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Resumo  

A gravidez é considerada um dos momentos mais importantes na vida de um 

casal, e é por eles vivido com sentimentos ambivalentes e fortes emoções. É um 

acontecimento ao qual estão associados alguns mitos e crenças, relacionados, quer 

com a alimentação da grávida, com o desenvolvimento do bebé, ou com a vivência da 

sexualidade do casal. As transformações físicas e psicológicas por que passam as 

mulheres são, muitas vezes, vividas com entusiasmo, e alegria e, noutras, com 

ansiedade, medos, inseguranças que acabam por ter reflexos na vivência da 

sexualidade do casal. 

É no quadro desta problemática que se situa o estudo que desenvolvemos. 

Com ele pretendemos objetivos: i) aprofundar o conhecimento sobre a vivência da 

sexualidade durante a gravidez; ii) compreender a vivência das mulheres, e dos seus 

companheiros, relativamente ao processo de gravidez; iii) contribuir para desmitificar 

mitos e crenças durante a gravidez e sua relação com a vivência da sexualidade do 

casal. Por se pretender compreender as perceções de mulheres grávidas e dos seus 

companheiros relativamente à vivência da sexualidade durante a gravidez.  

A investigação foi desenvolvida na Maternidade Júlio Dinis, na ala dos 

internamentos a cinquenta e cinco casais, pertencente ao Centro Hospitalar do Porto. 

Os dados foram recolhidos através de inquérito por questionário que foi aplicado a 55 

casais, que constituem a amostra deste estudo  

Tendo por referência as questões e objetivos da investigação, a análise dos 

dados foi organizada em quatro dimensões: i) dados sociodemográficos; ii) gravidez e 

vivência da sexualidade; iii) sentimentos face à sexualidade durante a gravidez; iv) 

mitos e crenças sobre a sexualidade durante a gravidez, que posteriormente foram 

submetidos à análise estatística.  

Os resultados evidenciaram que a gravidez é um processo multidimensional 

que envolve grandes transformações a nível físico e psicológico e que estas podem 

levar a sentimentos mistos quer na gestante, quer no seu companheiro, que acabam 
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por ter reflexos na vivência da sua sexualidade. A este nível, e tendo em conta os 

aspetos em análise, os resultados revelam uma grande dispersão entre os casais. 

 No que respeita aos mitos e crenças associados à gravidez e à sexualidade na 

gravidez, os resultados indiciam que, globalmente, os casais não são influenciados por 

esses mitos na vivência da sua sexualidade. 

 

 Palavras-Chave: Gravidez, Sexualidade durante a gravidez, Mitos e Crenças
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Abstract 
 

Pregnancy is considered one of the most important moments in the life of a 

couple, and is lived by them with ambivalent feelings and strong emotions. It is an 

experience to which are associated some myths and beliefs, related either to the 

feeding of the pregnant, to the development of the baby, or to the experience of the 

sexuality of the couple. The physical and psychological transformations that women 

experience are often lived with enthusiasm and joy, and in others with anxieties, fears, 

insecurities that end up having repercussions on the sexuality of the couple. 

It is within the scope of this problem that the study that we develop is situated. 

With it we aim at: i) deepening the knowledge about the experience of sexuality during 

pregnancy; (ii) understanding the experience of women and their partners in relation 

to the pregnancy process; iii) to contribute to the demystification of myths and beliefs 

during pregnancy and their relation to the sexual experience of the couple. Because 

we want to understand the perceptions of pregnant women and their partners 

regarding the experience of sexuality during pregnancy. 

The research was developed at the Júlio Dinis Maternity, in the ward of the 

hospitalizations to fifty-five couples, belonging to the Hospital Center of Porto. Data 

were collected through a questionnaire survey that was applied to 55 couples, who are 

the sample of this study 

With reference to research questions and objectives, data analysis was 

organized in four dimensions: i) sociodemographic data; ii) pregnancy and sexuality; iii) 

feelings about sexuality during pregnancy; iv) myths and beliefs about sexuality during 

pregnancy, which were later submitted to statistical analysis. 

The results showed that pregnancy is a multidimensional process that involves 

great physical and psychological changes and that these can lead to mixed feelings 

both in the pregnant woman and in her partner, which end up having reflexes in the 

experience of her sexuality. At this level, and taking into consideration the aspects 

under analysis, the results reveal a great dispersion between the couples. 
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 Rgarding to the myths and beliefs associated with pregnancy and sexuality in 

pregnancy, the results indicate that, globally, couples are not influenced by these 

myths in the experience of their sexuality. 

 

 Key words: Pregnancy, Sexuality during pregnancy, Myths and Beliefs 
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A temática da sexualidade durante a gravidez constitui-se ainda como um tabu 

(Portelinha 2003, in Gomes, 2009), sendo um tema muito pouco discutido em contexto 

da educação formal, nomeadamente na escola, e até mesmo no grupo de pares. Após 

o ingresso no mestrado de educação para a saúde, esta temática ganhou maior 

relevância, despertando em mim o interesse em aprofundar o conhecimento neste 

domínio através da realização deste estudo.  

A revisão da literatura (Silva & Figueiredo; Savall, Mendes & Cardoso, et al.) 

realizada fortaleceu esse interesse e ajudou-me a definir como foco de investigação a 

“vivência da sexualidade durante a gravidez”. Com efeito, a pesquisa bibliográfica 

realizada apontou para a ideia de que existem fatores que influenciam a sexualidade 

durante a gravidez, desde crenças, mitos e medos que, muitas vezes, são infundados 

por conhecimentos que a grávida vai adquirindo através do senso comum. Este tipo de 

informação vã pode influenciar de forma negativa a vivência da sexualidade do casal 

(Serrano, 2005).  

No quadro desta problemática, interessou-me, com este estudo, compreender 

quais as perceções de mulheres grávidas e dos seus parceiros relativamente ao modo 

como vivenciam a sexualidade durante o período de gestação.  

Neste sentido, constituiu objetivo geral desta investigação contribuir para 

aprofundar o conhecimento sobre a vivência da sexualidade durante a gravidez. Mais 

concretamente, pretendi contribuir para desmitificar mitos crenças sobre a 

sexualidade na gravidez. 

O trabalho está estruturado em três capítulos, para além do ponto relativo à 

contextualização do objeto de estudo e da problemática.  

O primeiro capítulo apresenta um conjunto de tópicos que configuram o 

quadro teórico de base ao estudo. Abordam-se aspetos relacionados com a gravidez 

como um fenómeno biopsicossocial; a sexualidade e intimidade na gravidez; 

comportamento sexual durante a gravidez, a perspetiva masculina sobre a gravidez, 

mitos e crenças sobre o ato sexual durante a gravidez, o papel do educador para a 



17 
 

saúde no âmbito da saúde materna situam algumas perspetivas teóricas acerca da 

temática que se efetua estudar. O capítulo termina com uma abordagem da consulta 

de saúde materna como lugar de aconselhamento sobre a vivência da sexualidade. 

O segundo capítulo apresenta as opções metodológicas. Nele dá-se conta da 

opção por um paradigma qualitativo de investigação e das questões configuradoras do 

problema a estudar e dos objetivos da investigação. Quivy e Campenhoudt (2008) 

afirmam que “no início da investigação (…) o cenário é sempre idêntico. Sabemos que 

queremos estudar tal ou tal problema (…) mas não sabemos muito bem como abordar 

a questão” (p.20). Contudo, os mesmos autores reconhecem que a solução para 

resolver o problema consiste “(…) em sair e sem demorar demasiado e em fazê-lo em 

nosso proveito” (ibidem, p.21).  

Ainda neste capítulo apresentam-se e justificam-se as técnicas de recolha e de 

análise da informação, bem como alguns elementos relativos ao contexto onde se 

realizou a investigação e à amostra. Apresentam-se questões éticas tidas em 

consideração no processo de investigação. 

O terceiro capítulo diz respeito à apresentação e análise dos dados. Nele se 

descrevem, e interpretam os dados numa relação com o quadro teórico de referência.  

O quarto capítulo faz referência às considerações finais.  
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Nota introdutória 

Neste primeiro capítulo, abordam-se alguns tópicos teóricos sobre a gravidez e 

a vivências das grávidas durante o período gestacional, nomeadamente ao nível da sua 

sexualidade. O capítulo está organizado em sete tópicos: i) A Gravidez como um 

fenómeno biopsicossocial; ii) Sexualidade e Intimidade na Gravidez; iii) 

Comportamento Sexual durante a Gravidez; iv) Perspetiva Masculina sobre a gravidez 

v)Mitos e Crenças sobre o Ato Sexual durante a Gravidez;  Papel de um profissional de 

Educação para a Saúde; vii) Consulta de Vigilância Pré-Natal como lugar de 

aconselhamento sobre a vivência da sexualidade.  

 

1.1. A Gravidez como um fenómeno biopsicossocial  
 

Sendo um ato de extrema importância na vivência de um ser humano, a 

gravidez tem sido estudada no que concerne ao desenvolvimento físico, psicológico e 

social. Para Silveira e Ferreira (2011), a gravidez é um processo que acarreta 

transformações pessoais e sociais, origando uma mudança radical na vida da mulher, 

ao ponto de esta se questionar da sua própria identidade e conceito pessoal, uma vez 

que será alvo de todo um processo de adaptação (Silveira & Ferreira, 2011). O 

desenvolvimento da gravidez requer um aumento do esforço fisico e psicológico, o 

que, para acautelar determinados desequilibrios e pertubações emocionais (ibidem), 

nem sempre são fáceis de gerir. As principais alterações da mulher consistem em 

alterações hormonais e fisicas que procuram propriciar um adequado funcionamento 

fisiológico da mulher e as condições metabólicas essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento do feto (Burroughs, 1995). 

Na mesma linha, Cunha (2009) esta fase é vivida de forma especulativa e 

recheada de etapas que serão recordadas durante toda a vida. Em média, o período 

gestacional consiste em quarenta semanas que vai desde a fecundação do óvulo até ao 

momento do parto, em que é percetível alterações psicológicas e físicas no corpo da 

mulher. Por todo este processo incidir dentro do corpo da mulher é, na perspetiva do 

mesmo autor, natural que a própria invista na sua imagem física bem como a maior 
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parte da sua energia seja concentrada no feto que está a desenvolver dentro de si 

(ibidem).  

Na visão de Canavarro (2001, in Gomes, 2009) a gravidez, vista na ótica 

psicológica, constitui-se como um momento ativo de estruturação e de 

desenvolvimento maturativo da mulher, requerendo desta uma continua adaptação e 

também um ajustamento do seu ambiente familiar. No decorrer do período 

gestacional, a mulher experimenta diferentes sentimentos e emoções uma vez que 

este período, representa também o momento em que a mulher vai construindo o 

sentido da sua maternidade. 

Para além de a mulher grávida sofrer alterações psicológicas também passa por 

alterações biológicas (Silva & Figueiredo, 2005). As modificações sentidas neste último 

nível fundamentam, maioritariamente, as alterações de fórum psicológico 

experienciadas pela grávida. A natureza de uma gravidez posiciona a mulher na 

presença de novas sensações e sentimentos, tanto de cariz positivo como negativo. 

Nesta ordem de ideias, a insegurança e as alterações físicas e psicológicas posicionam-

se como duas vertentes essenciais como uma solução adaptativa face à estruturação 

psicológica dos pais (ibidem).  

 

1.2. Sexualidade e Intimidade na Gravidez  
 

A intimidade é uma característica fundamental nos relacionamentos dos seres 

humanos, dando especial valor às ligações do sujeito. A intimidade consiste numa 

ligação íntima entre dois indivíduos no qual ambas as partes vivenciam e compartilham 

um vasto conjunto de emoções e pensamentos de forma dinâmica sem limite de 

tempo (Jamieson, 2011 in Castanheira, 2015).  

Aquando da gravidez a intimidade e a sexualidade podem sofrer alterações 

sendo que a sexualidade irá diferir de grávida para grávida e tendo em conta, na 

mesma mulher, de gravidez para gravidez. Várias situações como as vivências entre o 

casal, o contexto em que estão inseridos e os fatores emocionais e fisiológicos terão 

um grande peso quando se aborda a sexualidade. Certos casais poderão olhar para a 
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sexualidade como sendo algo natural durante a gravidez, outros poderão ver como 

uma ameaça ao feto, ainda que, o desejo sexual vá sofrendo alterações ao longo da 

gestação devido aos sintomas (enjoos, mau estar, dores, etc) que acarreta (Carvalho, 

Tenório & Araújo, 2007). Desta forma, “(…) o período gestacional demanda novas 

formas de equilíbrio diante das mudanças inerentes a esta fase (…) em que “(…) essas 

mudanças estão relacionadas aos ritmos metabólicos e hormonais e ao processo de 

integração de uma nova imagem corporal (…)”, sendo que “(…) essas alterações têm 

repercussões tanto na dimensão física, quanto na emocional” e “(…) Uma das 

dimensões que pode ser afetada é a sexualidade” (Araújo, Salim, Gualda, & Silva, 

2012).  

Tendo em consideração os fatores que foram acima descritos, é possível 

entender com toda a naturalidade que o período de gestação acarreta várias 

modificações a nível biológico, emocional, relacional e social que, eventualmente, 

poderão influenciar, direta ou indiretamente, a sexualidade da díade. Por um lado, 

pode não haver alteração sexual levando até ao aprofundamento da mesma, mas, por 

outro, pode levar a disfunções entre o casal, originando obstáculos sexuais durante o 

tempo de gestação (Silva e Figueiredo, 2005). No quadro destas ideias, o modo como o 

parceiro vivencia a gravidez é considerado importante nomeadamente no modo como 

dá suporte, emocional e social à sua companheira Crockett & Mason, 2012 in 

Castanheira, 2015). É reconhecido que no decurso da gravidez, o apoio incondicional 

do parceiro produz um efeito bastante positivo na grávida no sentido em que melhora 

a sua saúde mental e, efetivamente, assume um forte papel na diminuição dos níveis 

de stress e, ainda, provoca um desempenho materno mais otimista (Alio et al., 2013; 

Campos et al., 2008; Rini et al., 2006; Stapleton et al., 2012 in Castanheira, 2015). 

Em síntese, reconhece-se que esse apoio contribui não apenas para o bem-

estar da grávida, como também para a vivência da sua sexualidade. A sexualidade é 

uma dimensão inerente ao ser humano e, como tal, é essencial para a sua 

individualidade, contribuindo para a sua estabilidade tanto a nível físico como 

psicológico (OMS, 2016). Como refere a Organização Mundial de Saúde (1992),  
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“A sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar Amor, contacto, ternura, 

intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos tocamos e somos 

tocados; É ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos, 

sentimentos, ações e interações, e por isso influência também a nossa Saúde física e 

mental.”1  

 

1.3 - Comportamento Sexual durante a Gravidez  
 

Durante o período gestacional a mulher encara grandes obstáculos relativos à 

sua dimensão metabólica, hormonal e fisiológica. As alterações que ocorrem a nível 

físico e biológico passam por modificações no que toca à secreção hormonal, à 

estrutura e à função dos órgãos reprodutores. As diferenças mais acentuadas 

verificam-se no crescimento progressivo do abdómen bem como os seios. Em paralelo 

a estas mudanças físicas que se vão progredindo ao longo da gravidez, surge emoções 

negativas como a baixa autoestima mediante à pouca atratividade física e à diminuição 

de conseguir seduzir o parceiro (Silva & Figueiredo, 2005). O desejo sexual varia ao 

longo dos três meses de gravidez, em que o primeiro trimestre de gravidez, 

normalmente, é constatado uma redução do desejo sexual, o segundo por um 

crescimento marcante e o terceiro por uma descida acentuada do desejo sexual.: As 

modificações físicas da mulher, conforme o tempo gestacional vai avançando, 

juntamente com o mau estar a nível psicológico vão alterar o desejo sexual tanto do 

homem como da mulher; no decorrer do primeiro trimestre é natural que surjam na 

grávida sintomas como náuseas, vómitos, crescimento da sensibilidade mamária, 

cansaço, fadiga e sonolência que, por consequência, vai provocar na grávida o 

decréscimo do desejo sexual (Gomes, 2009). 

 A chegada da informação da gravidez pode provocar um misto de sensações 

que, em consonância com as alterações físicas e emocionais condicionam, 

inevitavelmente, a experiência sexual da díade. Em contrapartida, a mulher precisará 

de um suporte superior para suprir as suas necessidades emocionais – mais provas de 

carinho e de afeto – normalmente por parte do parceiro. Este, por sua vez, se 

entender as carências da mulher grávida, conseguirá diminuir a insatisfação e o 

                                                      
1 Documento disponível em http://www.apf.pt/sexualidade, acedido a 10 de Junho de 2018  

http://www.apf.pt/sexualidade
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desassossego pela falta de apetite sexual da companheira (Savall, Mendes & Cardoso, 

2008). O segundo trimestre dá espaço a um momento em que o relacionamento entre 

o casal se torne mais estável, colocando de parte a variabilidade de fatores sentida 

primeiramente no primeiro trimestre. Com o avançar do segundo trimestre, o 

crescimento da congestão pélvica associada com o bem-estar será capaz de fazer 

florescer de novo o desejo sexual. Muitos dos sintomas que sentia nos primeiros 

meses (enjoos, fadiga, mau estar) poderão desvanecer. Neste espaço de tempo, a 

mulher eleva a sua autoestima, sentindo-se mais bela do que antes e, estando mais 

satisfeita com a sua imagem corporal, consegue com maior facilidade seduzir o seu 

parceiro que virá a gravidez como algo maravilhoso. Com o melhoramento do bem-

estar da grávida é possível que a união entre o casal se torne mais forte e que as 

relações sexuais se tornem mais profundas (Savall, Mendes & Cardoso, 2008). Chegada 

a altura do terceiro trimestre é usual que haja um aumento dos sintomas, provocando 

desconforto principalmente a nível abdominal, originando de novo a perda de apetite 

sexual. É natural que nesta fase exista o decréscimo da atividade sexual mediante os 

fatores físicos e emocionais (Savall, Mendes & Cardoso, 2008) É importante ressaltar, 

no que concerne à aparência física, o aumento do número da balança como um dos 

fatores que condiciona mais a grávida, juntamente com o volume da barriga, 

deparando-se com o obstáculo de encontrar a posição sexual apropriada (Savall, 

Mendes & Cardoso, 2008). Na fase final da gravidez, os sintomas psicológicos ganham 

um grande relevo. A grávida está mais ansiosa e mais preocupada do que nunca devido 

à aproximação da data de nascimento do bebé. Portanto, esta concentra-se mais 

naquilo que está a acontecer no seu interior do que propriamente na relação sexual. 

