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Introdução
Na sociedade ocidental a sexualidade no parto ainda não é
reconhecida, apesar do parto fazer parte do ciclo de vida sexual da
mulher. Em 2014, a Organização Mundial da Saúde identifica
violência obstétrica e preconiza a prevenção e eliminação de
abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições
de saúde (1). Assim considera-se fundamental preconizar os
direitos sexuais, por exemplo o direito: à liberdade de expressão
sexual; à autonomia sexual, integridade sexual e segurança física;
à privacidade sexual; ao prazer sexual; à expressão sexual com
emoções; à informação científica; à educação sexual e à saúde
sexual (2). Existem estudos que mencionam que a mulher pode
vivenciar o orgasmo no parto (3,4). Contudo, continua-se a
perpetuar as crenças erróneas na sexualidade humana e a
negligenciar a existência da sexualidade intraparto (5,6). O parto
pode ser orgástico, contudo continua a ser preconizado como um
evento doloroso, o que leva as mulheres à aderirem aos
procedimentos médicos para alívio da dor.
O parto, incluindo o orgástico deveria ser esclarecido: 1) quer a
profissionais de saúde, para que estes saibam proporcionar o
melhor ambiente de privacidade e intimidade à mulher no parto, 2)
quer às mulheres, para que estas tenham um parto prazeroso e os
bebés um nascimento saudável.
O sexólogo perinatal vai atenuar o “ciclo de conspiração do
silêncio” que existe na comunicação acerca dos aspetos
psicossexuais da saúde nos diferentes contextos (8). Esta
conspiração do silêncio pode perpetuar os mitos e os malentendidos levando a resultados negativos na saúde sexual dos
pacientes/clientes.
Objetivos: Informar os profissionais de saúde para uma maior
compreensão da sexualidade perinatal: 1) implementar um modelo
de equipa interdisciplinar em unidades de saúde que preconizem
um parto prazeroso; 2) implementar programas de esclarecimento
às mulheres para melhor compreender e vivenciar a sua
sexualidade perinatal.

Metodologia
Metodologia: Nesta revisão foram incluídos os artigos selecionados
no servidor Pubmed e Google com as seguintes palavras-chave:
Parto/Orgástico; Sexologia/Perinatal; Saúde Perinatal; Saúde
biopsicossocial; Direitos sexuais.

Conclusão
Considera-se importante: 1) uma maior compreensão da
sexualidade no parto para um melhor acompanhamento da grávida
ao longo do ciclo perinatal; 2) formação e implementação de
equipas interdisciplinares, com a presença do Sexólogo
Perinatal/Terapeuta Sexual, para a promoção da saúde sexual
perinatal e bem-estar da Mulher.
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Figura 1. Duas abordagens possíveis no parto: ciclo negativo versus ciclo positivo. Fluxo
hormonal: oxitocina-adrenalina-endorfina (Adaptado de 3,7).
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Figura 2. Importância do Sexólogo Perinatal/ Terapeuta sexual. (A) Esquema de interação entre
equipa de saúde e futuros pais. (B) Modelo de equipa de saúde interdisciplinar a implementar. A
Sexologia Perinatal é uma área emergente e fundamental para ir de encontro da perspetiva
holística da saúde e da sexualidade biopsicossocial (Adaptado de 3,4,8).
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Figura 3. Programas de esclarecimentos em saúde sexual. (A) Modelo PLISSIT e suas adaptações
(4,8). (B) Ciclo da Ignorância (2). Preconizar a importância do papel do Sexólogo Perinatal, pois
verifica-se que a sua presença nas equipas aumenta o conhecimento na saúde sexual perinatal e
promove adesão ao parto prazeroso. O ciclo de ignorância permiti identificar a falta de informação que
será colmatada pela educação sexual.

