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Resumo 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade humana forma parte 

integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do 

ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. (MUSEU DO 

SEXO, 2003). A saúde é um direito fundamental do ser humano, sendo assim a 

saúde sexual deve ser considerada um direito humano básico. OBJETIVO: avaliar o 

padrão de desempenho sexual e a qualidade de vida em mulheres entre 18 e 25 

anos. METODOLOGIA: Foram avaliadas, através de avaliação inicial e de 

questionários (QS-F e SF-36), 442 mulheres com idade entre 18 e 25 anos que se 

enquadrem nos critérios estabelecidos, que foram ter entre 18 e 25 anos, sexo 

feminino, não possuir má formações ou doenças ginecológicas, não utilizar 

medicamentos que interfiram no desempenho sexual, não possuir doenças auto-

imunes e/ou diabetes mellitus I e II . RESULTADOS: A amostra apresentou idade 

média de 21,36 anos, sendo 89,36% sexualmente ativa e 23,08% declaram-se 

insatisfeitas sexualmente. Quanto ao padrão de desempenho sexual obteve-se a 

pontuação média de 76, 79 no QS-F, considerado de regular a bom, sendo 

adequado para faixa etária. Os fatores dor, saúde mental e vitalidade apresentam 

maior influência, seguidos pelos fatores aspectos físicos e aspectos sociais que 

apresentam uma influência em grau menor. Os fatores estado geral de saúde, 

aspectos emocionais e capacidade funcional não exercem influencia sobre a função 

sexual feminina. CONCLUSÃO: Com o presente estudo foi possível notar que 

alguns fatores da qualidade de vida interferem mais do que outros no padrão de 

desempenho sexual das mulheres. Uma parcela significativa das mulheres 

analisadas declara-se insatisfeita sexualmente. A função sexual feminina deve ser 

mais bem estudada, pois é um fator de grande importância para uma boa qualidade 

de vida.   
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Introdução 

Historicamente, o sexo só devia ser praticado para procriação, e ainda hoje se 

carrega este costume. Em 1559, Renaldus Colombo, descobre e descreve o clitóris 

feminino, como “a fonte do prazer feminino” no entanto seus relatos científicos não 

mudam conceitos antigos sobre a inferioridade física da mulher. Assim como alguns 

médicos, caracterizava-se a genital da mulher igual ao do homem, como se o clítoris 

fosse um pequeno pênis (DEL PRIORE, 2011).  

A colonização do Brasil pelos portugueses e a catequização dos índios, 

transformou costumes indígenas. Andar nu, por exemplo, deixou de ser algo natural 

e tornou-se falta de pudor. 

Diante deste passado, hoje nos resta estudar e desvendar quais são ainda as 

marcas deixadas desta história no ser mulher. A inferioridade ao homem, o ser de 

pecado, o ser assexuada, e hoje quem sabe culturalmente escrava da beleza 

incondicional nos leva a refletir sobre a sexualidade da mulher. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a sexualidade humana 

forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um 

aspecto do ser que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. (MUSEU 

DO SEXO, 2003).  

A saúde é um direito fundamental do ser humano, sendo assim a saúde 

sexual deve ser considerada um direito humano básico. Estudos realizados no Brasil 

relatam que a prevalência de algum tipo de disfunção sexual é de 36% e sugerem 

que diversas medidas preventivas podem impedir a ocorrência de disfunções 

sexuais.  (FERREIRA, SOUZA & AMORIM, 2007) 

Segundo ABDO (2006) as disfunções sexuais são desconhecidas dos 

médicos e desta forma não são tratadas de maneira adequada.  As mulheres podem 

apresentar comprometimento do desejo e/ou excitação e/ou orgasmo, devido a uma 

alteração orgânica, psicossocial e/ou relacionada a sua condição sociodemográfica 

(idade, renda familiar e educação)  (FERREIRA, SOUZA, & AMORIM, 2007).  

Esses transtornos acarretam desconforto durante e/ou após a relação sexual 

e impedem o indivíduo de ter uma vida sexual plena afetando sua qualidade de vida.  

A qualidade de vida de um indivíduo pode ser afetada devido a ocorrência de 

disfunções sexuais, pois este se sente frustrado por não conseguir ter uma plena 

satisfação de seus desejos.  