Para além do mais, ainda existe o receio de magoar o feto devido à prática sexual, 

duvida que poderá ser dissolvida se explicarem ao casal que o bebé está 

adequadamente resguardado (Kitzinger, 1984).  

A atividade sexual ao diminuir não significa que a união e a harmonia do casal 

diminuam também. Segundo Kitzinger, (1984), é essencial que mesmo não existindo 

relações sexuais a grávida se sinta continuamente amada o que vai contribuir para o 

seu bem-estar. 
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Toda esta descrição varia de mulher para mulher. Isto significa que cada pessoa 

tem uma perspetiva própria do seu corpo e que cada uma lida diferentemente com as 

alterações corporais e emocionais durante a gravidez. Contudo, não existem dúvidas 

que todo esse processo de modificações físicas e psicológicas altera a vida do casal 

(Araújo, Salim, Gualda, & Silva, 2012). É essencial que a díade comunique entre si, 

colocando a cada elemento as suas dúvidas, anseios e a própria sexualidade, pois só 

assim poderão entender-se um ao outro, sem que haja constrangimentos e diminuição 

da ligação que os une Se ambos não entenderem as alterações psicológicas e 

fisiológicas próprias da gravidez poderão surgir comportamentos sem que nenhum 

membro do casal consiga entender, levando à estranheza e ao afastamento mútuo 

(ibidem). Portanto, ao comunicar sobre todo o tipo de questões pode auxiliar a 

encontrar soluções para os problemas bem como aumentar a ligação entre um casal 

num momento tão especial das suas vidas.  

 

1.4 – Perspetiva Masculina sobre a gravidez  
 

A sexualidade constitui um forte papel na vida de um casal, sendo que esta 

apoia o equilíbrio emocional e o seu bem-estar (Silva & Figueiredo, 2005). Apesar de 

não existir muita bibliografia sobre a perspetiva masculina, os homens têm influência 

sobre a forma de como a mulher perceciona a sua sexualidade (Kirsten, 1999). Além de 

possuírem a função de apoiar, incondicionalmente, a sua parceira grávida, o homem 

representa tarefas de desenvolvimento a realizar enquanto pais. O parceiro pode 

compreender e experienciar a gravidez de diversas maneiras existindo diferentes 

respostas emocionais (Gomes, 2009): aqueles que se sentem felizes com a gestação e 

ambicionam ser pais, apoiando a grávida, contudo são raras as demonstrações de 

emoções e afastam-se das atividades que abrange a mulher; aqueles que não se 

sentem confortáveis com a mulher grávida, e demonstram sentimentos de insegurança 

e de incerteza a respeito do seu papel como pai, lutando para não fazerem parte da 

preparação ligada à chegada do bebé; os que vivenciam a gravidez duma maneira 

fugaz, querendo envolver-se integralmente nas atividades e na receção do bebé; 

aqueles que reconhecem a responsabilidade de uma gravidez e suportam e amparam 
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as suas mulheres grávidas e por fim os homens que se sentem rejeitados pois as 

mulheres colocam o bebé no centro da sua vida (Canavarro, 2001 in Gomes, 2009).  

Durante a gravidez, as respostas emocionais do homem, as suas preocupações 

e as suas necessidades de informação serão alteradas devido à sua consciencialização 

de que vai ser pai (Gomes, 2009). Essas alterações repercutem-se também no modo 

como vivencia a gravidez da sua companheira (Cordeiro, 2003).   

 

1.5. Mitos e Crenças sobre o Ato Sexual durante a Gravidez  
 

Segundo Serrano (2005) existe, desde os tempos mais antigos, crenças e mitos 

sobre a prática sexual durante a gravidez com o objetivo de proteger o feto e o recém-

nascido. Como é um tema de pouco estudo e está suportado ao longo dos tempos e 

culturas em preconceitos médicos, morais e religiosos, instala nos dias de hoje um 

determinante que provoca ansiedade, dificultando a sexualidade da díade.  

As crenças, os mitos e os tabus, atendendo à gravidez, existem desde a mais 

remota antiguidade, diversificando de acordo com cada cultura. As convicções, muitas 

vezes infundadas, associadas à gravidez, principalmente à prática sexual, são 

populares, constituindo-se como um forte obstáculo, as relações sexuais no decorrer 

da gravidez (Portelinha, 2003 in Gomes, 2009). Deste modo, a moral judaico-cristã 

relaciona o sexo como algo demoníaco, na medida em que é considerado como fonte 

de prazer, ou seja, o prazer como é algo que está relacionado com o céu, sendo a Terra 

espaço em que o Homem deve sofrer, fez da prática sexual tabu e das “partes 

intimas”, partes que o ser humano deve omitir (Cordeiro, 2003). Diversas culturas 

possuem normas acerca das práticas sexuais durante o tempo gestacional. Algumas 

culturas primitivas assumem a relação sexual como interdita devido a conceções 

relacionadas com o esperma do homem. Nos primeiros dois meses de vida acreditam 

que o ato sexual pode interferir com a visão do feto assim como puder levá-lo à morte. 

Outras culturas reprovam as práticas sexuais assim que a mulher sinta movimentos 

dentro de si (Sarrel & Selgren, 1999). Os antepassados hindus consideravam que o 

esperma auxiliava na alimentação do bebé que ainda estava por nascer e, portanto, 

incentivavam o coito durante a gravidez (Gomes, 2009). Na Pérsia, a sexualidade da 
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mulher é vista como sendo um constrangimento assim que passam os quatro meses de 

gravidez e, as práticas sexuais antes dos quarenta dias de a mulher ter dado à luz são 

penalizadas com a morte da díade (Gomes, 2009). Nas diversas culturas primitivas, o 

crescimento das proibições de praticar o ato sexual no fim do tempo gestacional, 

remete para a ideia de que a maior parte das comunidades têm ficado convictas de 

que a prática sexual mesmo anterior ao parto é capaz de produzir implicações deveras 

negativas para a saúde do feto (Gomes, 2009). Gomes (2009) convoca um estudo 

realizado na Nigéria, com 440 grávidas, no qual se verificou que estas possuem uma 

atitude positiva face à atividade sexual durante a gravidez: 50% acredita que o ato 

sexual auxilia no alargamento do órgão genital simplificando o trabalho de parto; 35% 

afirmam que proporciona um melhor bem-estar ao feto e cerca de 80% acreditam que 

as relações sexuais devem ser mantidas ao longo da gravidez, admitindo, contudo, que 

no início da gravidez pode impulsionar ao aborto (Gomes, 2009). Na era Vitoriana, 

durante o período de gravidez preponderava-se a privação de qualquer prática sexual, 

principalmente nas mulheres, pois era idealizado que esta era nociva para a saúde 

física e mental do bebé e a realização do ato sexual colocava o feto em perigo de 

nascer com epilepsia. Portanto, a não concretização do coito durante a gravidez 

determinava que as crianças nasciam mais saudáveis com um grau de capacitação 

maior (Gomes, 2009). Na Suécia, a prática sexual durante o período gestacional revela-

se como uma vantagem facilitadora do trabalho de parto e esta é aconselhada nos 

livros públicos (Gomes, 2009). Desde a Idade Média, certos teólogos ficaram mais 

flexíveis especialmente para que o homem não tentasse procurar prazer sexual fora da 

relação, sugerindo até posições sexuais contranatura, existindo várias opiniões 

diferentes (Sarrel & Selgren, 1999). Nos dias de hoje, em certas sociedades, 

nomeadamente as poligâmicas, quando o marido é informando da gravidez de uma 

das suas mulheres só volta a ter sexo com ela após o nascimento do bebé. Em outras 

civilizações, como na Libéria, a não existência do coito durante a gravidez irá prejudicar 

a saúde do feto (Portelinha, 2003 in Gomes, 2009). No âmbito das diversas práticas 

religiosas, a forma como se perceciona o coito no período da gravidez diverge 

consideravelmente. Na religião judaica, as mulheres estão proibidas pelo Talmud de 

exercer o coito no decurso do primeiro trimestre de gravidez, uma vez que é 

considerado perigoso tanto para mãe como para o feto. No segundo trimestre é visto 



27 
 

como sendo prejudicial para a mulher e benéfico para o bebé, contudo é aceite. No 

terceiro trimestre o coito é aconselhado devido aos benefícios que traz para os dois 

(Gomes, 2009). O Corão proíbe todas as mulheres muçulmanas de praticarem relações 

sexuais no decorrer de toda a gravidez, constituindo-se como uma um aspeto das 

civilizações poligâmicas (Gomes, 2009).  

Em determinadas culturas étnicas, pressupõem-se que as mulheres só terão 

crianças sãs se estas mantiverem sexo no espaço de todo o período gestacional 

(Barbaut, 1990). Receios como magoar o feto, malformação no desenvolvimento da 

criança e nas vivências da mesma, são mitos que ainda hoje perduram nas culturas 

ocidentais, podendo condicionar a experiência sexual do casal. Por conseguinte, é 

necessário desvendar estes mitos e crenças e indicar factos para que exista veracidade 

naquilo que é pronunciado (Serrano, 2005). Nos anos 90, com o aumento de pessoas 

portadoras do vírus HIV, e com a consciência do risco transmissão vertical, existiu a 

obrigação de abordar os comportamentos sexuais na gravidez, de forma a criar 

medidas de prevenção (Serrano, 2005).  

 

1.6. Papel de um profissional de Educação para a Saúde  
 

Desde pelo menos a Declaração de Alma-Ata (1978, a promoção da Saúde 

passou a fazer parte das agendas políticas. Nessa Declaração foi dada uma nova 

direção às políticas de saúde 

“(…), enfatizando a participação comunitária, a cooperação entre diferentes setores da 

sociedade e os cuidados de saúde primários como seus fundamentos conceptuais, 

reconhecendo a saúde como um objetivo social fundamental que permita uma vida 

saudável e economicamente produtiva” (Gabriel, 2013:9).  

Posteriormente, foi realizada a primeira conferência Internacional sobre a 

Promoção da Saúde, em Ottawa, no ano de 1986, ficando legalizada como a Carta de 

Ottawa na qual se apresentaram as diretrizes para atingir a Saúde para Todos no Ano 

2000. Esta conferência foi realizada com o intuito de encontrar uma resposta para 

alcançar uma mudança face à saúde pública geral. Portanto, a Promoção da Saúde  
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“(…) é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para 

atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem 

identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente” 

(Carta de Ottawa, 1986).2  

Neste seguimento, a área da Promoção da Saúde, torna-se cada vez mais 

importante, uma vez que traz vantagens, uma vez que ao investir na área da Promoção 

da Saúde reduz as desigualdades, contribuindo para alcançar o direito de todos à 

saúde e promover o seu desenvolvimento social (Gabriel, 2013).  

É no quadro destas ideias que se considera essencial o papel do educador para 

a saúde, reconhecendo-se que poderá intervir em vários contextos: como em 

contextos académicos, clínicos, educacionais. Todavia, e no que respeita a Portugal, 

esta não é ainda uma figura profissional legitimada de Educadores de Saúde. Estes 

profissionais são habilitados de competências na área da Educação para a Saúde e 

trabalham, especificamente, na área da Educação para a Saúde com a comunidade 

(Gabriel, 2013).  

Um Educador para a Saúde deve munir-se de um conjunto de ferramentas, tais 

como conhecimentos sobre o processo de aprendizagem, a constituição social e 

cultural da comunidade que irá intervir bem como saber quais os seus problemas e 

recursos (ibidem). As aptidões de um educador para a saúde têm como foco a 

metodologia da educação, a dinâmica de grupo, as relações humanas e o processo de 

comunicação. Porém, segundo Pelicioni & Pelicioni (2007), ainda deve ser capaz de 

avaliar os aspetos educativos de determinado contexto, nomeadamente, aquilo que os 

indivíduos sabem, aquilo em que acreditam, aquilo que sentem e fazem, bem como o 

que eles necessitam de compreender. Por conseguinte, o educador para a saúde deve 

planear e intervir do modo a comunidade alterar o seu comportamento. 

No que respeita à formação deste profissional, Rodrigues, Pereira e Barroso 

(2005), consideram que é possível atribuir-se algumas componentes à formação de um 

                                                      
2 Documento disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf, em 10 de 
julho de 2018  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf


29 
 

educador para a saúde, tais como: cuidar a arte da relação no sentido em que o 

educador não se apresenta como o detentor do conhecimento, precisando de 

construir uma relação de compreensão e confiança com o educando; cultivar o gosto 

de aprender: fornecer motivação ao educando para que ganhe gosto em conhecer e 

aprender sobre as temáticas abordadas; o educador para a saúde deve planear a 

mudança de comportamento tendo em conta diversidade cultural e tudo aquilo que 

lhe é associado para ser bem-sucedido; é eficaz a criação de grupos com diferentes 

formandos com o objetivo de ouvir as diversas opiniões e assim obter um melhor 

entendimento sobre as questões de saúde.  

Neste sentido, no que refere à sexualidade durante a gravidez, o educador para 

a saúde, poderia, como exemplo, estar presente em consultas de Saúde Materna, 

acompanhando a gravida, escutando as suas preocupações, ansiedades e 

inseguranças, ajudando-a a desmistificar certas situações, esclarecendo dúvidas, e, 

caso seja necessário, encaminhá-las para outros técnicos, e/ou serviços. Nestas 

consultas o educador para a saúde poderá ajudar a romper constrangimentos com que 

muitas mulheres se confrontam relativamente à sexualidade, esclarecendo-as e 

apoiando-as.  

 A figura do educador para a saúde precisa ainda de ser legitimada pelo poder 

político e visibilizada pelas estruturas locais com responsabilidade na Educação para a 

Saúde: Hospitais, Centros de saúde, escolas, Associações. Simultaneamente, o 

educador para a saúde, enquanto “cuidador”, precisa de promover o seu próprio 

desenvolvimento, ou seja, é necessário que este se consciencialize da sua própria 

missão, investindo na sua formação (Rodrigues, Pereira & Barroso, 2005).   

 

1.7. Consulta de Vigilância Pré-Natal como lugar de aconselhamento 
sobre a vivência da sexualidade  

 

A partir de muito cedo, a Direção-Geral da Saúde (1993) determinou 

orientações técnicas para os profissionais de saúde dos cuidados de saúde primários 

por intermédio da Orientação Técnica nº2 de 1993, com o intuito de alcançar um 
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impacto positivo relativamente à saúde materna e fetal. A consulta de vigilância pré-

natal rege-se pelos seguintes objetivos:  

“avaliar o bem-estar materno e fetal através de parâmetros clínicos e laboratoriais criteriosos; 

detetar precocemente fatores de risco que possam afetar a evolução da gravidez e o bem-

estar do feto e orientar corretamente cada situação; e promover a educação para a saúde, 

integrando o aconselhamento e o apoio psicossocial ao longo da vigilância periódica da 

gravidez (p. 3)”.  

Ainda com o propósito de aperfeiçoar os conhecimentos e competências dos 

profissionais de saúde no que concerne aos cuidados de saúde maternos, a 

Organização Mundial de Saúde (2002) implementou uma panóplia de noções 

relativamente à prestação de cuidados de saúde materna nos países europeus, 

incluindo Portugal. Entre outros, destacam-se: o facto de os cuidados serem 

fundamentados, uma vez que os profissionais de saúde devem ter formação 

profissional constante apoiada em estudos científicos; os cuidados deverão ser 

pluridisciplinares tendo em conta médicos, enfermeiros, psicólogos, educadores, 

dentre outros; os cuidados deverão ser holísticos tratando não só da parte biológica 

mas também da dimensão psicológica e social da gestante e de quem acompanha.  

Por conseguinte, a 1ª consulta de saúde materna deverá ser realizada o mais 

cedo possível, preferencialmente até às 12 semanas de gravidez. Posteriormente, 

quando se preconiza uma gravidez de baixo risco, é necessário que ocorram consultas 

a cada 4-6 semanas até às 30 semanas e a cada 1-2 semanas após as 36 semanas até 

ao parto (DGS, 2015).  

Desta forma, como a gravidez apresenta um conjunto de transformações e de 

mudanças a nível biológico, psicológico e social na mulher, como anteriormente 

referenciadas, é fundamental que a gestante frequente estas consultas para que possa 

ter acesso a todos os cuidados necessários. O sentimento de “ser mãe” vai 

despoletando diversas emoções como alegria, duvidas e medos. A frequência contínua 

às consultas de saúde materna estabelece um mecanismo tranquilizante para as 

mulheres grávidas, revelando-se como um recurso essencial no auxílio para vencer 

inseguranças e receios (Pereira, 2013).  
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Portanto, é necessário por parte dos profissionais de saúde, principalmente 

daqueles que acompanham o desenvolvimento da gravidez, a abordagem sobre a 

sexualidade no decorrer do período de gestação. Contudo, em consonância com a falta 

de material empírico, os profissionais e os casais podem possuir constrangimentos em 

transcender obstáculos de cariz religioso e sociocultural (Still, 1986).  

Um estudo feito em Portugal revelou que 89% das mulheres que recentemente 

tinham dado à luz, na altura da sua alta, alegaram não ter sido preciso abordar a 

sexualidade no decorrer da gravidez com o médico assistente, apesar de que sentiram 

algumas mudanças no seu órgão genital, tais como a redução do desejo sexual (4%), 

dor durante o ato sexual (10%), o não atingimento do orgasmo (7%) e problemas 

quanto à lubrificação (4%). A responsável do estudo evidencia que nas consultas pré-

natais de rotina o tema da sexualidade deveria de ser abordado, com o objetivo de 

debater as transformações ocorridas neste campo, tendo em vista esclarecer a 

perceção da díade no que diz respeito às alterações sexuais provocadas pela gravidez 

(Pauleta, Pereira & Graça, 2010).  

