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RESUMO

FERREIRA, RC. Sexualidade e depressão: um estudo com homens no período
gestacional. (Dissertação de Mestrado). São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2021.
Introdução: A sexualidade é uma temática complexa e abarca elementos para além do
comportamento sexual. Este estudo examinou a sexualidade masculina durante o período
gestacional e suas repercussões neste período, considerando as gestações de alto risco e o
relato dos parceiros. Objetivos: avaliar a satisfação sexual masculina durante o período
gestacional de suas parceiras, verificar a associação entre satisfação sexual e depressão,
comparar os grupos de parceiros de gestantes de alto e baixo risco e descrever o fenômeno
da sexualidade no período gestacional a partir da ótica dos parceiros. Método: Foi realizado
estudo transversal prospectivo com 255 parceiros de gestantes sem intercorrências clínicas e
de alto risco que não tenham recebido o diagnóstico de malformação fetal letal ou óbito fetal.
Para avaliação, foram utilizados entrevista semidirigida, Quociente Sexual – Versão Masculina
(QS-M), Inventário de Satisfação Sexual - Versão Masculina (GRISS-M) e o PRIME-MD
(Primary Care Evaluation of Mental Disorder). Os dados foram analisados nas dimensões
quantitativa e qualitativa. Resultados: Neste estudo, identificou-se que 60,4% dos homens
encontram-se insatisfeitos com a sexualidade no período gestacional de suas parceiras e, no
que diz respeito ao fenômeno da sexualidade, os dados qualitativos apontaram para os temas
“Alterações percebidas no relacionamento sexual”, “Preocupações sobre sexo e gravidez” e
“Dificuldades masculinas apresentadas pelos parceiros” com recorrência entre as categorias
“Forma e Frequência”, “Alteração emocional” e “Mito”. Não foram identificados escores
estatisticamente quanto à presença de depressão de humor em associação com a satisfação
sexual masculina (p=0,763). Contudo, os escores apresentados no estudo indicam
significância estatística no padrão de desempenho sexual masculino na associação com a
satisfação sexual (p<0,01). No comparativo entre os grupos de parceiros de gestantes de alto
e baixo risco foi identificado que os homens cujas parceiras apresentavam gestação de alto
risco tiveram chance duas vezes maior (OR=2,31) para insatisfação sexual quando
comparados aos parceiros de gestantes sem intercorrências clínicas. Conclusão: Percebese a incidência de fatores não sexuais na satisfação sexual dos homens durante a gravidez
de suas parceiras, ainda que haja bons escores e relatos de desempenho e funcionamento
sexual. Este resultado referenda a elaboração de estudos futuros que elucidem não apenas
um relato sobre o comportamento sexual dos parceiros durante a gestação, outrossim, que
tais estudos propiciem um aprofundamento no tema com o intuito de compreender a
sexualidade masculina durante o período gestacional considerando, inclusive, a díade do
casal.
Palavras-chave: Sexualidade
Comportamento sexual.

masculina,

Satisfação

sexual,

Gravidez,

Parceiros,
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1 INTRODUÇÃO

A sexualidade é uma temática complexa haja vista que abarca aspectos
relacionados ao ato sexual, à conscientização de como cada sujeito lida com o próprio
corpo e com as emoções nos relacionamentos interpessoais, ao comportamento
sexual, à responsabilidade e até aos sentimentos que podem permear a vivência da
sexualidade tais como medo, alegria, tristeza, culpa, vergonha e sensação de bemestar1.
A partir do questionamento “por que discutir, especificamente, sexualidade
masculina?”, Gomes2 argumenta que o posicionamento de ambos os sujeitos, homens
e mulheres, necessita ser visto tanto singularmente quanto na dinâmica relacional,
bem como no campo de sua cultura. Nesse sentido, enfocar a singularidade do
homem não propõe, necessariamente, desconsiderar sua atuação no âmbito das
relações.
Quanto à vivência sexual na perspectiva dos parceiros, Lech e Martins 3, em
estudo qualitativo realizado com quatro casais cujo objetivo foi identificar oscilações
no desejo sexual durante a gestação, identificaram uma maior atração de alguns
homens por suas parceiras durante o primeiro trimestre do período gestacional, devido
ao aumento dos seios. A despeito deste relato, esses homens também assinalaram
que as preocupações relacionadas à gestação, como o medo de machucar o bebê,
interferiram diretamente na vida sexual do casal. Além disso, o estudo apontou que,
com o avanço do período gestacional, os parceiros entrevistados3 mencionaram a
limitação das posições sexuais bem como do tempo de duração do ato. Tal adequação
em relação ao tempo e às posições praticadas foi empregada devido ao aumento dos
cuidados desses parceiros com o bebê, além das modificações físicas pertinentes à
gestação e ao sentimento das companheiras em relação a elas. Ainda neste escopo,
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os autores3 destacam que não houve alteração no que diz respeito à satisfação e ao
orgasmo.
Naki'c Rados et al.4 elaboraram um estudo com 105 homens cujas parceiras
estavam no terceiro trimestre de gravidez, tendo como finalidade identificar nos relatos
dos homens as diferentes razões que podem impedir a prática das relações sexuais
durante a gravidez e também examinar como a frequência sexual, as preocupações
específicas da gravidez e outros fatores de relacionamento podem incidir na
satisfação sexual durante a gestação.
Os parceiros entrevistados4 (60%; n=63) não assinalaram mudanças no seu
próprio desejo sexual em comparação com os níveis de pré-gravídicos e 71,4% (n=75)
dos homens relataram diminuição na frequência das relações sexuais (p<0,01). A
equipe4 não identificou associação estatisticamente significativa a p<0,05 entre
satisfação sexual e variáveis demográficas, como idade, escolaridade, número de
filhos ou tempo de relacionamento. Entretanto, foi observada associação entre a
satisfação sexual e a frequência de relações (p<0,01), a satisfação conjugal (p<0,01)
e a proximidade entre os parceiros (p<0,01).
As publicações na literatura científica sobre a sexualidade masculina no
transcorrer da gestação são inexpressíveis. Vale sinalizar ainda que, nos estudos
existentes sobre a temática, poucos apresentam o relato do homem e a sua percepção
sobre sua sexualidade durante a gravidez da parceira, sobretudo quando se trata de
gestação de alto-risco*.
Esta mesma limitação foi identificada por Sagiv-Reiss et al.6. Os pesquisadores
enfatizaram que grande parte dos manuscritos sobre sexualidade no período

*

É referida como gestação de alto risco a gravidez na qual a vida ou estado de saúde da mãe e/ou do
feto e/ou do recém-nascido têm maiores chances de serem atingidos que as da média da população
considerada5.
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gestacional

consideraram

principalmente

os

aspectos

comportamentais

da

sexualidade e não examinaram aspectos subjetivos da experiência sexual. Ainda
neste escopo, os autores6 salientam que a maioria destes trabalhos foram centrados
sobretudo no último trimestre e no período pós-parto, e não durante a gravidez.
Acredita-se que o exame apronfudado possibilitará identificar aspectos que
desencadeiam as condutas e posicionamentos percebidos nesses parceiros dentro
desse contexto e pode acrescentar benefícios à parceira no transcorrer do período
gestacional. Neste escopo, este estudo examinou a sexualidade masculina durante o
período gestacional e suas repercussões na realidade dos parceiros.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo principal
O objetivo principal deste estudo foi avaliar a satisfação sexual masculina
durante o período gestacional de suas parceiras.

2.2 Objetivos secundários
•

Verificar a presença de Depressão e sua associação à satisfação sexual;

•

Avaliar o padrão de desempenho sexual masculino e sua associação à
satisfação sexual;

•

Comparar, entre o grupo de parceiros de gestante de alto risco e o grupo de
parceiros de gestante sem intercorrências clínicas, a satisfação em relação à
sexualidade;

•

Descrever o fenômeno da sexualidade no período gestacional a partir da ótica
dos parceiros.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Ser homem: acerca da sexualidade masculina
Para Foucault7, a sexualidade foi historicamente vasculhada em seus detalhes.
Foi investigada nas condutas, perseguida nos sonhos e até nos primeiros anos da
infância e tornou-se a chave da individualidade. Tal afirmação denota a complexidade
e a exigência de um trabalho profundo com esta temática, haja vista o envolvimento
das emoções, do histórico de vida e da dificuldade que cada indivíduo possui em lidar
consigo e com o outro1.
Damatta8 corrobora o aspecto supracitado referendando que a sexualidade se
constitui por referência. Desta forma, seja por conta de uma inconsistência dos papéis
sexuais ou mesmo pela necessidade de uma revisão desses papéis no contexto atual,
a discussão sobre a masculinidade é um movimento que vem preenchendo diferentes
espaços9.
Entretanto, pode-se observar que parte dos estudos2,9,10,11 produzidos que
objetivam a análise das questões de gênero tratam o assunto de forma unilateral,
reduzindo a discussão ao campo feminino. Esta observação referenda a necessidade
de caminhar na direção oposta e que são igualmente posicionamentos desde que
estas elucidem a perspectiva relacional entre os gêneros e não se afastem da
promoção da saúde voltada para as necessidades humanas de forma geral.
Os últimos debates acerca da identidade masculina têm apontado para uma
verdadeira crise da masculinidade do homem contemporâneo9, visto que ele estaria
em estado crônico de desprazer e de insatisfação psíquica em relação à sua atual
condição enquanto homem. Este estado de desprazer, que é tolerável e intrínseco à
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constituição do psiquismo humano principalmente como fator norteador da busca por
felicidade, é o que guiará o homem à atual crise da masculinidade 10.
Em seu trabalho com homens entre 30 e 50 anos, Goldenberg 12 identificou a
existência de alguns marcos vigentes para a construção de uma identidade masculina,
como o início da atividade sexual ainda na adolescência, a negação absoluta da
homossexualidade, a referência permanente a um padrão correspondente ao
comportamento sexual masculino e o desejo de corresponder às expectativas sociais,
principalmente das pessoas mais próximas e das mulheres em geral. Os participantes
do estudo12 indicaram medo de serem questionados quanto à sua masculinidade
quando suas ações não contemplam esses padrões tradicionais.
Nolasco13 indica que ainda há homens que valorizam aspectos dos padrões
tradicionais para construir a sua identidade, tais como agressividade, iniciativa, poder
e uma ávida sexualidade. Oliveira14 pontua que tais características são qualificadores
da masculinidade e que, unidas ao masculino, construíram um estereótipo bem aceito
socialmente.
Para González15, a masculinidade traz consigo um molde, uma imagem que
evoca os discursos sociais e culturais que fomenta, ao longo da história, o masculino.
Neste sentido, o ser homem materializa os conceitos existentes nos períodos
anteriores ligados entre si por adjetivos e predicados que configuram o ser masculino
a cada época.
Damatta8 propõe que, em um cenário no qual se preconiza que a consolidação
da sexualidade está na atração pelo sexo oposto, a construção da masculinidade é
constituída por pontos de insegurança principalmente quanto ao medo da
homossexualidade e da ocorrência de casos de impotência.
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Assim, dentre outros aspectos, os comportamentos masculinos apontam para
o fato de que, para que um indivíduo pudesse ser considerada ‘homem de verdade’,
ele primeiro deveria sentir-se ameaçado de tornar-se mulher e, concomitantemente,
deveria concentrar sua preocupação em, mesmo sendo equipado para funcionar
como ‘homem de verdade’, falhar ou não corresponder às expectativas do outro
durante o ato sexual. Desta forma, preceber-se que ‘ser homem’ não é o mesmo que
‘sentir-se como homem’. O ‘ser homem’ é receber de uma mulher o atestado ou uma
comprovação de que se é verdadeiramente ‘homem’8.
Em Nolasco13, a crise da masculinidade está em parte associada a valores
sociais que transcendem a dimensão do sujeito e se caracteriza pela tentativa de
homens se diferenciarem do padrão de masculinidade socialmente estabelecido para
eles. O autor13 referenda que esta crise representa uma quebra da existência de um
‘homem de verdade’ em torno do qual todo menino é socializado. Assim, através desta
crise, temos a possibilidade de uma reflexão em face da inclusão de seus desejos e
sentimentos como aspectos pertencentes ao cotidiano masculino.
Diante deste cenário, surgem também possibilidades relacionadas à
transformação da intimidade que, para o autor13, é um terreno ardiloso e confuso para
os homens devido ao fato de, geralmente, conhecerem pouco as dimensões do
contato, da proximidade, da troca, da solidariedade e da cumplicidade.
Em contrapartida, questiona-se acerca da existência de uma crise da
masculinidade, haja vista que talvez o ‘homem de verdade’ esteja realmente em crise,
mas que lhe seja possível conseguir sobreviver deste modo. No entanto, ele se
perceberá obrigado a conviver com outras formas de ser homem. Aqueles que não
conseguem sobreviver representam um modelo hegemônico de masculinidade com
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base na força, poder e virilidade, embora homens, e até algumas mulheres, alimentem
este ideal16.

