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URINÁRIA: uma análise na perspectiva de gênero 
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RESUMO 

 

O termo sexualidade permite diversos entendimentos, interpretações e abordagens, 

consequentemente a sua conceituação dependerá do contexto histórico, cultural e social no qual o 

indivíduo constrói suas concepções. Além de pensar no exercício da sexualidade, em toda a sua 

plenitude, deve-se refletir como é esse exercício no âmbito feminino e como as mulheres constroem 

a sexualidade. Outro ponto importante é levar em consideração fatores que prejudicam esse 

exercício, como no caso de pessoas que possuem deficiência ou alguma doença. A presença da 

incontinência urinária (IU) é um fator que tem demonstrado uma influencia no exercício da 

sexualidade, com prejuízo nas relações afetivas, vida conjugal, social e na auto-estima da mulher. 

Sob a perspectiva de se conhecer a sexualidade de mulheres com IU, tendo um recorte na análise 

das questões de gênero, esse artigo tem como objetivo apreender as narrativas da sexualidade de 

uma mulher com IU. A escolha desse objetivo foi construída pela escassez na literatura de artigos 

que abordem a sexualidade de pessoas com IU, principalmente utilizando gênero como uma 

categoria analítica e por perceber que na prática clínica, durante as sessões de reabilitação, elas/eles 

passavam a relatar suas queixas que extrapolavam a IU e adentravam em questões sociais, 

psicológicas e emocionais. Estudo qualitativo, utilizado o método da história oral temática, por 

possibilitar que as entrevistadas narrem suas histórias de acordo como ela é vivida e experienciada 

por cada uma, respeitando suas falas e suas concepções sobre o assunto que está sendo abordado. A 

escolha de uma mulher com incontinência urinária e com queixas de alterações na sexualidade foi o 

sujeito de escolha para esse estudo, uma vez que contemplava o objetivo dessa pesquisa. O local foi 

um consultório particular, no qual a entrevistada teve privacidade para falar sobre suas histórias e 

liberdade para narrar os fatos que lhe convier. A técnica utilizada para coleta das informações foi a 
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entrevista em profundidade. A narrativa da entrevista foi gravada e posteriormente, feita a 

transcrição, textualização, transcriação e interpretação com manutenção da integridade das falas, 

sem prejuízo do conteúdo. Ao fim da entrevista, a entrevistada ouviu sua narrativa e mantive o 

conteúdo exposto. Para análise dos dados foi utilizado a análise de conteúdo e gênero como 

categoria analítica. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa e respeitou as 

recomendações do Conselho Nacional de Pesquisa, conforme preconiza a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Após a 

análise da narrativa, chegou-se a cinco categorias: 1- Subjugamento da mulher diante da vontade 

do parceiro; 2-O exercício da mulher no mundo público e privado; 3-Isolamento social e 

aposentadoria precoce; 4-Alteração na auto-imagem e baixa auto-estima; 5-Alteração nos 

padrões da sexualidade e prejuízo no desempenho sexual. Por meio dessas categorias, pôde 

perceber o quanto a vida social, conjugal, familiar, profissional e sexual foi abalada após o advento 

da incontinência e de como nós profissionais devemos nos preocupar não só com o tratamento da 

patologia, mas também, em abordar assuntos pudorizados como a sexualidade e vida sexual e poder 

realizar uma reabilitação completa de todas as questões alteradas na condição de saúde e doença 

dessa mulher. 

 

INTRODUÇÃO 

A compreensão da sexualidade remete não só ao ato sexual, mas também à forma como a pessoa se 

vê, como se relaciona consigo mesma, com seu corpo, como se relaciona com o parceiro (a) e como 

se comporta em seu meio social.  