Numa outra pesquisa, constatou-se que o médico de família e o obstetra foram 

as principais fontes de conhecimento sobre a sexualidade (4%) e a gravidez (18%).Os 

autores que efetivaram a pesquisa afirmaram que os médicos assistentes deveriam ter 

a iniciativa de discutir o assunto sensivelmente, auxiliando o melhoramento do bem-

estar do casal com efeito de criar um ambiente benéfico para o crescimento do futuro 

filho/a (Martins, Gouveia, Correia et al, 2007).  

Os profissionais de saúde possuem uma forte responsabilidade no que 

concerne à desmitificação de mitos, esclarecimento de dúvidas e na quietação dos 

futuros pais, comprovando que o coito, na maior parte dos casos, não constitui 

qualquer tipo de problema para a mãe ou para o bebé (Kirsten, 1999).  

Existe a preocupação de reduzir os medos, a ansiedade e a falta de informação 

do casal, tomando ambos, consciência das alterações biopsicossociais na sexualidade 

da mulher (Still, 1986).  
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Portanto, nas consultas de acompanhamento à grávida deverão ser abordadas 

as alterações da sexualidade específicas da gravidez para que a mulher, e o casal, 

consigam obter uma estável vida sexual durante o período de gestação em harmonia. 

É necessário que o acompanhamento seja planeado de forma individual, com o fim de 

classificar o risco da gravidez, quais os sentimentos de culpa, a cultura do casal, a vida 

sexual anterior à gravidez e a forma como o casal se relaciona. Para que o profissional 

de saúde tenha êxito é essencial que a efetividade de uma linguagem sensível, frontal 

e objetiva, com o intuito de o casal colocar as suas dúvidas, perdendo qualquer tipo de 

embaraço para que consigam alcançar uma vida sexual feliz durante a gravidez (Still, 

1986).  
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Nota introdutória 

 
Para uma melhor contextualização do estudo empírico, apresentam-se 

primeiro, neste capítulo, as questões e objetivos da investigação. Explicitam-se, de 

seguida, as opções metodológicas: a opção pelo inquérito por questionário como 

técnica de recolha de informação, bem como as suas etapas, a análise estatística, a 

escolha do contexto e amostra. Por fim, dá-se conta das questões éticas subjacentes a 

todo processo de investigação.  

 

2.1 Questões e Objetivos da investigação 
 

A questão de partida centra-se na primeira etapa de um processo de 

investigação e terá de exprimir qual o foco do estudo. Por conseguinte, a pergunta de 

partida tem que ser portadora de três características fundamentais: clareza que diz 

respeito à “ (…) precisão e à concisão (…)”(Quivy & Campenhoudt, 2008) com que a 

formulamos; exequibilidade na medida em que tem que dispor de um “(…) caráter 

realista (…)”(Quivy & Campenhoudt, 2008) tendo que valer-se de material empírico, 

pessoal, etc; e ainda a pertinência incida “(…) no registo explicativo, normativo, 

preditivo (…)”(Quivy & Campenhoudt, 2008).  

A pergunta de partida proporciona ao investigador/a a possibilidade de 

começar o seu estudo de forma a seguir um fio condutor. Desta forma, Quivy & 

Campenhoudt (2008, p. 32) referem que a legitimação de uma pergunta de partida 

deve “(…) exprimir o mais exatamente possível o que o investigador procura saber, 

elucidar, compreender melhor”.  

Tendo em conta o conteúdo apresentado, foi formulada a seguinte pergunta de 

partida: - Qual as perceções da mulher grávida e do seu companheiro relativamente à 

vivência da sexualidade durante a gravidez? 
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No quadro destas ideias formulámos duas questões de partida que configuram 

o problema a estudar:  

- Quais as perceções da mulher grávida e do seu companheiro relativamente à 

vivência da sexualidade durante a gravidez?  

- Que aspetos são evidenciados pelo casal como constrangimentos à vivência da 

sexualidade durante a gravidez? 

Para uma melhor compreensão do problema a estudar definimos os seguintes 

objetivos:  

 - Aprofundar o conhecimento sobre a vivência da sexualidade durante a 

gravidez. 

- Compreender a vivência das mulheres, e dos seus companheiros, 

relativamente ao processo de gravidez.  

- Contribuir para desmitificar mitos e crenças durante a gravidez e sua relação 

com a vivência da sexualidade do casal. 

 

2.2. O Inquérito por Questionário 

Como se referiu, os dados foram recolhidos através de inquérito por 

questionário com perguntas fechadas e algumas perguntas abertas. De acordo com 

vários autores (Bodgan e Biklen, 1994 & Quivy e Campenheoudt 2003), distinguem-se 

três grandes métodos para a recolha das informações no quadro do paradigma 

qualitativo, nomeadamente a observação, o inquérito, o qual pode ser oral – 

entrevista – ou escrito – questionário e análise de documentos. 

Segundo Ferreira e Campos (2009), o inquérito por questionário, ou survey, é 

um instrumento de recolha de informação mais utilizado no campo das ciências sociais 

e humanas.  

A utilização de um inquérito por questionário torna-se indispensável quando 

queremos recolher informação sobre diversos comportamentos de um determinado 

sujeito, ou quando tencionamos investigar uma determinada variável em vários 

sujeitos (Ferreira e Campos, 2009). No caso deste estudo, a opção por um inquérito 
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por questionário enquadra-se na segunda hipótese, uma vez que quisemos conhecer 

comportamentos, atitudes e emoções de 55 casais relativamente à vivência da 

sexualidade na gravidez. Segundo os mesmos autores, “um inquérito pode ser 

considerado como uma interrogação particular acerca de uma situação englobando 

indivíduos, com o objectivo de generalizar” (p.3). 

Segundo Barbosa (2012), a elaboração de questionários pode-se tornar num 

trabalho complexo, no entanto se existir esforço e empenho acabará por se constituir 

como um aspeto prometedor face ao percurso de um sujeito como investigador. O 

inquérito por questionário apresenta-se como uma técnica de insvestigação, 

organizada por um grupo de questões escritas. Este, por sua vez, deverá ser dirigido a 

individuos que forneçam conhecimento pelo qual o investigador terá interesse em 

estudar.  

Existem algumas vantagens da aplicação do questionário como método de 

recolha de dados: estes têm a possiblidade de abranger um grande número de pessoas 

e, se for aplicado online, pode abranger pessoas em várias áreas geográficas com um 

custo reduzido; é assegurado o anonimato das respostas; concede que os individuos 

respondam no momento que considerem mais indicado e os inquiridos não estão sob 

a influência do investigador3.  

Por conseguinte, é preciso ter um cuidado especial na formulação das 

perguntas assim como  na apresentação do próprio instrumento (Barbosa, 2012). As 

perguntas devem ser curtas e diretas, de acordo com o tema em estudo. Deste modo, 

estas devem contemplar três principios básicos: “(…) o Princípio da Clareza (devem ser 

claras, concisas e unívocas), Princípio da Coerência (devem corresponder à intenção da 

própria pergunta) e Princípio da Neutralidade (não devem  induzir uma dada resposta, 

mas sim libertar o inquirido do referencial de juízos de valor ou do preconceito do 

próprio autor)” (Barbosa, 2012:84). 

                                                      
3 Dados obtidos por consulta de documento disponivel em 
https://sites.google.com/a/eu.ipp.pt/joseazevedo/vantagens-e-limitacoes-aos-questionarios-online , acedido em20 
julho de 2018. 

https://sites.google.com/a/eu.ipp.pt/joseazevedo/vantagens-e-limitacoes-aos-questionarios-online
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As questões no questionário podem ser formuladas em dois tipos: as questões 

de resposta aberta e as questões de resposta fechada. As questões de resposta aberta 

facultam a liberdade de expressão, uma vez que oportuniza o respondente de escrever 

a sua própria resposta, utilizando as  suas palavras. Nas questões de resposta fechada 

o inquirido terá de escolher uma opção de resposta (de todas as apresentadas) 

previamente estabelecida, de acordo com o seu conhecimento. É frequente um 

questionário ser constituido pelos dois tipos de questões (Barbosa, 2012). O 

questionário de base a esta investigação está organizado maioritáriamente com 

perguntas fechadas, tendo-se colocado algumas questões abertas quando se pretendia 

obter dos inquiridos justiificações para as suas opções de respota fechada.  

Segundo a mesma autora, apesar de um questionário apresentar determinadas 

vantagens, apresenta algumas desvantagens, nomeadamente na formulação das 

questões, e sua clareza. Como refere: “A vantagem em utilizar um inquérito por 

questionário dependerá da clareza das perguntas, natureza das pesquisas e das 

habilitações literárias dos inquiridos” (Barbosa 2012:85).  Uma outra desvantagem é 

não permitir obter um conhecimento em profundidade sobre o tema em estudo, 

requerendo, ser acompahado de outras técnicas.  

Também é considerada uma desvantagem o facto de o tema não for do 

interesse do respondente, a taxa de não-resposta aumentará. Para além disso, a 

utilização deste método implica a não participação de pessoas analfabetas, o 

impedimento de pedir ajuda quando não entendem alguma palavra ou mesmo a 

questão, não saber em que modo é que as pessoas responderam ao questionário, não 

ter a certeza se as pessoas entreguem o questionário totalmente preenchido, o facto 

de normalmente ser um constituido por um numero pequeno de questões e de 

facultar dificuldades no que concerne à objetividade (ibidem). 

A formulação de um questionário é a chave para a obtenção de bons 

resultados. Desta forma, são importantes aspetos como “(…)a forma das perguntas, o 

conteúdo das mesmas, a escolha das perguntas e a sua formulação, o número de 

perguntas e a sua respetiva ordem (…)” (ibidem).  
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No caso especifico do inquérito por questionário elaborado para este estudo 

segui uma estrutura cuja síntese se apresenta na tabela 1. 

 
Estrutura organizadora do inquérito Alguns tópicos para o formulário das questões  

I. Dados Sociodemográficos Idade, habilitações literárias, profissão, religião.  

II. Gravidez e vivência da sexualidade  Semanas de gestação; 
II.1 É a sua primeira gravidez? 
II.1.1 Foi uma gravidez: desejada e planeada; desejada mas não planeada; não 
desejada e não planeada; …  
II.2. Sexualidade durante a gravidez 
Desejo Sexual; 
Manifestações de carinho para com o seu cônjuge; 
Manifestações de carinho do seu cônjuge para consigo; 
Frequência das relações sexuais. 
II.3. As alterações físicas e psicológicas interferiram na vivência da sexualidade 
do casal?  
II.3.1. Especificação de algumas dessas alterações (barriga, dores, etc).  

III. Sentimentos face à sexualidade 
durante a gravidez 

III.1. Relativamente a si: 
Autoestima; 
Capacidade de seduzir o parceiro; 
A atração sexual pelo parceiro.  
III.1.1. Em relação ao seu/sua companheiro/a: 
A sua autoestima; 
A capacidade de o/a seduzir; 
A atração sexual por si.  

IV. Mitos e crenças sobre a 
sexualidade durante a gravidez  

- As mulheres não pensam em sexo. 
- As mulheres não se sentem atraídas. 
- As mulheres têm receio de sentir dor durante o ato sexual. 
- Os homens têm receio de provocar dor à parceira durante o ato sexual. 
- Durante as relações sexuais existe o receio de magoar/prejudicar o bebé. 
- As mulheres quando sentem os movimentos do bebé não se sentem 
confortáveis para ter relações sexuais. 
- Existe o receio de que o ato sexual possa provocar um aborto. 
- A prática sexual produz implicações negativas na formação do feto. 
- A relação sexual é proibida porque se o bebé tiver contacto com o esperma 
pode adquirir doenças/morrer. 
- A prática da atividade sexual beneficia a gravidez. 
- O sexo vaginal auxilia no alargamento do órgão genital, facilitando o trabalho 
de parto. 
- A prática sexual beneficia o bem estar físico e psicológico do casal. 

Tabela 1 - Estrutura síntese do inquérito 
 

 

O primeiro tópico visou obter dados para uma caracterização da amostra, 

atendendo a itens como: idade, habilitações literárias, religião… 

Para dar resposta a um dos objetivos equacionados - aprofundar o 

conhecimento sobre a vivência da sexualidade durante a gravidez – delineamos um 

segundo tópico: Gravidez e vivência da sexualidade. Este integra um conjunto de itens 

– 1ª gestação; gravidez desejada/não desejada; sexualidade durante a gravidez; 

alterações físicas e psicológicas na sexualidade do casal, etc. Para responder a um 

segundo objetivo – compreender a vivência das mulheres, e dos seus companheiros 
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relativamente ao processo de gravidez – definimos um terceiro tópico: Sentimentos 

face à sexualidade durante a gravidez. Este tópico está organizado em dois 

subtópicos– um primeiro em que a pessoa responde sobre si face à sua autoestima, à 

capacidade de seduzir o/a paceiro/a e à atração que sente pelo seu/sua parceira; e um 

segundo em que a pessoa responde de novo às mesmas questões, mas reportando-se 

ao seu/sua companheiro/a.  

Num quarto tópico: Mitos e crenças sobre a sexualidade durante a gravidez 

incluimos um conjunto de itens  que permitissem responder ao objetivo- contribuir 

para desmitificar mitos e crenças na gravidez. Com ele pretendemos compreender até 

que ponto os mitos e crenças influenciam a atividade sexual dos casais.  

Toda a recolha empírica é acompanhada por métodos de análise de dados 

pelos quais é possível descrever, apresentar e organizar os dados e estabelecer 

ligações entre elementos/variáveis (Maciel et al 2014). Para isso, utilizei a análise 

estatística simples.  

 

2.3. Análise estatística 
 

De acordo com Morais (2010), a estatística é uma ciência que tem como 

finalidade facultar métodos e técnicas para tratamento de dados, em ocasiões 

dominadas por incertezas. A estatística pode ser apontada como um grupo de técnicas 

e métodos de pesquisa, que implica a “(…) planificação de experiências, a recolha e 

organização de dados, a inferência, o processamento, a análise e a disseminação de 

informação (ibidem,p.3). O uso desta ferramenta no tratamento de dados tem vindo a 

aumentar nos últimos tempos, quer seja em trabalhos académicos, quer seja em 

revistas e jornais. O uso de gráficos e tabelas torna-se cada vez mais usual, uma vez 

que essas técnicas corroboram de forma clara factos e argumentos (Reis e Reis, 2002). 

Após a recolha dos dados, o procedimento que se faz a seguir é a análise 

descritiva. Este método serve para organizar, resumir e descrever as caracteristicas 

importantes de aspetos identificados ou observados (Reis e Reis, 2002). Segundo os 

mesmo autores, os instrumentos descritivos são os gráficos, as tabelas e medidas 

síntese, tais como o número, percentagens, médias, entre outros. Ao sintetizar os 
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dados recolhidos, pode-se perder dados iniciais, no entanto, essa perda é minotária, 

em comparação à clareza da maior parte informação interpretada. A análise estatística 

também tem como vantagem a identificação de irregularidades, desde o registo 

incorreto dos valores à identificação de dados que não seguem a tendência da amostra 

(ibidem). 

A análise descritiva foi o procedimento seguido no presente estudo, 

recorrendo-se a a uma análise estatísitica simples. 

 

2.4. Contexto e amostra  
 

Inicialmente, o presente estudo era para ser desenvolvido na zona Norte do 

país, numa Unidade de Saúde, nomeadamente no Centro de Saúde do Ilhéu 

pertencente à Freguesia de Campanhã no distrito do Porto nas consultas de vigilância 

pré-natal, por ser perto da minha residência. No entanto, depois de feito um primeiro 

contacto deparei-me com a dificuldade de aceder ao espaço de consulta e às mulheres 

grávidas, devido à área geográfica em que o Centro de Saúde está inserido. Por essa 

razão decidi optar pela Maternidade Júlio Dinis, uma vez que nesta apenas se dirige a 

utentes grávidas. 

As/os participantes do estudo são mulheres grávidas e seus respetivos 

companheiros. Inicialmente, tinha previsto que entregaria o inquérito por questionário 

aos casais que frequentassem a consulta de vigilância pré-natal da maternidade, que 

aceitassem participar no estudo. O procedimento foi acordado com o médico  que 

após a consulta encaminharia o casal que aceitasse colaborar no estudo para um 

gabinete onde, calmamente,e na minha presença,  preencheriam o inquérito. No 

entanto, esse método não resultou, uma vez que os casais revelaram muito pouca 

adesão querendo ir embora logo no final da consulta, razão pela qual optei por 

contactar as mulheres e os seus companheiros na ala dos internamentos, depois de as 

mulheres darem à luz, e já num tempo em que se manifestavam mais disponiveis 
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(entre o 2º dia de internamento e o dia da alta), podendo ai preencehr o inquérito 

mais calmamente.  

A minha estratégia consistiu em visitar as grávidas nas horas em que poderiam 

receber visitas. A cada inquirido foi foram explicados os objetivos do estudo, e a 

estrutura do inquérito e informando-os de que os dados seriam apenas utilizados para 

a minha investigação, sem nunca mencionar dados pessoais, obtendo, de todos, o 

consentimento informado,  

Deste modo, consegui recolher 110 questionários, referentes a 55 casais, que 

constituíram a amostra do estudo. 

 

2.6. Questões Éticas  
 

As questões éticas aglomeram um conjunto de preocupações sobre 

determinado indivíduo ou grupo, no sentido de proteger as informações que foram 

transmitidas. É importante referir que num processo de investigação o investigador 

não poderá exigir a informação que lhe é pertinente (Bell, 1993). Contudo, no 

momento que tem acesso a esse material, ele deverá adotar determinadas posições no 

sentido de proteger e proporcionar bem-estar ao individuo. 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Centro Hospital do 

Porto. A própria instituição é portadora de um ficheiro com vários documentos que 

são necessários para uma eventual investigação realizada nas suas instalações. Para 

que eu conseguisse a aprovação para a realização deste estudo tive que apresentar o 

projeto, e seus objetivos, a diferentes médicos com diferentes funções na 

maternidade, tendo-me sido atribuido um médico orientador, que me ajudou no 

acesso aos casais.  
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3.  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 

DADOS 
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Nota introdutória 

Neste capítulo apresentam-se a analisam-se dados obtidos através do inquérito 

por questionário, respondido por cinquenta e cinco casais. A análise foi feita com 

suporte do Programa SPSS e foi organizada tendo em atenção as questões e os 

objetivos da investigação e a estrutura do inquérito. Para tal,  consideramos três 

grandes categorias: i) Dados sociodemográficos; ii) Gravidez e vivência da sexualidade; 

iii) Sentimentos face à sexualidade durante a gravidez e iv) Mitos e crenças sobre a 

sexualidade durante a gravidez. De modo a melhor compreender o fenómeno em 

estudo consideramos, para cada uma dessas categorias, algumas subcategorias (ver 

tabela 1). É essa estrutura que é seguida na apresentação dos dados. 