3.2 Sexualidade masculina e gestação
A gravidez é um evento social que integra a vivência reprodutiva de homens e
mulheres. Sagiv-Reiss et al.6 indicam que o período gestacional é dotado de aspectos
muito particulares e que desencadeiam transformações nos âmbitos físico e psíquico,
interferindo notadamente em diversos aspectos da vida, inclusive bem-estar físico e
emocional, relacionamento e sexualidade.
Em relação a esta última, pode-se comumente verificar graus variados de
diminuição do desejo sexual, tanto por parte da mulher quanto do homem. Vale
salientar que esta redução da prática bem como do desejo sexual pode resultar no
desinteresse total em ambos os parceiros, com maior incidência para as mulheres17.
Quanto a este aspecto, von Sydom18 identificou em seu levantamento que o
interesse sexual feminino permanece inalterado durante a gravidez ou diminui
levemente no primeiro trimestre, torna-se variável no segundo e declina, de forma
mais acentuada, ao final do terceiro. No que diz respeito ao interesse sexual
masculino, este permanece sem alterações até o término do segundo trimestre e,
posteriormente, diminui acentuadamente.
Alguns fatores etiológicos que podem incidir nessa diminuição do desejo sexual
são a cisão entre maternidade e sexualidade, o medo de machucar o feto, que motiva
uma cautela excessiva, e a influência de fatores culturais na sexualidade durante e
após a gravidez17. O medo de prejudicar o bebê durante a atividade sexual inibe pelo
menos um quarto dos homens de continuar a prática com suas parceiras6. Contudo,
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vale destacar que a atividade sexual não interfere no andamento do período
gestacional19.
Embora a literatura científica tenha se preocupado com a sexualidade feminina
no período gestacional, os estudos são escassos no que diz respeito à sexualidade
masculina neste mesmo período. Durante o levantamento bibliográfico, foi possível
identificar apenas cinco publicações4,18,20,21,22 que apresentam o relato do homem
acerca da sua sexualidade no período gestacional de suas parceiras. Outras
publicações16,23,24 que abordam a temática apresentam as gestantes falando sobre o
que entendiam da sexualidade de seus parceiros.
Pauleta, Pereira & Graça23 desenvolveram um estudo qualitativo com 188
mulheres que abordou as percepções e atividades sexuais durante a gravidez. Dentre
as percepções assinaladas, as mulheres responderam acerca da sensação da
redução no desejo sexual do parceiro e na freqüência de relações sexuais durante
todo o período gestacional. Quando questionadas sobre o sentimento de medo que
surge durante a atividade sexual, 23,4% das entrevistadas afirmaram que, dentre os
motivos, devia-se à preocupação demonstrada por seus parceiros.
Staruch et al.24 realizaram um levantamento com mulheres no terceiro trimestre
da gestação para aferir hábitos e conhecimento sobre as relações sexuais durante a
gravidez e comparar com o período anterior à gestação. O aspecto evidente em todos
os grupos etários pesquisados foi a significativa diminuição da atividade sexual com
períodos de total cessação, independentemente da faixa etária. Dentre as razões
explicitadas pelas entrevistadas, 14,5% indicaram que o parceiro recusou a prática
sexual.
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Em seu estudo realizado com gestantes, Gałązka et al. 16 verificaram as
mudanças fisiológicas durante cada um dos trimestres da gravidez e sua incidência
sobre o comportamento sexual através do Índice de Função Sexual Feminina (FSFI).
Os dados16 obtidos indicaram uma diminuição significativa na frequência das
relações sexuais e as participantes apresentaram como justificativa para a alteração
na frequência sexual a diminuição no desejo sexual (45,3%;n=168), a resistência do
parceiro em manter a atividade sexual na gestação (56,5%;n=168) e as alterações na
aparência relacionada à gravidez (25,5%;n=168).
Em seu estudo, Bogren20 avaliou 81 casais que esperavam o primeiro filho em
dois momentos distintos: a primeira entrevista ocorreu entre a 13ª e 14ª semana
gestacional e a segunda após o parto. Os cônjuges foram entrevistados
separadamente e o questionário elaborado para a pesquisa verificou mudanças no
desejo sexual, na frequência das relações e na satisfação sexual durante a gestação.
Os resultados20 indicaram que 30% dos homens relataram diminuição na frequência
durante o primeiro trimestre, 40% durante o segundo, e 90% dos homens indicaram a
redução durante o terceiro trimestre. Quanto ao desejo sexual, durante o primeiro e o
segundo trimestre de gravidez, cerca de 17% dos homens experimentaram desejo
diminuído e, no terceiro trimestre, a maioria dos homens, em torno de 64%,
experimentou diminuição desejo sexual.
Quando averiguada a satisfação sexual, 22% dos homens experimentaram
diminuição da satisfação sexual no primeiro trimestre, 26% durante o segundo e 76%
no terceiro trimestre gestacional. Fatores como faixa etária e o tipo de união entre os
casais não foram estatisticamente significativos para justificar o decréscimo
identificado e outros fatores sociais, como tempo de relacionamento, situação
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financeira e satisfação no trabalho, não foram relacionados às variáveis sexuais
analisadas20.
Ainda nesse estudo20, verificou-se que, durante o terceiro trimestre, o desejo
sexual diminuiu em ambos os parceiros. Como justificativa, os casais apresentaram
preocupações em relação à gravidez, ao parto e à saúde da criança ao nascer.
Durante as entrevistas, os homens relataram pouca preocupação com a gravidez no
início (46,9%) enquanto, no estágio final do período, relataram quase tanta
preocupação (30%) quanto as suas parceiras (32,5%).
Para compreender aspectos do comportamento sexual masculino durante o
período gestacional, Onah e cols21 entrevistaram 279 casais por meio de um
questionário autoadministrado em três centros de atendimento terciário no sudeste da
Nigéria. Em um comparativo sobre a sexualidade antes e depois da gestação, 36,6%
dos parceiros relataram redução na obtenção de ereção, 32,3% informaram que não
têm mais orgasmo, 41,9% informaram diminuição na libido, e a frequência do coito
diminuiu para 74,2% dos entrevistados.
Quando questionados sobre a percepção dos entrevistados acerca da
frequência das relações sexuais em comparação com o período anterior à gestação,
52,7% indicaram que ela deveria ser menos frequente, 25,8% indicaram que a mesma
frequência deveria ser mantida e 21,5% consideraram que as relações deveriam ser
mais frequentes21.
Além do avanço do trimestre gestacional, foi identificada 21 a idade do marido
como preditor significativo para a redução das relações sexuais em comparação com
o período pré-gravídico. Outro aspecto que atuou para a redução observada foi a
crença de que o coito deve ser menos frequente ou de que pode potencializar um
aborto e a prevalência de relações extraconjugais: 28% dos parceiros entrevistados
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declararam que se envolvem nestes relacionamentos para satisfazer as necessidades
sexuais não atendidas durante a gravidez21.
Naki'c Rados et al.4 elaboraram um estudo com o intuito de examinar as
mudanças em alguns aspectos da sexualidade, como desejo, frequência e satisfação
durante o período gestacional. Para tanto, entrevistaram 105 parceiros de mulheres
no terceiro trimestre gestacional. Além do questionário sociodemográfico, os
pesquisadores utilizaram o instrumento Qualidade Percebida de Relação Conjugal
(PQMR), que se trata de uma escala previamente elaborada e validada com uma
amostra croata.
Os dados4 obtidos demonstraram que 30,5% dos parceiros entrevistados
assinalaram mudanças no seu próprio desejo sexual comparado aos níveis de prégravídicos e, quanto à frequência sexual, 71,4% dos homens relataram redução, e
30,5% dos entrevistados não praticaram relação sexual no mês anterior à pesquisa.
No tema satisfação sexual, 46,7% apresentaram uma queda na satisfação sexual e
47,6% relataram que não houve alteração.
Quanto aos fatores incidentes na prática sexual durante a gestação, foi
identificado maior proeminência nos aspectos referentes à saúde fetal como o temor
de que o ato pudesse prejudicar o desenvolvimento (81,2%) ou desencadear um parto
prematuro (60%), e medo de que a relação sexual pudesse causar uma infecção no
feto (50,5%). Outras justificativas apresentadas foram: recusa da parceira, posição
sexual desconfortável, sobrecarga de trabalho, aparência desagradável da gestante e
o próprio mau humor do parceiro4.
Em um estudo recente, Dwarica e cols22 entrevistaram mulheres no terceiro
trimestre gestacional com seus respectivos parceiros para identificar o efeito da
gravidez na relação sexual de um casal. Os dados coletados indicaram redução no
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diálogo sobre sexo e, devido às dores, as gestantes evitavam o contato íntimo com os
parceiros ocasionando redução na frequência das relações sexuais. Vale salientar que
este último aspecto foi indicado por ambos os cônjuges, e a própria natureza do
trabalho inviabilizou a avaliação de outros fatores que incidem no relacionamento
sexual do casal durante a gestação.

3.3 Depressão e gestação
A depressão tem como elementos mais salientes o humor rebaixado e o
desânimo. Contudo, esta psicopatologia se caracteriza por uma multiplicidade de
sintomas afetivos (tristeza, apatia, sentimento de melacolia), instintivos (incapacidade
de sentir prazer, insônia ou hipersonia, perda ou aumento do apetite), ideativos
(pessimismo, ideação de morte, desejo de dormir para sempre) e cognitivos (déficit
de atenção, concentração, memória, dificuldade para tomar decisões), relativos à
psicomotricidade (tendência a permanecer na cama, mutismo) e à autovalorização
(autoestima diminuída e sentimento de insuficiência)25.
Nas modalidades com maior gravidade, observa-se nos episódios depressivos
a presença de sintomas psicóticos como delírios ou alucinações, uma marcante
alteração de ordem psicomotora que pode ser caracterizada por uma lentificação ou
mesmo uma agitação e alguns fenômenos neurais ou neuroendócrinos.
Para distinguir o episódio depressivo único do quadro em que há recorrência,
o DSM-V26 indica a prevalência de episódios depressivos distintos com, pelo menos,
duas semanas de duração. Contudo, o manual indica que a maioria dos episódios
possuem um tempo consideravelmente maior de duração. Para esta caracterização,
faz-se necessária a inexistência de episódios maníacos, hipomaníacos ou mistos
anteriores, uma vez que eles indicariam a presença de um transtorno bipolar.
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Em um estudo27 realizado na cidade de São Paulo, uma amostra de 1464
participantes, dentre homens e mulheres, foi entrevistada para determinar os casos
de depressão através do instrumento CIDI - em português, Entrevista Diagnóstica
Composta Internacional – que foi desenvolvido pela OMS e é dirigido ao diagnóstico
de transtonos psiquiátricos. Os resultados indicaram que uma em cada seis pessoas
passaram por um episódio depressivo ao longo da vida.
O transtorno depressivo28 é a psicopatologia mais frequente na prática clínica
e ela também dispõe de um caráter recorrente. Ou seja, após um primeiro episódio
depressivo, o risco de ocorrência de outro evento é de 50% e, após este segundo
episódio, o risco aumenta para quase 80% de ocorrer um terceiro episódio.
No ano de 2017, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 29 publicou em seu
relatório de monitoramento global que a depressão é um dos transtornos mentais mais
incapacitantes do mundo e estima que mais de 300 milhões de pessoas sofram com
ele. O Ministério da Saúde30, através da Pesquisa Nacional de Saúde 2013, identificou
que 11,2 milhões de pessoas, ou seja, 7,6% da população acima dos 18 anos,
receberam o diagnóstico de depressão por um profissional de saúde mental. Nesta
mesma pesquisa, foi identificada uma maior prevalência da doença entre as mulheres
(10,9%) do que entre os homens (3,9%).
Em

