valuable. Pregnant women without sexual dysfunction presented better QL (P = 0.040),
related to socioeconomic (P = 0.001) and psychological and spiritual domains (P = 0.019).
However, the logistic regression model indicated that, alone, the socioeconomic domain
significantly influenced whether or not sexual dysfunction (Wald = 14.31 | P = 0.01 | OR =
1.76).
Conclusion: The QL, related to socioeconomic aspects, is a risk factor for the
development of sexual dysfunction in pregnant women.

Key words: sexuality, gestation, quality of life.
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Pontos-chave:
Melhor aspecto socioeconômico é um fator de risco para disfunção sexual na gestação;
A qualidade de vida influencia a função sexual da gestante;
O fisioterapeuta deve estar apto a avaliar a qualidade de vida da gestante.
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INTRODUÇÃO
O período gestacional é caracterizado por uma série de mudanças hormonais e
anatômicas. Tais alterações mediam as modificações secundárias no corpo da mulher.
Dessa forma, um grupo muscular que está submetido a tais modificações é aquele que
compõe o assoalho pélvico (MAP’s). (1) Influências hormonais da relaxina e progesterona
aumentam a elasticidade dos MAP’s. Assim ocorre uma predisposição à fraqueza
muscular. (2) Este impacto sobre a forma e função dos MAP’s podem ocasionar
determinadas disfunções sexuais. (1) Sabendo-se que, cerca de 80 a 100% dos casais são
sexualmente ativos durante a gestação, estima-se que disfunções sexuais afetem de 20 a
50% deles. (3)
Estudos de Master e Johnson encontraram decréscimo da atividade sexual durante o
primeiro e o terceiro trimestres, com aumento da frequência, desejo e disposição para as
relações sexuais no segundo trimestre. (4) No terceiro trimestre, o aumento dos
desconfortos como fadiga, insônia, aumento das contrações uterinas, peso do feto,
desequilíbrio, tonturas e câimbras recorrentes, contribuem para deixar o casal mais discreto
em relação à atividade sexual. (5) Em virtude dessas alterações, a relação sexual acaba
sendo frequentemente substituída por opções alternativas, como a masturbação. (4) Fatores
que podem interferir na manutenção saudável da relação sexual durante a gravidez são: o
relacionamento com o parceiro e a autoestima. (6) Essas modificações na sexualidade da
mulher grávida podem levar a um impacto negativo na qualidade de vida.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1995), a qualidade de vida (QV)
é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas de
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações. (7) A OMS reconhece a sexualidade como um dos pilares na qualidade de
vida. (8) Nesse âmbito, em virtude da gestação apresentar modificações fisiológicas,
emocionais e sociais específicas, acredita-se que há uma estreita relação entre função
sexual, qualidade de vida e gravidez.
Nesse contexto, tem-se ampliado na literatura, o interesse sobre a qualidade de vida
no período gravídico, mas os resultados de estudos relacionando a função sexual e QV,
durante a gestação, ainda são escassos. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar a
influência da qualidade de vida sobre a função sexual de mulheres grávidas, tendo como
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hipótese que piores desempenhos nos domínios do Índice de Qualidade de Vida de Ferrans
e Powers (IQVFP) seriam fatores de risco para a ocorrência de disfunção sexual.

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo analítico, comparativo e de caráter transversal, no qual
foram recrutadas 268 gestantes, residentes na Grande Natal. Foram oriundas da
maternidade Divino Amor, em Parnamirim/RN, e do Curso Preparatório para Gestação,
Parto e Pós-parto (CPGPP) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, no período de abril de 2013 a setembro de 2016. Adotou-se como
critérios de inclusão: (a) terem idade entre 18 e 45 anos; (b) estarem no segundo ou terceiro
trimestre gestacional; (c) serem residentes em Natal/RN; (d) gestação única; (e) não
apresentarem nenhum fator que impossibilitasse a prática da atividade sexual durante o
período gestacional, como por exemplo: risco de parto prematuro, descolamento de
placenta, ameaça de aborto, sangramento, incompetência istmocervical); (f) ter parceiro
nos últimos seis meses; e (g) assinar termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).
Foram excluídas do estudo 61 gestantes por não estarem ativas no último mês, no intuito
de não direcionar os resultados para função sexual isoladamente, já que não foi o foco do
estudo, totalizando a amostra (n=207).
Inicialmente,

