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RESUMO 

 

Uma menor eficácia e a fuga sexual podem ser associadas a uma insatisfação de 
imagem corporal e genital. A percepção da imagem é complexa e multifatorial e, 
semelhante a função sexual, se relaciona com aspectos culturais, clínicos e 
psicofísicos. Pesquisas já revelam as relações independentes entre a imagem 
corporal e autoimagem genital com a função sexual em mulheres com faixa etária 
entre 18 e 65 anos, que apresentam características sociodemográficas e clínicas 
específicas. Entretanto, há escassez na literatura de pesquisas que abordem esta 
relação em mulheres jovens sem peculiaridade clínica e obstétrica.  Baseado nesse 
racional, cria-se a hipótese que essa associação possa ser identificada nessas 
mulheres, contribuindo para uma abordagem mais abrangente na concepção da 
Disfunção Sexual. Objetivo: Identificar quais os fatores que estão associados a 
função sexual de mulheres. Materiais e métodos: Estudo observacional de corte 
transversal cuja amostra foi recrutada nos eventos de promoção em saúde 
promovidos pelo Centro de Assistência ao Assoalho Pélvico ( CAAP). Foram incluídas 
mulheres com idade entre 18 e 40 anos, sexualmente ativas, e excluídas as gestantes 
e àquelas que não compreenderam os instrumentos de avaliação. As participantes 
responderam os questionários: sociodemográfico e obstétrico, Female Sexual 
Function Index, Femail Genital Self Image Scale e Body Shape Questionnaire. Os 
dados foram analisados pelo SPSS 14.0. Para análise da normalidade dos dados foi 
realizada a estatística descritiva e o teste Kolmogorov-Smirnov. As variáveis 
numéricas foram expressas em média e desvio padrão e as categóricas em número 
absoluto e frequência. Para a comparação das variáveis foram aplicados os testes 
estatísticos Test T independente e o Qui Quadrado. Variáveis com significância 
estatística (p<0,20) foram inseridas na análise multivariada com regressão logística. 
Resultados: A amostra final consistiu em 412 mulheres, com idade de 29,1±6,1 anos, 
divididas em função sexual adequada (77,9%) e disfunção sexual (22,1%). Quando 
comparada a função sexual com a imagem corporal e genital houve diferença entre 
os grupos (p≤0,001). A análise, através do modelo de regressão logística, revelou 
associação entre a imagem corporal e função sexual (OR: 1,011 [1,004- 1,018]; 
p=0,003, assim como entre a autoimagem genital e função sexual (OR: 0,868 [0,809- 
0,932]; p≤ 0,001. Conclusão: Existe associação da percepção da imagem corporal e 
da autoimagem genital com a função sexual em mulheres adultas jovens.  

 

Palavras-chave: Atividade sexual. Imagem corporal. Genitália feminina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 

Reduced efficacy and sexual flight may be associated with dissatisfaction with body 
and genital imaging. The perception of the image is complex and multifactorial and, 
similar to sexual function, is related to cultural, clinical and psychophysical aspects. 
Researches already reveal the independent relationships between body image and 
genital self-image with sexual function in women aged between 18 and 65 years, who 
have specific sociodemographic and clinical characteristics. However, there is a 
shortage in the research literature that addresses this relationship in young women 
without clinical and obstetric peculiarities. Based on this rationale, it is hypothesized 
that this association can be identified in thes e women, contributing to a more 
comprehensive approach in the conception of Sexual Dysfunction. Objective: To 
identify the factors that are associated with the sexual function of women. Materials 
and methods: Cross-sectional observational study whose sample was recruited at the 
health promotion events promoted by the Pelvic Floor Assist Center (CAAP). We 
included women between the ages of 18 and 40, who were sexually active, and 
excluded pregnant women and those who did not understand the evaluation 
instruments. Participants answered the questionnaires: sociodemographic and 
obstetrical, Female Sexual Function Index, Femail Genital Self Image Scale and Body 
Shape Questionnaire. Data were analyzed by SPSS 14.0. To analyze the normality of 
the data, descriptive statistics and the Kolmogorov-Smirnov test were performed. 
Numerical variables were expressed as mean and standard deviation and categorical 
variables were expressed in absolute number and frequency. For the comparison of 
the variables, the Independent Test T and Qui Quadrado statistical tests were applied. 
Variables with statistical significance (p <0.20) were inserted in the multivariate 
analysis with logistic regression. Results: The final sample consisted of 412 women, 
aged 29.1 ± 6.1 years, divided into adequate sexual function (77.9%) and sexual 
dysfunction (22.1%). When comparing sexual function with body and genital image, 
there was difference between groups (p≤0.001). The analysis, through the logistic 
regression model, showed an association between body image and sexual function 
(OR: 1.011 [1.004 - 1.018]; p = 0.003), as well as between genital autoimaging and 
sexual function (OR: 0.868 [0.809-0.932 ], p≤0.001. Conclusion: There is an 
association between the perception of body image and genital self-image with sexual 
function in young adult women. 

 

Keywords: Sexual activity. Body image. Female genitalia. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A saúde sexual é considerada um componente importante da condição para bem-

estar do ser humano, e envolve os campos físico, emocional, mental e social (1). A 

função sexual ( FS) está pautada em um modelo mais recente, circular, proposto por 

Basson (2005) (2), no qual as fases do ciclo de resposta sexual se sobrepõem e podem 

ocorrer numa ordem variável, não havendo a demarcação de uma fase inicial para a 

atividade sexual. Qualquer alteração, em uma ou mais fases no ciclo de resposta 

sexual, insatisfação na atividade sexual, se caracteriza uma disfunção sexual (DS), a 

qual está relacionada com fatores biológicos, socioculturais e psicológicos (3,4). 

 

Essa disfunção é considerada um problema de saúde pública (5), tem um impacto 

negativo, na qualidade de vida (6) e apresenta uma prevalência de 30 a 50% no 

contexto mundial (7), com grande variação de acordo com as características 

sociodemográficas e clínicas (8-20). Dentre a vasta etiologia da DS, está a insatisfação 

com a autoimagem, tanto corporal como genital, fator que pode gerar uma menor 

eficácia e uma fuga da atividade sexual (3). 

 

A insatisfação com a imagem corporal atinge mulheres adultas jovens com 

prevalência de 82,5% em universitárias (21). Esta percepção negativa, implica em 

aumento da procura por cirurgias plásticas, modificações de hábitos alimentares, 

sobrecarga e intensificação de atividade física com impacto a nível psicossocial, 

nutricional e sexual (21- 23). Uma insatisfação com o corpo pode se estender a uma 

percepção negativa da genitália (24), o que é confirmado pelo aumento da realização 

de cirurgias cosméticas genitais e uma consequente satisfação da autoimagem desta 

região após o procedimento (25,26). É importante salientar que a autopercepção de uma 

pessoa é construída ao longo da vida, relacionada com as experiências, traumas, 

crenças e atitudes (27,28). 

 

A percepção da imagem é complexa e multifatorial (27,29) e, semelhante a função 

sexual, se relaciona com aspectos culturais, clínicos e psicofísicos (30,31). Pesquisas já 
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revelam as relações independentes entre a imagem corporal e autoimagem genital 

com a função sexual em mulheres com faixa etária entre 18 e 65 anos e/ou que 

apresentam características sociodemográficas e clínicas específicas (13,17,32-35). 

Entretanto, há escassez na literatura de pesquisas que abordem esta relação em 

mulheres jovens, sem peculiaridade clínica e obstétrica.  Baseado nesse racional, cria-

se a hipótese que essa associação possa ser identificada nessas mulheres, 

contribuindo para uma abordagem mais abrangente na concepção da Disfunção 

Sexual.  
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar quais os fatores que estão associados a função sexual de mulheres. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Função Sexual 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (1) define saúde sexual como “estado de 

bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade; não é apenas 

a ausência de doença, saúde e enfermidade”. Considera-se que a saúde sexual é 

influenciada por cinco fatores principais: leis, políticas e direitos 

humanos; educação; sociedade e cultura; economia; e saúde dos sistemas. A função 

sexual, portanto, está relacionada de forma complexa com fatores biológicos, 

socioculturais e psicológicos (3). 

 

A resposta sexual humana foi inicialmente descrita por Masters e Johnson em 1966, 

como um modelo linear composto de quatro estágios, primeiramente a fase de 

excitação (excitação sexual), prosseguindo para a fase de platô, orgasmo e resolução 

(36).  Entretanto, na década de 70, Kaplan condensou a resposta sexual, considerando 

três fases, além de adicionar o desejo como primeiro estágio, desencadeador dos 

outros dois, excitação e orgasmo (37). O modelo de resposta sexual proposto foi 

direcionado tanto para as mulheres como para os homens, até ser observado que 

esse formato poderia repercutir diagnósticos patológicos em mulheres normais, já que 

as mulheres não necessariamente seguem as fases do ciclo de respostas ou ainda 

podem não apresentar todas as fases de resposta sexual. Outros pontos cruciais 

surgiram como a presença da satisfação sem orgasmo e a ausência do fator 

sexualidade no contexto do relacionamento (38-,40). 