revisão

de

literatura,

Justo

&

Callil31

identificaram

aspectos

epidemiológicos, biológicos e psicossociais associados à diferença de gênero nos
episódios depressivos. Os autores destacam que, apesar de encontrarem estudos
bem conduzidos que elucidam a proporção de duas mulheres para um homem nas
taxas de prevalência de depressão, existem incertezas em relação ao tema e que se
fazem necessários mais estudos para melhor compreensão.
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Matthey32, em sua análise da literatura sobre saúde mental na etapa perinatal,
identificou que em torno de 12 a 20% das mulheres apresentaram maiores taxas de
depressão do que os homens durante o período gestacional – em torno de 4 a 6%.
Field et al.33 investigaram a depressão em 156 gestantes e seus parceiros através de
duas escalas que verificam transtornos de humor e ansiedade. Os escores obtidos
não apresentaram diferenças significativas entre os parceiros.
Nos estudos34,35,36 observou-se escores mais baixos de depressão em homens
em comparação a suas parceiras durante o período pós-natal. O primeiro trabalho34
considerou 78 casais avaliados pelo Inventário de Beck para transtorno de humor, e
os outros estudos35,36 utilizaram a Escala de depressão pós-natal de Edimburgo
(EPDS) em 200 casais no comparativo a um grupo controle e 54 mães e 42 dos seus
maridos ou parceiros, respectivamente.
Apesar do homem não vivenciar as modificações fisiológicas inerentes ao
período gestacional, a literatura descreve que ele também enfrenta profundas
mudanças psicológicas, principalmente sobre a paternidade e suas implicações 37,38,39.
Em seu levantamento, Paulson e Bazemore40 identificaram que os episódios
depresssivos vivenciados pelas gestantes coopera, ainda que de forma moderada,
para o desenvolvimento de quadros depressivos nos parceiros (OR=0,308).
Os mesmos autores40 assinalaram que, nos estudos revisados, a depressão
pré-natal e durante o período pós-parto ficou evidente em 10,4% dos parceiros das
gestantes que participaram dos estudos. Destes períodos apreciados, o levantamento
indicou maior prevalência de episódios depressivos entre os homens no período entre
três e seis meses após o parto das parceiras (25,6%).
Goodman41 também identificou a depressão feminina como preditor de
episódios depressivos em parceiros de gestantes primíparas. Em seu levantamento,
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o autor identificou a prevalência de depressão paterna entre 1,2% e 25,5% durante o
primeiro ano do período pós-parto.
Vale salientar que os estudos42,43 apresentados indicam a necessidade de
novos trabalhos que possibilitem uma melhor compreensão do processo psicológico
nos homens durante a transição para a parentalidade. Musser at al.44 relatam que a
depressão pós-parto paterna, apesar de ser um problema significativo, ainda é uma
questão pouco estudada e seus potenciais efeitos sobre a dinâmica familiar não são
amplamente reconhecidos.
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4 MÉTODO

Foi realizado estudo transversal desenvolvido na Divisão de Clínica Obstétrica
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este estudo e o termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram previamente aprovados pelo Comitê
de Ética da Instituição em 13 de dezembro de 2013 (Anexo A) sob o número
12158213.5.0000.0068 e teve uma emenda aprovada em 18 de agosto de 2018 sob
o mesmo número (Anexo B).

4.1 Casuística

Foram convidados a participar deste estudo os parceiros que acompanharam
gestantes em consultas de pré-natal de alto risco* bem como os parceiros de
gestantes sem intercorrências clínicas que se encontravam no ambulatório da Divisão
de Clínica Obstétrica do ICHCFMUSP.
Quanto ao cálculo amostral, foi estimado um número mínimo de 250 parceiros
participantes, considerando a diferença de proporção de 15% na satifação sexual
entre parceiros de gestantes de alto risco e sem intercorrências clínicas para uma
amostra fixa bicaudal, α = 5% e poder do teste de 80% (1- β).
A amostragem foi não probabilística por conveniência. Os dados foram
coletados no período compreendido entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2019.

4.2 Critérios de inclusão

Foram incluídos no estudo 255 parceiros que acompanharam gestantes em
consultas de pré-natal, sendo 156 parceiros de gestantes de alto risco e 99 parceiros
de gestantes sem intercorrências clínicas que se encontravam no ambulatório da
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Divisão de Clínica Obstétrica do ICHCFMUSP aguardando para participarem da
consulta de pré-natal junto de suas parceiras.
Não houve restrições quanto ao trimestre gestacional, e os parceiros que
consentiram na participação assinaram o TCLE (Anexo C).

4.3 Critérios de não inclusão

Ter recebido o diagnóstico de malformação fetal e/ou óbito fetal durante a
gestação da atual parceira.

4.4 Critérios de Exclusão

Não ter finalizado as respostas de todos os instrumentos propostos.
Neste estudo foram excluídos 14 participantes, sendo 12 parceiros de
gestantes de alto risco e 2 parceiros de gestantes sem intercorrências clínicas.

4.5 Instrumentos de avaliação

Neste estudo foram utilizados os seguintes instrumentos:

- Entrevista semidirigida

A entrevista semidirigida (Anexo D), com protocolo previamente elaborado,
permite certa liberdade para que o sujeito exponha suas questões. O pesquisador
pode interromper para fazer perguntas que esclareçam lacunas e que orientem o
assunto para uma ou outra direção45.
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- QS-M (Quociente Sexual – Versão Masculina)

O QS-M (Anexo E) avalia o padrão de desempenho sexual masculino. Ao medir
componentes físicos e emocionais da função sexual, o QS-M é bastante abrangente,
identificando as áreas a serem tratadas. Por meio de suas dez questões
autorresponsivas, o QS-M avalia as diversas etapas do ciclo sexual, contemplando
desejo e autoconfiança (definido como domínio confiança/satisfação), qualidade da
ereção, controle da ejaculação, capacidade de atingir o orgasmo (definido como
domínio desempenho) e satisfação geral do indivíduo e de sua parceira com as
preliminares e o intercurso (definido como domínio sintonia)46,47.
Cada questão é respondida numa escala gradual de 0 a 5, em que 0 indica
"nunca" e 5 indica "sempre". A soma obtida, que pode variar de 0 a 50, é então
multiplicada por 2, resultando numa escala de 0 a 100, em que os valores maiores
indicam melhor padrão de desempenho/satisfação sexual. Os resultados encontramse apresentados como padrão de desempenho nas categorias nulo a ruim (entre 0 a
20 pontos), ruim a desfavorável (22 a 40 pontos), desfavorável a regular (42 a 60
pontos), regular a bom (62 a 80 pontos) e bom a excelente (82 a 100 pontos).

- Inventário de Satisfação Sexual GRISS-M (Versão Masculina).

Neste estudo, foi utilizado o Inventário de GRISS (Golombok-Rust Inventory of
Sexual Satisfaction), versão masculina48, Anexo F, composto de 28 perguntas que
avaliam a resposta sexual e o relacionamento com a parceira. A tradução e adaptação
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para o português foi efetuada através de um estudo com 626 sujeitos, sendo 287
homens com faixa etária entre 18 e 74 anos49.
Esse instrumento possibilita a obtenção de informações sobre a maneira como
cada homem se relaciona com o próprio corpo e com o corpo do seu parceiro, sobre
o nível de interesse sexual, sobre a qualidade da resposta à excitação, e sobre a
frequência da atividade sexual e da obtenção do orgasmo.
As respostas variam de acordo com a intensidade, de nenhuma até a mais alta
observada ou experimentada pela mulher ou homem em relação ao questionamento
realizado em cada tópico do instrumento de avaliação. Cada avaliação recebe uma
nota ou escore, que varia de 0 a 4 e que representa a frequência dos eventos
abordados (nunca; quase nunca; ocasionalmente; geralmente; sempre)48.
As respostas marcadas nos questionários são transformadas em seus valores
correspondentes pela Tabela de Escores. Tais resultados são transformados em mais
duas tabelas (Escores das Subescalas e de Transformações), chegando ao escore
que indica o nível do funcionamento sexual de homens. A somatória dos pontos
atingidos em cada subescala também é transformada em um único valor, denominado
escore global, com variação entre 1 e 9. Os valores a partir de cinco indicam a
ocorrência de problemas sexuais. Quanto mais elevada for a pontuação atingida,
menor é a qualidade do funcionamento sexual e/ou maior é o problema ou a
dificuldade sexual49.
Neste estudo, os resultados encontram-se apresentados como satisfação
sexual presente (valores < de 5) e satisfação sexual ausente (valores > de 5).

- PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorder)
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Este instrumento proporciona reconhecimento rápido e acurado dos
diagnósticos de transtornos mentais. É composto por 05 módulos (transtornos de
humor, transtornos ansiosos, transtornos alimentares, transtornos somatoformes e
abuso de álcool ou transtornos de dependência) que podem ser todos utilizados ou
escolhidos por particular interesse. Para este estudo serão utilizados os módulos para
avaliação de transtornos de humor e de transtornos ansiosos. O Prime-MD (Anexo G)
foi traduzido para o português por Fráguas Junior e Henriques Junior50, retraduzido
para o inglês, e sua revisão foi realizada pelo autor do Prime-MD, Dr. Spitzer. O PrimeMD demonstrou boa acurácia (sensibilidade e especificidade) para os grupos
diagnósticos maiores quando aplicado por médicos de serviços de atenção primária.
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5 Riscos e benefícios do estudo

O presente estudo envolveu risco de cansaço ou fadiga a partir da resposta aos
instrumentos. Nos casos em que foi verificada a necessidade de apoio ou
acompanhamento psicológico específico, os participantes foram encaminhados para
atendimento psicológico, mas os atendimentos não fizeram parte deste estudo.
Neste

estudo

não estavam previstas terapéuticas experimentais ou

interveções.
Este estudo possui como benefício indireto a possibilidade de auxiliar na
proposição de ações em saúde mental e de políticas públicas direcionadas à saúde
integral masculina.

36

6 Análise de dados

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa.

6.1 Análise Quantitativa

Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas
e relativas, medidas de tendência central e dispersão.
Para comparação entre as variáveis independentes associadas ao desfecho
insatisfação sexual foi aplicado o teste do Qui-quadrado. Nas variáveis que
apresentaram caselas com valores esperados menor ou igual a cinco utilizou-se o
teste Exato de Fisher.
Nas variáveis quantitativas versus insatisfação sexual, primeiramente foi
testada a distribuição normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e, como estas não
aderiram a curva, aplicou-se o teste de Mann-Whitney.
Para estimar as odds ratios (OR) e seus respectivos intervalos de 95% de
confiança (IC95%) entre as variáveis idenpendentes ao desfecho, foi realizada a
análise de regressão logística binária univariada e múltipla. Na modelagem múltipla
foram consideradas as variáveis significativas e aquelas que apresentaram valores de
p < 0,20 na análise univariada. A entrada no modelo múltiplo foi pela técnica Stepwise.
Assumiu-se um nível descritivo de 5% (p<0,05) para significância estatiística.
Os dados foram analisados no programa SPSS versão 22.0 para Windows.
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6.2 Análise Qualitativa

A entrevista semidirigida foi analisada por meio da técnica de Análise de
Conteúdo também denominada Análise Temática51. Trata-se de uma avaliação
qualitativa que pressupõe a análise quantitativa dos resultados, possibilitando
interpretar a comunicação de forma objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo
manifesto nas entrevistas. É uma análise que possibilita descrever, interpretar e
compreender os dados. Essa técnica permite acessar os significados atribuídos aos
sentimentos mais intensos e profundos vivenciados em dada situação. Revela o modo
do indivíduo ser e agir, possibilitando reflexão acerca dos eventos e de seus
significados. A experiência é apresentada da forma como o indivíduo a percebeu.
Essa técnica amplia a liberdade de expressão e cabe ao narrador escolher o que
contar sobre sua vivência, atribuindo seus próprios significados. A unidade de análise
é o discurso, o relato51.
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7 Resultados obtidos

7.1 Análise quantitativa

Neste estudo foram entrevistados 255 homens durante o período gestacional
de suas parceiras. Foi identicado, por meio da GRISS, 60,4% de ausência de
satisfação sexual entre os homens entrevistados durante o período gestacional de
suas parceiras.
A tabela 1 apresenta os dados de caracterização da população estudada. A
média de idade dos participantes do estudo foi de 32,23 (DP= 7,119) e a média da
idade gestacional das parceiras dos entrevistados foi de 28,07 (DP= 8,421).