Nas ciências sociais e antropológicas a abordagem da sexualidade perpassa por uma construção da 

diversidade humana, social e cultural, sendo influenciada por questões políticas, econômicas e de 

gênero. Dessa forma, a sexualidade tem uma conotação de construção e representação social, 

perfazendo uma ampla dimensão pessoal, própria ao ser humano, constituindo sua totalidade 

biopsicossocial e espiritual. (JESUS, 1998) 

Nesse constructo da sexualidade, chamo a atenção para as questões de gênero, uma vez que as 

mulheres, ao falarem da sexualidade, trazem, em suas narrativas, as relações de poder entre elas e 

seus parceiros, a valorização do desejo masculino em detrimento do próprio desejo, a preocupação 

em agradar o homem, não se preocupando consigo mesma ou se agredindo para satisfazê-lo. São 
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diversas situações que demonstram o quanto que muitas mulheres estão em situação de desprestígio 

e de desvalorização, não exercendo a sexualidade em sua plenitude e que muitas vezes se resume ao 

ato sexual, sem prazer e de forma obrigatória. Apesar de tantas conquistas feministas, muito ainda 

tem que ser transformado no sentido de valorizar as mulheres e de empoderá-las para expressar seus 

sentimentos, necessidades biológicas, sexuais, conjugais e sociais.  

Para Juliet Mitchell (1966) a liberdade das mulheres perpassa por mudanças em todas as estruturas 

das quais elas participam, rompendo a unidade estável de dominação masculina e quebrando a 

relação do mais forte com o mais fraco. 

Além das questões de gênero, que perpassam nas relações sexuais, a presença de doenças afeta 

diretamente a sexualidade. Ao considerar que o evento patológico é um fator que prejudica o 

desempenho, o prazer, a satisfação, o convívio conjugal e social, pode ocasionar, muitas vezes, a 

suspensão da atividade sexual, a realização do sexo sem prazer, a diminuição da auto-estima, a 

anulação da própria sensualidade e o isolamento, restringindo-se à vida privada. 

Dentre as patologias que corroboram com a suspensão e/ou insatisfação no exercício da 

sexualidade, encontra-se a incontinência urinária (IU) que interfere diretamente nas relações 

afetivas. O afastamento das atividades fora do lar, aposentadoria precoce, perda de confiança em si 

mesma, vergonha e medo de se molhar em público, o isolamento da família, a repulsa do parceiro 

sexual e a negação da própria sexualidade são os piores sintomas sofridos pela mulher incontinente. 

(JAHN, 1997; PROIETTI, 2005). 

Sendo nesse contexto literário que envolve a sexualidade das mulheres que possuem incontinência 

urinária, juntamente com as reflexões sobre gênero é que esse trabalho tem como objetivo 

apreender as narrativas da sexualidade de uma mulher com IU.  

A justificativa para esse objetivo se dá, pela escassez na literatura de artigos que abordem a 

sexualidade de pessoas com IU, principalmente utilizando gênero como uma categoria analítica. Há 

trabalhos que avaliam a influência da IU na atividade e desempenho sexual dos homens, não dando 

a oportunidade de ouvir as mulheres, de saber quais são as suas necessidades e alterações sofridas. 

Outra justificativa encontra-se no âmbito da prática clínica. O trabalho voltado para a reabilitação 

fez-me perceber, durante as seções de tratamento, que as (os) pacientes desenvolviam uma relação 
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de confiança profissional comigo e, a partir do momento em que se estabelecia o vínculo, elas/eles 

passavam a relatar suas queixas. Seus discursos extrapolavam a simples perda urinária, e traziam o 

impacto deste problema na sua qualidade de vida, nos relacionamentos sociais, nas atividades de 

vida diária e, principalmente, na vida conjugal dando ênfase às questões relacionadas à sua 

sexualidade.  

METODOLOGIA 

O tipo de estudo utilizado foi a pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. O método 

utilizado foi a história oral temática, por possibilitar que as entrevistadas narrem suas histórias de 

acordo como ela é vivida e experienciada por cada uma, respeitando suas falas e suas concepções 

sobre o assunto que está sendo abordado. 

A história oral temática é um tipo de história oral, que define o tema a ser abordado e contribui para 

objetividade nas narrações dos sujeitos.  

Os trabalhos sobre história oral temática se dispõem à discussão em torno de um assunto central 

definido, sendo a narrativa de um fato que faz parte de todo um contexto de vida do indivíduo. 