 

Atualmente, o modelo adotado para a resposta sexual feminina é o proposto por 

Basson R. 2005 (2), denominado de modelo circular composto por fases sobrepostas 

e sem um estágio sequencial, estando inclusa ou não a fase de desejo inicial. A 

excitação se caracteriza por resposta subjetiva, de prazer e/ou sensação de excitação, 

e resposta física genital ou não genital. Considera-se que fatores psicológicos e 

biológicos influenciam na avaliação cerebral dos estímulos sexuais (2, 4, 41- 43), Figura 

1. 
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Figura 1 – Modelo circular da resposta sexual feminina 

Fonte: Basson R.,2015 (43)  

 

A resposta sexual é experienciada em um contexto intrapessoal, interpessoal e 

cultural, apesar de apresentar uma base biológica (3). Alterações em uma ou mais 

fases no ciclo de resposta sexual, caracteriza uma disfunção sexual (DS), seja pela 

falta, pelo excesso, desconforto e/ou dor no desenvolvimento deste ciclo (3-5). O 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-V (DSM-V) (3) considera 

como disfunções sexuais femininas: Transtorno do Orgasmo Feminino, Transtorno do 

Interesse/excitação Sexual Feminino, Transtorno da Dor Gênito-pélvica/ Penetração, 

Disfunção Sexual Induzida por Substância/medicamento, outra Disfunção Sexual 

Específica, Disfunção Sexual Não Especificada.  

 

A prevalência da DS feminina é considerada alta em âmbito mundial, entre 30 e 50%, 

porém muito variável (7).Se mostra relacionada à história clínica, idade, cultura, hábitos 

de vida e aspectos psicofísicos das populações estudadas (8- 19). Essa disfunção 

influencia negativamente a qualidade de vida das mulheres, independente da faixa 

etária (6), no entanto, mulheres que se encontram em idade reprodutiva têm se 

mostrado com função sexual adequada e uma maior satisfação sexual (9) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26003236
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3.1.1 Análise da Função Sexual 

 

O interesse pela investigação da função sexual feminina e suas disfunções tem 

aumentado de forma muito significativa. Propostas diagnósticas, até então utilizadas 

pelo Manual de Classificação Internacional de Doença (CID-10) e Manual Diagnóstico 

de Doenças Mentais, necessitam de complementos a fim de incorporar fatores 

subjetivos no campo da sexualidade e sintomas além da genitália (46,47), contudo o 

DSM-V já amplia a dimensão desta avaliação e diagnóstico (3). Os métodos de 

avaliação de questionários autoaplicáveis são considerados importantes instrumentos 

avaliativos, por analisarem questões objetivas e subjetivas em diversos domínios da 

sexualidade, além de serem de fácil aplicação e não intimidativos (48,49). 

 

Os questionários que avaliam a função sexual feminina se caracterizam, em sua 

maioria, como multidimensionais, avaliando as fases da resposta sexual (49). Apesar 

de numerosos no âmbito mundial (50- 60), são   escassos os instrumentos construídos 

em português ou traduzidos para a língua portuguesa (5, 12,45,47, 61- 63). O Female Sexual 

Function Index (FSFI) (58)  é um instrumento que avalia a vida sexual durante as últimas 

4 semanas. Foi construído na língua inglesa, traduzido e validado para a língua 

portuguesa (5,47), adaptado para o contexto cultural brasileiro (47). Se destaca dentre os 

demais instrumentos por ser muito utilizado em pesquisas clínicas, apresentar 

propriedades psicométricas válidas e avaliar a função sexual de forma específica e 

multidimensional (5, 58).  

 

3.2. Imagem Corporal 

 

Os primeiros relatos da história sobre imagem corporal ocorreram no século XVI, na 

França, através do cirurgião Ambroise Paré. Em seguida, Paul Shilder, em 1935, 

contribuiu fortemente para o estudo e definições da imagem corporal a qual ganhou 

maior repercussão na década de 90, na França (64). O self físico ou a imagem do corpo 

é uma parte integrante da autoimagem (65), esta engloba fatores como sentimentos, 
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pensamentos, comportamentos e até mesmo processos cognitivos relacionados ao 

corpo como crenças, valores e atitudes (66).  

 

Imagens corporais negativas mostraram significativamente mais introversão social. As 

imagens corporais negativas auto avaliadas também estão relacionadas às 

dificuldades heterossexuais mais frequentes (67) e as práticas não saudáveis para a 

modificação corporal, como dietas severas e exercícios físicos exacerbados (66).   O 

estudo da imagem corporal em jovens universitários revela alta prevalência de 

insatisfação corporal (55,6%) nesta população (68,69). A imposição de um padrão de 

beleza pela sociedade cultiva a ideia que a não adequação pode levar à exclusão, e 

o mecanismo para alcançar esta “aceitação” social tem, no seu desfecho, mudanças 

de hábitos relacionados à vestuário (31), desencadeamento de transtornos 

alimentares(21,70)  e aumento pela procura por procedimentos estéticos conservadores 

e cirúrgicos.  

 

De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética (ISAPS) (71), 

o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas e procedimentos 

estéticos no mundo.  Os Estados Unidos são responsáveis por 17,9% e o Brasil por 

10,7% das intervenções na área da estética em ambos os sexos. As mulheres 

representam 86,2% dessa demanda, o que corresponde a 20.362.655 procedimentos 

em 2016 (71). 

 

Apesar da queixa de insatisfação corporal ser uma das principais causas de busca 

por intervenções cirúrgicas (72-74), nem sempre a satisfação é alcançada após a 

cirurgia. Estudo realizado com 115 mulheres, com objetivo de comparar os níveis de 

insatisfação corporal e influência sociocultural entre mulheres que já foram 

submetidas a algum tipo de cirurgia plástica e aquelas que nunca passaram por este 

procedimento, verificou insatisfação do corpo em 25,71% no grupo sem cirurgia 

plástica corporal, 17,78% nas mulheres que passaram por uma cirurgia e em 20% no 

grupo com mais de uma cirurgia (75). Não houve significância estatística entre a 

imagem corporal e o número de cirurgias realizadas. Este resultado fortalece o 

conceito primordial de imagem corporal, definido em 1935 pelo psiquiatra austríaco 
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Paul Ferdinand Schilder (1886-1940), como sendo “a imagem que o indivíduo tem de 

seu próprio corpo em sua mente”, estabelecida pelos sentimentos inconscientes, 

sentidos e ideias, construído diversas vezes ao longo do tempo (76,77). 

 

A preocupação com a aparência e com o corpo sempre existiram, porém, atualmente, 

percebe-se um excesso deste incômodo, principalmente na população ocidental. A 

mídia dissemina a padronização de um corpo ideal, movimenta altos valores 

financeiros através da produção de artigos de revistas, jornais, rádio e televisão, 

repercutindo na saúde física e mental das pessoas (78).  

 

3.2.1 Análise da Imagem Corporal 

 

Até 1987 não haviam instrumentos que avaliassem de forma mais ampla a 

preocupação com o corpo, até que Cooper et al. (79) desenvolveram o Body Shape 

Questionnaire (BSQ), inicialmente criado com o intuito de avaliar a imagem e 

preocupação corporal de grupos com transtornos alimentares. A validação deste 

questionário para a língua portuguesa possibilitou a aplicabilidade do instrumento em 

população não clínica (80), permitindo um aumento das produções científicas sobre 

preocupação corporal em diversos grupos (75).  

 

Existem outros instrumentos para a avaliação da imagem corporal além dos 

questionários, tais como: silhuetas, escalas, desenhos, variáveis antropométricas 

(VA) e entrevistas, Figura 2. O questionário mais utilizado é o BSQ-34, validado para 

o português em 2009 por Di Pietro & Silveira (80), se destaca expressivamente nas 

pesquisas (64), considerado um instrumento com bons índices de validade, 

confiabilidade e consistência interna (81). 
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Figura 2 – Métodos para a avaliação da imagem corporal. 

*VA: Variáveis antropométricas. Fonte: Morgado FFR, Ferreira MEC, Andrade MRM, 

Segheto KJ, 2009 64. 

 

3.3 Autoimagem Genital 

 

O conceito de autoimagem genital foi proposto por Waltner, em 1986, como 

“identidade genital" ou "aquelas auto definições, auto atitudes e sentimentos 

subsequentes que surgem de interações específicas e experiências que envolvem 

direta ou indiretamente as genitais” (35). 

 

O aumento da exposição do corpo feminino, possibilitou a mulher conhecer uma 

variedade anatômica de genitálias e oportunizou a comparação com consequente 

preocupação em relação à estética genital (82, 83). Não há base científica que determine 

o que é uma genitália externa normal, porém a nomenclatura “grandes” e “pequenos” 

lábios, associada ao que se observa na mídia, muitas vezes imagens manipuladas, 

resultou num aumento significativo de procura pelas cirurgias genitais pelo fato das 

mulheres determinarem suas genitálias como anormais (84- 86). 

 

O artista plástico inglês James McCartney, em 2013, expôs a obra The Great Wall of 

Vagina no museu Triennale di Milano, Milão/Itália, composta por esculturas feitas a 

partir de moldes de gesso de mais de 400 vulvas femininas, figura 3, cujo impacto foi 
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o relato de sensação de menor preocupação com a imagem do auto corpo pelas 

mulheres visitantes (86). 

 

Figura 3 – A grande muralha da vagina. Painel 8. 

Fonte: Disponível em: http://www.greatwallofvagina.co.uk/great-wall-vagina-panel-8-0 (87) 

 

A percepção negativa da genitália vai além do físico, característica relacionada ao 

tamanho, e está associada ao constrangimento sobre o cheiro e/ou aparência geral(88), 

o que culmina na diminuição da frequência às consultas médicas ginecológicas (18) e 

aumento da procura e realização de cirurgias cosméticas genitais femininas (89-,91). 

Entre os anos de 2015 e 2016, a prática de labioplastia, aumentou 45%, procedimento 

que mais obteve taxa de crescimento no mundo (71), e o Brasil ocupa o primeiro lugar 

no ranking mundial (83). 