Tabela 1 - Distribuição dos dados de acordo com dados sociodemográficos de 255 participantes do
estudo - HCFMUSP
n
(n=255)

%

Sem parceira estável

24

9,4

União estável

231

90,6

< 29 anos

80

31,4

Entre 29 a 35 anos

87

34,1

> 35 anos

88

34,5

Sim
Não

146
109

57,3
42,7

Fundamental
Médio

48
148

18,8
58,0

Superior

59

23,1

Parceiros de gestantes de alto risco
Parceiros de gestantes sem
intercorrências clínicas
Número de gestações
Primigesta
2 a 3 gestações
4 ou mais gestações

156

61,2

99

38,8

91
118
46

35,7
46,3
18,0

Variáveis
Relacionamento conjugal

Faixa etária

Pratica religiosa?

Escolaridade
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Foram analisados os dados sóciodemográficos com presença ou não de
satisfação sexual. Observou-se significância estatística entre a associação de
satisfação sexual e prática religiosa (p=0,04) e gestação de alto risco (p=0,05),
conforme os dados apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Distribuição dos dados de acordo com a associação entre a presença ou não de satisfação
sexual durante a gestação e dados sócio demográficos em 255 participantes - HCFMUSP
Variáveis
Relacionamento conjugal
Não considera o
relacionamento
estável
Considera o
relacionamento
estável
Apresenta religião
Sim
Não
Escolaridade
Fundamental
Médio
Superior
Gestação de alto risco
Sim
Não
Primeira gestação
2 a 3 gestações
4 ou mais gestações
NOTA: * Teste qui-quadrado

Satisfação sexual
presente
n (%)

Satisfação sexual
ausente
n (%)

Total
n (%)

12 (11,9)

12 (7,8)

24 (9,4)

p*

0,274
89 (88,1)

142 (92,2)

231 (90,6)

50 (49,5)
51 (50,5)

96 (62,3)
58 (37,7)

146 (57,3)
109 (42,7)

0,043

13 (12,9)
62 (61,4)
26 (25,7)

13 (8,4)
108 (70,1)
33 (21,4)

26 (10,2)
170 (66,7)
59 (23,1)

0,307

52 (51,4)

104 (67,5)

156 (61,1)

0,001

49 (48,5)

50 (32,4)

99 (38,8)

44 (43,6)
38 (48,7)
19 (18,8)

47 (30,5)
80 (42,4)
27 (17,5)

91 (35,7)
118 (46,3)
46 (18,0)

0,059

Foram analisados os dados obtidos acerca do fenômeno da sexualidade no
período gestacional a partir da ótica dos parceiros e sua associação com satisfação
sexual. Observou-se significância estatística na associação entre satisfação sexual e
relacionamento sexual durante a gestação (p=0,009), dificuldade para manter o
relacionamento sexual com sua parceira durante o período gestacional (p=0,002), e a
ocorrência de relacionamento extraconjugal durante a gestação (p=0,007). Os dados
encontram-se apresentados na tabela 3.
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Tabela 3 - Distribuição dos dados de acordo com a associação entre a presença ou não satisfação
sexual (GRISS-M) e o fenômeno da sexualidade no período gestacional a partir da ótica dos parceiros
em 255 participantes - HCFMUSP
Satisfação
sexual
presente
n (%)

Satisfação
sexual
ausente
n (%)

Total
n (%)

p

78 (77,2)

105 (68,2)

183 (71,8)

0,121**

Sim

63 (62,4)

123 (79,9)

186 (72,9)

Não

18 (17,8)

15 (9,7)

33 (12,9)

Mais ou menos

20 (19,8)

16 (10,4)

36 (14,1)

35 (22,7)

63 (24,7)

0,377**

46 (29,9)

96 (37,6)

0,002**

49 (31,8)

87 (34,1)

0,348**

8 (3,1)

0,007**

24 (9,4)

0,830**

Variáveis

Alteração no relacionamento sexual
decorrente da gestação
Satisfação com o relacionamento
sexual durante a gestação

Dificuldade ou problema atual
pessoal para ter relacionamento
sexual com a parceira decorrente da
gestação
Crença em uma dificuldade
masculina na população em geral
para ter relacionamento sexual com
a parceira decorrente da gestação
Crença em uma preocupação
masculina, de forma geral, com o ato
sexual durante a gestação
Relacionamento extraconjugal
pessoal durante a gestação

28 (27,7)

50 (49,5)

38 (37,6)

7 (6,9)

1 (0,6)

Relacionamento extraconjugal
10 (9,9)
14 (9,1)
pessoal anterior a gestação
NOTA: * Teste qui-quadrado
** Teste exato de Fisher
¥ a diferença observada foi na categoria sim associada ao desfecho

0,009*¥

Na associação entre satisfação sexual e os dados de padrão de desempenho
sexual e presença de depressão, observou-se significância estatística entre a
satisfação sexual e o padrão de desempenho sexual (p<0,01), conforme os dados
apresentados na tabela 4.
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Tabela 4 - Distribuição dos dados de acordo com a associação entre a presença ou não de satisfação
sexual e sintomatologia de depressão de humor em 255 participantes - HCFMUSP
Satisfação
sexual presente
n (%)

Variáveis

Satisfação
sexual ausente
n (%)

Total
n (%)

p

Padrão de desempenho
sexual
Nulo a regular
14 (13,9)
6 (3,9)
20 (7,8)
Regular a bom
55 (54,5)
59 (38,3)
114 (44,7)
<0,001*¥
Bom a ótimo
32 (31,7)
89 (57,8)
121 (47,5)
Total
101 (100,0)
154 (100,0)
255 (100,0)
Depressão
Sim
1 (1,0)
1 (0,6)
2 (0,8)
0,763*
Não
100 (99,0)
153 (99,4)
253 (99,2)
Total
101 (100,0)
154 (100,0)
255 (100,0)
NOTA: * Teste qui-quadrado
¥ Na partição do qui-quadrado, houve diferença significativa nas categorias nulo a regular e
bom a ótimo associadas ao desfecho.

A Tabela 5 apresenta os resultados da análise dos escores obtidos na
avaliação do padrão de desempenho sexual em relação à satisfação sexual.
Observou-se significância estatística entre os três domínios indicados pelo
instrumento para obtenção do coeficiente sexual: desempenho (p< 0,001),
confiança/satisfação (p< 0,001), e sintonia (p< 0,001).

Tabela 5 - Distribuição dos dados de acordo com a comparação entre a satisfação sexual e a função
sexual indicada por meio da análise fatorial do coeficiente sexual em 255 participantes - HCFMUSP
Satisfação sexual presente

Satisfação sexual ausente

Domínios (QS-M)

p
Média

Mediana
(min-máx.)

Desvio
padrão

Média

Mediana
(min-máx.)

Desvio
padrão

Desempenho

37,98

40,00
(10-50)

8,62

41,94

42,00
(24-50)

6,30

Confiança /
satisfação

14,83

16,00
(4-20)

3,80

16,86

18,00
(4-22)

3,80

Sintonia

20,99

20,00
(6-30)

4,31

23,35

24,00
(14-30)

3,84

<0,001*

NOTA: * Teste de Mann-Whitney

Foi realizada análise da regressão logística univariada. Na comparação entre
os parceiros de gestantes de alto risco e sem intercorrências clínicas obteve-se
OR=1,96 (IC95%= 1,17 – 3,28). Observou-se ainda que parceiros com mulheres que
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vivenciaram mais de uma gestação tiveram chance quase duas vezes maior
(OR=1,75; IC95%=1,043 – 2,96) de apresentar insatisfação sexual quando
comparados aos parceiros de gestantes primigestas. Os dados encontram-se
apresentados na tabela 6.

Tabela 6 - Análise de regressão logística binária dos fatores associados à insatisfação sexual em 255
participantes - HCFMUSP
IC 95%
Variáveis

Categorias

Coeficiente

OR
Inferior

Superior

P

Relacionamento com
o parceiro

Sim/Não

0,467

1,59

0,687

3,709

0,277

Gestação de risco

Sim/Não

0,673

1,96

1,170

3,283

0,011

Primigesta

Sim/Não

0,564

1,75

1,043

2,961

0,034

Gestante desperta o
desejo sexual
masculino

Sim/Não

0,064

1,067

0,643

1,770

0,803

Parceira gestante
está atraente

Sim/Não

-,195

0,822

0,389

1,739

0,609

Depressão de humor

Sim/Não

-,425

0,654

0,040

10,570

0,765

NOTA: Categoria de referência = satisfação

Na modelagem múltipla foram testadas as variáveis estatisticamente
significativas e aquelas com relevância clínica. A partir disso, identificaram-se os
fatores independentes associados à satisfação sexual: prática de religião, gestação
de alto risco, número de gestações vivenciadas e QSM. Constatou-se que os homens
que participaram do estudo e que relataram ter religião apresentaram chance de duas
vezes (ORajustada=2,17; IC 95%=1,22–3,85) para insatistisfaçao sexual quando
comparados aos parceiros que declaram não ter religião ou aqueles que declararam
não ter crença de fé.
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Os homens cujas parceiras apresentavam gestação de alto risco tiveram
chance duas vezes maior (ORajustada=2,31; -IC95% =1,28–4,18) para insatisfação
sexual quando comparados aos parceiros de gestantes sem intercorrências clínicas.
Os parceiros que vivenciaram mais de uma gestação indicaram OR ajustada=1,92
(IC95% =1,06 – 3,47).
Ao se analisar o padrão de desempenho foi verificado que homens com
resultado de regular a bom e entre bom a ótimo apresentaram fatores protetores
independendentes da insatisfaçao sexual respectivamente, ORajustada=0,09 (IC95%
=0,029 – 0,028) e ORajustada=0,34 (IC95% =0,192 – 0,616).

Tabela 7 - Análise de regressão logística múltipla dos fatores associados à satisfação sexual em 255
participantes - HCFMUSP
IC 95%
Variáveis

Categorias

Coeficiente

p

ORajustada
Inferior Superior

Prática de religião

Sim/Não

0,777

2,17

1,229

3,851

0,008

Gestação de risco

Sim/Não

0,841

2,31

1,285

4,183

0,005

Primigesta

Sim/Não

0,654

1,92

1,063

3,478

0,031

Nulo a
regular

1,0

Regular a
Bom

-2,409

0,09

0,029

0,280

<0,001

Bom a
Ótimo

-1,067

0,34

0,192

0,616

<0,001

Padrão de Desempenho
Sexual

NOTA: *Categorias de referência; modelo ajustado pelos trimestres gestacionais. HosmerLemeshow=0.729

7.2 Análise qualitativa
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A análise qualitativa foi realizada a partir da entrevista semidirigida realizada
com os participantes do estudo. Para melhor compreensão, as respostas obtidas
foram categorizadas conforme os temas abordados na entrevista.

Tabela 8 – Apresentação da categorização das respostas obtidas na entrevista semidirigida para
análise qualitativa: satisfação sexual em 255 participantes - HCFMUSP
Temas

Alterações percebidas no
relacionamento sexual

Dificuldades sexuais nos
parceiros

Dificuldades masculinas na
prática sexual

Dificuldades femininas na
prática sexual

Preocupações sobre sexo e
gravidez

Preocupações apresentadas
pelos parceiros

Desejo sexual por gestantes

Desejo sexual pela parceira

Relacionamento extraconjugal
na gestação

Relacionamento extraconjugal
anterior à gestação

Categorias
Desejo
Sintoma físico
Desentendimento entre o casal
Forma e Frequência
Sintoma físico
Mudanças corporais
Cansaço físico
Alteração emocional
Cuidado do parceiro
Sintoma físico
Desejo
Mito
Desejo
Sintoma físico
Alterações corporais
Mito
Sintoma físico
Forma e Frequência
Obrigação com o parceiro
Questões sociais/financeiras

Alteração Emocional
Alterou para melhor
Precaução

Sintoma físico

Cuidado

Mito
Desejo
Mudanças corporais
Sentimento anterior
Mulher
Desejo
Sintoma físico
Desentendimento entre o casal
Desejo do homem
Abandono da parceira
Resposta evasiva
Individualismo
Alteração de humor/desejo da
mulher

Alterações emocionais
Sentimento posterior
Resposta evasiva
Respeito
Figura materna
Alteração emocional
Alterou para melhor
Precaução
Simbólico (mãe/mulher)
Mudança corporal
Alteração emocional
Forma e Frequência
Problemas de relacionamento
(casal)

Desejo

Relação ruim com a parceira

Desentendimento entre o casal
Desejo
Mito
Cuidado do parceiro
Forma e Frequência
Respeito pela parceira
Alteração emocional
Alterações corporais
Mito
Alteração emocional
Forma e Frequência
Diferentes parceiros
Desejo
Alterações emocionais
Resposta evasiva
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Foram incluídos no tema Alterações percebidas no relacionamento sexual os
discursos relacionados aos aspectos que explicitam modificações na prática sexual
entre os parceiros após o início do período gestacional.
A tabela 9 apresenta as categorias, a descrição dos discursos que compuseram
tais categorias, um exemplo de discurso, e o número de pessoas e a porcentagem de
discursos incluídas na categoria apresentada.