O censo realizado pelo IBGE revelou que 51% da população brasileira é do 

sexo feminino. Mesmo com uma fatia maior da população, a mulher não tem sido 

objeto de estudos na área sexual, pois ainda existe um preconceito com relação a 

esse assunto.  

O estudo da disfunção sexual em jovens do sexo feminino ainda é muito 

restrito, pois se acredita que por estar em uma fase da vida onde os hormônios 

estão elevados não deve haver uma grande ocorrência de disfunções sexuais. Mas 

muitas vezes, questões psicológicas como a infelicidade com o corpo, educação 

repressora, questões religiosas e também a falta de conhecimento sobre a sua 

própria sexualidade acarretam problemas na atividade sexual.   

Objetivo 

Avaliar o padrão de desempenho sexual e a qualidade de vida em jovens do 

sexo feminino com idade entre 18 e 25 anos. 

Metodologia e procedimentos 

Depois da leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido cada 

participante assinalou a opção “Eu concordo”, onde concordava participar da 

pesquisa.  Após isso, respondeu a uma avaliação inicial que consiste em perguntas 

sobre idade, peso (kg), altura(m), renda familiar média, nível de escolaridade, 

antecedentes ginecológicos, métodos contraceptivos utilizados, numero de parceiros 

sexuais, orientação sexual, utilização de medicamentos, religião, praticas sexuais e 

presença de doenças auto-imunes e diabetes mellitus.  

Após a avaliação inicial, as voluntárias passaram a responder as perguntas 

do questionário QS-F, que avalia o padrão de desempenho sexual com a pontuação 

de 0 a 100. 

Como forma de avaliação da qualidade de vida, utilizou-se o questionário SF-

36. O SF-36 compreende 36 itens, organizados em 8 domínios. A pontuação varia 

de 0 a 100, sendo que zero corresponde ao pior estado geral de saúde e cem 

corresponde ao melhor estado de saúde (CICONELLI et al, 1999).  

Análise estatística 

Para tratamento matemático e análise estatística dos dados, utilizaram-se os 

programas: SPSS versão 15. Utilizou-se estatística descritiva, moda e frequência, 

para as variáveis nominais; e para as variáveis ordinais, média e desvio padrão.  



A análise do QS-F foi realizada através do calculo da média individual e 

posteriormente da amostra, para determinar o padrão de desempenho sexual médio 

da população estudada. A correlação entre o padrão de desempenho sexual e a sua 

relação com a qualidade de vida foi feita através do cálculo dos 8 domínios 

presentes no questionário SF-36. Antes de realizar-se a estatística inferencial, 

utilizou-se o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Foram consideradas 

diferenças significativas aquelas cujo valor de p menor ou igual a 0,05.   

Resultados 

Após a exclusão de 18 questionários, de acordo com os critérios de exclusão, 

procedeu-se a análise de 442 questionários.  Os resultados obtidos na avaliação 

inicial e que caracterizam a amostra estão descritos na tabela 1  

Tabela 1 – Perfil Físico, Ginecológico e Socioeconômico. 

Variáveis  Frequência  Média (DP) 

Idade - 21,36± 1,89 

Peso - 61, 42±12,07 

Altura - 1,63±0,06 

Índice de Massa Corpórea - 23,12 (normal) 

Atividade Remunerada 224 (50,67%) não exercem - 

Renda Familiar 
145 (32,8%) tem renda entre 2 

a 5 salários mínimos - 

Nível de escolaridade 
347 (78,5%) tem o ensino 

superior incompleto - 

Religião 
163 (36,87%) declaram-se 

católicos - 

Idade média da menarca - 12,1±1,48 

Idade média da primeira relação sexual - 16,8±1,48 

Métodos contraceptivos mais utilizados 

73,98% utilizam 
anticoncepcional oral e 58,37% 

utilizam preservativo 
masculino 

- 

Orientação sexual  
90,95% heterossexuais, 7,01% 

bissexuais e 2,04% 
homossexuais. 

- 

Práticas Sexuais 
98,86% sexo vaginal e 90,72% 

sexo oral  
 Vida Sexual 89,36% são sexualmente ativas - 

Satisfação sexual  
76,92% consideram-se 
sexualmente satisfeitas 

- 

Parceiro fixo  
66,96% declararam ter 

parceiro fixo 
- 

Média de parceiros sexuais durante a vida - 4±6,41 



Quanto ao questionário QS-F foram calculados individuamente os resultados 

e será considerada a média aritmética destes resultados como o padrão de 

desempenho sexual das mulheres entrevistadas. Realizando o cálculo da média 

aritmética dos resultados do QS-F obtemos 76,79 pontos (σ±14,81). Portanto, o 

padrão de desempenho sexual é considerado de regular a bom.  