aplicou-se

uma

ficha

de

avaliação

sobre

características

sociodemográficas, questões sobre os domínios sexuais (desejo, excitação, orgasmo, dor e
satisfação), antes e durante a gestação e sobre autoconhecimento corporal e sexualidade.
Em seguida, aplicou-se o Índice de função sexual feminina (FSFI). O mesmo tem como
objetivo avaliar a função sexual e detectar a presença de disfunções sexuais. Constitui-se
em um questionário de 19 questões, agrupadas em 6 domínios: desejo (2 itens), excitação
(4 itens), lubrificação (4 itens), orgasmo (3 itens), satisfação (3 itens) e dor (3 itens). (3,9)
As questões são de múltipla escolha e é atribuído a cada resposta um valor de 0 a 5. Os
valores obtidos são calculados em um escore. A pontuação varia de 2 a 36, sendo a função
sexual proporcional ao valor. Possui ponto de corte de ≤26,5 como aceito para diagnóstico
de disfunção sexual em mulheres. (10) Este instrumento foi validado para gestantes
brasileiras por Leite et al., em 2007.(9)
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O referente projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil inicialmente e enviado ao
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFRN (CEP-UFRN), de acordo com a
resolução n. 466/12, sendo aprovado pelo CEP, sob o parecer número 719.939. Para coleta
dos dados, as gestantes foram esclarecidas quanto à pesquisa, objetivos, limitações e os
riscos possíveis. Caso concordassem, assinavam o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE), comprovando e autorizando a participação no estudo. Após assinatura
do TCLE, as gestantes foram encaminhadas para uma sala, na qual foram aplicados o
questionário e a ficha de avaliação individualmente, mantendo a privacidade. Os
procedimentos da pesquisa se encontram esquematizados no fluxograma (Figura 1).
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Na análise dos dados, Inicialmente foi testada a distribuição das variáveis
quantitativas, através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Em seguida, foi conduzida a
caracterização da amostra, considerando os dados sociodemográficos, obstétricos e da
função sexual. Isso foi realizado por meio da estatística descritiva, utilizando-se medidas
de tendência central (mediana), dispersão (intervalos interquartis), para descrever as
variáveis quantitativas, e frequências absolutas e relativas (variáveis categóricas). A análise
bivariada foi realizada através do teste de Mann-Whitney, para comparar os escores do
questionário de qualidade de vida (IQVFP, Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e
Powers), entre gestantes com e sem disfunção sexual.
Com o objetivo de analisar a influência dos domínios (saúde e funcionamento,
socioeconômico, psicológico e espiritual, família) e escore do IQVFP sobre a presença de
disfunção sexual (sim ou não) foi utilizada a Regressão Logística Binária (método foward
stepwise). As variáveis selecionadas para serem incluídas no modelo apresentaram P<0,10.
Adotou-se um nível de significância de P<0,05.

RESULTADOS
Os resultados preliminares mostraram que a mediana da idade cronológica da
amostra foi de 30 (26 – 33) anos, a maioria tinha ensino superior (53,6%) e renda familiar
acima de 4 salários mínimos (40,1%). Em relação aos dados da função sexual, observou-se
que 35,7% da amostra apresentavam disfunção e que o domínio “desejo”, do FSFI, foi o de
menor valor absoluto. Os demais dados de caracterização da amostra estão mostrados na
Tabela 1

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica, obstétrica e da função sexual da amostra
(n=207).
Dados sociodemográficos e obstétricos
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Idade (em anos)

30 (26 – 33)

Escolaridade
EFI

5,3%

EFII

14%

EM

26,6%

ES

53,6%

Renda familiar
Sem renda

3,4%

Até 1 SM

14,5%

1 a 2 SM

16,4%

3 a 4 SM

22,7%

> 4 SM

40,1%

Gravidez planejada
Sim

50,2%

Não

47,8%

Idade gestacional (em semanas)

26 (20 - 31)

Dados da função sexual
Frequência semanal de relações sexuais

Mediana

(Quartil

25-

(Quartil

25-

Quartil 75)

Antes da gravidez

12 (8- 16)

Durante a gravidez

4 (4 – 8)

Disfunção sexual
Sim

35,7%

Não

64,3%

Índice de Função Sexual Feminino (FSFI)

Médiana
Quartil 75)

Total

28,10 (24,1 – 30,8)

Desejo

3,6 (2,4 – 4,2)

Excitação

4,2 (3,6 – 5,1)

Lubrificação

5,4 (4,5 – 6,0)

Orgasmo

4,8 (3,6 – 5,6)

34

Satisfação

5,2 (4,4 – 5,6)

Dor

5,6 (4,0 – 6,0)

NOTA: As variáveis quantitativas estão apresentadas em mediana e intervalos interquartis, enquanto que as variáveis
categóricas estão exibidas em frequências relativas (%) e absolutas. LEGENDA: EFI, Ensino Fundamento I; EFII, Ensino
Fundamental II; EM – Ensino Médio; ES, Ensino Superior; SM, Salário-mínimo. Variação do SM de 2013 á 2016:
678,00 á 880,00. Número de perda de dados para as variáveis analisadas: escolaridade (1), planejamento da gravidez (4),
renda (6).