Tabela 9 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Alterações
percebidas no relacionamento sexual da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes HCFMUSP
Exemplo de discursos apresentados pelos
Categorias
Descrição da Categoria
parceiros nas categorias (n;%)
Desejo

Redução significativa da
vontade para relação sexual

“Não consegui entender. Eu só sei que ela não
tem interesse nenhum e acho que eu estou
assim também”. (24;9,4%)

Sintoma físico

Manifestações físicas
apresentadas pela parceira

“Ela tem um pólipo uterino e se a gente tiver
relação ela pode ter um sangramento. Essa foi
uma decisão nossa”. (32;12,5%)

Desentendimento
entre o casal

Discordância entre os
parceiros

“Hoje brigamos mais; ela está mais sensível e
mais ciumenta. Aí fica mais difícil, fazemos
menos”. (8;3,1%)

Forma e
Frequência

Posições utilizadas e a
regularidade das relações

“O jeito de fazer mudou; já não é a mesma
coisa. Nem chega perto do que era antes; a
gente aproveitava mais e isso afetou nós dois”.
(58;22,7%)

Mudança de sentimentos

“Porque ela sentia dores e apresentou
sangramento. Isso ficou na minha cabeça e
hoje é difícil ter relação com ela. E ainda assim,
sem o sexo, ela fica brava e com ciúmes”.
(22;8,6%)

Identificação de melhorias na
relação entre o casal com a
gestação

“Mas a mudança foi pra melhor. Na relação tem
mais carinho, mais desejo. Tá bem gostoso”.
(4;1,5%)

Cautela na realização da
prática sexual entre os
parceiros

“Porque hoje tenho mais cuidados. Para ter
mais cuidado nós evitamos as relações. Hoje
elas são bem esporádicas”. (4;1,5%)

Alteração
emocional

Alterou para
melhor

Precaução

Os parceiros foram questionados sobre a percepção da responsabilidade no
que tange às alterações percebidas no relacionamento sexual pós-gestação. A tabela
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10 apresenta os discursos ilustrativos e o número de participantes que tiveram sua
fala enquadrada nas categorias elencadas.
Tabela 10 – Distribuição de categorias de acordo com a percepção do parceiro sobre a
responsabilidade pelas mudanças indicadas no tema Alterações percebidas no relacionamento sexual
da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Exemplo de discursos
Categorias
Descrição da Categoria
apresentados pelos parceiros nas
categorias (n;%)

Gestante

As alterações estão diretamente
relacionadas à atitude/comportamento
da gestante

“No meu caso, ela perdeu a libido”.
(87;34,1%)

Parceiro

Compreensão da própria
responsabilidade pelas alterações

“É que eu me sinto incomodado com a
barriga”. (15;5,8%)

Ambos

As alterações foram atribuídas tanto ao
comportamento da gestante quanto do
parceiro

“Nem chega perto do que era antes; a
gente aproveitava mais e isso afetou
nós dois”. (50;19,6%)

Foi elencado o tema Dificuldades sexuais nos parceiros para apresentar os
problemas ou dificuldades identificados nos próprios parceiros entrevistados que
justificam as modificações ou reduções na prática sexual devido ao início do período
gestacional. Os discursos representativos bem como o número de participantes
incluídos em cada categoria encontram-se delineados na tabela 11.
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Tabela 11 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Dificuldades
sexuais nos parceiros da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Exemplo de discursos
Categorias
Descrição da Categoria
apresentados pelos parceiros
nas categorias (n;%)

Sintoma físico

Manifestações físicas apresentadas pela
parceira

“Às vezes eu quero e ela está
muito sensível e sente mais dores;
aí eu tento não me aproximar”.
(15;5,8%)

Mudanças corporais

Redução significativa da vontade do
parceiro devido às alterações físicas
presentes na gestação

“Porque não é a mesma coisa. O
corpo não é o mesmo”. (1;0,3%)

Cansaço físico

Redução da prática devido à indisposição
física

“Ela está mais cansada e eu estou
sem paciência com isso”. (5;1,9%)

Mudança de sentimentos

“Eu fiquei assustado com a
situação da saúde dela; então eu
quis preservar mais ela não
fazendo sexo”. (26;10,1%)

Desentendimento
entre o casal

Discordância entre os parceiros

“Sinto dificuldade em me aproximar
dela; o humor dela varia e
brigamos tanto que tem momentos
que prefiro andar de skate pra
pensar”. (4;1,5%)

Desejo

Redução significativa da vontade para
relação sexual

“Ela fica me evitando. Eu converso
com ela para ver se ela quer ou
não; mas está bem raro”. (8;3,1%)

Mito

Argumentos simbólicos de crenças sem
fundamento objetivo ou científico

“Eu tenho muito receio de
machucar a criança”. (2;0,7%)

Cuidado do parceiro

Cautela por parte do parceiro na prática
sexual

“Eu tenho receio, não bem um
medo, de que o sexo possa trazer
algum desconforto pra ela”.
(2;0,7%)

Alteração emocional

Os parceiros que perceberam dificuldades sexuais foram questionados sobre a
percepção da responsabilidade. A tabela 12 apresenta os discursos ilustrativos e o
número de participantes que tiveram sua fala enquadrada nas categorias elencadas.
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Tabela 12 – Distribuição de categorias de acordo com a percepção do parceiro sobre a
responsabilidade pelas mudanças indicadas no tema Dificuldades sexuais nos parceiros da entrevista
estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Exemplo de discursos
Categorias
Descrição da categoria
apresentados pelos parceiros
nas categorias (n;%)
As alterações estão diretamente
relacionadas à atitude/comportamento da
gestante

“Ela não quer mais sexo comigo”.
(21;8,2%)

Parceiro

Compreensão da própria responsabilidade
pelas alterações

“Tenho medo de ferir o bebê. Já
conversaram comigo, pesquisei na
internet e vi que não faz mal. Mas,
sei lá; eu tenho medo; acho que é
da minha cabeça”. (34;13,3%)

Ambos

As alterações foram atribuídas tanto ao
comportamento da gestante quanto do
parceiro

“Nós dois temos medo de
prejudicar a gestação com o sexo”.
(8;3,1%)

Gestante

O tema Dificuldades masculinas na prática sexual englobou os discursos
apresentados pelos entrevistados que indicaram as dificuldades que os homens em
geral podem vivenciar para ter relacionamento sexual com a parceira em algum
momento da gestação. Os discursos representativos e o número de participantes
elencados em cada categoria encontram-se apresentados na tabela 13.
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Tabela 13 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Dificuldades
masculinas na prática sexual da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Descrição da categoria

Exemplo de discursos apresentados
pelos parceiros nas categorias (n;%)

Cuidado do parceiro

Cautela por parte do parceiro
na prática sexual

“Acho que quando ele vê a barriga, ele
tem medo de machucar. Tem aquele
volume todo. Então, tem que ter mais
carinho, sem sacudir nada, sem
estripulias. E isso acontece comigo, sim.
Eu tenho mais cuidado, mas não posso
deixar a mulher na mão”. (6;2,3%)

Sintoma físico

Manifestações físicas
apresentadas pela parceira

“Pode ser por problemas de saúde dela.
Ela estava cansada com dores e
tonturas. Já aconteceu, sim”. (20;7,8%)

Redução significativa da
vontade para relação sexual

“Sim, porque o olho vê e não é a
mesma coisa. A gente começa
comendo com os olhos e hoje eu não
sinto a mesma coisa. Por isso eu traio
ela”. (35;13,7%)

Posições utilizadas e a
regularidade das relações

“Porque o costume é ter relação direto.
O homem quer ter sexo a toda hora e
com a gravidez isso fica bem mais
difícil. Nós sempre conversamos muito
sobre isso e tínhamos uma transa todos
os dias”. (20;7,8%)

Parceiro percebe a gestante
como sua parceira e objetiva
respeitar sua condição

“Por falta de respeito com a esposa. O
cara tem que respeitar o momento da
esposa; ele tem que dialogar. O
relacionamento precisa ter conversa,
tem que ter muita parceria. Dificuldades
eu passei, sim; mas tem que ser
parceiro dela”. (4;1,6%)

Alteração emocional

Mudança de sentimentos

“É da forma que eu te disse: o medo dá
uma distanciada ou de repente volta
depois; ou tem uma separação mesmo
e isso quase sempre acontece. Essa
dificuldade comigo aconteceu, sim. Mas
hoje eu não penso mais nisso; meu foco
é o meu filho. Depois que ele nascer e
ver que tudo está bem, eu vejo o que eu
faço”. (54;21,2%)

Alterações corporais

Redução significativa da
vontade do parceiro devido às
alterações físicas presentes na
gestação

“Porque o corpo muda: tem lá aquela
barriga e já não é mais a mesma coisa”.
(27;10,6%)

Mito

Argumentos simbólicos de
crenças sem fundamento
objetivo ou científico

“Eu achava que, por causa da gestação,
a mulher não podia ter relação”.
(70;27,5%)

Categorias

Desejo

Forma e Frequência

Respeito pela parceira
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No que tange às Dificuldades femininas na prática sexual os entrevistados
indicaram as dificuldades que as mulheres em geral podem vivenciar para ter
relacionamento sexual com seus parceiros em algum momento da gestação. Os
discursos representativos e o número de participantes elencados em cada categoria
encontram-se apresentados na tabela 14.

Tabela 14 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Dificuldades
femininas na prática sexual da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Descrição da categoria

Exemplo de discursos apresentados
pelos parceiros nas categorias (n;%)

Desejo

Redução significativa da vontade
para relação sexual

“Pelos mesmos motivos ou falta de
tesão. Dizem que esta fase é oito ou
oitenta: ou tem muito tesão ou não tem
nenhum. Sabe, eu fiquei tanto tempo
sem que eu também estou sem
vontade. Com ela sim. Ela não tem
tesão”. (27;10,6%)

Sintoma físico

Manifestações físicas
apresentadas pela parceira

“Elas reclamam de dor no ato; é que a
gente fica empolgado e vai com mais
força. Mas aí dói, né? Aconteceu sim”.
(66;25,9%)

Alterações corporais

Redução significativa da vontade
da parceira devido às alterações
físicas presentes na gestação

“A questão aí é a mobilidade. Essa é a
questão; com a gravidez fica mais difícil
de se movimentar e até mesmo de se
mexer na hora do sexo”. (29;11,4%)

Argumentos simbólicos de
crenças sem fundamento objetivo
ou científico

“Eu acho que é o mesmo medo de
mexer com a gravidez. O que acontece
com um também acontece com o outro.
Ela é técnica de enfermagem, mas ela
disse que também fica com medo”.
(35;13,7%)

Mudança de sentimentos

“O humor delas muda muito. Ela já é
uma pessoa difícil; aí fica desconfiada,
acha que eu tenho outra, discutimos e,
às vezes, eu não vou mentir não: eu
agredi. Fica bem difícil. Isso acontece
com ela, sim”. (55;21,6%)

Posições utilizadas e a
regularidade das relações

“Vou falar da minha experiência: ela tem
muita dificuldade com as posições.
Nenhuma posição que tentamos é
agradável para ela e ela fica brava e
reclamando comigo e sobre ela
mesma”. (20;7,8%)

Categorias

Mito

Alteração emocional

Forma e Frequência
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No tema Preocupações sobre sexo e gravidez os parceiros elencaram aspectos
que motivariam receios ou preocupações em homens e mulheres para a realização
da atividade sexual durante o todo o período gestacional. A tabela 15 apresenta os
discursos ilustrativos e o número de participantes que tiveram sua fala enquadrada
nas categorias elencadas.