 
 

3.1.Dados Sociodemográficos  
 

Como se referiu, a amostra deste estudo é composta por cinquenta e cinco 

casais – cinquenta cinco homens e cinquenta e cinco mulheres. A análise permitiu 

constatar que, em termos de idade (gráfico 1, a maioria dos casais situa-se entre os 31 

e os 40 o que, em si, representa um dado significativo, tendo em conta o tema em 

estudo. Há  quinze casais com idade entre os 20 e os 30 anos; nove casais estão entre 

os 23 e os 38 anos; trinta casais têm entre os 31 e 40 anos de idade e um casal 

encontra-se entre os 41 e os 45 anos. O gráfico nº 1 sistematiza os dados relativos à 

idade dos respondentes. 

 

Gráfico 1 – Idade 
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Relativamente às habilitações literárias, estas são muito dispersas entre os 

casais: no casal 11 o homem tem o 3º ciclo e a mulher o 2º ciclo; nos casais 42 e 43 os 

homens têm o 2º ciclo e as mulheres têm o ensino secundário; no casal 16 o homem 

tem o 2º ciclo e a mulher o ensino superior; em quatro casais (14, 21, 47, 52) ambos 

possuem o 3º Ciclo; em oito casais (1, 3, 7, 26, 27, 37, 45, 50) o homem tem o 3º ciclo e 

a mulher o ensino secundário e no caso dos casais 4, 22, 41 e 51 os homens 

completaram o ensino secundário enquanto as mulheres têm o 3º ciclo; em cinco 

casais (17, 30, 33, 38, 39) o homem tem o 3º ciclo e a mulher tem licenciatura e em 

dois casais (19, 46) as mulheres completaram o 3º ciclo e os homens têm licenciatura; 

onze completaram o Ensino Secundário ( 5, 9, 13, 18, 20, 24, 34, 35, 36, 48, 54); em 

quatro casais (8, 10, 29, 44) o homem completou o ensino secundário e a mulher tem 

licenciatura e dois casais (12, 53) em que o homem tem licenciatura e a mulher o 

ensino secundário e onze casais (2, 6, 15, 23, 25, 28, 31, 32, 40, 49, 55) possuem 

ambos licenciatura. 

O gráfico nº 2 apresenta uma leitura síntese, global, das habilitações literárias 

por casais. 

Gráfico 2 – Habilitações Literárias 

 

Embora bastante dispersas, pode constatr-se que existe um numero 

significativo de casais (24 casais)  cujas habilitações literárias se situam entre o 3º ciclo 

e o ensino superior. Este aspeto que poderá ter alguma relação no modo como o casal 

perceciona e reage aos mitos e crenças em torno da sexualidade na gravidez. 
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No que se refere à religião existem trinta e seis casais que se assumiram como 

católicos. Dos restantes casais constata-se uma diversidade de religiões entre os 

próprios casais: em doze casais ( 2, 16, 19, 20, 22, 28, 30, 32, 46, 47, 48, 50) o homem é 

ateu e a mulher é católica e um casal (24) o homem é católico e a mulher é ateu; um 

casal é católico protestante - em dois casais (9, 14) o homem é católico e a mulher não 

respondeu e três casais (13, 36, 53) o homem é ateu e a mulher não respondeu. O 

gráfico nº 3 sistematiza esta informação. 

Gráfico 3 – Religião 

 

Interessante o facto de 36 dos casais se manifestarem católicos e de em 13 

casais um elemento ser católico e outro ateu. Estes aspetos poderão ter alguma 

relação no modo como percecionam a influência dos mitos e crenças na sua 

sexualidade. 

 

 

3.2.Sexualidade durante a gravidez  

 

Nesta categoria estão incluídas as seguintes subcategorias: desejo sexual; 

Manifestações de carinho para com o cônjuge; Manifestações de carinho do cônjuge 

para consigo; Frequência das relações sexuais; alterações físicas; alterações 

psicológicas; Motivos para as alterações da sexualidade na gravidez. 
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3.2.1.Desejo Sexual 
 

Realizada a análise à subcategoria desejo sexual é-nos permitido entender que 

em apenas dezoito casais ambos os cônjuges responderam. Desses, nove 

responderam, entre si, de forma convergente, enquanto nove responderam, entre si, 

de forma não convergente. Relativamente ao primeiro grupo, oito casais afirmam ter 

havido diminuição do desejo sexual, sendo que quatro casais expressam que o desejo 

sexual diminuiu significativamente e os restantes quatro declaram que diminuiu muito 

pouco. Apenas um casal afirma que o desejo sexual aumentou significativamente.  

No que diz respeito aos casais que responderam, entre  si, de forma divergente: 

três homens (casais 22, 32, 45) indicam que o desejo sexual diminuiu 

significativamente enquanto as mulheres referem ter diminuído muito pouco. Em 

outro caso, duas mulheres (casais 29, 39) expressaram que diminuiu significativamente 

e os seus companheiros responderam que diminuiu muito pouco. O casal 51, por sua 

vez, refere que o desejo sexual aumentou, sendo que o homem indica que aumentou 

muito pouco e a mulher respondeu que aumentou significativamente. Houve ainda 

três casais cujas respostas foram totalmente contrárias: no caso dos casais 55 e 14, o 

homem respondeu que diminuiu muito pouco e a mulher indicou que houve um 

aumento significativo do desejo sexual; no casal 9, a mulher afirma que diminuiu 

significativamente e o companheiro expressa que aumentou significativamente.    

Num terceiro grupo, aglomeramos dezassete casais em que só um dos 

elementos respondeu – catorze mulheres e três homens. Das catorze mulheres, doze 

afirmam que o desejo sexual diminuiu, sendo que quatro (casais 11, 32, 38, 50) 

indicam que diminui muito pouco e oito (casais 12, 16, 17, 21, 25, 36, 37, 43) 

expressam que diminuiu significativamente. As outras duas mulheres (casais 41, 54) 

responderam que aumentou muito pouco.  

No caso dos homens, dois (casais 15, 23) afirmam uma diminuição significativa 

do desejo sexual e o homem do casal 52 indica que o desejo sexual diminuiu muito 

pouco.  
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O gráfico 4, sistematiza esta informação. 

Gráfico 4 – Desejo Sexual 

 

Interessante observar que que em 20 casais o desejo sexual durante a gravidez 

é percecionado como não tendo sofrido alterações. De igual modo se observa que são 

mais mulheres (18) do que homens (10) que indicam que o desejo sexual diminuiu e 

são também mais mulheres (5) do que homens (2) que registam que o desejo sexual 

aumentou. Estes dados revelam que a gravidez pode provocar um misto de sensações 

que, em consonância com as alterações físicas e emocionais pode condicionar a 

experiência sexual do casal.  

Um estudo desenvolvido por Silva e Figueiredo (2005), que faz uma revisão 

sobre investigações que se debruçaram sobre a questão da sexualidade durante a 

gravidez, (Falicov 1973; Lumley, 1978; Morris, 1975; Reamy, White, Daniell, & Le Vine, 

1982; Ryding, 1984; Solberg, Butler & Wagner, 1973; Tolor & DiGrazia, 1976) indica 

que, geralmente, durante a gravidez há “uma diminuição ao nível do desejo sexual” 

(p.9), o que vai de acordo com a tendência dos dados apresentados.  

A dispersão dos dados parece também ser corroborada pela ideia de que a 

vivência da gravidez varia de mulher para mulher bem como o desejo sexual, 
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ocorrendo o mesmo com os homens (Gomes, 2009). O mesmo autor considera, 

contudo, haver uma diminuição do desejo sexual no decorrer do avanço da gravidez 

aspeto que também está em linha com os dados apresentados. Esta diminuição de 

desejo sexual, tanto no homem, como na mulher, parece estar associado às 

modificações físicas da mulher, conforme o tempo gestacional vai avançando, e, 

concomitantemente, com o mau estar a nível psicológico (Savall, Mendes & Cardoso, 

2008). 

Em relação aos casais que afirmam que não houve alteração, ou que houve um 

aumento do desejo sexual, pode ser devido a várias situações, desde as vivências entre 

o casal, o contexto em que estão inseridos e os fatores emocionais e fisiológicos que 

terão um grande peso quando se aborda o desejo sexual (Araújo, Salim, Gualda, & 

Silva, 2012). Como sublinham estes autores, certos casais poderão olhar para a 

sexualidade como sendo algo natural durante a gravidez, outros poderão vê-la como 

uma ameaça ao feto. Em sua perspetiva 

 “(…) o período gestacional demanda novas formas de equilíbrio diante das mudanças inerentes a esta 

fase (…) em que “(…) essas mudanças estão relacionadas aos ritmos metabólicos e hormonais e ao 

processo de integração de uma nova imagem corporal (…)”, sendo que “(…) essas alterações têm 

repercussões tanto na dimensão física, quanto na emocional” e “(…) Uma das dimensões que pode ser 

afetada é a sexualidade” (Araújo, Salim, Gualda, & Silva, 2012:553). 

Nesta mesma linha Silva e Figueiredo (2012) reconhecem que o período de 

gestação acarreta várias modificações a nível biológico, emocional, relacional e social 

que, eventualmente, poderão influenciar, direta ou indiretamente, o desejo sexual do 

casal. Salvaguardam, todavia, que pode mesmo não haver alteração sexual, podendo, 

até, levar até ao aprofundamento da atividade sexual entre o casal (Silva e Figueiredo, 

2005).  

Numa outra linha de raciocínio Savall, Mendes & Cardoso (2008) argumentam, 

sendo a mulher que passa por mais alterações físicas e emocionais, estará 

emocionalmente mais frágil pelo que precisará de um suporte superior por parte do 

parceiro mais provas de carinho e de afeto. Este, por sua vez, se entender as carências 
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da mulher grávida, conseguirá diminuir a insatisfação e o desassossego pela falta de 

apetite sexual da companheira (Savall, Mendes & Cardoso, 2008). 

 

3.2.2.Manifestações de carinho para com o cônjuge 
 

A análise a esta subcategoria permite-nos, numa primeira leitura, observar que 

em apenas onze casais, ambos os cônjuges responderam. Destes, quais cinco 

responderam de forma concordante e seis de forma divergente. No que concerne ao 

primeiro grupo, um casal (27) afirma que as manifestações de carinho diminuíram 

significativamente e outro casal (33) indica que diminuíram muito pouco e três casais 

expressam o aumento de carinho para com o/a seu/sua parceiro/a. Desses três, um 

casal (13) indica que as manifestações de carinho aumentaram muito pouco e dois (18, 

37) indicam que aumentaram significativamente.  

Em relação ao grupo dos casais com respostas divergentes, em três casais (14, 

43, 55) os homens indicam que as manifestações de carinho para com a sua parceira 

aumentaram muito pouco e as mulheres afirmam que aumentaram significativamente. 

Já a mulher do casal 51 expressa que as manifestações de carinho para com o seu 

companheiro aumentaram muito pouco e o homem afirma que o aumentaram 

significativamente. No caso do casal 19 a mulher afirma que as manifestações de 

carinho para com o seu parceiro diminuíram significativamente enquanto o homem 

afirma que aumentaram significativamente. A mulher do casal 36 indica que as 

manifestações de carinho para com o seu parceiro diminuíram muito pouco e o 

homem explícita que aumentaram significativamente.  

Identificámos um terceiro grupo de respondentes, em que só um elemento do 

casal respondeu. Neste caso foram sinalizadas onze respostas de mulheres e onze 

respostas masculinas. No que se refere às mulheres, cinco (casais 2, 15, 26, 38, 42) 

indicam que as manifestações de carinho para com o seu parceiro diminuíram muito 

pouco e seis mulheres afirmam que aumentaram. Destas seis mulheres, três (16, 46, 

48) expressaram que as manifestações de carinho para com o seu parceiro 

aumentaram significativamente e três (28, 35, 54) explicitaram que aumentaram 

muito pouco.  
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Relativamente aos homens, quatro indicam que as manifestações de carinho para 

com a sua parceira aumentaram e sete afirmam que diminuíram. Daqueles quatro, três 

(6, 24, 47) afirmam que as manifestações de carinho para com a sua parceira 

aumentaram muito pouco e um homem (casal 9) indica que aumentaram 

significativamente. Dos homens que afirmaram a diminuição de carinho pelas suas 

companheiras, quatro (casais 11, 25, 29, 50) expressam que diminuiu muito pouco e 

três (casais 40, 41, 45) indicam que diminuíram significativamente. O gráfico 5 sintetiza 

estes dados. 

Gráfico 5 – Manifestações de carinho para com cônjuge 

 

 

3.2.3.Manifestações de carinho do cônjuge para consigo 
 

A análise permitiu constatar que apenas nove casais responderam a esta 

subcategoria. Desses nove casais, sete responderam de forma convergente e dois de 

forma não convergente. Relativamente aos primeiros, três casais afirmam que as 

manifestações de carinho do seu cônjuge para consigo diminuíram, sendo que o casal 

4 afirma que diminuíram significativamente e dois casais (33, 42) indicam que 

diminuíram muito pouco. Dos outros quatro casais, dois (13, 44) especificaram que as 
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manifestações de carinho do seu cônjuge para consigo aumentaram muito pouco e 

dois casais (18, 37) indicam que aumentaram significativamente. 

Em relação aos casais que responderam de forma não convergente, o homem 

do casal 14 afirma que as manifestações de carinho do seu cônjuge para consigo 

aumentaram muito pouco e a mulher indica que aumentaram significativamente; a 

mulher do casal 51 afirma que aumentaram muito pouco e o homem indica que as 

manifestações de carinho da sua mulher para consigo aumentaram significativamente.  

No grupo de casais em que só um elemento respondeu, encontram-se treze 

mulheres e oito homens. Dessas mulheres: duas (casais 2, 28) afirmam que as 

manifestações de carinho do seu companheiro para consigo diminuíram muito pouco e 

quatro mulheres (casal 17, 19, 46, 48) indicaram que diminuíram significativamente; Já 

cinco mulheres (casais 16, 29, 43, 54, 55) expressam que as manifestações de carinho 

do seu companheiro para consigo aumentaram significativamente e duas (casais 22, 

26) indicam que aumentaram muito pouco.  

No que diz respeito aos companheiros, observa-se que quatro afirmam que as 

manifestações de carinho da sua para parceira para consigo aumentaram e quatro 

indicam que diminuíram. Dos quatro que expressam o aumento do carinho pela parte 

da parceira, um homem (casal 24) afirma que as manifestações de carinho da sua 

companheira para consigo aumentaram muito pouco e três homens (casais 36, 40, 45) 

indicam que aumentaram significativamente. Os quatro casais que indicam ter havido 

diminuição das manifestações de carinho da sua companheira para consigo, um (casal 

52) expressa que diminuíram muito pouco e três (casais 9, 27, 50) afirmam que 

diminuíram significativamente.  

Pode fazer-se uma leitura síntese destes dados no gráfico nº 6.  
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Gráfico 6 – Manifestações de carinho do cônjuge para consigo 

 

Em síntese, no que se refere às manifestações de carinho para com o cônjuge e 

às manifestações de carinho do seu cônjuge para consigo, os dados mostram que na 

maioria dos casais essas manifestações aumentaram. Esta tendência dos dados poderá 

ser justificada, com base na bibliografia consultada devido ao facto de a mulher estar 

emocionalmente mais frágil, o que leva a que o homem a apoie mais, fortalecendo, 

assim, o seu relacionamento (Savall, Mendes & Cardoso,2008). 

Numa outra leitura, segundo Canavarro (2001), comportamentos positivos do 

homem podem ser justificados pelo facto de alguns vivenciarem a gravidez duma 

maneira fugaz, querendo envolver-se integralmente nas atividades e na receção do 

bebé e, de outros, reconhecerem a responsabilidade de uma gravidez e suportam e, 

assim, ampararem mais as suas mulheres grávidas (Canavarro, 2001 in Gomes, 2009).  

No que respeita a homens e mulheres que afirmam que as manifestações de 

carinho diminuíram mutuamente, segundo Canavarro, 2001 (in Gomes, 2009),  isso 

pode ser devido, mais uma vez, à reação emocional do companheiro face à 

interpretação da gravidez. Segundo o mesmo autor,  homens que, embora se sintam 

felizes com a gestação e ambicionem ser pais, e apoiem a gravidez raramente 

evidenciam demonstrações de emoções, afastando-se das atividades que abrangem a 
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mulher. Por outro lado, existem aqueles que não se sentem confortáveis com a mulher 

estando grávida e demonstram sentimentos de insegurança e de incerteza a respeito 

do seu papel como pai, lutando para não fazerem parte da preparação ligada à 

chegada do bebé e, ainda, os que se sentem rejeitados pois as mulheres colocam o 

bebé no centro da sua vida (Canavarro, 2001 in Gomes, 2009). 

 

3.2.4.Frequência das relações sexuais 

A análise da categoria frequência das relações sexuais permite-nos constatar 

que apenas dez casais responderam, entre si, de forma congruente e catorze casais 

responderam de modo não convergente. Em relação ao primeiro grupo, nove casais 

afirmam que a regularidade das relações sexuais diminuiu sendo que, desses, seis 

casais referem que diminuiu significativamente (casais 6, 9,27, 31, 33, 50) e três casais 

indicam que diminuiu muito pouco (2, 7, 53). Apenas um casal (44) indicou ter havido 

um aumento significativo de relações sexuais.  