 

As mulheres que procuram os serviços cirúrgicos são informadas quanto a anatomia 

da genitália e esclarecidas quanto a ausência de significado clínico de pequenos 

lábios alargados, mas ainda assim, consideram estas características inconvenientes 

tanto esteticamente quanto socialmente, o que resulta em falta de autoconfiança, 

perda da autoestima, sentimentos de depreciação e diminuição da libido (26). Pode-se 

considerar que a identidade genital sofre impacto das normas socioculturais, 

experiência social e sexual, o que em conjunto, interfere no senso sexual feminino (35). 
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3.3.1. Análise da autoimagem genital 

 

O estudo da autoimagem genital feminina ficou em evidência através de pesquisas 

realizadas sobre a sexualidade, função sexual e imagem corporal (35). Percebeu-se a 

necessidade de escalas de avaliação além da aparência física, que estivessem 

relacionadas à função e a percepção dessa região para uma melhor conclusão sobre 

a saúde emocional e sexual das mulheres e decisões sobre cirurgias para distúrbios 

do assoalho pélvico e cirurgias cosméticas genitais (92). 

 

A escala Genital Self-Image Scale, (GSIS) (35) foi o primeiro instrumento a avaliar a 

autoimagem genital como um componente da função sexual. Composto por 20 

questões, das quais 18 apresentam escala de resposta “sempre”, “com frequência”, 

“às vezes” e “nunca”, e 12 questões determinam o sentimento frente a genitália com 

opções de resposta “aplicado para mim” ou “não aplicado para mim”. Posteriormente 

foi revisada e demonstrou confiabilidade e validade em várias populações de 

mulheres(92). 

 

Com o crescimento das cirurgias genitais, reconstruções e labioplastias, foi 

desenvolvido o instrumento Genital Appearance Satisfaction (GAS) (89), que descreve 

o nível de satisfação com a aparência da região genital. Este instrumento obteve boa 

validade e consistência interna através de estudo realizado em 2013, com 125 

mulheres, das quais 55 realizaram labioplastia e 70 faziam parte do grupo controle, e 

revelou maior pontuação do GAS no grupo labioplastia (25). 

 

No intuito de avaliar a satisfação e crença das mulheres em relação a sua própria 

genitália, foi desenvolvido o Female Genital Self-Image Scale (FGSIS) (34), validado na 

língua inglesa (90). Este questionário autoaplicável avalia a autoimagem genital e 

envolve percepção relacionada ao olfato e gosto, aparência, função sexual, vergonha 

e orgulho, amplamente utilizado nas pesquisas sobre este tema (34,90).  
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3.4 Relação Função Sexual e Percepção da Imagem  

 

A autoestima é um dos principais constituintes da personalidade, considerada a 

imagem mais real que a pessoa tem de si mesma. É construída através da percepção 

pessoal, de terceiros, aceitando ou rejeitando estas informações (94). O conceito de 

autoestima tem sido considerado um dos indicadores da saúde mental e, a saúde 

mental subjetiva, medida por questões auto relatadas, está fortemente associada à 

satisfação com a vida (95), e consequentemente a saúde sexual permeia nesse 

contexto (96). 

 

A aparência genital desempenha um papel significativo na saúde sexual feminina. A 

busca por procedimentos cirúrgicos implica, posteriormente, em uma melhor 

satisfação sexual, além de um melhor comportamento psicológico (35). Mulheres 

submetidas a labioplastias relataram sentir-se mais confortáveis para despir-se frente 

ao parceiro e tiveram sua satisfação sexual aumentada nos seis meses após a cirurgia 

e mantida nos doze meses subsequentes (83).  Em contrapartida a busca pela imagem 

perfeita e corpo perfeito é incessante, e mesmo submetidas a um ou mais 

procedimentos cirúrgicos estéticos não alcançam uma satisfação da imagem corporal 

(75). 

 

Estudo realizado com 115 mulheres, estratificadas quanto ao número de 

procedimentos cirúrgicos, demonstrou que a insatisfação corporal das mulheres que 

realizaram cirurgias plásticas não foi diferente daquelas que não realizaram (75).  O 

sentimento de depreciação corporal está relacionado a níveis mais baixos de desejo 

e excitação sexual (97).  Estudo realizado com 2685 mulheres jovens estudantes de 

Medicina relacionou uma melhor função sexual com a aparência corporal e a 

percepção de sentimento apaixonado ou de amor pelo parceiro. Àquelas que eram 

solteiras ou que apresentavam algum conflito emocional conjugal apresentaram 

menor índice da função sexual (17).  
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Fazendo uma analogia entre função sexual e autoimagem, ambas estão ancoradas 

no estado momentâneo do indivíduo e na construção de ideias, percepções e 

vivências ao longo da vida. Considera-se que características psíquicas, socioculturais, 

econômicas, de orientação sexual e condições clínicas estão relacionadas com a 

imagem corporal, autoimagem genital e função sexual de mulheres (1,15,19,20,98-101). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS   

 

Estudo de corte transversal, envolvendo mulheres adultas jovens recrutadas nos 

eventos de promoção em saúde  realizados pelo Centro de Atenção ao Assoalho 

Pélvico (CAAP) e em academias.  Incluídas mulheres com idade entre 18 e 40 anos, 

sexualmente ativas nas últimas quatro semanas, excluídas as gestantes e àquelas 

que não sabiam ler ou não compreenderam as questões, já que os instrumentos 

propostos de avaliação foram autoaplicáveis. As participantes preencheram 

questionário sociodemográfico e obstétrico (APÊNDICE 1), e para a avaliação 

específica da função sexual, imagem corporal e autoimagem genital, foram aplicados 

os questionários Female Sexual Function Index (FSFI) (5) (ANEXO 1), Body Shape 

Questionaire-34 (BSQ-34) (80)  (ANEXO 2) e Female Genital Self-image Scale (FGSIS-

7) (34) (ANEXO 3), respectivamente. Baseado no questionário FSFI, as mulheres foram 

agrupadas em disfunção sexual (pontuação acima ou igual a 26) e função sexual 

adequada (pontuação abaixo de 26). 

 

4.1 Instrumentos de avaliação 

 

O questionário FSFI instrumento autoaplicável, contém 19 questões que são 

agrupadas em seis domínios: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e 

dor. A escala de respostas varia de 1 a 5 para as questões 1 e 2 e de 0 a 5 para as 

questões de 3 a 19. Quanto aos domínios, as questões 1 e 2 pertencem ao domínio 

desejo; 3,4,5 e 6 ao domínio excitação; 7,8,9,10 ao domínio lubrificação; 11,12, 13, ao 

domínio orgasmo; 14,15, 16, ao domínio satisfação sexual; 17,18, 19, ao domínio dor. 

Para determinar a pontuação é realizada uma fórmula matemática que atribui 

pontuações individuais nas questões, soma-se os valores e multiplica-se por um fator 

associado a cada domínio. A depender do dominio, o escore mínimo varia de 0 a 2 e 

o escore máximo de cada domínio é 6. Por exemplo, no domínio excitação, é atribuido 

o valor 5 para cada questão, a soma é 20 e o fator do dominio é 0,3. Assim, neste 

exemplo, o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 6. Desta forma, a soma da pontuação 

mínima de todo o questionário é 2 e  a máxima é 36 (58). Valores superiores ou iguais 
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a 26 foram classificados como função sexual adequeda e valores inferiores como 

disfunção sexual feminina. 

 

A imagem corporal foi avaliada através do Questionário BSQ- 34, composto de 34 

questões, com opções de resposta tipo Likert, pontuadas de um a seis, cujo escore 

final pode variar de 34 a 204 pontos. O somatório das respostas permite verificar a 

condição de satisfação corporal, no qual valores mais altos são considerados 

presença de maior preocupação corporal.  

 

O FGSIS foi o instrumento que avaliou a autoimagem genital. Apesar de validado em 

diversos idiomas, no momento temporal da coleta deste estudo, não existia a 

validação para a língua portuguesa brasileira, sendo traduzido pela equipe da 

pesquisa. Optou-se pela utilização deste questionário pelo fato de suas questões se 

aproximarem um pouco mais das características físicas e estéticas da genitália 

externa, além de ser muito utilizado nos estudos de relação entre a imagem genital e 

a função sexual de mulheres (14,15,32,102,103). Este contém sete questões com escala de 

resposta de quatro pontos em ordem decrescente (concordo plenamente, concordo, 

discordo, discordo plenamente), avalia a genitália de acordo com a percepção e 

crença e envolve os aspectos olfato e gosto, aparência, função sexual, lubrificação e 

dor. A pontuação total varia de 7 a 28 pontos, e escores mais altos indicam uma 

autoimagem genital mais positiva (34).  
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5 ESTATÍSTICA  

 

5.1 Hipóteses  

 

5.1.1 Hipótese nula  

 

Não existe associação da imagem corporal e autoimagem genital com a função 

sexual em mulheres adultas jovens. 

 

5.1.2 Hipótese alternativa  

 

Existe associação  da imagem corporal e autoimagem genital com a função sexual 

em mulheres adultas jovens. 

 

5.2 Cálculo do tamanho amostral 

 

Para a estimativa do tamanho amostral foi utilizada a calculadora Winpepi 

(http://www.brixtonhealth.com/pepi4windows.html). O estudo de Correia et al (6), 2016, 

foi a referência para o desfecho autoimagem em comparação com mulheres com e 

sem disfunção sexual, com um desvio padrão de 3 e 3.3 respectivamente, uma 

diferença aceitável de 1.5, sendo necessárias 70 mulheres em cada grupo.  