Tabela 15 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Preocupações
sobre sexo e gravidez da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Exemplo de discursos
Categorias
Descrição da categoria
apresentados pelos parceiros nas
categorias (n;%)
“De machucar o bebê. Mas vejo que é
Argumentos simbólicos de
por falta de informação. Mas também
Mito
crenças sem fundamento
vejo a presença da bebê, ali no ato”.
objetivo ou científico
(172;67,5%)
Manifestações físicas
apresentadas pela parceira

“Acho que é pelo quadro de saúde da
parceira. Acho não, eu tenho certeza,
porque eu passo por isso”. (7;2,7%)

Forma e Frequência

Posições utilizadas e a
regularidade das relações

“Acho que a preocupação é que não
tem a forma livre de fazer ou de curtir
a sexualidade. Você imagina de um
jeito e quando não consegue fazer
desse jeito é bem complicado”.
(9;3,5%)

Obrigação com o
parceiro

Obrigatoriedade da sequência
da prática sexual sem que haja
vontade por parte da parceira

“Por sentir-se obrigado a ter relação
sexual; mesmo sem vontade”.
(2;0,8%)

Questões
sociais/financeiras

Situações externas ao
relacionamento conjugal que
incidem na prática sexual

“Só se for problemas de fora como
trabalho, dinheiro, saúde”. (4;1,6%)

Diferentes parceiros

Prática sexual com outros
parceiros

“Doenças ou traição. Às vezes os
casais passam por problemas assim.
Tem a insegurança de uma parte ou
de outra. Pode ser o medo de
machucar também. Você pode dizer
se machuca mesmo?”. (8;3,1%)

Desejo

Redução significativa da vontade
para relação sexual

Alterações emocionais

Mudança de sentimentos

Resposta evasiva

Argumentos vagos que não
atendem à questão de forma
categórica

Sintoma físico

“Acho que a mulher se sente mais feia
e o homem ter falta de desejo; Mas
isso também pode acontecer com os
dois”. (6;2,4%)
“É o medo também. As pessoas já não
ficam mais confiantes na hora de
transar como antes”. (6;2,4%)
“Acho que isso não é fácil de se dizer
porque eu não sei os que as pessoas
estão vivendo. Eu posso falar por mim
e só isso”. (24;9,4%)
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Neste mesmo tema, as respostas dos entrevistados sinalizaram a existência de
argumentos simbólicos ou de crenças comuns como justificativa para preocupações
sobre a realização do ato sexual durante a gestação. A tabela 16 apresenta os
discursos ilustrativos e o número de participantes que tiveram sua fala enquadrada
nas categorias elencadas.

Tabela 16 – Distribuição de categorias de acordo com a categoria Mito apresentada no tema
Preocupações sobre sexo e gravidez da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes HCFMUSP
Categorias

Descrição da categoria

Exemplo de discursos apresentados
pelos parceiros nas categorias (n;%)

Machucar o bebê

Crença de que a atividade sexual
pode incorrer em danos ao bebê

“Acho que é o medo de machucar o bebê
mesmo. Vai que sai alguma alteração no
ultrassom? Como fica a consciência do
casal?”. (114;44,7%)

Machucar a mulher

Crença de que a atividade sexual
pode incorrer em danos físicos à
gestante

“Acho que é o medo de machucar a
mulher ou causar algum problema na
hora da penetração. Às vezes, o cara usa
muita força”. (20;7,8%)

Machucar ambos

Crença de que a atividade sexual
pode incorrer em danos à
gestante e ao bebê

“Acho que é o medo de machucar o bebê
ou a esposa. Tipo, a gente está tentando
faz tempo e eu não quero que nada
prejudique a criança ou ela”. (38;14,9%)

Na sequência, buscou-se compreender o tema Preocupações apresentadas
pelos parceiros solicitando-se que os entrevistados indicassem seus receios e
preocupações para com a realização da atividade sexual durante todo o período
gestacional. Os discursos representativos bem como o número de participantes
incluídos em cada categoria encontram-se delineados na tabela 17.
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Tabela 17 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Preocupações
apresentadas pelos parceiros da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Exemplo de discursos
Categorias
Descrição da categoria
apresentados pelos parceiros
nas categorias (n;%)
Sintoma físico

Manifestações físicas apresentadas
pela parceira

“Fico preocupado pela saúde da
minha esposa”. (17;6,7%)

Mito

Argumentos simbólicos de crenças
sem fundamento objetivo ou científico

“Com os bebês, sim. Vai que eu
machuco eles”. (59;23,1%)

Cuidado

Cautela por parte do parceiro na
prática sexual

“Se um cara quer ter uma criança,
ele tem que tomar cuidado na hora
de fazer”. (14;5,5%)

Alterações
emocionais

Mudança de sentimentos

“Fico pensando na barriga; sei lá,
eu penso nela e fico com muito
medo”. (5;2,0%)

Neste mesmo tema, as respostas dos entrevistados sinalizaram a existência de
argumentos simbólicos ou de crenças comuns como justificativa para suas próprias
preocupações sobre a realização do ato sexual durante a gestação. A tabela 18
apresenta os discursos ilustrativos e o número de participantes que tiveram sua fala
enquadrada nas categorias elencadas.

Tabela 18 – Distribuição de categorias de acordo com a categoria Mito apresentada no tema
Preocupações apresentadas pelos parceiros da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes HCFMUSP
Exemplo de discursos
Categorias
Descrição da categoria
apresentados pelos parceiros nas
categorias (n;%)
Machucar o bebê

Crença de que a atividade sexual
pode incorrer em danos ao bebê

“Com os bebês, sim. Vai que eu
machuco eles”. (44;17,3%)

Machucar a mulher

Crença de que a atividade sexual
pode incorrer em danos físicos à
gestante

“Não quer machucar ela”. (9;3,5%)

Machucar ambos

Crença de que a atividade sexual
pode incorrer em danos à gestante e
ao bebê

“Não quero machucar o bebê e nem
a mãe”. (9;3,5%)
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No tema Desejo sexual por gestantes os parceiros discursaram sobre os
motivos que possibilitariam o homem sentir desejo ou atração sexual por uma mulher
durante o período gestacional. Esse tema inclui as categorias apresentadas a seguir.
A tabela 19 apresenta os discursos ilustrativos e o número de participantes que
tiveram sua fala enquadrada nas categorias elencadas.

Tabela 19 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Desejo sexual
por gestantes da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Exemplo de discursos
Categorias
Descrição da categoria
apresentados pelos parceiros nas
categorias (n;%)
“Sim, eu tenho atração com grávidas.
Sempre quis transar com grávidas;
Vontade significativa de praticar
Desejo
sempre achei que é um sexo bacana,
relações sexuais com gestantes
mas por curiosidade, mesmo”.
(82;32,2%)

Mudanças
corporais

Aumento significativo da vontade do
parceiro devido às alterações físicas
presentes na gestação

“Porque ela fica diferente; pelo corpo
ficar maior e mais atraente. E tem a
barriga também, na hora de fazer fica
legal de ver”. (73;28,6%)

Sentimento
anterior

Atração devido aos sentimentos
existentes no período anterior à
gestação

“Pra mim não tem diferença com ou
sem a gravidez, ainda gosto dela”.
(8;3,1%)

Mulher

Atração sexual pelo fato da parceira
ser do gênero oposto

“Ah, porque é mulher; não tem como
não ver e não sentir desejo”.
(34;13,3%)

Sentimento
posterior

Atração devido aos sentimentos
existentes com o início da gestação

Resposta evasiva

Argumentos vagos que não atendem à
questão de forma categórica

Respeito

Parceiro percebe a gestante como sua
parceira e objetiva respeitar sua
condição

Figura materna

Redução ou inexistência de atração
pela existência da figura materna

“O humor muda. Elas ficam mais
sorridentes, felizes e tudo fica bem”.
(2;0,8%)
“Ah, cara. Mulher é um bicho doido. Eu
acho que tem mulher que consegue
fazer isso na cabeça do homem”.
(34;13,3%)
“Acho que vejo com mais respeito. Sei
que aumenta o peito, a bunda, mas
acima de tudo é a minha mulher”.
(3;1,2%)
“Acho que é uma questão de respeito.
É difícil olhar e sentir desejo,
pensando que agora ela é uma mãe”.
(19;7,5%)
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Quando abordado o tema Desejo sexual pela parceira, os entrevistados
expuseram os motivos que justificam a presença ou não de atração sexual por suas
parceiras durante o período gestacional. A tabela 20 apresenta os discursos
ilustrativos e o número de participantes que tiveram sua fala enquadrada nas
categorias elencadas.
Tabela 20 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Desejo sexual
pela parceira da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Exemplo de discursos
Categorias
Descrição da categoria
apresentados pelos parceiros
nas categorias (n;%)
Afetiva

Mudanças
corporais

Sentimento entre os cônjuges motiva a
aproximação durante a gestação

“Eu me aproximo dela pelo carinho
que eu tenho”. (47;18,4%)

Acréscimo ou decréscimo significativo da
vontade do parceiro devido às alterações
físicas presentes na gestação

“Porque tenho sentimentos por ela.
Bom, fisicamente, também: seios
maiores, quadril mais largo ajuda
também; dá pra pegar!” / “Hoje não
mais. O corpo mudou, não consigo
olhar e ter tesão. Tem cara que
gosta, quer pegar de jeito; mas pra
mim não dá”. (56;22,0%)
“Porque ela tá grávida, isso é
estranho. Se você me perguntar se
quero fazer sexo com ela eu digo
que sim, mas só porque eu sou
homem”. / “Porque pra mim não
tem diferença. É o mesmo prazer
que sinto com ela desde o
começo”. (41;16,1%)
“Porque eu vejo ela com os
mesmos olhos”. / “Para mim não
tem diferença”. (54;21,2%)

Desejo

Redução ou aumento significativo da
vontade para relação sexual

Sem alteração

Gestação não infere no sentimento
existente

Relacionamento
do casal

Relação e sentimentos dos parceiros se
mantêm na gestação

“Porque eu tenho sentimentos por
ela; estou com ela há quase vinte
anos”. (56;22,0%)

Figura materna

Redução ou inexistência de atração pela
existência da figura materna

“Porque eu vejo do mesmo jeito:
agora ela é mãe e não vejo como
mulher”. (1;0,4%)
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No tema Relacionamento extraconjugal na gestação os parceiros discursaram
sobre os motivos que possibilitariam a ocorrência de um relacionamento extraconjugal
durante o período gestacional e se eles vivenciaram esta situação. A tabela 21
apresenta os discursos ilustrativos e o número de participantes que tiveram sua fala
enquadrada nas categorias elencadas.

Tabela 21 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Relacionamento
extraconjugal na gestação da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Definição da categoria

Exemplo de discursos apresentados pelos
parceiros nas categorias (n;%)

Desejo do homem

Vontade significativa que
motiva o relacionamento
extraconjugal

“Porque é complicado ficar sem sexo. Apesar que
o cara pode suprir com masturbação ou outra
coisa. Eu não faço isso porque eu tenho uma
religião, mas faço para me manter no foco.
Mesmo assim, eu digo que é muito difícil ficar
sem sexo”. (96;36,5%)

Abandono da parceira

Parceira deixa de se
relacionar sexualmente com
o parceiro

“Acho que num caso assim a culpa é da mulher;
se ela não ajuda, não dá uma assistência fica
mais difícil pro homem se segurar. Eu não passei
por isso, mas imagino que não deva ser fácil para
o homem”. (2;0,8%)

Resposta evasiva

Argumentos vagos que não
atendem à questão de
forma categórica

Individualismo

Atitude do parceiro visando
exclusivamente sua
satisfação sexual

“Eu não sei o que responder; talvez por conta de
alguma limitação. Eu sou muito religioso e já
apelei para a masturbação, pra dar aquela
aliviada. Mas também sei que isto é errado”.
(20;7,8%)
“Porque o cara não tem responsabilidade; que só
pensa em si e não representa. Comigo, não”.
(42;16,5%)

Alteração de
humor/desejo da
mulher

Alterações de humor e
ausência de desejo sexual
durante a gestação

“Pode ser que a mulher fique mais fria ou deixa
de gostar do cara; aí ele busca fora. Comigo,
não”. (49;19,2%)

Simbólico
(mãe/mulher)

Redução ou inexistência de
atração pela existência da
figura materna

“Vai entrar novamente na questão: com a
gravidez, a parceira vira uma mãe e deixa de ser
a amante. Aí ela se preocupa mais com o bebê e
com a gestação e ela deixa o cara de lado.
Então, ele vai caçar fora o que não tem mais
dentro de casa”. (5;2,0%)

Mudança corporal

Redução significativa da
vontade do parceiro devido
às alterações físicas
presentes na gestação

Categorias

“É que as mudanças no corpo, mais pra frente da
gravidez, podem desagradar alguns homens. E aí
a porta tá aberta pra ter outras mulheres”.
(4;1,6%)
Continua
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Categorias

Definição da categoria

Continuação
Exemplo de discursos apresentados pelos
parceiros nas categorias (n;%)

Mudança de sentimentos

“Por ter medo de relações com a esposa e
buscou fora. Se o relacionamento não tem sexo,
isso acontece mesmo. Comigo, não aconteceu
porque temos uma boa química sexual”.
(9;3,5%)

Forma e Frequência

Posições utilizadas e a
regularidade das relações

“Porque eles querem fazer algumas coisas
diferentes: posições ou fazer sexo mais vezes;
chega um dia, não; chega outro, não; aí o cara
sai e pega fora. Mas eu não fiz”. (16;6,3%)

Problemas de
relacionamento (casal)

Discordância entre os
parceiros que culminaram
em relações extraconjugais

“Acho que deve ser por falta de relação entre o
próprio casal e, por estarem afastados, eles não
conversam sobre isso”. (15;5,9%)

Alteração emocional

Foi solicitado aos parceiros que discorressem sobre o tema Relacionamento
extraconjugal anterior à gestação e, nele, alguns dos parceiros entrevistados
confirmaram a existência de relações extraconjugais anteriores ao período
gestacional. A tabela 22 apresenta as categorias, um exemplo de discurso de cada
categoria e o número de pessoas incluídas na categoria discriminada.

