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Resumo: A gravidez, o parto vaginal e a falta de percepção corporal da 

musculatura perineal são alguns dos fatores que podem causar disfunções 

sexuais entre as mulheres. No puerpério, os principais fatores associados ao 

decréscimo da função sexual são a amamentação, o trauma perineal 

provocado pelo parto vaginal, a laceração vaginal e a episiotomia. Objetiva-se 

avaliar a disfunção sexual no período pós-parto em mulheres que tiveram parto 

vaginal e cesárea. Tratar-se-á de um estudo com delineamento transversal e 

abordagem quantitativa. A pesquisa será realizada com uma amostra de 351 

mulheres, sendo 112 para o parto vaginal e 239 de parto cesáreo nas 67 

equipes de saúde da família da cidade de Juazeiro do Norte. Como critérios de 

inclusão, considerar-se-á todas as mulheres no período pós-parto remoto com, 

no mínimo, 70 dias e, no máximo, 90 dias de pós-parto, independente da via 

utilizada e da idade, e que residam na cidade de Juazeiro do Norte. Serão 

considerados como critérios de exclusão: presença de intercorrências clínicas 

e/ou obstétricas que contra-indiquem atividade sexual. Como instrumento de 

coleta de dados serão empregados três questionários: questionário 

socioeconômico, Female Sexual Function Index e a Nova Escala de Satisfação 

Sexual. A coleta de dados ocorrerá durante a semana, onde haverá contato 

com a enfermeira responsável pela unidade de saúde. A captação das 

puérperas será por meio de consultas de puericultura e de visita domiciliar. Os 

dados serão organizados e armazenados em banco de dados utilizando-se o 

Microsoft Excel versão 7.0 e Microsoft Office Word versão 2010. O 

agrupamento e informatização dos dados serão feitos utilizando-se o programa 

estatístico RStudio (Versão 386 3.2.4). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Cariri sob o número do 

parecer nº 82506017.0.0000.5055 Por meio deste estudo espera-se a 

avaliação da disfunção sexual em puérperas que tiveram parto vaginal e 

cesárea, estimar a prevalência de mulheres com disfunção sexual no período 
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pós-parto, a identificação das fases da resposta sexual feminina afetadas pela 

disfunção sexual e a correlação da satisfação sexual com a disfunção sexual 

em puérperas. Visto isso, busca-se possibilitar uma maior compreensão da 

complexidade de tratar de assuntos referentes a sexualidade no período pós-

parto, contribuindo ainda mais na produção de novos saberes para tornar a 

assistência à mulher integral. 
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