A análise inferencial bivariada mostrou diferença significativa, entre gestantes com
e sem disfunção sexual, nos domínios “Socioeconômico” (P=0,001), “Psicológico e
Espiritual” (P=0,019), e no escore total do questionário de qualidade de vida (P=0,040). A
análise detalhada está apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Análise bivariada comparando os domínios do questionário de qualidade de
vida, entre voluntárias com e sem disfunção sexual.
Mediana (Quartil 25-

Mediana (Quartil 25-

Quartil 75)

Quartil 75)

Com

Escore total (IQVFP)

Saúde e Funcionamento

Socioeconômico

Psicológico e Espiritual

Família

disfunção Sem

disfunção

sexual (n=74)

sexual (n=133)

U

P

22,23

24,20

3623

0, 040*

(20,38 – 25,59)

(21,30 – 25,54)

20,06

21,00

4128

0, 280

(16,58-23,12)

(17,23 – 24,53)

21,69

23,78

3192

0, 001*

(19,45-23,57)

(20,50 – 26,06)

24,18

25,71

3632

0, 019*

(22,14-26,73)

(22,60 – 28,41)

26,40

26,40

4187

0, 308

(22,80 – 24,59)

(23,30 – 30,00)

NOTA: Análise inferencial realizada através do teste de Mann-Whitney. LEGENDA: IQVFP, Índice de Qualidade de
Vida de Ferrans e Powers.
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A análise multivariada, por meio da Regressão Logística, mostrou que há diferença
significativa entre as proporções das categorias da variável desfecho, presença de
disfunção sexual (Wald = 14,31 | P = 0,01 | OR = 1,76). O modelo de regressão indicou
que, apenas, o domínio “Socioecônomico” influencia significativamente a ocorrência de
disfunção sexual, comportando-se como um fator de risco. Dessa forma, cada acréscimo de
0,14 pontos no escore do referido domínio, aumenta em 1,16 vezes a chance da ocorrência
de disfunção sexual. A análise detalhada encontra-se na Tabela 3.
Tabela 3 – Modelo final de Regressão Logística binária acerca dos fatores relacionados a
ocorrência de disfunção sexual.
Variável

B

Erro

Wald

P

OR

padrão
Constante

-2,75

Socioeconômico 0,14

IC95%
Lower - Upper

0,97

7,96

0,005

0,06

0,04

11,69

0,001

1,16

1,06 – 1,26

NOTA: Modelo ajustado por: escore total do Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers (IQVFP) e domínios do
IQVFP (saúde e funcionamento, psicológico e espiritual, família) . O modelo é adequado aos dados observados (- 2 log
likelihood = 12,89; P = 0,001).

DISCUSSÃO
O objetivo desse estudo foi analisar a influência da qualidade de vida sobre a
ocorrência de disfunção sexual em mulheres grávidas. Os resultados da análise bivariada
mostraram que mulheres com disfunção sexual apresentam pior qualidade de vida
(P=0,040), principalmente, quando relacionada a aspectos socioeconômicos (P=0,001) e
psicológicos e espirituais (P=0,019). Entretanto, ao se analisar tal relação em um modelo
de regressão logística, observou-se que, apenas, o domínio socioeconômico exerce
influência significativa sobre a função sexual da amostra estudada. Ao contrário do
esperado, mulheres que apresentam altos índices no referido domínio, ou seja, melhor
qualidade de vida relacionada a esse aspecto tem chance aumentada, em 1,16 vez, de
desenvolver disfunção sexual. Nossa achado contradiz aquele mostrado por Ferreira, et al
(2012). Os autores obtiveram que mulheres grávidas com pior qualidade de vida, em todos
os aspectos, apresentaram disfunção sexual. (11)
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O domínio socioeconômico, de acordo com o IQVFP, envolve itens como: amigos,
suporte das pessoas, vizinhança, local de moradia, ter trabalho, não ter trabalho,
escolaridade

e

necessidades

financeiras.