 

5.3 Análise Estatística  

 

5.3.1. Análise Estatística Descritiva 

 

Os dados foram tabulados e analisados através do software Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), versão 14.0 para Windows. Inicialmente o escore total do 

FSFI foi dicotomizado de acordo com o seu ponto de corte, em Função Sexual 

Adequada (FSA) e DS, e após foi realizada uma análise estatística descritiva. A 

http://www.brixtonhealth.com/pepi4windows.html
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normalidade das variáveis numéricas foi verificada através do teste Kolmogorov 

Sminorv.  As variáveis categóricas foram expressas em valores absolutos (n) e 

frequência (%) e as variáveis numéricas em média e desvio-padrão. 

 

O teste qui quadrado foi utilizado para associar a frequência das variáveis categóricas 

(estado civil, escolaridade, renda, índice de massa corpórea, gestação, tipo do parto, 

anticoncepcional e cirurgia pélvica) com a função sexual.   O teste t de Student 

independente foi usado para estabelecer a diferença entre as médias intergrupos das 

mulheres aptas a função sexual e com disfunção sexual, de acordo com as variáveis 

idade e escores do BSQ-34 e FGSIS-7.   

 

5.3.2 Modelo de Regressão Logística 

 

O modelo de regressão logística múltipla foi usado para avaliar a relação das variáveis 

independentes (idade, estado civil, escolaridade, renda, índice de massa corpórea, 

gestação, tipo de parto, uso de anticoncepcional, cirurgia pélvica, imagem corporal e 

autoimagem genital) na alteração da função sexual, através do FSFI, de mulheres 

adultas jovens.  Foram consideradas para o modelo de regressão logística as 

variáveis que apresentaram um p < 0,20 (imagem corporal e autoimagem genital) e 

permaneceram no modelo, aquelas que  continuassem significantes , p< 0,05 (imagem 

corporal e autoimagem genital). Foi adotado o procedimento manual para inserção e 

retirada das variáveis. Os resultados foram expressos em razão de chances com seus 

respectivos intervalos de confiança de 95% e nível descritivo. Os resultados foram 

apresentados em tabelas. 

 

5.4. Considerações Éticas 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola Bahiana 

de Medicina e Saúde Pública, CAAE 14425813.9.0000.5544 (ANEXO 4). Todas as 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 2) e preencheram os questionários em local reservado. 
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6 RESULTADOS 

 

A amostra foi composta  por  412 mulheres, após aplicação do FSFI essas mulheres 

foram agrupadas em dois grupos: função sexual adequada (FSA) e disfunção sexual 

(DS). A frequência de mulheres DS  foi 22,1%. Ao comparar as variáveis do BSQ-34 

e FGSIS-7 entre os grupos com DS e FSA revelou significância (p<0,001) e demonstra 

que escores mais altos do BSQ-34 se encontram no grupo disfunção sexual, enquanto 

que maior pontuação do FGSIS-7 no grupo função sexual adequada, Tabela 1. 

  

As variavéis sociodemográficas, antropométricas e obstétricas entre os grupos 

revelaram homogeneidade. Houve predominância em ambos os grupos das mulheres 

solteiras, com ensino superior completo, eutróficas, nulíparas, submetidas a parto 

cesárea, em uso de anticoncepcional e aquelas que não realizaram cirurgias pélvicas, 

Tabela 1.   

 

Tabela 1 – Comparação da função sexual (FSFI) com dados sociodemográficos, 
clínicos e obstétricos, imagem corporal (BSQ-34) e  autoimagem genital (FGSIS-7), 
412 mulheres adultas jovens. Salvador-BA.2018. 

Variáveis  

    

    Função Sexual Adequada Disfunção Sexual 

p n= 321 (77,9%) n= 91 (22,1%) 

Média (DP) Média (DP) 

Idade  29,3 ( 6,2) 28,6 (6,0) 0,40* 

BSQ-34 82,84 ± 31,08 98,28 ±37,09 < 0,001* 

FGSIS-7 24,05± 3,26 22,19 ±3,54  < 0,001* 

Estado Civil  n (%) n (%)   

Solteira 197 (62,3) 57 (62,6) 
0,96** 

Casada 119 (37,7) 34 (37,4) 

Escolaridade          
Ensino Médio 32 (10,1) 13 (14,3) 

0,52** Superior Incompleto 84 (26,3) 23 (25,3) 
Superior Completo 203 (63,6) 55 (60,4) 

Renda          
Até 1 SM 64 (20,9) 21 (23,6) 

0,13** 
Maior que 1 SM até          5 
SM 

117 (38,2) 42 (47,2) 

Maior que 5 SM 125 (40,9) 26 (29,2) 
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Tabela 1 – Comparação da função sexual (FSFI) com dados sociodemográficos, 
clínicos e obstétricos, imagem corporal (BSQ-34) e  autoimagem genital (FGSIS-
7), 412 mulheres adultas jovens. Salvador-BA.2018 (Continuação). 

 
IMC          

Abaixo do Peso 7 (2,3) 4 (4,8) 

0,46** Eutrófico 215 (69,6) 56 (66,7) 

Sobrepeso/Obesidade 87 (28,1) 24 (28,5) 

Gestação          

Nulíparas 221 (68,8) 60 (67,4) 

0,94** Primíparas 61 (19,1) 17 (19,1) 

Multíparas 39 (12,1) 12 (13,5) 

Tipo do parto          

Vaginal 21 (21,2) 6 (20,7) 
0,87** 

Cesárea 72 (72,7) 20 (69,0) 
Vaginal e Cesárea 6 (6,1) 3 (10,3) 

Anticoncepcional          
Sim 214 (66,7) 65 (71,4) 0,23** 

Cirurgia Pélvica          
Não 229 (71,6) 65 (71,4) 0,54** 

FSFI= Female Sexual Function Index; n= número de participantes; DP= Desvio Padrão; BSQ-34= 
Body Shape Questionnaire-34; FGSIS-7= Female Genital Self-Image Scale-7; SM= Salário Mínimo; 
IMC= Índice de massa corpórea. * Teste   t Student independente; **Teste qui-quadrado. 

 

Foram consideradas para a análise multivariada as variáveis independentes BSQ-34 

e FGSIS-7, p<0,20. O modelo de regressão logística revelou que a autoimagem 

genital e a imagem corporal influenciaram na função sexual de mulheres adultas 

jovens, (p < 0,05). A preocupação com o corpo aumenta as chances de disfunção 

sexual, enquanto que uma imagem genital mais positiva diminui a possibilidade de 

DS, Tabela 2.   

 

Tabela 2 – Regressão Logística das variáveis independentes de alteração da função 
sexual, através do FSFI, 412 mulheres adultas jovens. Salvador-BA.2018 

 Modelo Inicial                                                   Modelo Final  

Variáveis       OR (IC95%)                   p                                OR (IC95%) p 

    BSQ-34 
1,011 (1,003-1,018)                0,005                       1,011 (1,004-
1,018)              

0,003* 

    FGSIS-7 
0,870 (0,910-0,934)              < 0,001                       0,868 (0,809-
0,932)                 

   < 0,001* 

 FSFI= Female Sexual Function Index; OR= Odds Ratio; IC= Intervalo de Confiança BSQ-34= Body 
Shape Questionnaire-34; FGSIS-7= Female Genital Self-Image Scale-7; *modelo de regressão 
logística.  
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7 DISCUSSÃO  

 

O presente estudo revela a associação entre a imagem corporal e autoimagem genital 

com a função sexual em mulheres adultas jovens. Os resultados encontrados 

demonstram que uma percepção mais negativa da imagem corporal foi encontrada no 

grupo com disfunção sexual, assim como uma percepção mais positiva da genitália, 

no grupo função sexual adequada. Esse estudo, até o momento da revisão realizada 

nas bases de dados eletrônicas, é pioneiro na investigação dessa associação em 

mulheres adultas jovens sem especificidade clínica e obstétrica. 

 

A disfunção sexual prevaleceu em 22,1% (91) das mulheres do presente estudo, 

corroborando com estudos brasileiros que avaliaram a função sexual, através do 

mesmo instrumento, em mulheres com características sociodemográficas e clínicas 

semelhantes (6,104). Em contrapartida, um estudo brasileiro encontrou 49% de DS em 

813 mulheres (12), através de outro questionário para avaliação da função sexual, o 

Brazilian Study of Sexual Behavior (BSSB). Pesquisas realizadas em mulheres 

portuguesas e americanas também se mostraram divergentes, apresentaram 77,2% 

e 43% de disfunção sexual (9,11). Como a função sexual tem uma relação direta com 

os aspectos socioculturais das regiões (1,40,43,105,106), é importante a utilização de 

instrumentos adaptados para cada cultura, e que apresentem validação (5,47).  

  

Foi encontrado na literatura um único estudo que demonstrou relação entre a imagem 

corporal e autoimagem genital com a função sexual, entretanto as mulheres 

analisadas apresentavam características obstétricas específicas, todas eram 

primíparas, média de sete meses pós-parto, maior frequência lactante com 

sobrepeso(14). A concordância com o estudo atual foi a similaridade na faixa etária, 

entretanto não houve uniformidade em relação aos dados obstétricos, estado civil e 

categoria do IMC. A condição pós-parto, por si só, já interfere na função sexual 

feminina (107), devido a variações hormonais . 
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Esta pesquisa demonstrou que características sociodemográficas,clínicas e 

obstétricas avaliadas não interferiram na resposta sexual feminina de mulheres 

adultas jovens. Estes resultados estão em conformidade com outros pesquisadores 

quanto a relação das variáveis estado civil (6,108), escolaridade (6,104), tipo de parto (6,109), 

uso de anticoncepcional hormonal (6,108,110) e cirurgia pélvica prévia (110) com a atividade 

sexual. No entanto, em relação a escolaridade, os resultados são dispares, alguns 

estudos demonstram associação negativa com a função sexual, ou seja, quanto maior 

a escolaridade, menor o risco de desenvolver DS, e vice-versa (11,12,110). Não foram 

encontradas pesquisas que embasem essa associação, possivelmente um   dado 

isolado não é determinante do problema sexual (3). Além disso, a função sexual 

interage de forma complexa entre fatores biológicos, socioculturais e psicológicos. 