Tabela 22 – Distribuição de categorias de acordo com o discurso apresentado no tema Relacionamento
extraconjugal anterior à gestação da entrevista estruturada aplicada em 255 participantes - HCFMUSP
Categorias

Definição da categoria

Exemplo de discursos apresentados pelos
parceiros nas categorias (n;%)

Desejo

Vontade significativa que
motiva o relacionamento
extraconjugal

“Eu tive sim. Mas isso já faz um tempo. Eu era
da bagunça e quando dava vontade eu
arrumava um caso por aí. Mas também era só
na hora, depois cada um seguia seu
caminho”. (19;7,5%)

Relação ruim com
a parceira

Discordância entre os
parceiros que culminaram em
relações extraconjugais

“Sim e foram algumas vezes. Ah, você acaba
brigando em casa, a mulher não tá bem e aí
você desconta na rua. No começo da
faculdade então; vixi foi muito. Hoje não
ocorre mais”. (5;2,0%)
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8 Discussão

O elevado índice de insatisfação sexual durante o perído gestacional de suas
parceiras identificado no presente estudo denota que os aspectos não sexuais
presentes no relacionamento entre os cônjuges são preditores mais importantes da
satisfação dos homens do que outros aspectos do comportamento sexual e da
frequência sexual.
Corroborando com os dados de insatisfação sexual observados, foi identificado
que 71,8% dos entrevistados (n=183) apresentaram alterações no relacionamento
sexual com suas parceiras decorrentes desse período. Quando abordado qual
aspecto do relacionamento sexual foi alterado, a maioria dos entrevistados indicou as
posições para a prática sexual e a frequência das relações, proporcionando
insatisfação nos parceiros.
Embora os resultados obtidos sejam consonantes com a literatura4,18,20,21,,22
quanto à diminuição da frequência das relações sexuais, principalmente no terceiro
trimestre, não foi identificada a redução do desejo sexual em função deste aspecto.
Quando questionados sobre a atribuição de responsabilidade acerca da redução na
frequência das relações sexuais durante a gestação, os entrevistados indicaram que
as situações e comportamentos apresentados pelas parceiras, como redução
acentuada de libido, alterações emocionais e estado de clínico de saúde, são
responsáveis pelas alterações percebidas.
Do total de parceiros entrevistados, 79,9% apresentaram insatisfação com o
relacionamento sexual durante a gestação. Este dado reforça a necessidade do
exame da sexualidade considerando os aspectos situacionais dos participantes. Em
um trabalho52 sobre o exame da sexualidade em uma amostra populacional geral,
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cerca de 4.000 entrevistados e seus parceiros, o resultado indicou que 3/4 dos
entrevistados apresentavam índices significativos de satisfação.
Um aspecto relevante obtido no estudo assinalado no parágrafo anterior é que
1/4 destes entrevistados são, majoritariamente, homens e assinalaram como principal
queixa de sua insatisfação a frequência das relações sexuais. Isto mostra o grau de
importância da frequência das relações sexuais para os homens, confirmando os
resultados identificados no presente estudo.
O estudo avaliou também a função sexual – desejo, autoconfiança e o
desempenho sexual tanto nas preliminares como no intercurso da relação - dos
parceiros em contraste com a satisfação sexual durante a gestação. A análise indicou
que, dos 121 parceiros com desempenho sexual entre “bom” e “ótimo”, quase 60%
apresentaram insatisfação sexual no relacionamento com suas parceiras. Tal dado
indica a necessidade do exame dos aspectos não sexuais que incidem na relação
entre os pares.
Quanto aos aspectos não sexuais assinalados como incidentes para alterações
no relacionamento com as gestantes, 12,5% dos parceiros destacaram o estado
clínico da parceira e 8,6% dos entrevistados relataram a existência de alterações de
humor e sentimentos que interferem na prática sexual. Durante as entrevistas foi
comum identificar nos discursos dos parceiros sentimentos de medo e preocupação
com o estado físico de suas parceiras.
No presente estudo foi possível identificar que sentimentos como o medo e
preocupações com o transcorrer da gestação são comuns para os homens 4,18 e
compõem o rol de motivos para as alterações sexuais durante a gravidez. Dos
parceiros entrevistados, 37,6% relataram que os homens têm dificuldades para
manter o relacionamento sexual com suas parceiras e, das justificativas apresentadas,
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a mais recorrente foi a crença da interferência da prática sexual no desenvolvimento
fetal.
Nas justificativas apresentadas pelos entrevistados, alguns conteúdos foram
recorrentes como ‘o ato sexual machucar o bebê, a parceira ou ambos’, ‘furar a bolsa’,
‘apoiar-se na barriga no ato ou dele provocar um aborto’. Surgiram ainda conteúdos
sobre ‘o ato sexual interferir no desenvolvimento fetal’, ‘a relação sexual pode
transmitir doenças para a parceira ou bebê’ e, inclusive, ‘o ato provocar a interrupção
da gestação’.
A crença da interferência da relação sexual na gestação foi indicada não
apenas pelos parceiros que apresentaram insatisfação: este argumento foi
apresentado por 67,5% do total de entrevistados. Este aspecto foi percebido em
outros estudos semelhantes na literatura vigente com a mesma expressividade 4,18,20.
Uma justificativa para a crença supracitada é a de que a gestação é observada
de forma concreta na mulher e não no homem, sendo que este ainda vê o processo
gravídico como algo misterioso44. Em contrapartida, pode-se observar que, mais do
que algo místico, o período gestacional é envolto de sentimentos e momentos de
preocupação, ansiedade e expectativa com o transcorrer da gestação, com a própria
parceira, com o bebê e com o momento do parto.
Neste escopo, percebe-se a necessidade de ações de cunho educacional aos
casais sobre o seu relacionamento sexual durante a gestação para que elas
potencializem a participação integral no transcurso gestacional e possam influenciálos de forma positiva nos cuidados com a parceira e o neonato posteriormente.
Para Tarnowski et al.53, garantir o envolvimento dos pais durante a gestação e,
principalmente, no período próximo ao parto é muito mais complexo do que se
imagina, haja vista que nesse momento as rotinas são alteradas abruptamente. A
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afirmação reitera a necessidade de orientação e informação aos parceiros,
considerando seus variados contextos, visando uma participação ativa durante o
período gestacional e, por conseguinte, o exercício da paternidade.
Vale salientar que, como relatado anteriormente, as questões emocionais que
permeiam a experiência gestacional podem ser intensificadas em uma situação de
alto risco gravídico. O convívio com a possibilidade da morte introduz na gestação a
contradição, a tristeza, o medo, a ansiedade e até a culpa54,55. Desta forma, percebese nas gestações de alto risco alterações emocionais que possibilitam prejuízos não
apenas fisiopatológicos, mas também de cunho subjetivo.
O presente estudo considerou parceiros de mulheres em gestação de alto risco
e sem intercorrências clínicas e, no comparativo entre estas condições e a satisfação
sexual, foi identificado que os parceiros das gestantes de alto risco têm uma chance
duas vezes maior de apresentar insatisfação no relacionamento sexual do que os
parceiros de gestantes sem intercorrências clínicas.
Dentre os parceiros de gestação de alto risco (n=156), 67,5% apresentaram
insatisfação sexual e, de forma geral, foi possível identificar que as palavras ‘medo’,
‘perder’, ‘dor’, ‘evitar’, ‘desconforto’ apareceram com muita frequência. Nesse cenário,
ainda que ingressos no serviço de alta complexidade, a ideia de morte é presente ou
a ideia de uma antecipação da chegada do bebê – que também figura entre os
desfechos contrários ao desejado.
Ainda no que se refere aos aspectos não sexuais que incidem na satisfação
sexual, foi observado que os parceiros de mulheres que vivenciaram mais gestações
e que praticam alguma religião indicaram uma chance duas vezes maior de
insatisfação sexual em relação aos parceiros de gestantes primigestas ou parceiros
que declararam não possuir prática religiosa.
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Quanto à incidência do número de gestações na satisfação sexual, foi possível
perceber nas respostas dos entrevistados conteúdos que indicavam insegurança e
expectativa. Estes termos foram identificados devido aos relatos de ‘temores por uma
gravidez não desejada’, ‘insegurança pelas implicações da gestação na saúde da
parceira’, ‘expectativas em relação à nova gestação diante dos abortos anteriores’,
‘incertezas em relação às questões financeiras e sociais com a nova gestação’.
Estes relatos elucidam como a transição para a parentalidade incide
diretamente no relacionamento entre os parceiros, como assinalado anteriormente.
Esse período, como observado na literatura56,57,58, é associado a uma redução na
proximidade e na comunicação entre ambos, além aumento nos episódios de conflitos
que resultam em menor satisfação no relacionamento conjugal.
A transição para a parentalidade faz parte do processo normal do
desenvolvimento e envolve uma reestruturação dos papéis (homens e mulheres
tornam-se pais) e da própria dinâmica da família. Vale salientar que estas mudanças
não se restrigem aos pais expectantes do primeiro filho. Com as próximas gestações
surgem mudanças nos papéis desempenhados (pais de dois ou três filhos, o irmão
mais velho, os irmãos menores) e mudanças na comunicação interfamiliar17.
As mudanças com a transição para a parentalidade não se referem apenas aos
papéis

desempenhados,

mas

também

este

novo

momento

pode

incidir

emocionalmente17. A chegada do bebê pode suscitar em ambos os parceiros antigos
conflitos de relacionamento, como querer competir com os próprios pais, desejando
serem melhores que eles.
Outro aspecto modificado nessa transição é o fator sócio-econômico. Se ambos
os parceiros são responsáveis pelo orçamento familiar, como organizar os gastos
futuros? Diante do novo cenário, de uma nova configuração familiar, podem emergir
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privações, sejam econômicas ou afetivas, e as constantes preocupações com o futuro
podem suscitar frustração, ressentimento e até raiva, dificultando vislumbrar alguma
gratificação no período gestacional17.
No que se refere ao aspecto religioso, foi identificado que os parceiros que têm
religião apresentaram uma chance duas vezes maior de insatistisfaçao sexual quando
comparados aos parceiros sem religião ou àqueles que declararam não possuirem
prática religiosa.
Em seu trabalho sobre religião e sexualidade, Duarte59 observou que a religião
influenciou, desde os tempos mais remotos, vários seguimentos do comportamento
humano – arte, política, leis, filosofia e até a moralidade. Desta forma, se a religião
incidiu significamente sobre o comportamento sexual da humanidade em um período
passado, é evidente que atualmente muitas resoluções ainda atuam no campo da
moralidade.
O mesmo autor59 indica que, entre algumas esferas religiosas, o prazer é
tomado como pecaminoso e a prática sexual deve servir para procriação. Entre os
outros grupos, o prazer sexual é visto como algo superficial e que deve ser preterido
em detrimento dos interesses das entidades superiores.
Apesar

das

distinções

no

tratamento

de

aspectos

pertinentes

ao

comportamento sexual presentes nas mais diversas culturas, como adultério, divórcio,
masturbação, homossexualidade, as religiões mais significativas no mundo ocidental
concebem a sexualidade como algo sagrado, e o prazer sexual é tomado como algo
a ser superado59, e as preces cotidianas e a auto vigilância são antigas prescrições
que objetivam expurgir a sexualidade do imaginário, das palavras e das atitudes7.
Outro aspecto abordado no estudo foi a presença de relacionamentos
extraconjugais durante ou anterior ao período gestacional. Dos parceiros
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entrevistados, 3,1% relataram prática de relacionamento extraconjugal durante a
gestação e 9,1% indicaram a mesma prática em um período anterior. As justificativas
mais recorrentes apresentadas pelos entrevistados se referem à vontade significativa
dos homens de praticar relações sexuais e a presença de alterações de humor ou
ausência de desejo sexual por parte da parceira durante o período gestacional.
Apesar do percentual do presente estudo estar muito abaixo do identificado na
literatura - em torno de 1/3 dos entrevistados21,60,61 – foi possível perceber na
consonância quanto à justificativa para a prática o desejo sexual masculino que não
sofre alterações durante o período gestacional. Outra justificativa para a manutenção
de relações extraconjugais é a crença dos parceiros sobre prejuízos que a atividade
sexual pode trazer para a gestação21,60,61,62.
No exame da sintomatologia de depressão de humor não foram identificados
escores significativos estatisticamente. Como referendado anteriormente, apesar da
prevalência de episódios de depressão nas parceiras, alguns trabalhos 34,35,36
destacam a presença de transtornos de humor nos homens durante o período pósnatal.
Como citado anterioremente, os trabalhos consultados42,43 elucidam a
necessidade de novos trabalhos que possibilitem uma melhor compreensão do
processo psicológico nos homens durante a transição para a parentalidade. Os
mesmos autores também assinalam que a ansiedade generalizada é o transtorno
psicológico mais recorrente entre os homens durante o período gestacional de suas
parceiras.
Tomando como referência o exposto até o momento, torna-se evidente a
relevância da elaboração de estudos futuros que elucidem não apenas um relato
sobre o comportamento sexual dos parceiros durante a gestação, outrossim, que tais