Mulheres

grávidas

com

alto

status

socioeconômico podem ser constantemente, submetidas a estresse relacionado às relações
interpessoais e às altas demandas de trabalho. De acordo com Prado et al (2010), mulheres
de maior poder aquisitivo, em sua maioria inseridas em mercados de trabalho altamente
competitivo e que demandam cada vez mais qualificação, lidam com a estressante
responsabilidade de ascender profissionalmente e economicamente, sem deixar de lado as
suas obrigações familiares. (12)
Em estudo conduzido por Shishehgar S et al.(2013), obteve-se que a situação
socioeconômica teve um efeito crescente sobre o estresse da mãe durante a gravidez. (13)
Assim, pode-se considerar o estresse relacionado ao alto nível socioeconômico, como um
fator importante para a ocorrência de disfunção sexual em gestantes. Isso se justifica pelo
fato de o mesmo está integrado às alterações psicológicas e fisiológicas características do
período gravídico. (14,15) Adicionalmente, é possível que, a manutenção do alto poder
aquisitivo exponha a gestante a alto ritmo de trabalho que resulta, na maioria das vezes, em
fadiga, sonolência, cansaço físico e mental. (16) Por conseguinte, a mulher grávida pode
apresentar uma redução no desejo sexual, sendo esta consequência influenciada, também,
pelas alterações hormonais e psicológicas, características da gestação. (4–6)
Outra possível justificativa para os achados desse estudo é o acesso facilitado a
temas relacionados à gestação, parto, cuidados com o bebê e função sexual, que a gestante
com melhor nível socioeconômico possui. Sugere-se que esse acesso facilitado à
informação, apresenta aspectos positivos e negativos. Se, por um lado, a gestante pode ser
esclarecida sobre questões relacionadas ao ciclo gravídico-puerperal, por outro lado,
muitas informações sobre a prática de relação sexual durante a gravidez, podem ser
inverídicas, dependendo da credibilidade da fonte onde tais informações são coletadas.
Dessa forma, pode-se gerar um receio do casal manter-se sexualmente ativo durante a
gravidez, predispondo ao desenvolvimento de disfunções sexuais durante a gestação ou no
pós-parto. Somando-se a isso, a gestante pode passar a assumir hábitos e práticas de
superproteção. Um estudo conduzido Laumann et al. (1999), com mulheres americanas, o
baixo nível socioeconômico foi associado a um aumento modesto do risco em todas as
categorias de disfunção sexual feminina. (17) Em contrapartida, no estudo de Prado et al.
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(2010), não foram detectados resultados significativos na função sexual de gestantes com
diferentes níveis socioeconômicos quando comparadas. (12) Isso demonstra que há
resultados conflitantes, na literatura, no que se refere à influência de fatores
socioeconômicos sobre a função sexual de gestantes. Dessa forma, sugere-se a realização
de outras pesquisas sobre o tema, a fim de que a relação entre QV e FS, durante a gestação,
seja melhor esclarecida.

Limitações do estudo

Algumas limitações desse estudo dizem respeito à perda de dados para algumas
variáveis (escolaridade, planejamento da gravidez, renda), a ausência de mulheres
gestantes no primeiro trimestre, visto que estas estão mais propensas a ter disfunções
sexuais, devido às alterações ocorridas e a ausência de avaliação referente ao parceiro, pois
o mesmo é parte integrante da sexualidade da gestante. (18) Adicionalmente, sugere-se que
estudos comparando as características da função sexual de gestantes de diferentes níveis
socioeconômicos sejam conduzidos.

Aplicabilidade clínica

A realização desse estudo destaca a importância da avaliação global da gestante, no
que tange não só os aspectos físicos, mas, também, os sociais e emocionais. Os resultados
dessa pesquisa indicam para a necessidade de se ter uma abordagem diferenciada e
criteriosa, junto à mulher grávida de alto poder socioeconômico, com o objetivo de
fornecer informações, orientações e atenção fisioterapêutica específica. Tal abordagem
poderá contribuir para a prevenção de disfunções sexuais, nesse público.

Considerações finais

Os resultados desse estudo sugerem que melhor qualidade vida, relacionada a
aspectos socioeconômicos, é um fator de risco para o desenvolvimento de disfunção sexual
em mulheres no segundo e terceiro trimestres de gestação.
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4

CONCLUSÃO

Os resultados desse estudo sugerem que melhor qualidade vida, relacionada a aspectos
socioeconômicos, é um fator de risco para o desenvolvimento de disfunção sexual em
mulheres grávidas. Dessa maneira, fica claro compreender que a qualidade de vida
influencia a função sexual da gestante. Assim, os fatores referentes aos aspectos
socioeconômicos, devem ser considerados como parte importante da avaliação
fisioterapêutica de mulheres no período gravídico. Portanto, o fisioterapeuta deve realizar
uma abordagem diferenciada e criteriosa, junto à mulher grávida de alto poder
socioeconômico, com o objetivo de fornecer informações, orientações e atenção
fisioterapêutica específica. Tal abordagem poderá contribuir para a prevenção de
disfunções sexuais, nesse público.
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APÊNDICES
APÊNDICE I

Ficha de avaliação e identificação
ROTEIRO DE ENTREVISTA INICIAL
Data: ___/___/___

Identificação _____________________

Cógido entrevistador:_______-

______

Nome:______________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________

Bairro:______________________Cidade: __________________________

Telefone Residencial:_________________Celular:__________________

Idade:_______

Data de Nascimento:________________

Naturalidade:___________________ Cor declarada:________________
Profissão: ___________________

Ocupação: ___________________

Estado Civil: União Estável ( ) sim tempo:______ (semanas/meses/anos)
(

) não

(

) solteira

( ) viúva

Escolaridade: ____________________(anos)
Renda – Valor Mensal (R$):___________________
(