 

Foi evidenciado uma maior preocupação com a imagem corporal no grupo de 

mulheres com DS. Em uniformidade, estudo realizado com 154 mulheres, entre 18 e 

49 anos, avaliou a função sexual, a satisfação sexual e imagem corporal, e indicaram 

relações positivas significativas entre estas variáveis. Revelou ainda, que a satisfação 

sexual foi otimizada pela alta estima corporal e à baixa preocupação com a imagem 

durante a atividade sexual (22). A satisfação e o comportamento sexual feminino estão 

relacionados com a preocupação e ansiedade da exposição de partes do corpo e 

podem influenciar de forma negativa a função sexual (90). 

 

A atual pesquisa se deteve a avaliar exclusivamente mulheres, pois o sexo feminino 

tem uma maior preocupação com a imagem corporal e uma maior distorção da 

percepção do corpo (21,66,68), independente de condições clínicas associadas.  Sugere-

se que este seja um problema onipresente em mulheres que vivem em cultura 

ocidentalizada (23), talvez pela grande influência da mídia. Fatores relacionados a 

vulnerabilidade individual, como por exemplo, a percepção negativa da imagem, são 

considerados importantes para a avaliação da DS, pois contribuem, em maior ou 

menor grau, para a ocorrência da disfunção, além de serem pertinentes para a 

etiologia e para o direcionamento do tratamento (3). 
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Satinsky et al, em 2012 (111), avaliaram a apreciação corporal e sua relação com a 

função sexual em mulheres com média de idade de 29,8 ± 7,7 anos, verificaram que 

a apreciação corporal satisfatória foi associada positivamente à excitação, orgasmo e 

satisfação. Seu estudo não enfatizou as características negativas ou de preocupação 

com a imagem, e demonstra que o foco na autoestima e características positivas são 

importantes para o funcionamento sexual (3). 

 

A variável IMC foi relacionada em diversos estudos com índices de satisfação com o 

corpo e demonstra grande controvérsia de resultados, a depender da caracterização 

da população e instrumentos de avaliação utilizados (21,68,69,112). Apesar dessa amostra 

ser exclusivamente de mulheres adultas jovens, foram predominantemente eutróficas 

(65,8%), e desperta que a insatisfação corporal pode estar além da aparência física 

ou influência sociocultural (113). Estudo transversal realizado para avaliar a satisfação 

corporal de 115 mulheres através da aplicação do BSQ-34, concluiu que a insatisfação 

corporal de mulheres que realizaram cirurgias plásticas não foi diferente daquelas que 

não realizaram (75). Pesquisas afirmam que a satisfação com a imagem é influenciada 

por outros fatores, como crenças, valores, atitudes (114,115). 

 

O atual estudo avaliou a percepção da genitália e sua associação com a função 

sexual, e encontrou significância no resultado, corroborando com outros 

pesquisadores (35,91). Os escores obtidos através do FGSIS-7 revelaram menor 

pontuação nas mulheres com disfunção sexual, o que possibilita validar que uma 

melhor percepção da genitália pode promover uma melhor satisfação sexual. Estudos 

prévios demonstraram que uma percepção negativa do corpo pode afetar a percepção 

da genitália (84) e ser associada à uma insatisfação ou alteração da função sexual 

(13,34).   

 

Mulheres têm optado por realizar cirurgias cosméticas genitais, como a labioplastia, a 

fim de melhorar a imagem genital, o que repercute numa atividade sexual mais positiva 

(32). O FGSIS-7, utilizado neste estudo, avalia questões que vão além da aparência 

física, como olfato e gosto, função sexual, vergonha e orgulho (34), enfatizando a 

subjetividade da percepção. 
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Estes resultados sugerem que a avaliação da percepção do corpo e da genitália são 

tópicos essenciais na avaliação da equipe multiprofissional, a fim de pautar um melhor 

diagnóstico da função sexual feminina, nortear o tratamento e contribuir para 

resolutividade do problema. 
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8 LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS DO ESTUDO 

 

O questionário FGSIS-7, até o momento temporal da coleta de dados, não possuía 

tradução e validação para a língua portuguesa, optou-se pela realização da tradução. 

O grupo de  pesquisa  solicitou a autorização para a validação e tradução, porém esta 

não foi concedida ao grupo pelo fato de já ter sido autorizada a outra equipe de 

pesquisa do Brasil, porém até o momento não foi publicada. 

 

Não foi realizada uma avaliação física para determinar o tipo de cirurgia pélvica e 

genital. Sabe-se que o Brasil ocupa o primeiro no lugar do ranking de procedimentos 

cirúrgicos genitais e a especificidade desta cirurgia pode influenciar nos resultados.  

 

O FGSIS-7, assim como os instrumentos de avaliação da autoimagem genital, analisa 

questões que vão além da percepção física, com foco na subjetividade do cheiro, 

lubrificação e satisfação sexual. O grupo, ao longo dos estudos voltados para a 

avaliação da autoimagem genital, percebeu esta lacuna.  Já foi  iniciado o processo 

da construção e validação de um instrumento com foco nos aspectos físicos da 

genitália externa.  
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9 CONCLUSÕES 

 

Existe associação, apesar de ser considerada baixa, da percepção da imagem 

corporal e da autoimagem genital com a função sexual em mulheres adultas jovens. 

Mulheres com disfunção sexual têm uma maior preocupação com a imagem corporal 

e percepção da genitália.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRAFICO E INFORMAÇÕES 
CLÍNICAS 

 

QUESTIONÁRIO (     /     /201  )     no. ___ 

 

INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS  

1) Academia: ( ) feminina ( ) mista  

2) Nome:  

3) Data de nascimento:      /       /                                                  Idade (anos completos):___________  

4) Grau de escolaridade: ( ) fundamental ( ) médio ( ) superior incompleto ( ) superior completo  

5) Estado civil: ( ) solteira ( ) casada ( ) divorciada ( ) viúva  

6) Renda (nº. de salário mínimo):       ( ) 0         ( ) 01         ( ) 02         ( ) 03         ( ) 04         ( ) 05         ( 

) 06            (  ) 07         ( ) 08         ( ) 09         ( ) = ou maior que 10  

 

INFORMAÇÕES CLÍNICAS  

7) Peso:                             8) Altura:                                                9) IMC: não precisa responder  

10) Número de gestações:    ( ) 0        ( ) 01        ( ) 02       ( ) 03        ( ) 04        ( ) = ou maior que 05  

11) Número de partos:          ( ) 0        ( ) 01        ( ) 02        ( ) 03        ( ) 04        ( ) = ou maior que 05  

12) Número de abortos:        ( ) 0        ( ) 01        ( ) 02        ( ) 03        ( ) 04     ( ) = ou maior que 05  

13) Tipo e número de partos: ( ) natural  ( ) normal   ( ) cesárea      ( ) outros: ____________________  

14) Uso de medicamento: ( ) Anticoncepcional ( ) Hormônio Qual (is):__________________________  

15) Idade da primeira menstruação:  

16) Menopausa: ( ) sim        ( ) não  

17) Cirurgia na região pélvica: ( ) Não ( ) Sim Qual (is): _____________________________________  

18) Cirurgia na região genital: ( ) Não ( ) Sim Qual (is): _____________________________________ 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

RESOLUÇÃO No. 466/12 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, em uma pesquisa. Leia cuidadosamente 

o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que tiver. Após ser esclarecida sobre as informações 

a seguir e, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que consta em duas 

vias (uma via pertence a você e a outra ao pesquisador responsável). Em caso de recusa você não 

sofrerá nenhuma penalidade. 

DECLARO TER SIDO ESCLARECIDA SOBRE OS SEGUINTES PONTOS: 

1. O trabalho tem por finalidade verificar se há relação entre a Função Sexual, a Qualidade de Vida, a 

Aparência da Região Genital e a Aparência do Corpo em Mulheres. Ao participar dessa pesquisa você 

estará contribuindo para o conhecimento da saúde sexual de mulheres que frequentam academia. 

Como benefício, você terá um melhor esclarecimento sobre a sua função sexual e a sua qualidade de 

vida, assim como, vai possibilitar que este conhecimento permita o seu encaminhamento para 

tratamentos adequados; 

2. Você irá responder à 4 questionários com as seguintes temáticas: Função Sexual - que abordará o 

desejo e excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor; Qualidade de Vida - 

que abordará sua capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, 

aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental; Aparência da Região Genital - que abordará 

sobre a aparência, o odor, e funcionamento genital; Aparência do Corpo em Mulheres - que abordará 

a preocupação e satisfação com a forma e peso do corpo. Além disso, você fornecerá algumas 

Informações Sociodemográficas, como: idade, grau de escolaridade, estado civil, renda e Informações 

Clínicas, como: número de gestações, tipo de parto, se já teve aborto, se faz ou fez reposição hormonal, 

se já fez cirurgia na região genital. Você responderá individualmente à esses questionários numa sala 

reservada e seu nome, bem como suas respostas, serão mantidos em sigilo e serão utilizadas apenas 

na pesquisa citada anteriormente; 

3. Durante a execução do projeto você pode correr o risco de sentir algum desconforto ao responder a 

alguma(s) pergunta(s) dos questionários e/ou das informações sociodemográficas e clínicas (como por 

exemplo, sentir sinais de baixa estima, tristeza, ansiedade e outros), pois existem pontos relacionados 

à aspectos íntimos e pessoais. Caso seja necessário, você será encaminhada, gratuitamente, para um 

atendimento de suporte, acolhimento e orientações psicológicas adequadas. Para isso, bastar entrar 

em contato com as pesquisadoras (telefones no final desse termo), à qualquer momento, caso você 

possa sentir algum desconforto durante ou após o preenchimento dos questionários; 

4. Sua participação como voluntária deverá ter, aproximadamente, a duração de 45 minutos. Entretanto, 

poderá voltar à academia se houver solicitação das pesquisadoras desse projeto. Os procedimentos 

aos quais você será submetida não provocarão danos morais, físicos, financeiros ou religiosos, assim 
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como, você não terá nenhuma despesa ao participar desse estudo. Além disso, você pode deixar de 

participar dessa pesquisa a qualquer momento; 

5. Mais uma vez, relembramos que o seu nome será mantido em sigilo, assegurado a sua privacidade 

e, se você desejar, será informada sobre os resultados dessa pesquisa. Qualquer dúvida ou solicitação 

de esclarecimento, poderá entrar em contato com a equipe científica pelos telefones 71-91620016 

(Tâmara Gomes). A pesquisadora responsável por esse projeto é a fisioterapeuta, Patrícia Lordêlo cujo 

endereço para contato é: Rua Eduardo José dos Santos nº147 sala 913. Ed. Fernando Filgueiras, 

Garibaldi. Telefone: 3330-1640.  