No que toca aos casais que, entre si, responderam de forma divergente cinco 

homens (casais 4, 15, 19, 45, 49) afirmam que a frequência das relações sexuais 

diminuiu significativamente enquanto as 5 companheiras afirmam que diminuiu muito 

pouco. Por outro lado, em 7 casais (16, 18, 21, 29, 32, 39, 42) a mulher afirma que a 

regularidade das relações sexuais diminuiu significativamente enquanto o 

companheiro declara que diminui muito pouco. Houve ainda dois casais (55 e 14) com 

respostas totalmente opostas: o homem, do casal 55, indica que a frequência das 

relações sexuais diminuiu significativamente enquanto a mulher expressa ter havido 

um aumento significativo das relações sexuais; o homem do casal 14 regista que a 

frequência das relações sexuais diminuiu muito pouco e a mulher, por sua vez, 

respondeu que aumentou significativamente.  

Os dados permitiram identificar um terceiro grupo de respostas em que apenas 

um elemento do casal respondeu, e que comporta o maior número de respondentes 

(18) - doze mulheres e seis homens. Das dozes mulheres, onze indicam que a 

regularidade das relações sexuais diminuiu e uma (casal 54) afirma que aumentou 

muito pouco. Dessas onze mulheres, cinco (casais 11, 13, 34, 38, 43) apontam que a 
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regularidade das relações sexuais diminuiu muito pouco enquanto seis (casais 26, 28, 

36, 37, 46, 51) assinalam que diminui significativamente. Relativamente aos homens, 

todos responderam que a frequência das relações diminuiu, sendo que dois (casais 12, 

17) afirmam que diminuiu muito pouco e quatro (casais 22, 23, 25, 52) expressam que 

diminuiu significativamente. O gráfico 7 apresenta uma leitura síntese dos dados. 

Gráfico 7 – Frequência das Relações Sexuais 

 

Uma leitura global dos dados relativos a esta subcategoria revela que o maior 

número de respondentes afirma que a frequência das relações sexuais diminuiu, sendo 

que o maior número é relativo a mulheres. Segundo investigadores (Silva e Figueiredo, 

2005), as alterações que ocorrem a nível físico e biológico da mulher influenciam a 

secreção hormonal, a estrutura e a função dos órgãos reprodutores. As diferenças 

mais acentuadas verificam-se no crescimento progressivo do abdómen bem como os 

seios (ibidem). 

 Em paralelo a estas mudanças físicas, que vão progredindo ao longo da 

gravidez, surgem emoções negativas como a baixa autoestima mediante a pouca 

atratividade física e a capacidade de seduzir o parceiro o que, por consequência, pode 

levar à falta de desejo sexual e à diminuição da frequência de relações sexuais (Silva e 

Figueiredo 2005). Esta é também a visão de Savall, Mendes & Cardoso (2008) que 
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consideram que sobretudo na fase final do período da gravidez é usual que haja um 

aumento de desconforto principalmente a nível abdominal, originando a perda de 

apetite sexual. É importante ressaltar, no que concerne à aparência física, que o 

aumento do peso, juntamente com o volume da barriga, são considerados fatores que 

mais condicionam a grávida, nomeadamente ao nível da posição sexual apropriada 

(Savall, Mendes & Cardoso, 2008). Também os sintomas psicológicos ganham um 

grande relevo na fase final da gravidez. Para além da ansiedade, devido à aproximação 

da data de nascimento do bebé,  e que leva a que a mulher se concentre mais naquilo 

que está acontecer no seu interior do que propriamente na relação sexual, ainda existe 

o receio de magoar o feto devido à prática sexual, duvida que poderá ser dissolvida se 

explicarem ao casal que o bebé está adequadamente resguardado (Kitzinger, 1984). 

Considera este mesmo autor que a atividade sexual ao diminuir não significa que a 

união e a harmonia do casal diminuam também. É essencial que que mesmo não 

existindo relações sexuais a grávida se sinta continuamente amada o que vai contribuir 

para o seu bem-estar (Kitzinger, 1984).  

 

3.2.5.Alterações Físicas  
 

A análise permite-nos entender que alterações físicas da grávida têm grande 

influência na vivência da sexualidade durante esse período. Mais de trinta casais 

indicam que houve alteração, o que revela ser mais do 50% dos casais inquiridos.  

Desta forma, constatou-se que cinco casais (22, 23, 28, 30, 39) indicam que as 

alterações físicas vieram alterar a sexualidade do casal ; dezassete mulheres (casais 2, 

8, 15, 16, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 49, 50, 53) indicam que as alterações 

físicas influenciaram a vivência da sexualidade e os respetivos companheiros afirmam 

que não; e nove homens (casais 12, 13, 17, 18, 20, 25, 46, 52, 55) assinalaram que as 

alterações físicas influenciaram a vivência da sexualidade enquanto as respetivas 

mulheres explicitam que não tiveram influência. O gráfico nº 8 explicita estes dados. 
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Gráfico 8 – Alterações físicas 

 

3.2.6.Alterações Psicológicas 
 

A análise realizada permitiu constatar que as alterações psicológicas não têm 

tanta interferência na vivência da sexualidade dos casais durante o período de gravidez 

como as alterações físicas menos 50% dos casais indicam que houve alteração. Ambos 

os elementos de cinco casais (17, 25, 32, 41, 54) indicam que as alterações psicológicas 

alteraram a sua sexualidade; oito mulheres (casais 15, 22, 23, 29, 31, 36, 37, 43) 

indicam que as alterações psicológicas influenciaram a sua sexualidade e os respetivos 

companheiros indicam que não; onze homens (casais 6, 19, 24, 25, 40, 41, 46, 47, 48, 

50, 52) afirmam que as alterações psicológicas vividas durante o processo da gravidez 

influenciaram a sexualidade do casal enquanto as suas respetivas companheiras 

respondem negativamente.  

É relevante a comparação entre os dados relativos à influência das alterações 

físicas e os relativos às alterações psicológicas: houve mais mulheres a indicar que as 

alterações físicas decididamente interferiram na vivência da sexualidade; ao invés, os 

dados relativos às alterações psicológicas evidenciam que há um maior número de 

homens que indicam que essas alterações têm interferência na vivência da sua 

sexualidade. No gráfico nº 9 pode observar-se esta tendência dos dados. 
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Gráfico 9 – Alterações Psicológicas 

 

É relevante o facto de a maioria dos casais afirmar que as alterações físicas e as 

alterações psicológicas não alteram a sexualidade durante a gravidez quando há 

diversos estudos a comprovar o mesmo (Carvalho, Tenório & Araújo, 2007; Silva e 

Figueiredo, 2005; Gomes, 2009). Segundo Silva & Figueiredo (2005) a natureza de uma 

gravidez posiciona a mulher na presença de novas sensações e sentimentos, tanto de 

cariz positivo como negativo. Contudo, a insegurança e as alterações físicas e 

psicológicas posicionam-se como duas vertentes essenciais como uma solução 

adaptativa face à estruturação psicológica dos pais (ibidem).  

É importante, de novo, evidenciar a importância que o cônjuge ocupa na vida 

da companheira quando esta se encontra grávida e como pode influenciar de forma 

positiva, ou negativa, o modo de como a mulher se sente e experiencia a gravidez. 

Segundo vários autores, no decurso da gravidez, o apoio incondicional do parceiro 

produz um efeito bastante positivo na grávida no sentido em que melhora a sua saúde 

mental e, efetivamente, assume um forte papel na diminuição dos níveis de stress e, 

ainda, provoca um desempenho materno mais otimista (Alio et al., 2013; Campos et 

al., 2008; Rini et al., 2006; Stapleton et al., 2012 in Castanheira, 2015). 

De acordo com Araújo, Salim, Gualda, Silva (2012) a sexualidade durante a 

gravidez já não é um tema tão tabu uma vez que as pessoas estão mais informadas e 
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se interessam mais pelo tema. Desta forma, as alterações físicas proporcionadas pela 

gravidez podem em nada alterar a sexualidade no processo gestacional.  

 

3.2.7.Motivos para as alterações da sexualidade na gravidez  

 

No que concerne aos motivos para as alterações da sexualidade durante a 

gravidez, dos 55 casais, vinte e seis respondentes selecionaram a barriga. Nesses, 

estão incluídos cinco casais (21, 23, 29, 31, 42), quinze mulheres (casais 2, 7, 8, 15, 16, 

25, 32, 34, 35, 38, 40, 43, 45, 49, 53) e homens (casais 11, 17, 19, 24, 52, 55). 

Em relação aos enjoos, apenas um homem (casal 13) e uma mulher (casal 15) o 

assinalaram como razão para a alteração da sexualidade durante a gravidez. 

As dores são também identificadas por 17 respondentes como um motivo para 

alterar a sexualidade na gravidez. Desses, fazem parte quatro casais (4, 9, 27, 53), 

quatro mulheres (casais 23, 34, 42, 49) e nove de homens (casais 2, 15, 17, 19, 22, 24, 

33, 52, 55). 

Relativamente aos sintomas de depressão, apenas cinco o identificaram como 

um motivo de alteração na vivência da sexualidade, sendo quatro mulheres (casais 17, 

29, 31, 50) e um homem (casal 33). 

Também a indicação médica é referida como um dos motivos de alteração da 

sexualidade entre o casal. Neste caso, esse motivo foi indicado por três casais (6, 33, 

39) e três mulheres (casais 18, 21 e 32). Segundo justificações apontadas no inquérito, 

as razões que levaram os médicos a aconselharem a cessação de relações sexuais 

estariam relacionadas com a alta probabilidade de a mulher originar infeções urinárias 

e/ou quando se tratava de gravidez de risco. 

Em relação ao desconforto como uma causa face à alteração da sexualidade do 

casal durante a gravidez, apenas cinco respondentes o indicaram. Desses, quatro são 

mulheres (casais 28, 31, 42, 49) e um homem (casal 15).  

O sono e o cansaço são apenas apontados pelo casal 32 e dois elementos de 

casais diferentes – a mulher do casal 31 e o homem do casal 55. Também um outro 
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motivo apontado, com pouca frequência, pelos casais foi a falta de desejo sexual, 

sendo que apenas dois casais (25, 36) e a mulher do casal 43 o designam como uma 

razão para a alteração da sexualidade.  

No que diz respeito ao aumento de peso da mulher como uma explicação para 

a alteração da sexualidade do casal, este foi apontado por oito pessoas: o casal 29; 

cinco mulheres (casais 24, 32, 42, 43, 50) e dois homens (casais 11, 23). O medo de 

magoar o bebé foi igualmente indicado por sete respondentes: duas mulheres (casais 

2, 28) e cinco homens (casais 6, 17, 26, 40, 47).  

No gráfico nº 10 pode obter-se uma leitura global destes aspetos. 

Gráfico 10 – Motivos para as alterações da sexualidade na gravidez 

 

Os motivos indicados, na justificação das suas respostas, por mais respondentes 

foram de natureza física, sendo que o crescimento da barriga foi o que obteve maior 

número de respostas, seguido das dores e do aumento de peso.  

Estes dados estão em linha com o estudo realizado por Araújo et al (2012) em 

São Paulo a um grupo de mulheres gestantes. O estudo revelou que as mulheres 

apontavam o crescimento da barriga como um obstáculo quer para a realização das 

suas atividades diárias, quer ao nível da sexualidade. Também a dor é apontada pelas 
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gestantes, como um impedimento das relações sexuais, sendo incomodativo até ao 

ponto de o casal estar num momento intimo e sentir as movimentações do bebé. 

Outras inquiridas apontam o facto de ganhar peso durante a gravidez e mencionam a 

necessidade de cuidar do próprio corpo para não sofrerem demasiadas alterações e 

voltarem ao que era antes da gravidez. A este propósito, e numa outra linha de 

pensamento, Lee (2006) considera que o facto do crescimento da barriga aumentar a 

cada trimestre e o aumento de peso ser cada vez mais evidente pode trazer felicidades 

para algumas mulheres, pois estão adquirir o aspeto de uma mulher grávida, enquanto 

para outras mulheres essas transformações são percecionadas como negativas, tendo, 

neste caso, a mulher grávida dificuldade em adaptar-se às alterações que a gravidez 

provoca. 

 

3.3.Sentimentos face à sexualidade durante a gravidez 
 

A análise da categoria Sentimentos face à sexualidade durante a gravidez foi 

estruturada em dois tópicos centrais: sentimentos relativamente a si; sentimentos em 

relação ao seu/sua companheiro/a. Teve-se, num e noutro caso, como objetivo 

compreender sentimentos e emoções que homens e mulheres experienciam durante o 

período da gravidez.  

 

3.3.1.Relativamente a si … 
 

Neste tópico incluíram-se as seguintes subcategorias de análise: autoestima; 

capacidade de seduzir o parceiro e atração sexual por si. 

3.3.2.Autoestima 
 

A análise referente à autoestima permitiu constatar que apenas sete casais 

responderam a este tópico. Desses casais, três (17, 27, 51) responderam, entre si, de 

forma convergente e os restantes quatro (29, 37, 42, 6) responderam de forma 

divergente. Em relação aos primeiros dois casais (17, 27) indicam que a sua autoestima 

diminuiu muito pouco e o casal 51 indica que aumentou muito pouco.  
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No que diz respeito aos casais que, entre si, responderam de forma divergente, 

a mulher do casal 29 indica que a autoestima diminuiu significativamente e o homem 

respondeu que diminuiu muito pouco; três casais indicam respostas completamente 

opostas – no caso do casal 37 a mulher indica que diminuiu muito pouco e o homem 

expressa que aumentou significativamente; no caso do casal 42 a mulher explícita que 

a sua autoestima diminuiu significativamente e o homem afirma que aumentou 

significativamente; No caso do casal 6 a mulher indica que que a sua autoestima 

diminuiu muito pouco e o homem respondeu que aumentou muito pouco. 

Foi ainda possível identificar um grupo de respostas em que apenas um 

elemento do casal respondeu (dezasseis mulheres e três homens). Das dezasseis 

mulheres, treze (casais 15, 16, 19, 22, 24, 32, 33, 34, 38, 39, 49, 50) indicam que a sua 

autoestima diminuiu muito pouco e a mulher do casal 46 responde que diminuiu 

significativamente; duas mulheres (casais 53, 55) indicam que a sua autoestima 

aumentou, sendo que a mulher do casal 53 afirma que aumentou significativamente e 

a mulher do casal 55 responde que aumentou muito pouco. No que diz respeito aos 

homens, apenas houve três respondentes – o homem do casal 9 indica que a sua 

autoestima aumentou significativamente; e os homens dos casais 23 e 45 afirmam que 

diminuiu muito pouco. 

 O gráfico nº 11 sistematiza esta informação. 

Gráfico 11 – Autoestima 
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3.3.3.Capacidade de seduzir o parceiro 
 

Em relação a esta subcategoria apenas oito casais responderam - quatro 

responderam de forma congruente, três de forma não convergente e um respondeu 

de forma totalmente oposta. Em relação ao primeiro grupo, três casais (2, 25, 32) 

afirmam que a capacidade de seduzir o parceiro diminuiu muito pouco e o casal 42 

indica que diminuiu significativamente. No segundo grupo os homens dos casais 49, 29 

e 27 respondem que a capacidade de seduzir a parceira diminuiu muito pouco e as 

mulheres afirmam que diminuiu significativamente. Relativamente ao terceiro grupo, a 

mulher do casal 40 indica que a capacidade de seduzir o parceiro diminuiu muito pouco 

e o homem diz que aumentou significativamente.  

No que diz respeito às situações em que apenas um elemento do casal 

respondeu, foram identificadas treze mulheres e sete homens. Dessas mulheres, oito 

(casais 15, 16, 19, 24, 33, 34, 38, 49) indicam que diminuiu muito pouco e três (casais 

17, 39, 50) afirmam que a capacidade de seduzir o parceiro diminuiu 

significativamente e duas mulheres (casais 51, 55) explicitam que capacidade de 

seduzir o parceiro aumentou, sendo que a mulher do casal 51 expressa que aumentou 

muito pouco e a mulher do casal 55 responde que aumentou significativamente. Em 

relação aos homens, quatro (casais 9, 13, 47, 53) responderam que a capacidade de 

seduzir a parceira aumentou e três (casais 23, 35, 45) indicam que diminuiu. O homem 

do casal 9 afirma que que a capacidade de seduzir a parceira aumentou 

significativamente enquanto os homens dos casais 13, 47 e 53 indicam que aumentou 

muito pouco. Os três homens dos casais 23, 35, 45 responderam que a capacidade de 

seduzir a parceira diminuiu muito pouco. O gráfico nº 12 dá conta desta análise. 
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Gráfico 12 – Capacidade de Seduzir o/a seu/sua Parceiro/a 

 

3.3.4.Atração sexual pelo parceiro 
 
 A análise realizada a esta subcategoria mostra que apenas seis casais 

responderam. Desses casais, quatro (2, 17, 39, 42) registam que a atração sexual pelo 

parceiro durante a gravidez diminuiu muito pouco e um casal (44) indicou que 

aumentou significativamente. No caso do casal 46 a mulher explícita que a atração 

sexual pelo parceiro aumentou significativamente e o homem afirma que diminuiu 

muito pouco. 

 As respostas identificadas por só uns elementos no casal aglomeram nove 

mulheres e sete homens. Das nove mulheres, três (casais 14, 55, 51) indicam que a 

atração sexual pelo parceiro durante a gravidez aumentou, sendo que as mulheres dos 

casais 14 e 55 referem que aumentou significativamente e a mulher do casal 51 

responde que aumentou muito pouco. Das restantes seis mulheres dos casais 19, 22, 

26 afirmam que a atração sexual pelo parceiro durante a gravidez diminuiu muito 

pouco e as mulheres dos casais 25, 33, 36 indicam que diminuiu significativamente. Em 

relação aos homens, quatro (casais 9, 13, 47, 53) afirmam que aumentou e os 

restantes três (23, 35 e 45) afirmam que diminuiu. No primeiro grupo, o homem do 

casal 9 refere que aumentou significativamente enquanto os homens dos casais 13, 47, 

53 respondem que aumentou muito pouco. Os homens dos três casais 23, 35 e 45 

indicam que atração sexual pela parceira diminuiu muito pouco.  
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No gráfico nº 13 pode fazer-se uma leitura síntese destes dados. 