) sem renda (

salários mínimos (

) até 1 salário mínimo ( ) 1 a 2 salários mínimos (
) > 4 salários

)3-4
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Dados Ginecológico/Obstétrico

Essa gravidez foi planejada?
(

) sim

( ) não

Data da Menarca: ________________________

DUM: ____/_____/_____

Idade gestacional: ___________

História obstétrica: G: _______ P: ________ A:__________

Número de consultas pré-natal até o momento: ____________

Acompanhamento obstétrico exclusivamente público: (

Parto Anterior: (

) normal ( ) cesárea ( ) fórceps (

Houve Episiotomia? (

Houve Episiorrafia? (

) sim

(

) sim

) sim ( ) não

) outro

) não

(

) não

Idade da primeira gestação:__________ Idade da última gestação:__________

Duração dos ciclos menstruais: ______ dias Regular ( ) Sim ( ) Não

Patologias pré-existentes: (
Quais: ( ) HAS (

Intercorrências

) sim ( ) não

) Diabetes

durante

a

(

) Depressão

gestação:

(

( ) outro

)

sim

(

)

não
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Quais:_______________________________________________________
Dados da Função Sexual

Qual foi a idade da sua primeira relação sexual? _______

Com que frequência você tinha relações sexuais antes da gestação?
________________________vezes/semana

Antes de estar grávida, você:

Tinha desejo sexual? (

) sim

( ) não

Ficava excitada quando estimulada? (
Atingia o orgasmo? (

) sim

Sentia dor? (

( ) não

) sim

) sim

( ) não

( ) não

Ficava sexualmente satisfeita? (

) sim

( ) não

Você prática atividade sexual durante a gestação?
(

) sim

( ) não

Se sim, com que frequência você tem relações sexuais atualmente?
_______________________ vezes/semana

Se não, por quê?
(

) receio

(

) restrição médica

(

) restrição do parceiro (

) outra

Você percebeu alguma mudança na sua vida sexual depois que engravidou?

Desejo sexual: (
Excitação: (

) diminuiu ( ) aumentou (

) diminuiu (

Atinge o orgasmo: (

) aumentou (

) sim ( ) não

) não alterou

) não alterou
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Sente dor durante a relação: (
Satisfação sexual: (

) sim

( ) não

) diminuiu ( ) aumentou ( ) não alterou

Auto-conhecimento corporal
Você conhece seu corpo? ( ) sim

(

) não

Você sabe como ele responde durante a relação sexual? (
Você sabe onde sente prazer? ( ) sim

(

Você conhece assoalho pélvico? ( ) sim

) sim

(

) não

) não
(

) não

Conhecimento sobre sexualidade
Você teve orientação sexual durante a gestação? ( ) sim

(

Você possui dúvidas sobre sexualidade na gestação? ( ) sim

) não
(

) não

Se sim, com quem você conversa para tirar as dúvidas?
(

) profissional de saúde

( ) parceiro

(

) amigo

(

) outro

Você conversa com o seu parceiro sobre questões relacionadas à função sexual?
(

) sim

(

) não
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APÊNDICE II

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TÍTULO

DO

PROJETO:

ASSOCIAÇÃO

ENTRE

FUNÇÃO

SEXUAL,

SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA E QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES
GRÁVIDAS.

OBJETIVO DA PESQUISA: Investigar associação entre função sexual, sintomatologia
depressiva e qualidade de vida em mulheres grávidas.

PROCEDIMENTO DE COLETA: Caso você decida aceitar o convite para participar da
pesquisa, será preenchida uma ficha de avaliação com dados de identificação e histórico
gestacional, em seguida você responderá um questionário sobre sua função sexual,
depressão e qualidade de vida durante a gestação.

RISCOS POSSÍVEIS: Já que o procedimento empregado para obter as informações não é
invasivo, esta pesquisa não oferece nenhum tipo de risco físico e/ou desconforto por sua
participação, porém pode gerar certo constrangimento devido às questões que serão
realizadas. Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. Nós
assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para terceiros, ou seja,
outras pessoas.
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BENEFÍCIOS ESPERADOS: Como benefício, este projeto proporcionará as pacientes
investigadas o conhecimento a cerca da função sexual, depressão e qualidade de vida,
assim como, possibilitará aos profissionais envolvidos um melhor conhecimento sobre o
assunto e o desenvolvimento de tratamento adequado caso venham apresentar alguma
disfunção.
CONFIDENCIALIDADE DO ESTUDO: Os registros de sua participação neste estudo
serão mantidos em sigilo. Nós guardaremos os registros de cada pessoa, e somente os
pesquisadores responsáveis e colaboradores terão acesso a estas informações. Se qualquer
relatório ou publicação resultar deste trabalho, a identificação do paciente não será
revelada. Os resultados serão relatados de forma sumariada e a pessoa não será
identificada.
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Toda participação é voluntária. Não há penalidade
para alguém que decida não participar neste estudo. Ninguém será penalizado se desistir de
participar do estudo, em qualquer época.
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será
ressarcido. E, se você sofrer algum dano em qualquer momento da realização da pesquisa,
você terá direito a indenização desde que seja um dano comprovadamente decorrente da
pesquisa.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito
desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Pesquisadora Principal.