Diante dos esclarecimentos prestados, concordo em participar do estudo “Função Sexual, Qualidade 

de Vida, Autoimagem Genital e Imagem Corporal em Mulheres”, na qualidade de voluntária. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa  

______/______/___________  

 

_____________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

______/______/___________   

 

Pesquisador responsável 

Eu, PATRÍCIA VIRGÍNIA SILVA LORDÊLO GARBOGGINI, responsável pelo projeto Função Sexual, 

Autoimagem Genital e Imagem Corporal em Mulheres, declaro que obtive espontaneamente o 

consentimento deste sujeito de pesquisa para realizar este estudo. 

Assinatura_______________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão Digital 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX (FSFI) 

Instruções: Este questionário pergunta sobre sua vida sexual durante as últimas 4 semanas. Por favor, 

responda às questões de forma mais honesta e clara possível. Para responder as questões, use as 

seguintes definições: atividade sexual pode incluir afagos, carícias preliminares, masturbação 

(“punheta”/“siririca”) e ato sexual. Ato sexual é definido quando há penetração (entrada) do pênis na 

vagina. Estímulo sexual inclui situações como carícias preliminares com um parceiro, autoestimulação 

(masturbação) ou fantasia sexual (pensamentos). Desejo sexual ou interesse sexual é um sentimento 

que inclui querer ter atividade sexual, sentir-se receptiva a uma iniciativa sexual de um parceiro(a) e 

pensar ou fantasiar sobre sexo. Excitação sexual é uma sensação que inclui aspectos físicos e mentais. 

Pode incluir sensações como calor ou inchaço dos genitais, lubrificação (sentir-se molhada/ “vagina 

molhada” / “tesão vaginal”), ou contrações musculares. ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA POR 

PERGUNTA

 
1) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas 
vezes) você sentiu desejo ou interesse sexual? 
 
 
 
 
2) Nas últimas 4 semanas, como você avalia o seu grau de 
desejo ou interesse sexual?  
 
 
 
 
 
3) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas 
vezes) você se sentiu sexualmente excitada durante a 
atividade sexual ou ato sexual?  
 
 
 
 
 
4) Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau 
de excitação sexual durante a atividade ou ato sexual? 
 
 
 
 
 
5) Nas últimas 4 semanas, como você avalia o seu grau de 
segurança para ficar sexualmente excitada durante a 
atividade sexual ou ato sexual? 
 
 
 
 
6) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas 
vezes) você ficou satisfeita com sua excitação sexual 
durante a atividade sexual ou ato sexual? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 = Quase sempre ou sempre  
4 = A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)  
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo)  
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
1 = Quase nunca ou nunca  
 
5 = Muito alto  
4 = Alto  
3 = Moderado  
2 = Baixo  
1 = Muito baixo ou absolutamente nenhum 
 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Quase sempre ou sempre  
4 = A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)  
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo)  
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
1 = Quase nunca ou nunca 
 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Muito alto  
4 = Alto  
3 = Moderado  
2 = Baixo  
1 = Muito baixo ou absolutamente nenhum 
 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Segurança muito alta  
4 = Segurança alta  
3 = Segurança moderada  
2 = Segurança baixa  
1 = Segurança muito baixa ou Sem segurança 
 
 
 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Quase sempre ou sempre  
4 = A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)  
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo)  
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
1 = Quase nunca ou nunca 
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7) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas 
vezes) você teve lubrificação vaginal (ficou com a 
“vagina molhada”) durante a atividade sexual ou ato 
sexual? 

 
 
 
 
 

8) Nas últimas 4 semanas, como você avalia sua 
dificuldade em ter lubrificação vaginal (ficar com a 
“vagina molhada”) durante o ato sexual ou atividades 
sexuais? 
 
 
 
 
9) Nas últimas 4 semanas, com que frequência (quantas 
vezes) você manteve a lubrificação vaginal (ficou com 
a “vagina molhada”) até o final da atividade ou ato 
sexual? 
 
 
 
 
10) Nas últimas 4 semanas, qual foi sua dificuldade em 
manter a lubrificação vaginal (“vagina molhada”) até o 
final da atividade ou ato sexual? 
 
 
 
 
 
 
11) Nas últimas 4 semanas, quando teve estímulo 
sexual ou ato sexual, com que frequência (quantas 
vezes) você atingiu o orgasmo (“gozou”)? 
 
 
 
 
 
12) Nas últimas 4 semanas, quando você teve estímulo 
sexual ou ato sexual, qual foi sua dificuldade em você 
atingir o orgasmo (“clímax/gozou”)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) Nas últimas 4 semanas, o quanto você ficou 
satisfeita com sua capacidade de atingir o orgasmo 
(“gozar”) durante atividade ou ato sexual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve 
satisfeita com a proximidade emocional entre você e 
seu parceiro(a) durante a atividade sexual? 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Quase sempre ou sempre  
4 = A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)  
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo)  
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
1 = Quase nunca ou nunca 
 
 
0 = Sem atividade sexual  
1 = Extremamente difícil ou impossível  
2 = Muito difícil  
3 = Difícil  
4 = Ligeiramente difícil  
5 = Nada difícil 
 
 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Quase sempre ou sempre  
4 = A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)  
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo)  
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
1 = Quase nunca ou nunca 
 
 
0 = Sem atividade sexual  
1 = Extremamente difícil ou impossível  
2 = Muito difícil  
3 = Difícil  
4 = Ligeiramente difícil  
5 = Nada difícil 
 
 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Quase sempre ou sempre  
4 = A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)  
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo)  
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
1 = Quase nunca ou nunca 
 
 
 
0 = Sem atividade sexual  
1 = Extremamente difícil ou impossível  
2 = Muito difícil  
3 = Difícil  
4 = Ligeiramente difícil  
5 = Nada difícil 
 
 
 
 
 
 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Muito satisfeita  
4 = Moderadamente satisfeita  
3 = Quase igualmente satisfeita e insatisfeita  
2 = Moderadamente insatisfeita  
1 = Muito insatisfeita 
 
 
 
 
 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Muito satisfeita  
4 = Moderadamente satisfeita  
3 = Quase igualmente satisfeita e insatisfeita  
2 = Moderadamente insatisfeita  
1 = Muito insatisfeita 
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15) Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve 
satisfeita com o relacionamento sexual entre você e 
seu parceiro(a)? 
 
 
 
 
 
 
 
16) Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve 
satisfeita com sua vida sexual de um modo geral? 
 
 
 
 
 
 
 
17) Nas últimas  4 semanas, com que frequência 
(quantas vezes) você sentiu desconforto ou dor 
durante a penetração vaginal? 
 
 
 
 
 
 
18) Nas últimas 4 semanas, com que frequência 
(quantas vezes) você sentiu desconforto ou dor após 
a penetração vaginal? 
 
 
 
19) Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu 
grau de desconforto ou dor durante ou após a 
penetração vaginal? 
 
 
 

0 = Sem atividade sexual  
5 = Muito satisfeita  
4 = Moderadamente satisfeita  
3 = Quase igualmente satisfeita e insatisfeita  
2 = Moderadamente insatisfeita  
1 = Muito insatisfeita 

 
 
0 = Sem atividade sexual  
5 = Muito satisfeita  
4 = Moderadamente satisfeita  
3 = Quase igualmente satisfeita e insatisfeita  
2 = Moderadamente insatisfeita  
1 = Muito insatisfeita 
 
 
 
0 = Não tentei ter relação  
1 = Quase sempre ou sempre  
2 = A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)  
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo)  
4 = Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
5 = Quase nunca ou nunca 
 
 
0 = Não tentei ter relação  
1 = Quase sempre ou sempre  
2 = A maioria das vezes (mais do que a metade do tempo)  
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo)  
4 = Poucas vezes (menos da metade do tempo)  
5 = Quase nunca ou nunca 
 
 
0 = Não tentei ter relação  
1 = Muito alto  
2 = Alto  
3 = Moderado  
4 = Baixo  
5 = Muito baixo ou absolutamente
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ANEXO 2 – BODY SHAPE QUESTIONNAIRE (BSQ 34) 

 

Instrução: Responda as questões abaixo em relação a sua aparência nas últimas 4 semanas. 
Usando a seguinte legenda:  

 

1. Nunca   2.Raramente   3. Às vezes 

4. Frequentemente   5. Muito frequente   6. Sempre 

 

Sentir-se entediada faz você se preocupar com a forma física?  