Para realizar o calculo da correlação entre os questionários levou-se em 

consideração cada um dos domínios separadamente. Inicialmente foi aplicado o 

teste de Kolmogorov-Smirnov para determinar a normalidade na distribuição dos 

dados. Em todos os domínios a distribuição foi considerada não normal (P<0,05), 

devido a isto o teste de correlação utilizado para todas as correlações foi Spearman.  

Entre os domínios “Dor”, “Vitalidade” e “Saúde Mental” observou-se uma 

moderada significância (tabela 2), mostrando que estes domínios influenciam o 

padrão de desempenho sexual das mulheres. 

Tabela 2 – Correlações entre QS-F e domínio “Dor” “Vitalidade” e “Saúde Mental” 

 

      Dor Vitalidade 
Saúde 
mental 

Rho de Spearman QS_F Coeficiente de 
correlação ,150(**) ,199(**) ,157(**) 

    Sig. (bilateral) ,002 ,000 ,001 

    N 442 442 442 

  

. A correlação entre o padrão de desempenho sexual e os domínios 

“Limitação por aspecto físico” e “Aspectos Sociais” teve fraca significância (tabela 3), 

o que determina que o aspecto físico da mulher interfere de maneira fraca no seu 

padrão de desempenho sexual.  

Tabela 3 – Correlações entre QS-F e domínios “Limitação por aspecto físico” 

“Aspectos Sociais” 

 

      
Limitação por 
aspecto físico 

Aspectos Sociais 

Rho de Spearman QS_F Coeficiente de 
correlação ,098(*) ,099(*) 

    Sig. (bilateral) ,039 ,038 

    N 442 442 

 



Para os domínios “estado geral da saúde”, “limitações por aspectos 

emocionais” e “Capacidade Funcional” (tabela 4), o coeficiente de correlação de 

Spearman foi calculado e mostrou que não há relação significante entre o estado 

geral da saúde e o padrão de desempenho sexual . Isso determina que estes 

aspectos não afetam o padrão de desempenho sexual das mulheres entrevistadas. 

Tabela 4 – Correlação entre QS-F e domínios “Estado Geral de Saúde”, 

“Limitações por aspectos emocionais” e “Capacidade Funcional”. 

 

      

Estado 
Geral de 

saúde 

Limitações por 
aspectos 

emocionais 

Capacidade 
Funcional 

Rho de Spearman QS_F Coeficiente de 
correlação 

,050 ,083 ,083 

    Sig. (bilateral) ,296 ,082 ,080 

    N 442 442 442 

 

Discussão 

O objetivo deste estudo foi avaliar o padrão de desempenho sexual e a 

qualidade de vida de mulheres com idade entre 18 e 25 anos. Foi possível detectar 

que as mulheres estudadas tem um padrão de desempenho sexual entre regular a 

bom. Entretanto, uma parcela significativa (23,08%) declara-se insatisfeita 

sexualmente durante a avaliação inicial. A qualidade de vida foi correlacionada com 

o padrão de desempenho sexual, mostrando que os domínios “Dor”, “Vitalidade” e 

“Saúde Mental” são fatores de moderada importância na função sexual feminina. Já 

os domínios “Limitações por aspectos físicos” e “Aspectos sociais” são fatores de 

importância fraca na função sexual feminina. Os domínios “Estado geral de saúde”, 

“Limitações por aspectos emocionais” e “Capacidade funcional” não apresentam 

influência no padrão de desempenho sexual de mulheres jovens.  

Fonseca e Beresin (2008) realizaram uma avaliação da função sexual em 

estudantes de Enfermagem do sexo feminino com idade média de 23,4 anos. As 

autoras apontam que cerca de 40,8% das entrevistadas apresentaram desempenho 

sexual de regular a bom. O estudo aponta que a função sexual das estudantes foi 

considerado adequado, porem foi detectado um grupo de estudantes com padrão de 

desempenho sexual desfavorável. Os resultados determinam que apesar da maioria 

apresentar uma função sexual adequada existe uma parcela significativa não 



apresenta função sexual adequada, suportando os resultados da presente pesquisa 

onde cerca de 23% das mulheres se consideram insatisfeitas sexualmente.  