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO:
Eu estou de acordo com a participação no estudo descrito acima, me submetendo e
autorizando minha participação. Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da
pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos na
minha participação.
Os pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer esclarecimento adicional
que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação
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em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo a
minha pessoa ou a minha família.
A minha participação na pesquisa é voluntária, e não implicará em custos ou
prejuízos adicionais, sejam estes de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo
garantido o anonimato e o sigilo dos dados referente à minha identificação.

De acordo,
_______________________________________________________
Assinatura do participante
_______________________________________
Identidade
COMPROMISSO DO PESQUISADOR
Nós discutimos as questões acima apresentadas com cada participante no estudo. É
nossa opinião que cada indivíduo entende os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a
esta pesquisa.
__________________________________________
Ingrid Fonsêca Damasceno Bezerra
Natal, ____ de _______________de 2014.
MESTRANDA: INGRID FONSÊCA DAMASCENO BEZERRA
(84) 8873-5871 / ingrid.ifdb@gmail.com
ORIENTADORA: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA
elizabel@ufrnet.br
COMITÊ

DE

ÉTICA

cepufrn@reitoria.ufrn.br

E

PESQUISA

DA

UFRN:

Contato:(84)

3215-3135
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ANEXOS

ANEXO I

Índice de Função Sexual feminino (FSFI)
1. Nas últimas 4 semanas, quantas vezes

2. Nas últimas 4 semanas, como você

você sentiu desejo ou interesse sexual?

classifica o seu grau de desejo ou interesse
sexual?

5 = Quase sempre ou sempre

5 = Muito alto

4 = Maior parte do tempo (mais da metade

4 = Alto

do tempo)

3 = Moderado

3 = Às vezes (aproximadamente metade do

2 = Baixo

tempo)

1 = Muito baixo ou nulo

2 = Às vezes (menos do que a metade do
tempo)
1 = Quase nunca ou nunca
3. Nas últimas 4 semanas, com que

4. Nas últimas 4 semanas, como

frequência se sentiu sexualmente excitada

classificaria o seu nível de excitação sexual

durante a atividade sexual ou a relação

durante a atividade sexual ou a relação

sexual?

sexual?

0 = Sem atividade sexual

0 = Sem atividade sexual

5 = Quase sempre ou sempre

5 = Muito alto

4 = Maioria das vezes (mais da metade do

4 = Alto

tempo)

3 = Moderado

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo)

2 = Baixo

2 = Às vezes (menos da metade das vezes)

1 = Muito baixo ou nulo

1 = Quase nunca ou nunca
5. Nas últimas 4 semanas, qual a sua

6. Nas últimas 4 semanas, com que

confiança em conseguir ficar sexualmente

frequência se sentiu satisfeita com a sua
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excitada durante a atividade sexual ou a

excitação sexual durante a atividade sexual

relação sexual?

ou a relação sexual?

0 = Sem atividade sexual

0 = Sem atividade sexual

5 = Muito alto

5 = Quase sempre ou sempre

4 = Alto

4 = Maioria das vezes (mais da metade do

3 = Moderado

tempo)

2 = Baixo

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo)

1 = Muito baixo ou sem confiança

2 = Às vezes (menos da metade das vezes)
1 = Quase nunca ou nunca

7. Nas últimas 4 semanas, com que

8. Nas últimas 4 semanas, qual a dificuldade

frequência ficou lubrificada (“molhada”)

que teve em ficar lubrificada (“molhada”)

durante a atividade sexual

durante a atividade sexual ou a relação

ou relação sexual?

sexual?

0 = Sem atividade sexual

0 = Sem atividade sexual

5 = Quase sempre ou sempre

1 = Extremamente difícil ou impossível

4 = Maioria das vezes (mais da metade do

2 = Muito difícil

tempo)

3 = Difícil

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo)

4 = Simplesmente difícil

2 = Às vezes (menos da metade das vezes)

5 = Não houve dificuldade

1 = Quase nunca ou nunca
9. Nas últimas 4 semanas, com que

10. Nas últimas 4 semanas, qual a

frequência manteve a sua lubrificação

dificuldade que teve em manter a sua

(“estar molhada”) até ao fim da atividade

lubrificação (“estar molhada”) até

sexual ou da relação sexual?

ao fim da atividade sexual ou da relação
sexual?