Gráfico 13 – A atração sexual pelo/a seu/sua Parceiro/a 

 

 

3.4 Em relação ao seu/sua companheiro/a … 
 

À semelhança da análise feita no tópico 4.3.1, neste tópico incluíram-se as seguintes 

subcategorias de análise: autoestima; capacidade de seduzir o parceiro e atração sexual por si. 

 3.4.1.Autoestima 
 

Relativamente à autoestima, houve apenas três casais em que ambos 

responderam. Em dois casais (17, 39) ambos os parceiros respondem que a autoestima 

diminuiu muito pouco. No casal 55, marido e mulher têm uma resposta não 

convergente: a mulher indica que a autoestima do companheiro aumentou 

significativamente, enquanto o homem afirma que a autoestima da mulher diminuiu 

significativamente.  

No grupo de casais em que só um elemento respondeu encontram-se cinco 

mulheres e catorze homens. Das cinco mulheres (casais 4, 19, 28, 14, 55) três afirmam 

que a autoestima do seu parceiro diminuiu e duas afirmam que aumentou. A mulher 

do casal 4 indica que a autoestima do seu parceiro diminuiu muito pouco enquanto as 

mulheres dos casais 19 e 28 afirmam que diminuiu significativamente. Já as mulheres 

dos casais 14 e 51 responderam que a autoestima do parceiro aumentou muito pouco. 

No caso dos homens, observa-se há cinco homens que indicam ter havido aumento da 
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autoestima da companheira, sendo que, destes, os homens dos casais 10 e 37 indicam 

que aumentou significativamente enquanto os homens dos casais 13, 46, 52 

respondem que aumentou muito pouco. Os homens dos casais 15, 24, 32, 33, 35, 47, 

50, 52 opinam de forma diferente, dando conta de que a autoestima das 

companheiras diminuiu muito pouco e o homem do casal 29 responde que a 

autoestima da sua companheira diminuiu significativamente. 

 Interessante o facto de, na sua maioria, os homens considerarem que a 

autoestima da companheira aumentou durante o período da gravidez e estas, na sua 

maioria, indicarem que a autoestima do seu companheiro diminuiu. 

No gráfico nº 14 pode obter-se uma leitura panorâmica dos dados 

relativamente à subcategoria Autoestima do/a seu/sua Parceiro. 

Gráfico 14 – Autoestima do/a seu/sua Parceiro/a 

 

3.4.2.Capacidade de seduzir o parceiro 
 

No que concerne à capacidade de seduzir o parceiro, três casais responderam, 

entre si, de forma convergente, indicando que a capacidade de seduzir o parceiro 

diminuiu significativamente (casais 17 e 42) e que diminui muito pouco, no caso do 

casal 39. Por sua vez, no caso do casal 53 ambos responderam de forma divergente: a 

mulher indica que a atração pelo seu parceiro diminuiu significativamente e o parceiro 

indica que a capacidade da sua companheira o seduzir diminuiu muito pouco. 
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A análise evidencia também que houve 18 casais em que apenas um dos 

elementos respondeu: seis mulheres e doze homens. Em relação às mulheres, a 

mulher do casal 19 indica que a capacidade de o parceiro a seduzir diminuiu 

significativamente e a mulher do casal 49 indica que diminuiu muito pouco. Quatro 

mulheres afirmam que a sua capacidade de seduzir o parceiro aumentou (casais 24 e 

55), sendo que duas mulheres indicam que aumentou significativamente e outras duas 

(casais 51 e 54) explicitam que aumentou muito pouco. No que respeita aos homens: 

dez indicam que a capacidade de a parceira os seduzir diminuiu, sendo que, destes, 

oito (casais 2, 14, 25, 32, 35, 45, 47, 50) esclarecem que diminuiu muito pouco e dois 

(casais 9 e 46) respondem que diminuiu significativamente; e dois afirmam que 

aumentou. O casal 13 responde que a capacidade de a parceira o seduzir aumentou 

muito pouco e o homem do casal 21 expressa que aumentou significativamente.  

No gráfico nº 15 pode fazer-se uma leitura global da subcategoria em análise. 

Gráfico 15 – A capacidade do/a seu/sua Parceiro/a o/a Seduzir 

 

3.4.3.Atração sexual por si 
 

No que se refere à atração sexual por si, só três casais responderam: no caso 

do casal 3, ambos os cônjuges responderem que atração sexual por si aumentou muito 

pouco; o homem do casal 44 indica que a atração sexual da mulher por si aumentou 

muito pouco e a mulher expressa que atração sexual do companheiro para com ela 

aumentou significativamente e o casal 17 expressa que diminuiu muito pouco. 
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A análise dos dados mostra ainda que houve 17 casais em que apenas um dos 

cônjuges respondeu - onze mulheres e seis homens. Das onze mulheres, oito (casais 

19, 28, 32, 37, 38, 39, 50, 53) indicam que sentem que a atração do parceiro por elas 

diminuiu muito pouco, três (casais 51 e 54) afirmam que essa atração aumentou muito 

pouco e a mulher do casal 55 indica que aumentou significativamente. Em relação seis 

homens, todos respondem que a atração sexual das parceiras por si diminuiu: os 

homens dos casais 2, 29, 45, 47 indicam que atração sexual das parceiras por eles 

diminuiu muito pouco enquanto os homens dos casais 42 e 52 indicam que atração 

sexual das parceiras por eles diminuiu significativamente.   

No gráfico nº 16 sistematizam-se estes dados. 

Gráfico 16 – A atração sexual por si 

 

Numa leitura global das várias subcategorias - autoestima, capacidade de 

seduzir o parceiro e atração sexual pelo parceiro parece ficar evidente dos que todos 

estes sentimentos diminuem durante o período de gravidez, particularmente na 

mulher.  

 Como sublinham Silva & Figueiredo (2005), em paralelo com as transformações 

físicas que as mulheres vão vivendo ao longo da gravidez, surgem emoções negativas, 

como a baixa autoestima, pelo facto de se sentirem pouco atrativas e, 

consequentemente, a diminuição da capacidade de seduzir o parceiro. Também 

Pereira (2011) reconhece que com as transformações físicas que a gravidez acarreta, 
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as mulheres podem se sentir menos bonitas e menos atraentes o que, por sua vez, 

pode provocar perturbações em relação à sua autoestima. Em concordância, também 

Mirian Alves4, Pós-Graduada em Sexualidade Humana pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, considera que estando a capacidade de seduzir o parceiro 

relacionada com a atração sexual, as alterações físicas que a mulher sofre durante o 

período de gravidez podem levar a emoções negativas como a perda de autoestima, 

sentir-se pouco atraente e com incapacidade de sedução. Segundo a psicóloga, Mirian 

Alves, gravidez provoca mudanças que, inevitavelmente, vão interferir na rotina diária 

do casal, tendo contacto com um misto de emoções, tais como angustia pela 

transformação do corpo, bons e maus pensamentos, alegria e felicidade. Sentimentos, 

como a possibilidade de perder o bebé, a possibilidade de perder a liberdade e a 

autonomia, o receio da mulher não voltar a ter o corpo que tinha, simultaneamente 

com o desejo, o orgulho e alegria de serem pais pode levar a sentimentos difíceis de 

compreender e de suportar.  

Segundo a psicóloga clínica e psicanalista Cynthia Boscovich5, o casal necessita 

de fortalecer o vínculo afetivo, a cumplicidade e a lealdade entre eles. A investigadora 

refere, com a sua experiência de quase trinta anos na área da sexualidade humana, 

que a falta de diálogo pode levar a sentimentos de raiva, mágoa e a outros 

sentimentos tóxicos que podem prejudicar gravemente uma relação. A solução passa 

pelo casal conversar entre si e expor o que está a sentir para viver a sexualidade de 

forma espontânea e natural.  

A mesma autora refere, que para além do diálogo ser a solução chave para o 

casal resolver os seus problemas, é importante que a mulher não afaste o 

companheiro nas decisões relacionadas com a gravidez, uma vez que este pode se 

sentir diminuído na sua importância face ao processo de gravidez. O facto de a mulher 

só falar e pensar na chegada do bebé pode levar ao distanciamento do parceiro e 

culminar a sua baixa autoestima, a capacidade de a seduzir e atração sexual pela sua 

mulher e, por sua vez, sentir que a sua mulher já não sente aquilo que sentia por ele. O 

                                                      
4  Documento disponivel em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/medicina/a-
sexualidade-na-gravidez/67166  
5 https://www.infanti.com.br/blog/perda-do-desejo-na-gravidez, acedido a 25 de julho de 2018. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/medicina/a-sexualidade-na-gravidez/67166
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/medicina/a-sexualidade-na-gravidez/67166
https://www.infanti.com.br/blog/perda-do-desejo-na-gravidez
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ideal é que a mulher inclua o parceiro no acompanhamento do processo de gravidez, 

participando nas consultas e em toda a preparação para a chegada do bebé, tornando-

se numa estratégia para manter e até fortalecer a união entre o casal.6 

 

3.5.Mitos e Crenças na Gravidez 
 

A análise à categoria mitos e crenças na gravidez, permitiu observar que esta 

foi a categoria com maior número de respostas - vinte e um casais, nove mulheres e 

nove homens. Esta categoria subdividiu-se em doze subcategorias, referentes a mitos 

identificados em consonância com a literatura pesquisada. 

 

3.5.1.Receio de magoar o bebé durante as relações sexuais 
 

Nesse sentido, o mito mais selecionado foi Receio de magoar o bebé durante as 

relações sexuais, por vinte e oito respondentes. Desses votos, onze são casais (10, 12, 

22, 25, 32, 33, 40, 42, 46, 52, 55) e os restantes são elementos dos casais - sete 

mulheres (casais 8, 17, 18, 31, 34, 45, 49) e dez homens (casais 2, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 

28, 39, 43).  

 

3.5.2.Receio de provocar dor à parceira 
 

 O segundo mito mais identificado foi os homens têm receio de provocar dor à 

parceira, contado com vinte e seis respondentes. Desses votos, seis foram de casais (17, 25, 

32, 33, 42, 55), dez mulheres (6, 8, 14, 31, 34, 37, 20, 45, 51, 53) e dez homens (casais 2, 10, 

15, 20, 26, 28, 39, 43, 46, 52).   

 

3.5.3.Receio de sentir dor durante o ato sexual 
 

Com vinte e dois respondentes, as mulheres têm receio de sentir dor durante 

o ato sexual foi o terceiro mito mais identificado. Desses votos, cinco foram de casais 

                                                      
6 Documento consultado em https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/medicina/a-
sexualidade-na-gravidez/67166 , acedido em 30 de julho de 2018. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/medicina/a-sexualidade-na-gravidez/67166
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/medicina/a-sexualidade-na-gravidez/67166
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(25, 42, 51, 54, 55), dez mulheres (casais 6, 13, 20, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 49) e seis homens 

(19, 26, 28, 39, 43, 46, 52). 

 

3.5.4.A prática sexual beneficia o bem estar físico e psicológico do casal 
 

Em relação ao mito prática sexual beneficia o bem estar físico e psicológico do 

casal, contou com dezanove respondentes, ocupando o quarto lugar dos mitos mais 

selecionados. Desses votos, quatro são de casais (6, 16, 40, 42), seis são de mulheres 

(casais 13, 17, 19, 32, 45, 54) e nove são de homens (casais 8, 25, 28, 29, 33, 46, 51, 52, 

55).  

 

3.5.5.As mulheres não se sentem atraídas 
 

Em relação ao mito as mulheres não se sentem atraídas, este ocupa o quinto 

lugar com dezoito respondentes. Desses votos, quatro são de casais (3, 33, 42, 55), 

sete são de mulheres (casais 10, 13, 14, 19, 31, 36, 49) e sete são de homens (casais 

15, 17, 21, 26, 29, 32, 46).  

 

3.5.6.Receio de que o ato sexual possa provocar um aborto 
 

Com o mesmo número de respondentes que o anterior, encontra-se o mito 

existe o receio de que o ato sexual possa provocar um aborto. Dos respondentes, três 

são de casais (10, 17, 40), dez são de mulheres (casais 8, 13, 18, 22, 31, 33, 45, 46, 52, 

55) e quatro são de homens (casais 16, 19, 21, 39, 54).   

 

3.5.7.As mulheres não pensam em sexo 
 

Em sétimo lugar está o mito as mulheres não pensam em sexo com catorze 

respondentes. Desses votos, apenas dois são de casais (3, 42) e os restantes são de 

elementos dos casais – sete mulheres (casais 31, 33, 34, 36, 37, 49, 55) e cinco homens 

(casais 20, 21, 26, 46, 54). 
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3.5.8.As mulheres quando sentem os movimentos do bebé não se sentem 
confortáveis para ter relações sexuais 
 

Com o mesmo número de respondentes encontra-se o as mulheres quando 

sentem os movimentos do bebé não se sentem confortáveis para ter relações 

sexuais: um casal (54), sete são mulheres (casais 18, 20, 25, 33, 37, 46, 55) e seis 

homens (26, 29, 32, 41, 42, 51).  

 

3.5.9.Sexo vaginal auxilia no alargamento do órgão genital 
 

Com o mesmo número de respostas que os dois anteriores, encontra-se o mito 

o sexo vaginal auxilia no alargamento do órgão genital, facilitando o trabalho de 

parto. Dessas respostas, dois são de casais (16, 40) e os restantes são dos elementos 

dos casais – cinco mulheres (casais 13, 17, 19, 34, 53) e sete homens (casais 25, 28, 29, 

39, 42, 54, 55). 

 

3.5.10.A prática da atividade sexual beneficia a gravidez 
 

No que diz respeito ao mito a prática da atividade sexual beneficia a gravidez, 

este conta com doze respostas, ocupando o décimo lugar. Dessas respostas, quatro 

são de casais (6, 19, 40, 42), três são de mulheres (casais 13, 16, 32) e cinco são de 

homens (casais 28, 29, 33, 46, 55). 

 

3.5.11.A prática sexual produz implicações negativas na formação do feto 
 

Em penúltimo lugar, encontra-se o mito a prática sexual produz implicações 

negativas na formação do feto, contando apenas com sete respondentes. Desses, um 

é do casal 3, cinco são de mulheres (8, 12, 22, 33, 55) e um é do homem do casal 54. 

 

3.5.12.Contacto do bebé com o esperma pode adquirir doenças/morrer 
 

O último mito teve somente cinco respondentes e intitula-se a relação sexual é 

proibida porque se o bebé tiver contacto com o esperma pode adquirir 
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doenças/morrer. Desses respondentes, um é do casal 33, dois são de mulheres (22, 

55) e dois são de homens (21, 54).     

 O gráfico 17 sistematiza os dados relativos à categoria: Mitos e Crenças 

sobre a Sexualidade durante a gravidez. 

Gráfico 17 – Mitos e Crenças sobre a Sexualidade durante a gravidez 

 

Como se argumentou, a gravidez é um processo de transformações para ambos 

os elementos do casal. Nos dias de hoje, a prática da atividade sexual durante o 

período da gravidez ainda comporta muitas dúvidas, mitos e medos, tornando-se 

constante a crença de que o sexo nessa fase de vida das gestantes pode provocar 

danos negativos ao bebé (Teixeira, Souza, Braga, 2015). Segundo autores (Camacho, 

Vargens, Progianti, 2010), tais mitos estão associados à simbologia cultural da 

conceção de impureza e fragilidade do corpo da mulher, olhado como fonte de 
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poluição, quando relacionados à gravidez, deixam o casal com muitas dúvidas em 

praticar o ato sexual durante o período da gestação. Ainda na mesma linha de 

pensamento, abordar o sexo pode gerar ainda certo pudor, ainda mais quando esta se 

relaciona com a gravidez, principalmente quando creem que o sexo tem como objetivo 

a perpetuação da espécie, que o ato sexual pode originar malefícios para o bebé e 

ainda pode ter significado como algo pecaminoso (Teixeira, Souza, Braga, 2015).  

A vivência da sexualidade foi evoluindo com o passar do tempo e demonstra-se 

muito divergente de acordo com as práticas culturais latentes a cada pessoa. Em 

consonância com os dados obtidos, temos casais que apontam mitos negativos em que 

creem que a prática sexual produz implicações negativas para o feto, porém, existe 

outros casais que apontam mitos positivos, em que acreditam que a prática sexual traz 

benefícios, apesar destes terem menos respondentes, o que vai de acordo com a linha 

de pensamento do autor.  

Por ser uma fase distinta e especial e recheado de modificações, o período da 

gravidez torna-se um campo fértil para a inculcação de tabus e mitos. Assim, o 

processo de gravidez pode-se manifestar conflituoso para os casais, originando crises e 

repercussões na vivência da sexualidade do mesmo, sendo necessário a existência de 

uma adaptação por parte de quem vivencia a gravidez (Dourado et al, 2016).  

Um estudo descritivo realizado numa unidade de saúde no estado de Ceará, no 

Brasil, a dez homens que iam ser futuros pais, tinha como objetivo conhecer os mitos e 

as crenças que estes pensavam sobre a prática sexual com a companheira (Alves et al, 

2018). Foram relatadas as seguintes afirmações: 

 “Ouvi dizer que sexo na gravidez faz o menino nascer com defeito.” (Preto) ; “Ouvi muitas 

histórias de crianças que nascem aleijadas por causa do sexo na gravidez.” (Amarelo); “Acho que 

a penetração pode machucar o bebê.” (Roxo) (Alves et al, 2018:5). 

 

Através das afirmações referenciadas, são observáveis os mitos e crenças 

presentes no conhecimento dos companheiros sobre a relação sexual durante a 

gravidez, “(…) tais como: a penetração pode machucar o bebê e o ato sexual na 

gravidez coloca em risco o nascimento de bebês saudáveis (…) (Alves et al, 2018:6). 
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Em consonância com os fatores desconhecidos que a gravidez possa provocar 

no corpo da mulher e com o objetivo de proteger o feto e o recém-nascido, existem 

crenças e mitos sobre a prática sexual durante a gravidez a que a mulher facilmente 

adere (Serrano, 2005). 