1    2    3    4    5    6  

Sua preocupação com a forma física chega ao ponto de você pensar que deveria fazer uma dieta?  

1    2    3    4    5    6  

Já lhe ocorreu que suas coxas, quadril ou nádegas são grandes demais para o restante do corpo? 1 

   2    3    4    5    6  

Você tem receio que poderia engordar ou ficar mais gorda?  

1    2    3    4    5    6  

Você anda preocupada achando que seu corpo não é firme o suficiente?  

1    2    3    4    5    6  

Ao ingerir uma refeição completa e sentir o estomago cheio, você se preocupa em ter engordado?  

1    2    3    4    5    6  

Você já se sentiu tão mal com sua forma física a ponte de chorar?  

1    2    3    4    5    6  

Você já deixou de correr por achar que seu corpo poderia balançar?  

1    2    3    4    5    6  

Estar com pessoas magras do mesmo sexo que você faz você reparar em sua forma física?  

1    2    3    4    5    6  

Você já se preocupou com o fato de suas coxas podem ocupar muito espaço quando senta?  

1    2    3    4    5    6  

Você já se sente gorda mesmo após ingerir uma pequena quantidade de alimento?  

1    2    3    4    5    6  

Você tem reparado na forma física de outras pessoas do mesmo sexo que o seu, e ao se comparar, 

tem se sentido em desvantagem?  

1    2    3    4    5    6  

Pensar na sua forma física interverem em sua capacidade de se concentrar em outras atividades 

(como, por exemplo, assistir televisão, ler ou acompanhar um conversa). 

 1    2    3    4    5    6  
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Ao estar nua, por exemplo, ao tomar banho você se sente gorda?  

1    2    3    4    5    6  

Você tem evitado usar roupas mais curtas para não se sentir desconfortável com sua forma física? 1 

   2    3    4    5    6  

Você já se pegou pensando em remover partes mais carnudas do seu corpo?  

1    2    3    4    5    6  

Comer doces, bolos ou outros alimentos ricos em calorias faz você se sentir gorda?  

1    2    3    4    5    6  

Você já deixou de participar de eventos sociais (como por exemplo, festas) por se sentir mal em 

relação a sua forma física?  

1    2    3    4    5    6  

Você se sente muito grande e arredondada?  

1    2    3    4    5    6  

Você sente vergonha do seu corpo?  

1    2    3    4    5    6  

A preocupação frente a sua forma física a leva a fazer dieta?  

1    2    3    4    5    6  

Você se sente mais contente em relação a sua forma física quando seu estômago está vazio (como 

por ex., pela manhã)?  

1    2    3    4    5    6  

Você acredita que sua forma física se deve à sua falta de controle?  

1    2    3    4    5    6  

Você se preocupa que outras pessoas vejam dobras na sua cintura ou estômago?  

1    2    3    4    5    6  

Você acha injusto que outras pessoas do mesmo sexo que o seu seja mais magras do que você?  

1    2    3    4    5    6  

Você já vomitou para se sentir mais magra?  

1    2    3    4    5    6  

Quando acompanhada, você fica preocupada em está ocupando muito espaço (como por ex., 

sentada num sofá ou de um banco de ônibus)?  

1    2    3    4    5    6  

Você se preocupa com o fato de estar cheia de “dobras” ou “banhas”?  

1    2    3    4    5    6  

Ver seu reflexo (por exemplo, num espelho ou na vitrine da loja) faz você sentir-se mal em relação a 

seu corpo físico?  

1    2    3    4    5    6  
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Você belisca áreas do seu corpo para ver quanto há de gordura?  

1    2    3    4    5    6  

Você evita situações nas quais as pessoas possam ver seu corpo (como por exemplo, vestiários e 

banheiros)?  

1    2    3    4    5    6  

Você já tomou laxantes para se sentir mais magra?  

1    2    3    4    5    6  

Você fica mais preocupada com sua forma física quando em companhia de outras pessoas?  

1    2    3    4    5    6  

A preocupação com sua forma física leva você a sentir que deveria fazer exercícios?  

1    2    3    4    5    6  
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ANEXO 3 – FEMALE GENITAL SELF-IMAGE SCALE (FGSIS) 

  

Instrução: ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA POR PERGUNTA.    

Me sinto confortável com a minha genitália.  
a. Concordo plenamente  
b. Concordo  
c. Discordo  
d. Discordo plenamente.    
 
Estou satisfeita com a aparência da minha genitália.  
a. Concordo plenamente  
b. Concordo  
c. Discordo  
d. Discordo plenamente.   
 
Eu me sentiria confortável se deixasse um companheiro sexual olhar minha genitália.  
a. Concordo plenamente  
b. Concordo  
c. Discordo  
d. Discordo plenamente.    
 
Eu acredito que minha genitália cheira bem.  
a. Concordo plenamente 
b. Concordo  
c. Discordo  
d. Discordo plenamente.    
 
Acho que minha genitália funciona da forma como deveria funcionar.  
a. Concordo plenamente  
b. Concordo  
c. Discordo  
d. Discordo plenamente.    
 
Me sinto confortável ao deixar um cuidador/ médico/ profissional de saúde examinar minha 
genitália.  
a. Concordo plenamente  
b. Concordo  
c. Discordo  
d. Discordo plenamente.    
 
Não sinto vergonha da minha genitália.  
a. Concordo plenamente  
b. Concordo  
c. Discordo   
d. Discordo plenamente. 
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ANEXO 4 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 5 –ARTIGO SUBMETIDO NA REVISTA OBSTETRICS & GYNECOLOGY 
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PRÉCIS 

There is association, although considered low, of the perception of the body image and the 

genital self-image with the sexual function in young adult women. 
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ABSTRACT 

Objective: To estimate the intensity of association between body image and genital self-image 

with the sexual function of young adult women. Methods: This cross-sectional study was 

recruited at health promotion events promoted by the Center for Pelvic Floor Care between 

January 2014 and December 2016. Women between the ages of 18 and 40 years were included, 

sexually active, and pregnant women and those who did not understand the evaluation 

instruments were excluded. Participants answered the sociodemographic and obstetrical 

questionnaire, in addition to the Female Sexual Function Index, Femail Genital Self Image 

Scale and Body Shape Questionnaire, for evaluation of sexual function, genital self-image and 

body image, respectively. The sample was divided into two groups, adequate sexual function 

and sexual dysfunction. The data were analyzed by SPSS 14.0. Numerical variables were 

expressed as mean and standard deviation and categorical variables were expressed in absolute 

number and frequency. For the comparison of the variables, the Independent Test T and Chi- 

Square statistical tests were applied. Variables with statistical significance (p <0.20) were 

inserted in the multivariate analysis with logistic regression. Results: The final sample consisted 

of 412 women, aged 29.1 ± 6.1 years, divided into adequate sexual function (77.9%) and sexual 

dysfunction (22.1%). When comparing sexual function with body and genital self-image, there 

was a difference between groups of adequate sexual function and sexual dysfunction (p≤0.001). 

The analysis, through the logistic regression model, showed an association between body image 

and sexual function (odds ratios : 1.011 [1.004 - 1.018]; p = 0.003), as well as between genital 

self-image and sexual function (odds ratios: 0.868 [0.809-0.932 ], p≤0.001). Conclusion: There 

is a low association of body image perception and genital self-image with sexual function in 

young adult women. 
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INTRODUCTION 

Sexual health is considered a component of a human's condition of well-being, and involves the 

physical, emotional, mental and social fields (1). Alteration of one or more phases of the sexual 

response cycle characterizes a sexual dysfunction, which may be related to biological, 

sociocultural and psychological factors (2,3). 

Sexual dysfunction is a public health problem with a prevalence of between 30 and 50% of the 

world population, with variation justified by differences in sociodemographic and clinical 

characteristics (4-6). There are several etiological factors for sexual dysfunctions and 

dissatisfaction with body and genital self-image may be one of the causes of sexual dysfunction 

(2). 

As with sexual function (SF), image perception is complex and multifactorial and influenced 

by cultural, clinical, and psychophysical aspects (7).  Researches reveal the relationships 

between body image and genital self-image with SF in women aged between 18 and 65 years , 

which present specific sociodemographic and clinical characteristics (8-13). In view of the 

growing demand of young women for plastic surgery and labioplasty, as well as the preexisting 

relationship of sexual satisfaction with the image, we hypothesized that there is an association 

between genital and body self-image with the SF of women aged 18 to 40 years without clinical 

or obstetric peculiarities, and thus contribute to a more comprehensive approach in the 

conception of sexual dysfunction. 

Considering the above, the objective of the present study was to estimate the intensity of 

association between body image and genital self-image with the sexual function of young adult 

women. 
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MATERIALS AND METHODS 

A cross-sectional study whose methodology followed the checklist of the Guideline 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) (14). It was 

approved by the Ethics and Research Committee of the Bahian School of Medicine and Public 

Health, CAAE 14425813.9.0000.5544. All participants signed the Informed Consent Term. 

The sample consisted of women aged 18 to 40 years, sexually active in the last four weeks, 

recruited at the health promotion events held by the Pelvic Floor Care Center (CAAP), located 

in the city of Salvador, state capital of Bahia, Brazil. Pregnant women and those who did not 

know how to read or did not understand the issues were excluded, since the proposed evaluation 

instruments were self-administered. The research took place in the period of 2014 and 2016. 