0 = Sem atividade sexual

0 = Sem atividade sexual

5 = Quase sempre ou sempre

1 = Extremamente difícil ou impossível

4 = Maioria das vezes (mais da metade do

2 = Muito difícil
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tempo)

3 = Difícil

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo)

4 = Simplesmente difícil

2 = Às vezes (menos da metade das vezes)

5 = Não houve dificuldade

1 = Quase nunca ou nunca
11. Nas últimas 4 semanas, quando teve

12. Nas últimas 4 semanas, quando teve

estimulação sexual ou relação sexual, com

estimulação sexual ou relação sexual, qual a

que frequência atingiu

dificuldade que teve

o orgasmo (clímax)?

em atingir o orgasmo (clímax)?

0 = Sem atividade sexual

0 = Sem atividade sexual

5 = Quase sempre ou sempre

1 = Extremamente difícil ou impossível

4 = Maioria das vezes (mais da metade do

2 = Muito difícil

tempo)

3 = Difícil

3 = Às vezes (cerca da metade do tempo)

4 = Simplesmente difícil

2 = Às vezes (menos da metade das vezes)

5 = Não houve dificuldade

1 = Quase nunca ou nunca
13. Nas últimas 4 semanas, qual foi o seu

14. Nas últimas 4 semanas, qual foi o seu

nível de satisfação com a sua capacidade de

nível de satisfação com o grau de

atingir o orgasmo

proximidade emocional entre você e o seu

(clímax) durante a atividade sexual ou a

parceiro durante a atividade sexual?

relação sexual?
0 = Sem atividade sexual

0 = Sem atividade sexual

5 = Muito satisfeita

5 = Muito satisfeita

4 = Moderadamente satisfeita

4 = Moderadamente satisfeita

3 = Igualmente satisfeita e insatisfeita

3 = Igualmente satisfeita e insatisfeita

2 = Moderadamente insatisfeita

2 = Moderadamente insatisfeita

1 = Muito insatisfeita

1 = Muito insatisfeita

15. Nas últimas 4 semanas, qual o seu nível

16. Nas últimas 4 semanas, qual o seu nível

de satisfação com o relacionamento sexual

de satisfação com a sua vida sexual em
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que mantém com o seu parceiro?

geral?

5 = Muito satisfeita

5 = Muito satisfeita

4 = Moderadamente satisfeita

4 = Moderadamente satisfeita

3 = Igualmente satisfeita e insatisfeita

3 = Igualmente satisfeita e insatisfeita

2 = Moderadamente insatisfeita

2 = Moderadamente insatisfeita

1 = Muito insatisfeita

1 = Muito insatisfeita

17. Nas últimas 4 semanas, com que

18. Nas últimas 4 semanas, com que

frequência sentiu desconforto ou dor

frequência sentiu desconforto ou dor após a

durante a penetração vaginal?

penetração vaginal?

0 = Não houve tentativa de coito

0 = Não houve tentativa de coito

1 = Quase sempre ou sempre

1 = Quase sempre ou sempre

2 = A maioria das vezes (mais da metade

2 = A maioria das vezes (mais da metade

das vezes)

das vezes)

3 = Às vezes (aproximadamente a metade

3 = Às vezes (aproximadamente a metade

das vezes)

das vezes)

4 = Algumas vezes (menos do que a metade

4 = Algumas vezes (menos do que a metade

das vezes)

das vezes)

5 = Quase nunca ou nunca

5 = Quase nunca ou nunca

19. Nas últimas 4 semanas, como

0 = Não houve tentativa de coito

classificaria o seu nível (grau) de

1 = Muito alto

desconforto ou dor durante ou após a

2 = Alto

penetração vaginal?

3 = Moderado
4 = Baixo
nulo

5 = Muito baixo ou
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ANEXO II

Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers
Parte I: Para cada uma das perguntas a seguir, por favor escolha a resposta que
melhor descreve o quanto satisfeito você está com aquele aspecto de sua vida. Por
favor, responda marcando um círculo ao redor do número escolhido. Não há
respostas certas ou erradas.
QUANTO VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM:
1- Sua Saúde?

2 – Sua Gravidez?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

3 – A assistência pré-natal que você está 4 – A intensidade de desconforto que
recebendo?

você sente?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

5 – As mudanças de humor que você 6 – A intensidade de irritação que você
sente (tristeza e alegria)?

sente?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito
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7- A energia que tem para as atividade 8 – Sua independência física?
diárias?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito
9 – Sua capacidade para controlar sua 10 – A possibilidade de viver por longo
vida?

tempo?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

11 – A saúde de sua família?

12 – Seus filhos?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

13 – A felicidade de sua família?

14 – Seu relacionamento com o (a)

1 Muito insatisfeito

esposo (a)/ companheiro (a)?