Devido ao facto de as mulheres não saberem totalmente como progride e 

avança o processo de gravidez, na sua maioria, as gestantes têm medo que o ato 

sexual durante a gravidez possa provocar transformações negativas no bebé 

(Junqueira, 2008) representando, assim, um mito que acabam por seguir. Na mesma 

linha de pensamento, Alves et al (2018) afirma, que, para além do possível 

desconhecimento do próprio corpo e do seu funcionamento durante a gravidez, existe 

uma dualidade simbólica cultural/religiosa que menciona o sexo inadaptável com a 

gravidez. Ainda os autores Bomfim e Melro (2014) indicam que relação da prática 

sexual com a maternidade concedeu a criação de outras crenças secundárias, tais 

como a gestante não ser portadora de desejo sexual, o que não é concordante com os 

dados obtidos, uma vez vários respondentes indicam que não houve alteração e até 

alguns afirmam que houve o seu o aumento.   

Um estudo realizado com 27 gestantes e seus companheiros sobre as crenças 

da sexualidade na gravidez revelou que os casais conversavam entre si sobre o tema, 

não se limitando apenas à prática do ato sexual, o que evidencia que há um diálogo 

sobre o tema e companheirismo entre o casal. Daí, os casais da amostra revelarem 

uma elevada satisfação conjugal e concordância ente os mesmos (Oliveira, 2008). 

Ainda no mesmo estudo, chegou-se à conclusão que as grávidas apresentavam menos 

crenças do que seus companheiros. Oliveira (2008) justifica esse facto pelas mulheres 

terem mais contacto com profissionais de saúde (consultas de vigilância pré-natal), o 

que por sua vez podem esclarecer dúvidas acerca dos mitos e crenças e, por outro 

lado, os profissionais podem fornecer conhecimento atualizado científico sobre a 

prática sexual durante a gravidez e assim promover o desaparecimento das mesmas. 

Junqueira (2008) evidencia que existem mitos e crenças inibidoras da prática 

sexual, tendo por base conceções pouco científicas e inverdades, no que concerne à 
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penetração, à ejaculação, ao respeito que se deve ter pelo corpo da mulher 

comparado a um templo sagrado e à atenção que deve ser fornecida ao feto.  

Ainda a mesma autora, refere que nos dias de hoje a comunidade médica 

aconselha a prática das relações sexuais até ao final da gestação. No entanto, as 

mesmas só serão proibidas se a grávida apresentar complicações na gravidez, tais 

como sangramento vaginal, placenta prévia, contrações precoces, traumatismo 

abdominal ou patologias gravídicas especificas (Junqueira, 2008). Ainda na mesma 

linha de pensamento, não obstante às restrições clinicamente avaliadas e futuras 

complicações médicas, Silva e Figueiredo (2005) acreditam que a sexualidade deverá 

ser vivenciada de forma plena e espontânea pelo casal, uma vez que esta se constitui 

como um fator para o bem estar do mesmo. No momento de tornar o ato sexual mais 

prazeroso, deverão encontrar posições que facilitem o processo de modo a sentirem-

se mais confortáveis.  

A fisiologia do corpo da mulher certifica-se biologicamente que resguarda de 

forma segura o bebé dentro de si, não havendo motivos para recear que o bebé sofra 

qualquer tipo de malefícios com a prática sexual (Junqueira, 2008). Dessa forma, o 

bebé está rodeado de líquido amniótico dentro do útero, entre a vagina e o útero 

encontra-se o colo cervical que protege o feto, a vagina torna-se mais ácida de modo a 

destruir as impurezas. Aliás, o orgasmo pode revelar benefícios, uma vez que este 

provoca leves contrações o que estimula a irrigação sanguínea dos órgãos sexuais, 

ajudando na preparação do parto (ibidem). 

Dado a literatura que já foi mencionada anteriormente, a prática da atividade 

sexual produz efeitos positivos na relação do casal. No entanto, por ser uma fase que 

acarreta alterações tanto do fórum físico como psicológico, é necessário que exista 

certos cuidados. Segundo Junqueira (2008), o casal passa por uma  

“(…) experiência plena da sexualidade neste período de crescimento e de desenvolvimento da 

relação do casal deve ser vivida com plena cumplicidade, passando muitas vezes por necessidade 

acrescida de ternura, carinho e sensualidade. Esta crescente intimidade fortalece os laços 

maritais e evidencia a reciprocidade como característica fundamental para uma relação 

saudável” (p.232).  
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Lech e Martins (2003) argumentam que em relação aos mitos as mulheres não 

se sentem atraídas e as mulheres não pensam em sexo estes podem ser considerados 

mitos, uma vez que, se por um lado, as transformações do corpo podem levar a que 

não se sintam atraentes, e por isso, não pensarem em sexo, por outro, é impossível as 

mulheres, durante todo o período gestacional, não pensarem em sexo, uma vez que 

este é inerente ao ser humano. Consideram os mesmos autores que quando a 

sintomatologia (dores, náuseas, etc) da gravidez começa a surgir, é natural que o 

desejo sexual da mulher possa diminuir e, consequentemente, haja também uma 

diminuição da autoestima e uma sensação de perda de atratividade. Contudo, se o 

companheiro compreende e respeita as alterações naturais da gravidez, a 

possibilidade de ocorrerem desencontros sexuais diminuem. No entanto, se não existir 

um bom diálogo entre o casal, a diminuição das relações sexuais pode ser vista como 

falta de interesse de um companheiro pelo outro.  

É importante salientar as consultas pré-natais como espaços voltados para o 

casal, não só para a grávida, no sentido de proporcionar um atendimento adequado 

face às dúvidas, aos medos e às inseguranças que este possa apresentar perante a 

vivência da sexualidade no decorrer da gravidez. Vitiello (2002) alerta mesmo que 

quando existe demasiada prudência, pode levar a que os casais cessem a atividade 

sexual, programando-a para depois do nascimento do bebé, o que, por sua vez, pode 

levar a um distanciamento entre o casal e provocar insegurança emocional.  

Os investigadores (Alves et al, 2018) creem em ações promotoras de saúde 

baseadas na temática da sexualidade durante a gravidez, procurando-se uma melhoria 

no atendimento de profissionais de saúde aos casais, no sentido de lhes ser atribuído 

auxílio e conhecimento para que o casal possa vivenciar a gravidez em toda a sua 

plenitude, excluindo os mitos e os tabus “(…) para que ambos possam usufruir todos 

os tipos de prazeres e sensações nesse momento da vida do casal (...)” (p.7). 
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Tenciona-se, neste último ponto, dar conta das principais ideias síntese 

resultantes do estudo realizado. Deste modo, tendo presente os objetivos que 

delinearam esta investigação e a análise de dados, teceram-se as considerações finais. 

Relativamente à vivência da sexualidade durante a gravidez, os dados 

revelam-se bastante dispersos, permitindo, todavia, compreender que a vivência da 

sexualidade durante a gravidez assume uma multidimensionalidade de sentidos, quer 

para os homens, quer para as mulheres. Relativamente ao casal, é interessante o facto 

de apenas 20 casais terem, de forma, entre si, convergente manifestado que o desejo 

sexual não se alterou. 

 São mais mulheres do que homens a indicar que o desejo sexual diminuiu e 

são também mais mulheres a afirmar que o desejo sexual aumentou. Esta 

ambivalência dos dados dados parece ser corroborada, por um lado, pela ideia de que 

a vivência da gravidez varia de mulher para mulher bem como o desejo sexual, 

ocorrendo o mesmo com os homens (Gomes, 2009) e, por outro, com as modificações 

físicas e psicológicas da mulher durante a gravidez (Savall, Mendes & Cardoso, 2008).  , 

A este propósito, é, todavia, relevante o facto de a maioria dos casais afirmar que as 

alterações físicas e psicológicas não alteraram a sexualidade durante a gravidez, em 

linha com estudos referenciados (Carvalho, Tenório & Araújo, 2007; Silva e Figueiredo, 

2005; Gomes, 2009). 

Em relação às manifestações de carinho para com o cônjuge e às 

manifestações de carinho do seu cônjuge para consigo os dados mostram que na 

maioria dos casais essas manifestações aumentaram. Esta tendência dos dados, de 

acordo com bibliografia consultada, poderá ser justificada devido ao facto de a mulher 

estar emocionalmente mais frágil, o que leva a que o homem a apoie mais, 

fortalecendo, assim, o seu relacionamento (Savall, Mendes & Cardoso,2008).  

Compreender a vivência das mulheres, e dos seus companheiros 

relativamente ao processo de gravidez, foi outros dos focos da investigação. Da 

análise realizada parece ficar evidente que sentimentos como a autoestima, a 

capacidade de seduzir o cônjuge e atração sexual pelo cônjuge diminuíram durante a 

gravidez, principalmente na mulher. As mudanças corporais, tais como aumento de 
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peso, crescimento do abdómen e aumento dos seios, podem levar as mulheres se 

sintam pouco atrativas e, consequentemente, e com menor capacidade para seduzir o 

parceiro (Silva & Figueiredo, 2005). Na mesma linha de pensamento Pereira (2011) 

reconhece que com as transformações físicas que a gravidez acarreta, as mulheres 

podem sentir-se menos bonitas e menos atraentes o que, por sua vez, pode provocar 

perturbações em relação à sua autoestima, e ao relacionamento sexual com o seu 

cônjuge. 

No que toca aos mitos e crenças na gravidez, observou-se o maior número de 

respondentes. Com os dados obtidos, temos casais, homens e mulheres que referem 

mitos negativos, no entanto, também temos pessoas a referirem mitos positivos. 

Porém, são os valores e as crenças de cada individuo que vão determinar como este 

vivenciará a sexualidade durante a gravidez, o que demonstra ser divergente de 

acordo com as práticas culturais subjacentes a cada individuo (Gomes, 2009). A prática 

das relações sexuais só será proibida se na gravidez forem identificadas complicações 

ou se a gravida apresentar patologias gravíticas especificas (Junqueira, 2008). Para 

romper mitos, crenças e tabus referentes ao sexo durante a gravidez, é necessário que 

haja ações promotoras de saúde baseadas no tema da sexualidade durante a gravidez, 

a prestação de auxílio por parte dos profissionais de saúde que atendem os casais, de 

modo a fornecer-lhes conhecimento científico sobre a temática para que os casais 

possam viver de forma plena e feliz a sexualidade durante a gravidez (Alves et al, 

2018).  

Em suma, tendo em conta os dados apresentados, consideramos que este 

estudo pode contribuir para alargar o debate sobre a vivência da sexualidade durante 

a gravidez e as suas implicações na vida holística do casal durante esse processo. 

Concomitantemente, reconhecemos que poderá constituir um contributo para 

desmitificar mitos e crenças estabelecidos na nossa sociedade sobre a sexualidade 

durante a gravidez.  
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Anexo 1 – Consentimento Informado para a Investigação 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

Vivência da Sexualidade durante a Gravidez 

 

Eu, abaixo-assinado ______________________________________________________:  

Fui informado/a de que o Estudo de Investigação acima mencionado se destina a compreender 
as perceções da mulher grávida e do seu companheiro relativamente à vivência da sexualidade 
durante a gravidez.  
Sei que neste estudo está prevista a realização de recolha de informação através de um 
inquérito por questionário que visa captar informações sobre a vivência da sexualidade 
durante a gravidez. 
Foi-me garantido que todos os dados relativos à identificação dos participantes neste estudo 
são confidenciais e que será mantido o anonimato. 
Sei que posso recusar-me a participar ou interromper a qualquer momento a participação 
no estudo, sem nenhum tipo de penalização por este facto. 
Compreendi a informação que me foi dada, tive oportunidade de fazer perguntas e as minhas 
dúvidas foram esclarecidas. 
Aceito participar de livre vontade no estudo acima mencionado. 
Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o 
anonimato. 
 

Nome do Participante no estudo 

Data      Assinatura 

      ___/___/_____   _________________________________________  
 

 

Nome do Investigador Responsável  

Data      Assinatura 

      ___/___/_____   _________________________________________ 
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Anexo 2 – Explicação do Estudo 
 
 

EXPLICAÇÃO DO ESTUDO 

 

- Título: A Vivência da Sexualidade das Grávidas.  

- Objetivos: O objetivo deste estudo é a recolha de informação relativa à vivência da 

sexualidade das grávidas, bem como a dos seus companheiros.  

- Metodologia: Será entregue um questionário às grávidas e respetivos companheiros na 

consulta de vigilância materna, selecionados aleatoriamente. O questionário servirá para 

obter conhecimento atual sobre a vivência da sexualidade do casal durante o período de 

gravidez.  

- Resultados/Benefícios Esperados: Com o presente estudo pretende-se que o tema da 

sexualidade adquira relevância durante o período da gravidez, uma vez que esta é inerente 

ao ser humano. No entanto, se os resultados não forem satisfatórios, tenciona-se 

contribuir para o desenvolvimento de estratégias para melhorar o conhecimento das 

grávidas e seus companheiros, de modo que o casal viva a sexualidade de forma plena.  

- Riscos/ Desconforto: Não existem riscos nem desconforto na participação neste estudo.  

- Características Éticas: O questionário é anónimo e existirá confidencialidade dos dados. 

Os dados serão analisados e apenas os resultados serão publicitados na tese de 

dissertação “A Vivência da Sexualidade das Grávidas” do Mestrado em Educação para a 

Saúde 2017/2018 da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.  

 

 

Declaro que recebi, li e compreendi o documento da explicação do estudo 

 

Data  

__/__/____  

 

O Participante  
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Anexo 3 – Inquérito por Questionário Grávida 
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Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
                  Mestrado em Educação para a Saúde 

                                                                                                                                                   

       

 
Nota Introdutória  
O presente questionário visa conhecer perceções de mulheres grávidas, e de seus companheiros, sobre a vivência 
da sexualidade na gravidez. As respostas são anónimas, sendo que serão assegurados todos os cuidados éticos, 
nomeadamente, consentimento informado e confidencialidade dos dados. 
Desta forma, a sexualidade é "uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e intimidade, que se 
integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados, é ser-se sensual e ao mesmo tempo 
sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde 
física e mental" (OMS, 1992 in APF).  

l. Dados Sociodemográficos  

Idade: ________           Habilitações literárias: ______________________________________________________ 

Religião: _________________________   Profissão: _________________________________________________ 

Estado Civil: __________________________________ 

 
 

ll. Gravidez e vivência da sexualidade  
 

Semanas de Gestação:          0-12  □       12-24   □      24-32   □        32-Fim  □          
II. 1. É a sua primeira gravidez?      Sim   □         Não   □      Se respondeu Não, quantas gravidezes já teve? ___ 

II.1.1. Foi uma gravidez:  desejada e planeada □  desejada mas não planeada □  não desejada e não 

planeada □  Outra situação □    Qual: ___________________________________ 
 
 
II.2. Sexualidade durante a gravidez:  
 
 
 
 
Desejo Sexual:  
 
 
 
 
Manifestações de carinho para com o seu cônjuge:   
 
 
 
 
 
Manifestações de carinho do seu cônjuge para consigo: 
 
 

Selecione a opção mais adequada:  
DS – Diminuiu Significativamente   DMP- Diminuiu Muito Pouco   NSA- Não Se Alterou   AMP- Aumentou Muito Pouco 
AS- Aumentou Significativamente     

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ Se existiu alteração, por favor especifique em que período de 
gestação ocorreu: 

___________________________________________
_ 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 
Se existiu alteração, por favor especifique em que período de 
gestação ocorreu: 

___________________________________________
_ 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 

Questionário sobre a Vivência da Sexualidade na Gravidez 
ID □□□□   
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Frequência das relações sexuais: 

 

ll.2.

1. Se existiu alteração em relação a qualquer um 

dos itens, ou a todos, por favor especifique quais os motivos que levaram a essa alteração (barriga, 
aumento de peso, dores, sintomas de depressão, tristeza, baixa autoestima, etc):  
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________   
 

 
II.3. Relativamente às alterações físicas e psicológicas que ocorrem durante a gravidez, sentiu que: 
 
As alterações físicas que ocorrem durante a gravidez interferem na vivência da sexualidade do casal?          

              Sim □     Não □ 

 
 
As alterações psicológicas/emocionais que ocorrem durante a gravidez interferem na vivência da sexualidade do 

casal?   Sim  □      Não  □ 

 
 
II.3.1. Se respondeu sim em relação a um item, ou a ambos, sobre alterações físicas e psicológicas, por 
favor especifique algumas dessas alterações (barriga, aumento de peso, dores, sintomas de depressão, 
tristeza, baixa autoestima, etc):  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
lll. Sentimentos face à sexualidade durante a gravidez  
 
III.1. Relativamente a si: 

 
 
 
 
Autoestima:  
 
 
 
A atração sexual pelo seu parceiro: 

   
  
 

 
 
III.1.1.  Em relação ao seu companheiro, sente que: 
 
A sua autoestima: 

Se respondeu sim, por favor especifique em que período da gestação sentiu mais 

essas alterações: _____________________________________________________ 

 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 

Selecione a opção mais adequada:  
DS – Diminuiu Significativamente   DMP- Diminuiu Muito Pouco   NSA- Não Se Alterou   AMP- Aumentou Muito Pouco    
AS- Aumentou Significativamente     

Capacidade de seduzir o seu parceiro: 

DS □   DMP □    NSA □    AMP □    AS □   

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 

A capacidade de a seduzir: 

DS □   DMP □    NSA □    AMP □    AS □   
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A atração sexual por si: 
 
 

lV. Mitos e crenças sobre a sexualidade durante a gravidez 
  

lV.1. Em sua opinião existem mitos e crenças sobre a sexualidade durante a gravidez que influenciam a vida sexual 

do casal?   Sim   □        Não   □ 

 
Se respondeu sim, por favor assinale os mitos que associa à sexualidade no período da gravidez:  

As mulheres não pensam em sexo   □ 

As mulheres não se sentem atraentes   □  
As mulheres têm receio de sentir dor durante o ato sexual   □ 
Os homens têm receio de provocar dor à parceira durante o ato sexual   □ 
Durante as relações sexuais existe o receio de magoar/prejudicar o bebé   □ 
As mulheres quando sentem os movimentos dos bebés não se sentem confortáveis a ter relações sexuais   □      
Existe o receio de que o ato sexual possa provocar um aborto   □        
A prática sexual produz implicações negativas na formação do feto   □ 
A relação sexual é proibida porque se o bebé tiver contacto com o esperma pode adquirir doenças/morrer   □ 

A prática da atividade sexual beneficia a gravidez   □ 

O sexo vaginal auxilia no alargamento do órgão genital, facilitando o trabalho de parto □ 
A prática da atividade sexual beneficia o bem-estar físico e psicológico do casal   □  

 

Outra/s:________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Agradeço desde já a sua colaboração. As suas informações serão essenciais para que este estudo seja 

bem sucedido. 