Participants were briefed on the study objectives by previously trained researchers. After 

expressing interest in participating in the study, they were directed to a reserved environment 

and oriented to individually fill the self-administered questionnaires. A data sheet with 

sociodemographic and obstetric information was used to analyze the variables age, marital 

status, schooling, income, body mass index, gestation, type of birth, contraceptive and pelvic 

surgery. For the specific evaluation of sexual function, body image and genital self-image, the 

Female Sexual Function Index (FSFI), Body Shape Questionnaire-34 (BSQ-34) and Female 

Genital Self-image Scale (FGSIS-7) . 

The FSFI questionnaire contains 19 questions grouped into six domains: desire, excitement, 

lubrication, orgasm, satisfaction and pain. The range of responses varies from 1 to 5 for 

questions 1 and 2, for questions 3 to 19 from 0 to 5. Values greater than or equal to 26 were 

classified as adequate sexual function and lower values such as female sexual dysfunction (15). 
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Body image was assessed through the BSQ-34 Questionnaire, composed of 34 questions, with 

Likert type response options, scored from one to six, whose final score can range from 34 to 

204 points. Scores higher than 110 indicate bodily concern (16). 

FGSIS was the instrument that evaluated the genital self-image, it contains seven questions with 

a four-point response scale in descending order (I fully agree, agree, disagree, totally disagree), 

evaluate the genitalia according to perception and belief, and involves the aspects smell and 

taste, appearance, sexual function, lubrication and pain. The total score ranges from 7 to 28 

points, and higher scores indicate a more positive genital self-image (12). 

For the sample size estimation, the Winpepi calculator 

(http://www.brixtonhealth.com/pepi4windows.html) was used. The study by Correia et al (17) , 

2016, was the reference for the self-image outcome in comparison to women with and without 

sexual dysfunction, with a standard deviation of 3 and 3.3 respectively, an acceptable difference 

of 1.5, with 70 women in each group . 

Data were tabulated and analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 

14.0 for Windows. A descriptive and inferential statistical analysis was performed. The 

normality of the numerical variables was verified through the Kolmogorov Sminorv test. The 

categorical variables were expressed as absolute values (n) and frequency (%) and the 

numerical variables in mean and standard deviation. 

The chi-square test was used to associate the frequency of categorical variables (marital status, 

schooling, income, body mass index, gestation, type of birth, contraceptive and pelvic surgery) 

with sexual function. The independent Student's t-test was used to establish the difference 

between the intergroup means of women who were eligible for sexual function and with sexual 

dysfunction, according to the variables age and BSQ-34 and FGSIS-7 scores. 
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The multiple logistic regression model was used to evaluate the relationship of the independent 

variables (age, marital status, education, income, body mass index, gestation, type of birth, 

contraceptive use, pelvic surgery, body image and genital alteration of the sexual function, 

through the FSFI, of young adult women. The variables that presented a p <0.20 (body image 

and genital self-image) were considered for the logistic regression model and those that 

remained significant, p <0.05, remained in the model. The manual procedure for insertion and 

withdrawal of the variables was adopted. The results were expressed as odds ratio with their 

respective confidence intervals (95%) and descriptive level. 

RESULTS 

The sample consisted of 412 women, divided into two groups, after FSFI: adequate sexual 

function and sexual dysfunction. Table 1. The frequency of women with sexual dysfunction 

was 22.1%. Comparing the BSQ-34 and FGSIS-7 variables between the sexual dysfunction and 

adequate sexual function groups revealed significance (p <0.001), it shows that BSQ-34 scores 

are higher in the sexual dysfunction group, while higher FGSIS- 7 in the adequate sexual 

function group. 

 Sociodemographic, anthropometric and obstetric variables between the groups revealed 

homogeneity. There was a predominance in both groups of single women, with complete higher 

education, eutrophic, nulliparous, caesarean, using contraceptive and those who did not perform 

pelvic surgeries. 

The independent variables BSQ-34 and FGSIS-7, p <0.20, were considered for the multivariate 

analysis. The logistic regression model revealed that genital self-image and body image 

influenced the sexual function of young adult women (p <0.05), although the association was 
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low. Concern for the body increases the chances of sexual dysfunction, while a more positive 

genital image decreases the possibility of sexual dysfunction, table 2. 

DISCUSSION 

The present study reveals the association between body image and genital self-image with 

sexual function in young adult women, is a pioneer in the investigation of this association in 

young adult women without clinical and obstetric specificity. 

Sexual dysfunction prevailed in 22.1% of the study participants, corroborating Brazilian studies 

that evaluated sexual function in women with similar sociodemographic and clinical 

characteristics(17,18). Researches performed in Portuguese and American women showed a 

prevalence of 77.2% and 43% of sexual dysfunction (4,5). As SF has a direct relationship with 

the socio-cultural aspects of the regions (1,19-23), it is important to use adapted instruments for 

each culture.  

This research demonstrated that sociodemographic, clinical and obstetric characteristics did not 

interfere in the sexual response of young adult women. These results are in agreement with 

other researchers regarding the relation of the variables marital status (17,21), schooling (17,18), 

type of birth (17,22), use of hormonal contraceptive (17,21,23) and previous pelvic surgery (23) with 

sexual activity. However, in relation to schooling, the results are different, some studies show 

a negative association with SF (5,6,23). An isolated data is not determinant of sexual dysfunction, 

in addition, sexual function interacts in a complex way between biological, sociocultural and 

psychological factors. 

It was evidenced a greater preoccupation with the body image in the group of women with 

sexual dysfunction. In a study conducted with 154 women, aged between 18 and 49 years, SF, 

sexual satisfaction and body image were evaluated, indicating positive relationships between 
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these variables, affirming that sexual satisfaction was optimized by high body esteem and low 

concern with image during sexual activity (24). Satisfaction and female sexual behavior are 

related to the concern and anxiety of body exposure and can negatively influence SF (25). 

The present study evaluated exclusively women, since the female has a greater concern with 

the body image and a greater distortion of the perception of the body (26-28), independent of 

associated clinical conditions. It is suggested that this is an omnipresent problem in women of 

Westernized culture(29),  perhaps by the influence of the media. Factors related to individual 

vulnerability, such as negative perception of the image, are considered important for the 

evaluation of sexual dysfunction, as they contribute to the occurrence of dysfunction, besides 

being relevant to the etiology and to the direction of treatment (2). 

Satinsky et al (30) evaluated body appreciation and its relationship with SF in women and found 

that satisfactory body appreciation was positively associated with arousal, orgasm and 

satisfaction. They have not emphasized the negative features of the image and demonstrates 

that the focus on self-esteem and positive characteristics are important for sexual functioning 

(2). 

The body mass index variable was related in studies with body satisfaction indexes and shows 

controversy of results, depending on the population characterization and evaluation instruments 

used (26,28,31,32). The women of this sample were predominantly eutrophic (65.8%), and it is 

believed that the body dissatisfaction may be beyond physical appearance or sociocultural 

influence (33). A cross-sectional study was carried out to evaluate the body satisfaction of 115 

women through the application of BSQ-34, concluded that the body dissatisfaction of women 

who underwent plastic surgeries was not different from those who did not perform (34). 

Researches affirm that satisfaction with the image is influenced by other factors, such as beliefs, 

values and attitudes (35,36). 
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The present study evaluated the perception of genitalia and its association with sexual function, 

found significance, corroborating with other researchers (13,37). The FGSIS-7 scores showed 

lower scores in women with sexual dysfunction, which makes it possible to validate that a better 

perception of the genitalia can promote a better sexual satisfaction. Previous studies have shown 

that a negative perception of the body can affect the perception of genitalia (38), in addition to 

being associated with dissatisfaction or alteration of sexual function (8,12). Women have chosen 

to perform genital surgeries in order to improve the genital image, which has a more positive 

sexual activity (10). 

A physical examination of the external genitalia was not performed to determine the type of 

pelvic and genital surgery. It is known that Brazil occupies the first place in the ranking of 

genital surgical procedures and the specificity of this surgery can influence the results. 

These results suggest that the evaluation of body and genitalia perception are essential topics in 

the evaluation of the multiprofessional team, in order to guide a better diagnosis of female 

sexual function, guide the treatment and contribute to the problem's resolution. 

 

TABLES 

Table 1. Comparison of sexual function (FSFI) with sociodemographic, clinical and obstetric 

data, body image (BSQ-34) and genital self-image (FGSIS-7), 412 young adult women. 

Salvador, Bahia, Brazil. 
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Table 1. Comparison of sexual function (FSFI) with sociodemographic, clinical and obstetric 

data, body image (BSQ-34) and genital self-image (FGSIS-7), 412 young adult women. 

Salvador, Bahia, Brazil. Continues. 
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Table 1. Comparison of sexual function (FSFI) with sociodemographic, clinical and obstetric 

data, body image (BSQ-34) and genital self-image (FGSIS-7), 412 young adult women. 

Salvador, Bahia, Brazil. End. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

FSFI = Female Sexual Function Index; BSQ-34 = Body Shape Questionnaire-34; FGSIS-7 = 

Female Genital Self-Image Scale-7; n = number of participants; SD = Standard Deviation. * 

Independent Student t test; † Chi-square test. 
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Table 2. Logistic regression of the independent variables of sexual function alteration, through 

FSFI, of 412 young adult women. Salvador, Bahia, Brazil. 

         Initial model                                                     Final model  

Variables       OR (CI 95%)                   p                                OR (CI 95%) p 

    BSQ-34 1,011 (1,003-1,018)                0,005                       1,011 (1,004-1,018)              0,003* 

    FGSIS-7 0,870 (0,910-0,934)              < 0,001                       0,868 (0,809-0,932)                    < 0,001* 

FSFI = Female Sexual Function Index; OR = Odds Ratio; CI = Confidence Interval BSQ-34 = 

Body Shape Questionnaire-34; FGSIS-7 = Female Genital Self-Image Scale-7; * Logistic 

regression model. 
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