65

estudos propiciem um aprofundamento com o intuito de compreender a sexualidade
masculina durante o período gestacional considerando, inclusive, a díade do casal.
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9 Conclusão

Neste estudo foi identificado que 60,4% dos homens demostraram insatisfação
com a sexualidade no período gestacional de suas parceiras.
Não foi constatado associação estatística significativa entre depressão e
ausência de satisfação sexual masculina.
Quanto à associação entre satisfação e padrão de desempenho sexual,
constatou-se significância estatística entre os três domínios analisados: desempenho
(p< 0,001), confiança/satisfação (p< 0,001) e sintonia (p< 0,001).
No comparativo entre os grupos de parceiros de gestantes de alto e baixo risco
foi identificado que os homens cujas parceiras apresentavam gestação de alto risco
tiveram chance duas vezes maior para insatisfação sexual quando comparados aos
parceiros de gestantes sem intercorrências clínicas.
No que diz respeito ao fenômeno da sexualidade, os dados qualitativos
apontaram para os temas Alterações percebidas no relacionamento sexual,
Dificuldades sexuais nos parceiros, Dificuldades masculinas na prática sexual,
Dificuldades femininas na prática sexual, Preocupações sobre sexo e gravidez,
Preocupações apresentadas pelos parceiros, Desejo sexual por gestantes, Desejo
sexual pela parceira, Relacionamento extraconjugal na gestação, Relacionamento
extraconjugal anterior à gestação com recorrência para as categorias Forma e
Frequência, Alteração emocional e Mito.
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Anexo C. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
1. NOME: ............................................................................. ...........................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : MASCULINO
DATA NASCIMENTO: ........ /........ /.......
ENDEREÇO: ....................................................................... Nº ............. APTO: ...........
BAIRRO: ......................................................... CIDADE: ...............................................
CEP: .................................... TELEFONES: (......) .............................. / .......................
2. ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR:
O senhor está sendo convidado a participar voluntariamente de uma pesquisa que está sendo realizada
por psicólogos da Divisão de Psicologia, no Instituto Central do HCFMUSP. Essa pesquisa tem como
tema o “AJUSTAMENTO CONJUGAL, SEXUALIDADE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO: UM ESTUDO
COM GESTANTES DE ALTO RISCO E SEUS PARCEIROS”. Vários estudos têm demonstrado que
diversas transformações, tanto físicas quanto psicológicas, ocorrem durante a gravidez, afetando bemestar físico e emocional, relacionamento e sexualidade. Várias pesquisas mostram que a frequência e
a qualidade da atividade sexual sofrem mudanças importantes durante a gestação. Nós, psicólogos,
pretendemos estudar estas mudanças. Se o senhor achar que pode contribuir com a pesquisa e aceitar
participar dela, lhe será pedido que responda a algumas perguntas que estão em alguns questionários:
1. Questionário de dados sociodemográficos e entrevista; 2. Quociente Sexual – Versão Masculina
(QS-M); 3. Inventário de Satisfação Sexual de Golombok e Rust – Versão Masculina (GRISS-M); 4.
PRIME-MD e 5. DAS (Dyadic Adjustment Scale). Isto deverá durar entre 40 e 60 minutos. Nesse tipo
de atividade não existem riscos para o paciente. A princípio não há um benefício direto para o
participante. Por outro lado, as informações que o senhor puder nos dar, juntamente com as de outros
parceiros que participam da pesquisa, poderão nos ajudar a compreender as dificuldades de nossos
pacientes com relação à sexualidade no período da gravidez, e isto poderá trazer benefícios para o
tratamento de outras pessoas em situações semelhantes. Somente no final do estudo poderemos
concluir a presença de algum benefício. De qualquer modo, ao final de sua participação, caso seja do
seu interesse continuar falando com o psicólogo, o senhor poderá ser imediatamente encaminhado
para o agendamento de consulta na Divisão de Psicologia. Em qualquer etapa do estudo, o senhor
terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.
O principal investigador é a Drª Gláucia Rosana Guerra Benute que pode ser encontrada na Divisão de
Psicologia do ICHC_FMUSP, no telefone 3069-6188. Se você tiver alguma consideração ou dúvida
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio
Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramais 16,
17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br Sua participação é livre e
voluntária, assim como sua liberdade para retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar
de participar do estudo, sem que isto lhe traga nenhum tipo de prejuízo. O senhor também pode desistir
de participar da pesquisa se, depois de começar a responder as perguntas, mudar de ideia. Isso não
afetará o tratamento que o senhor ou sua parceira recebe no hospital. As informações que o senhor
nos fornecer são confidenciais, não serão transmitidos ao seu médico, a outros profissionais que o
atendem ou à sua parceira, e não irão interferir diretamente no seu tratamento ou no dela. As informações
obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes e parceiros, não sendo divulgada a identificação de
nenhum participante, para preservar sua privacidade e garantir o sigilo dos dados da pesquisa. O senhor tem o
direito de ser mantido atualizado sobre os resultados das pesquisas que sejam do conhecimento dos pesquisadores.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, e também não há compensação financeira
relacionada à sua participação. Os dados obtidos na pesquisa serão utilizados somente para esta pesquisa. A sua
participação será muito importante para, no conjunto dos dados levantados, podermos conhecer as dificuldades de
nossos pacientes de modo a poder implementar estratégias de enfrentamento das mesmas. Se o senhor concorda
em participar do estudo, solicitamos que assine seu nome neste termo de consentimento pós-esclarecido.
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3. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO:
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que foram lidas para mim, descrevendo o
estudo “AJUSTAMENTO CONJUGAL, SEXUALIDADE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO: UM ESTUDO COM
GESTANTES DE ALTO RISCO E SEUS PARCEIROS”. Eu discuti com a Drª Gláucia Rosana Guerra Benute
ou alguém de sua equipe sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os
propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste
Serviço.
_______________________________
Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

Data

/

/

_______________________________
Assinatura da testemunha

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência auditiva
ou visual.
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou
representante legal para a participação neste estudo.
____________________________________
Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/
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Anexo D. Entrevista semidirigida
I.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO - SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Nome: ....................................................................................................................................
Cônjuge de: .............................................................................. RGHC: ....................................
2. Idade: ..................... 3. Estado Civil: ......................................................................................
4. Idade gestacional: .................................... 4.1 Número de gestações: .................................
5. Quantidade de Filhos: .......... 5.1 Filhos em outros relacionamentos? ( ) Não ( ) Sim
5.2. Quantos ................. 6. Grupo do Pré-natal? .......................................................................
7. Escolaridade ..........................................................................................................................
8. Crença de fé? (
) Não (
) Sim
9. Tem alguma religião? (
) Não (
) Sim
9.1. Qual religião? ...............................................
9.2. Praticante? ( ) Não ( ) Sim
10. Você trabalha? ( ) Não ( ) Sim
Ocupação: ............................................................
11. Renda mensal (PESSOAL) R$ .....................
Renda mensal (FAMILIAR) R$ .................
12. Quantas pessoas vivem com a renda familiar? ............................
13. Atualmente, você tem relações sexuais?
( ) Não ( ) Sim
13.1. Caso positivo, você mantem: ( ) Parceira única ( ) Outros parceiros
II.

RELACIONAMENTO E SEXUALIDADE

Por favor, para responder a estas questões pense no seu relacionamento sexual apenas com esta
parceria.
1. Após descobrir a gravidez, vocês tiveram relação sexual? ( ) Sim ( ) Não
1.1 Em caso negativo, Por quê? ...............................................................................................
...................................................................................................................................................
2. A gravidez alterou o relacionamento sexual com sua parceira? ( ) Não ( ) Sim
2.2 Em caso afirmativo, Por quê? .............................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Você estava satisfeito com sua vida sexual de vocês antes dela engravidar?
( ) Não
( ) Mais ou menos
( ) Sim
( ) outros ...............................................................................................................................
4. E atualmente, com a gravidez, você está satisfeito com a vida sexual de vocês?
( ) Não
( ) Mais ou menos
( ) Sim
( ) outros ................................................................................................................................
5. Ao comparar o relacionamento sexual de vocês antes e depois da gravidez, você acredita que houve
alteração
- no desejo sexual ( ) Não
( ) Sim ( ) Melhorou ( ) Piorou
( ) Não mudou
- na sua excitação ( ) Não
( ) Sim ( ) Melhorou ( ) Piorou
( ) Não mudou
- na sua satisfação com o relacionamento sexual
( ) Não
( ) Sim
( ) Melhorou
( ) Piorou
( ) Não mudou
- no orgasmo
( ) Não
( ) Sim
( ) Melhorou ( ) Piorou
( ) Não mudou
6. Atualmente, durante a gravidez da sua parceira, você tem sentido alguma dificuldade em ter relações
sexuais com ela ou algum tipo de problema sexual?
( ) Sim
( ) Não
Comentários: ...........................................................................................................................
7. Alguns homens se queixam de terem dificuldades para ter relacionamento sexual com a gestante
neste período da gravidez. Por que você imagina que isso ocorre? Isso aconteceu com você?
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8. Alguns homens falam sobre dificuldade de relacionamento sexual por parte da parceira durante a
gravidez. Por que você imagina que isso ocorre? Aconteceu com ela?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
9. Algumas pessoas falam sobre preocupações em ter relação sexual durante a gravidez. Que tipo de
preocupação você imagina que elas possam ter?
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..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
10. Você tem alguma preocupação relacionada ao sexo durante a gravidez?
( ) Sim
( ) Não
Comentários: ...........................................................................................................................
11. Sua parceira teve alguma recomendação médica para restrição ou abstinência .sexual durante a
gravidez?
( ) Sim
( ) Não
Comentários: .............................................................................................................................
12.Você acha que a mulher grávida desperta desejo sexual?
( ) Sim
( ) Não
Por quê? ...................................................................................................................................
13. Você acha que sua parceira está sexualmente atraente, estando grávida?
( ) Sim
( ) Não
Por quê? ...................................................................................................................................
Perguntas 14 e 15 só para pessoas com indicação de restrição ou Abstinência
14. Em caso afirmativo, o que recomendou (verificar restrição ou abstinência) e qual o motivo?
......................................................................................................................................
15. Como você reagiu ao saber que vocês não podem ter relacionamento sexual?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
16. Quantos parceiros(as) sexuais você tem atualmente?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
17. Durante a gestação, muitos homens procuram suprir as suas necessidades com outras parceiras.
Por que você imagina que isto acontece? Aconteceu com você?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
18. Mesmo antes da gestação, você já teve relações sexuais com outras pessoas que não a sua
parceira? Por que isto aconteceu?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Anexo E. Quoeficiente Sexual – versão masculina (QS-M)
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Anexo F. Inventário de Satisfação Sexual GRISS-M (Versão Masculina)
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Anexo G. - PRIME-MD
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