2 Moderadamente insatisfeito

1 Muito insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

4 Pouco satisfeito

3 Pouco insatisfeito

5 Moderadamente satisfeito

4 Pouco satisfeito

6 Muito satisfeito

5 Moderadamente satisfeito
6 Muito satisfeito
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15 – Sua vida sexual?

16 – Seus amigos?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

17 – O apoio que você recebe das 18 – Sua capacidade para cumprir com
pessoas?

as responsabilidades familiares?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

19 – Sua capacidade para ser útil às 20

–

O

nível

de

estresse

outras pessoas?

preocupações em sua vida?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

21 – Seu lar?

22 – Sua vizinhança?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

23 – Suas condições sócio-econômicas?

24 – Seu trabalho?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

ou
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2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

25 – O fato de não ter um trabalho?

26 – Sua escolaridade?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

27 – Sua independência financeira?

28 – Suas atividades de lazer?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

29 – A possibilidade de ter uma 30 – Sua paz de espírito?
criança?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito
31 – Sua fé em Deus?

32 – A realização de seus objetivos

1 Muito insatisfeito

pessoais?

2 Moderadamente insatisfeito

1 Muito insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

4 Pouco satisfeito

3 Pouco insatisfeito
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5 Moderadamente satisfeito

4 Pouco satisfeito

6 Muito satisfeito

5 Moderadamente satisfeito
6 Muito satisfeito

33 – Sua felicidade de modo geral?

34 – Sua vida de modo geral?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

35 – Sua aparência pessoal?

36 – Com você mesmo, de modo geral?

1 Muito insatisfeito

1 Muito insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

2 Moderadamente insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

3 Pouco insatisfeito

4 Pouco satisfeito

4 Pouco satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

5 Moderadamente satisfeito

6 Muito satisfeito

6 Muito satisfeito

Parte II – Para cada uma das perguntas a seguir, por favor escolha a resposta que
melhor descreve o quanto importante é para você aquele aspecto de sua vida. Por
favor, responda marcando um círculo ao redor do número escolhido. Não há
respostas certas ou erradas.
QUANTO É IMPORTANTE PARA VOCÊ:
1- Sua Saúde?

2 – Esta gravidez?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

3 – O cuidado pré-natal?

4 – Estar completamente livre de

1 Sem nenhuma importância

desconforto?

2 Moderadamente sem importância

1 Sem nenhuma importância
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3 Um pouco sem importância

2 Moderadamente sem importância

4 Um pouco importante

3 Um pouco sem importância

5 Moderadamente importante

4 Um pouco importante

6 Muito importante

5 Moderadamente importante
6 Muito importante

5 – Estar completamente livre de 6 – Estar completamente livre de
mudanças de humor?

irritação?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

7 – Ter energia suficiente para as 8 – Sua independência física?
atividades diárias?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante
9 – Ter condições físicas para controlar 10 – Viver por longo tempo?
sua vida?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante
11 – A saúde de sua família?

12 – Seus filhos?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância
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2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

13 – A felicidade de sua família?

14 – Seu relacionamento com o(a)

1 Sem nenhuma importância

esposo(a)/ companheiro(a)?

2 Moderadamente sem importância

1 Sem nenhuma importância

3 Um pouco sem importância

2 Moderadamente sem importância

4 Um pouco importante

3 Um pouco sem importância

5 Moderadamente importante

4 Um pouco importante

6 Muito importante

5 Moderadamente importante
6 Muito importante

15 – Sua vida sexual?

16 – Seus amigos?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

17 – O apoio que você recebe das 18 – Cumprir com as responsabilidades
pessoas?

familiares?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

19 – Ter capacidade para ser útil às 20 – Ter um nível aceitável de estresse
outras pessoas?

ou preocupações em sua vida?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância
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3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

21 – Seu lar?

22 – Sua vizinhança?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

23

–

Ter

boas

condições

sócio- 24 – Seu trabalho?

econômicas?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante
25 – Ter um trabalho?

26 – Sua escolaridade?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

27 – Sua independência financeira?

28 – Suas atividades de lazer?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante
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6 Muito importante

6 Muito importante

29 – Ter essa criança?

30 – Sua paz de espírito?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

31 – Sua fé em Deus?

32 – Realizar seus objetivos pessoais?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

33 – Sua felicidade de modo geral?

34 – Estar satisfeito com a vida?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante

35 – Sua aparência pessoal?

36 – Ser você mesmo?

1 Sem nenhuma importância

1 Sem nenhuma importância

2 Moderadamente sem importância

2 Moderadamente sem importância

3 Um pouco sem importância

3 Um pouco sem importância

4 Um pouco importante

4 Um pouco importante

5 Moderadamente importante

5 Moderadamente importante

6 Muito importante

6 Muito importante
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ANEXO III
Normas para publicação na revista brasileira de fisioterapia
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Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFRN (CEPUFRN), de acordo com a resolução n. 466/12, sob o parecer número 719.939.