Atenciosamente, 

Ana Martins  

 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 
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Anexo 4 – Inquérito por Questionário Companheiro 
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Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
                  Mestrado em Educação para a Saúde 

                                                                                                                                                   

       

 
Nota Introdutória  
O presente questionário visa conhecer perceções de mulheres grávidas, e de seus companheiros, sobre a vivência 
da sexualidade na gravidez. As respostas são anónimas, sendo que serão assegurados todos os cuidados éticos, 
nomeadamente, consentimento informado e confidencialidade dos dados. 
Desta forma, a sexualidade é "uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e intimidade, que se 
integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados, é ser-se sensual e ao mesmo tempo 
sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde 
física e mental" (OMS, 1992 in APF).  

l. Dados Sociodemográficos  

Idade: ________           Habilitações literárias: ______________________________________________________ 

Religião: _________________________   Profissão: _________________________________________________ 

Estado Civil: __________________________________ 

 
 

ll. Gravidez e vivência da sexualidade  
 

Semanas de Gestação:          0-12  □       12-24   □      24-32   □        32-Fim  □          
II. 1. É a primeira vez que vai ser pai?      Sim   □   Não   □      Se respondeu Não, quantos filhos tem? ___ 

II.1.1. Foi uma gravidez:  desejada e planeada □  desejada mas não planeada □  não desejada e não 

planeada □  Outra situação □    Qual: ___________________________________ 
 
 
II.2. Sexualidade durante a gravidez:  
 
 
 
 
Desejo Sexual:  
 
 
 
 
Manifestações de carinho para com o seu cônjuge:   
 
 
 
 
 
Manifestações de carinho do seu cônjuge para consigo: 
 
 
 
 

Selecione a opção mais adequada:  
DS – Diminuiu Significativamente   DMP- Diminuiu Muito Pouco   NSA- Não Se Alterou   AMP- Aumentou Muito Pouco 
AS- Aumentou Significativamente     

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ Se existiu alteração, por favor especifique em que período de 
gestação ocorreu: 

___________________________________________
_ 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 
Se existiu alteração, por favor especifique em que período de 
gestação ocorreu: 

___________________________________________
_ 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 

Questionário sobre a Vivência da Sexualidade na Gravidez 
Companheiro 

 

ID □□□□   
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Frequência das relações sexuais: 

 

ll.2.

1. Se existiu alteração em relação a qualquer um 

dos itens, ou a todos, por favor especifique quais os motivos que levaram a essa alteração (barriga, 
aumento de peso, dores, sintomas de depressão, tristeza, baixa autoestima, etc):  
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________   
 

 
II.3. Relativamente às alterações físicas e psicológicas que ocorrem durante a gravidez, sentiu que: 
 
As alterações físicas que ocorrem durante a gravidez interferem na vivência da sexualidade do casal?          

              Sim □     Não □ 

 
 
As alterações psicológicas/emocionais que ocorrem durante a gravidez interferem na vivência da sexualidade do 

casal?   Sim  □      Não  □ 

 
 
II.3.1. Se respondeu sim em relação a um item, ou a ambos, sobre alterações físicas e psicológicas, por 
favor especifique algumas dessas alterações (barriga, aumento de peso, dores, sintomas de depressão, 
tristeza, baixa autoestima, etc):  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
lll. Sentimentos face à sexualidade durante a gravidez  
 
III.1. Relativamente a si: 

 
 
 
 
Autoestima:  
 
 
 
A atração sexual pela sua parceira: 

   
  
 

 
 
III.1.1.  Em relação à sua companheira, sente que: 
 
A sua autoestima: 

 
 

Se respondeu sim, por favor especifique em que período da gestação sentiu mais 

essas alterações: _____________________________________________________ 

 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 

Selecione a opção mais adequada:  
DS – Diminuiu Significativamente   DMP- Diminuiu Muito Pouco   NSA- Não Se Alterou   AMP- Aumentou Muito Pouco    
AS- Aumentou Significativamente     

Capacidade de seduzir a sua parceira: 

DS □   DMP □    NSA □    AMP □    AS □   

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 

A capacidade de o seduzir: 

DS □   DMP □    NSA □    AMP □    AS □   
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A atração sexual por si: 

 
 

lV. Mitos e crenças sobre a sexualidade durante a gravidez 
  

lV.1. Em sua opinião existem mitos e crenças sobre a sexualidade durante a gravidez que influenciam a vida sexual 

do casal?   Sim   □        Não   □ 

 
Se respondeu sim, por favor assinale os mitos que associa à sexualidade no período da gravidez:  

As mulheres não pensam em sexo   □ 

As mulheres não se sentem atraentes   □  
As mulheres têm receio de sentir dor durante o ato sexual   □ 
Os homens têm receio de provocar dor à parceira durante o ato sexual   □ 
Durante as relações sexuais existe o receio de magoar/prejudicar o bebé   □ 
As mulheres quando sentem os movimentos dos bebés não se sentem confortáveis de ter relações sexuais   □      
Existe o receio de que o ato sexual possa provocar um aborto   □        
A prática sexual produz implicações negativas na formação do feto   □ 
A relação sexual é proibida porque se o bebé tiver contacto com o esperma pode adquirir doenças/morrer   □ 

A prática da atividade sexual beneficia a gravidez   □ 

O sexo vaginal auxilia no alargamento do órgão genital, facilitando o trabalho de parto □ 
A prática da atividade sexual beneficia o bem-estar físico e psicológico do casal   □  

 

Outra/s:________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Agradeço desde já a sua colaboração. As suas informações serão essenciais para que este estudo seja 

bem sucedido. 

Atenciosamente, 

Ana Martins  

 

 
 
 
 
 

DS □  DMP □ NSA □ AMP □ AS □ 
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Anexo 5 – Gráfico de casais que afirmam que não houve alteração 
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Anexo 6 – Tabela dos casais que afirmam que houve alteração mas não escreveram os 
motivos e aqueles que afirmam que não houve alteração 
 
 
 
 

 
  
 

 Casais 

1. Existiu alterações, mas não 
responderam os motivos: 

C7H, C11M, C12M, C13M, C14, C16H, C18H, 
C19M, C20, C22M, C26M, C37, C41, C43H, C44, 
C46, C48M, C49M, C50H, C51, C54M.  

2. Não houve alteração: C1, C3, C5, C10, C12H, C28M, C30, C34H, C35H, 
C38H, C47M, C48H, C52M, C54H.  
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Anexo 7 – Casais/Elementos que não acreditam em mitos e crenças durante a gravidez 
 
 

 
 
 

Casais/Elementos que não acreditam em mitos e 
crenças na sexualidade durante a gravidez.  

C2M, C4, C5, C7, C9, C11 C13H, C14M, C15M, 
C18H, C21M, C23, C24, C26M, C27, C28H, 
C29M, C30, C31H, C34H, C35, C36, C37H, C38, 
C39M, C41M, C43M, C44, C45H, C47, C48, 
C49H, C50, C53H.   
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Anexo 8 – Tabela de Análise do Desejo Sexual 
 
 

 
 
 
 
  

DESEJO SEXUAL 
 

 Diminuiu 
Significativamente 

Diminuiu 
muito pouco 

Aumentou 
muito pouco 

Aumentou 
significativamente  

Casal     
2 A    
7  A   
9 X   X 

11  X   
12 X    
14  X  X 

15 X    
16 X    
17 X    
18  A   
21 X    
22 X X   
23 X    
25 X    
27  A   
29 X X   
31 X X   
32  X   
33 A    
36 X    
37 X    
38  X   
39 X X   
41   X  
42 A    
43 X    
44     A 

45 X X   
46 A    
49  A   
50  X   
51   X X 

52  X   
54   X  
55  X  X 
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Anexo 9 – Tabela de Análise de Manifestações de Carinho para com o Cônjuge 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTAÇÕES DE CARINHO PARA COM O CÔNJUGE 
 

 Diminuiu 
Significativamente 

Diminuiu 
muito pouco 

Aumentou 
muito pouco 

Aumentou 
significativamente 

Casal     

2  X   

6   X  

9    X 

11  X   

13   A  

14   X X 

15  X   

16    X 

18    A 

19 X   X 

24   X  

25  X   

26  X   

27 A    

28   X  

29  X   

33  A   

35   X  

36  X  X 

37    A 

38  X   

40    X 

41    X 

42  X  X 

43   X X 

45    X 

46 X    

47   X  

48 X    

50  X   

51   X X 

54   X  

55   X X 
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Anexo 10 – Manifestações de Carinho do Cônjuge para consigo 
 
 

 
 
 
 
 
 

MANIFESTAÇÕES DE CARINHO DO CÔNJUGE PARA CONSIGO 
 

Casal Diminuiu 
Significativamente 

Diminuiu 
muito pouco 

Aumentou muito 
pouco 

Aumentou 
significativamente 

2  X   

4 A    

9 X    

13   A  

14   X X 

16    X 

17 X    

18    A 

19 X    

22   X  

24   X  

26   X  

27 X    

28   X  

29    X 

33  A   

36    X 

37    A 

40    X 

42  A   

43    X 

44   A  

45    X 

46 X    

48 X    

50 X    

51   X X 

52  X   

54    X 

55    X 
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Anexo 11 – Tabela de Análise da Frequência das Relações Sexuais 
 
 

FREQUÊNCIA DAS RELAÇÕES SEXUAIS 
 

 
Casal  

Diminuiu 
Significativamente 

Diminuiu muito pouco Aumentou 
muito 
pouco 

Aumentou 
significativamente 

2  A   

4 H M   

6 A    

7  A   

9 A    

11  M   

12  H   

13  M   

14  H  M 

15 H M   

16 M H   

17  H   

18 M H   

19 H M   

21 M H   

22 H    

23 H    

25 H    

26 M    

27 A    

28 M    

29 M H   

31 A    

32 M H   

33 A    

34  M   

36 M    

37 M    

38  M   

39 M H   

42 M H   

43  M   

44    A 

45 H M   

46 M    

49 H M   

50 A    

51 M    

52 H    

53  A   

54   M  

55 H   M 
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Anexo 12 – Tabela de Análise de Alterações Físicas: 
 
 
 

ALTERAÇÕES FÍSICAS  
 

Casal SIM NÃO 

2 X X 

8 X X 

12 X X 

13 X X 

15 X X 

16 X X 

17 X X 

18 X X 

20 X X 

22 A  

23 A  

25 X X 

26 X X 

28 A  

30 A  

32 X X 

33 X X 

35 X X 

36 X X 

37 X X 

38 X X 

39 A  

43 X X 

45 X X 

46 X X 

49 X X 

50 X X 

52 X X 

53 X X 

55 X X 
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Anexo 13 – Tabela de Análise de Alterações Psicológicas 
 
 
 

ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS 
 

Casal SIM NÃO 

6 X X 

15 X X 

17 A  

19 X X 

22 X X 

23 X X 

24 X X 

25 A  

29 X X 

31 X X 

32 A  

36 X X 

37 X X 

40 X X 

41 A  

43 X X 

46 X X 

47 X X 

48 X X 

50 X X 

52 X X 

54 A  
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Anexo 14 – Tabela de Análise dos Motivos 
 
 

 

 

 

MOTIVOS 

Barriga 

 
Enjoos 

 
Dores 

 
Sintomas de 
depressão 

 

Indicação 
médica  

 

Medo 
de 
magoar 
o bebé  

 

Desconforto 

 
Sono / 

Cansaço 

 

Falta de 
apetite 
sexual 

 

Aumento de 
peso 

 

C2 X  X   X     

C4   A        

C6     A X     

C7 X          

C8 X          

C9   A        

C11 X         X 

C13  X         

C15 X X X    X    

C16 X          

C17 X  X X  X     

C18     X      

C19 X  X        

C21 A    X      

C22   X        

C23 A  X       X 

C24 X  X       X 

C25 X        A  

C26      X     

C27   A        

C28      X X    

C29 A   X      A 

C31 A   X   X X   

C32 X    X   A  X 

C33   X X A      

C34 X  X        

C35 X          

C36         A  

C38 X          

C39     A      

C40 X     X     

C42 A  X    X   X 

C43 X        X X 

C45 X          

C47      X     

C49 X  X    X    

C50    X      X 

C52 X  X        

C53 X  A        

C55 X  X     X   
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Anexo 15 – Tabela de Análise dos Sentimentos face à Sexualidade durante a gravidez: 

Autoestima; Capacidade de Seduzir o/a parceiro/a e Atração sexual pelo/a parceiro/a.  

 
Sentimentos 

face à 
sexualidade 
durante a 
gravidez 

Diminuiu 
Significativamente 

Diminuiu muito 
pouco 

Aumentou 
muito pouco 

Aumentou 
significativamente 

 
Autoestima 

    

     

Casal     

6  X X  

9    X 

15  X   

16  X   

17  A   

19  X   

22  X   

23  X   

24  X   

25  X   

27  A   

29 X X   

32  X   

33  X   

34  X   

37  X  X 

38  X   

39  X   

42 X   X 

45  X   

46 X    

49  X   

50  X   

51   A  

53 X    

55   X  

Capacidade de 
seduzir o/a 

seu/sua 
Parceiro/a 

    

2  A   

13   X  

15  X   

16  X   

17 X    

18 X    

19  X   

21 X    

23  X   

24  X   
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25  A   

27 X X   

29 X X   

32  A   

33  X   

34  X   

38  X   

39 X    

40  X  X 

42 A    

45  X   

46 X X   

47  X   

49  X   

50 X    

51   X  

55    X 

A atração sexual 
pelo /a seu/sua 

parceiro/a 

    

2  A   

9    X 

13   X  

14    X 

17  A   

19  X   

22  X   

23  X   

25 X    

26  X   

33 X    

35  X   

36 X    

39  A   

42  A   

44    A 

45  X   

46 X X   

47   X  

51   X  

53   X  

55    X 
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Anexo 16 – Tabela de Análise dos Sentimentos face à Sexualidade durante a gravidez 
Autoestima do/a parceiro/a, Capacidade do/a parceiro/a a/o seduzir e Atração sexual 

por si.  

 

Sentimentos face à 
sexualidade 

durante a gravidez 

Diminuiu 
Significativamente 

Diminuiu muito 
pouco 

Aumentou 
muito pouco 

Aumentou 
significativamente 

 
Autoestima do/a 

seu/sua parceiro/a 

    

     

C4  X   

C10    X 

C13   X  

C14   X  

C15  X   

C17  A   

C19 X    

C24  X   

C28 X    

C29 X    

C32  X   

C33  X   

C35  X   

C37    X 

C39  A   

C46   X  

C47  X   

C50  X   

C51   X  

C52   X  

C53  X   

C55    X 

A capacidade do/a 
seu/sua Parceiro/a 

de o/a seduzir 

    

2  X   

9 X    

13   X  

14  X   

17 A    

19 X    

21    X 

24    X 

25  X   

32  X   

35  X   

39  A   

42 A    

45  X   

46 X    
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47  X   

49  X   

50  X   

51   X  

53 X X   

54   X  

55    X 

A atração sexual 
por si 

    

2  X   

3   X   X  

17  A   

19  X   

28  X   

29  X   

32  X   

37  X   

38  X   

39  X   

42 X    

44   X X 

45  X   

47  X   

50  X   

51   X  

52 X    

53  X   

54   X  

55    X 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 – Tabela de Análise dos Mitos e Crenças da Sexualidade durante a Gravidez 
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Mitos e 
crenças 
sobre a 

sexualidade 
durante a 
gravidez 

As 
mulheres 

não 
pensam 
em sexo. 

As 
mulheres 

não se 
sentem 

atraídas. 

As 
mulheres 

têm 
receio de 

sentir 
dor 

durante 
o ato 

sexual. 

Os 
homens 

têm 
receio 

de 
provocar 

dor à 
parceira 
durante 

o ato 
sexual. 

Durante as 
relações sexuais 

existe o receio de 
magoar/prejudicar 

o bebé. 

As mulheres 
quando 

sentem os 
movimentos 
do bebé não 

se sentem 
confortáveis 

para ter 
relações 
sexuais. 

Existe o 
receio 

de que o 
ato 

sexual 
possa 

provocar 
um 

aborto. 

A prática 
sexual 
produz 

implicações 
negativas 

na 
formação 
do feto. 

A relação sexual 
é proibida 

porque se o 
bebé tiver 

contacto com o 
esperma pode 

adquirir 
doenças/morrer. 

A prática 
da 

atividade 
sexual 

beneficia 
a 

gravidez. 

O sexo 
vaginal 

auxilia no 
alargamento 

do órgão 
genital, 

facilitando o 
trabalho de 

parto. 

A prática 
sexual 

beneficia o 
bem estar 

físico e 
psicológico 

do casal. 

Casais             

2    X X        

3 A A      A     

6   X X      A  A 

8    X X  X X    X 

10  X  X A  A      

12     A   X     

13  X X    X   X X X 

14  X  X         

15  X  X X        

16     X  X   X A A 

17  X  A X  A    X X 

18     X X X      

19  X X  X  X   A X X 

20 X  X X X X       

21 X X   X  X  X    

22     A  X X X    

25   A A A X     X X 

26 X X X X X X       

28   X X X     X X X 

29  X    X    X X X 

31 X X X X X  X      

32  X  A A X    X  X 

33 X A X A A X X X A X  X 

34 X  X X X      X  

36 X X X          

37 X  X X  X       

39   X X X  X    X  

40   X X A  A   A A A 
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41      X       

42 A A A A A X    A X A 

43   X X X        

45    X X  X      

46 X X X X A X X   X  X 

49 X A X  X       X 

51   A X  X      X 

52   X X A  X     X 

53    X       X  

54 X  A   A X X X  X X 

55 X A A A A X X X X X X X 