Ribeiro et al (2013) tinham como objetivo em seu estudo determinar a 

prevalência de disfunções sexuais em um grupo de mulheres em idade reprodutiva 

em Portugal. A prevalência apontada foi de 77,2% sendo a perturbação do orgasmo 

a mais frequente. As disfunções sexuais são consideradas um problema por apenas 

metade das mulheres entrevistadas. Esses resultados corroboram a hipótese 

levantada durante o projeto desta pesquisa de que as disfunções sexuais em idade 

reprodutiva são frequentes e muitas vezes não são consideradas importantes pelas 

mulheres, já que o sexo é visto como algo prazeroso somente para o homem.  

No estudo realizado por Ferreira et al (2012) foram avaliadas  51 gestantes 

associando a função sexual e a sua qualidade de vida. Cerca de 60% apresentaram 

uma função sexual entre regular e excelente. O estudo mostrou uma associação 

entre uma função sexual “nulo a ruim” com uma qualidade de vida ruim. Concluiu-se 

que uma boa função sexual está associada a uma boa qualidade de vida e à 

satisfação sexual. Apesar de o estudo citado avaliar mulheres em uma condição 

fisiológica diferente do presente estudo, os resultados são semelhantes ao 

determinar que uma boa qualidade de vida esta ligada a uma boa função sexual.  

Nik-Azin et al (2013) também avaliaram relação entre a qualidade de vida, a 

função sexual e a saúde mental em mulheres grávidas. Foram avaliadas 150 

grávidas entre a 20ª e a 37ª semana de gestação com idade média de 28,4 anos, 

atendidas no Hospital Shahid Mostafa Khomeni, em Teerã, Irã. O estudo mostrou 

que a depressão e um ambiente saudável tem a mesma importância na influencia da 

satisfação sexual da mulher grávida e quase metade das mulheres relataram ter 

insatisfação e satisfação sexual ao mesmo tempo e uma parcela significativa 

(39,3%) declaram-se muito insatisfeitas sexualmente. O presente estudo também 

demonstra que uma parcela significativa da população estudada refere ser 

insatisfeita sexualmente.  

Hayes e Dennerstein (2005) investigaram as mudanças da função sexual da 

mulher e as disfunções sexuais femininas de acordo com a idade através de uma 

revisão literária. Chegaram à conclusão que escalas validadas não são usadas com 

frequência, existe uma baixa taxa de respostas e as faixas etárias são limitadas e 

restritivas. As evidencias mostraram que o declínio da função sexual começa no final 



dos 20 anos. As disfunções sexuais pouco mudam durante a vida sexual da mulher, 

porém a função sexual decai conforme a idade. Tais resultados corroboram o 

resultado da presente pesquisa quando determina que o padrão sexual de regular a 

bom é adequado para esta faixa etária. 

Sabe-se que uma boa função sexual é importante para uma boa qualidade de 

vida, entretanto esta relação não é frequentemente estudada, principalmente em 

mulheres jovens. A comunidade científica tende a estudar este fato somente em 

mulheres com alguma condição patológica ou fisiológica ou então em idade mais 

avançada, portanto existe certa dificuldade em encontrar outros estudos para 

realizar uma análise comparativa. 

Conclusões 

Com o presente estudo foi possível notar que alguns fatores da qualidade de 

vida interferem mais do que outros no padrão de desempenho sexual das mulheres. 

Os fatores dor, saúde mental e vitalidade apresentam maior influência, seguidos 

pelos fatores aspectos físicos e aspectos sociais que apresentam uma influência em 

grau menor. Os fatores estado geral de saúde, aspectos emocionais e capacidade 

funcional não exercem influencia sobre a função sexual feminina. A qualidade de 

vida e a função sexual do indivíduo estão intimamente relacionadas. Uma parcela 

significativa das mulheres analisadas declara-se insatisfeita sexualmente. Isto 

sugere uma necessidade de investigações mais profundas sobre o tema, prova 

disto, foi a dificuldade em encontrar referências bibliográficas relacionadas. A partir 

de todo conhecimento adquirido ao decorrer desta investigação, conclui-se que a 

função sexual feminina deve ser mais bem estudada, pois é um fator de grande 

importância para uma boa qualidade de vida.   
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