(MEIHY, 2007)  

A escolha desse método, para estudar sobre a sexualidade feminina, se justifica porque permite que 

as histórias sejam narradas sem uma inquisição por parte da entrevistadora, dando liberdade para a 

pessoa falar de assuntos tão íntimos e privados.  

O estudo foi realizado em um consultório particular de enfermagem, no qual a entrevistada teve 

privacidade para falar sobre suas histórias e liberdade para narrar os fatos que lhe convier. 

A escolha da entrevistada se deu porque a mesma preenchia os requisitos do objetivo desse estudo e 

também porque, durante as reabilitações, externava as angustias da sua sexualidade e percebi que 

era uma pessoa que necessitava de ser ouvida. A cliente concordou com a gravação de suas falas, 

não se opondo às informações contidas no presente artigo.  

A técnica utilizada para coleta das informações foi a entrevista em profundidade. Consiste em 

entrevistar um único respondente. Segundo Bauer (2008. p: 74), essa entrevista “é uma conversação 

um a um, uma interação díade. [...] Espera-se que uma pessoa, o entrevistador, faça as perguntas; e 
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espera-se do outro, o entrevistado, que responda a elas. O tópico é uma escolha de quem entrevista e 

o entrevistado pode ou não ter pensado seriamente no assunto anteriormente”. 

Para uma aproximação com o tema durante a entrevista, foram formuladas duas perguntas para 

iniciar o diálogo: Fale-me como era sua vida antes da incontinência urinária; como era sua 

sexualidade antes da incontinência urinária e atualmente? 

A autora teve liberdade para reformular ou inserir outras perguntas para ajudar no direcionamento 

da narrativa temática. 

A análise dos dados foi por meio da análise de conteúdo. Para Bardin (2009, p: 40) “a análise de 

conteúdo é considerada como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da 

análise é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (qualitativos, ou não).” 

 

HISTÓRIA TEMÁTICA NARRADA  

No dia 02 de setembro de 2010, recebi no consultório NFP, sexo feminino, 55 anos, para mais uma 

seção de reabilitação para a incontinência urinária (IU). Como de costume, durante as seções, 

sempre conversávamos a respeito de diversas coisas, incluindo a sua vida privada, entretanto 

naquele dia tínhamos um propósito diferente: registrar em gravação de áudio a história de sua 

sexualidade após o advento da IU. 

A entrevistada, já muito à vontade por ser sua 10ª seção, iniciou sua fala: “sempre gostei muito de 

sair nos finais de semana, de dançar e beber uns “dincks”. Trabalhava à tarde e saia sempre 

depois das dezoito horas. Aproveitava para sair com minhas amigas ou com meu marido. Sempre 

me senti uma mulher animada, disposta, vaidosa e apesar da menopausa, tinha relações sexuais 

com meu marido. Hora era bom, hora não era tão bom assim. Normal, como qualquer outra 

mulher”. Perguntei a ela porque que não era tão bom assim e a mesma respondeu: “ah, tem dia que 

agente tá cansada, não tá afim, mas acaba praticando para satisfazer o outro.  

Quando comecei com a incontinência, não dei muita importância, mas foi piorando e quando 

percebi, isso já estava atrapalhando no meu dia-a-dia. No trabalho, tinha que ir várias vezes ao 

banheiro e tudo piorava quando tinha reunião e não podia sair toda hora. Então comecei a usar 

absorvente todos os dias. Para piorar tudo, as minhas farrinhas ficaram comprometidas, porque 
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quanto mais eu bebia, mais perdia urina. Como já estava no tempo de me aposentar, resolvi 

adiantar para poder me tratar com calma ou até mesmo fazer uma cirurgia, caso precisasse. Deixei 

de sair, como eu saia, porque a dança prejudicava ainda mais a perda. Fiquei muito triste nessa 

época, porque minha vida mudou tanto, por conta de um problema tão simples, aliás, me parecia 

simples. Teve época que tive medo de sair e me molhar na rua, como aconteceu uma vez. Passei a 

me sentir mal cheirosa e não era mais assim, vaidosa como antes, mas sempre me preocupei em 

tomar meus banhos bem caprichados! 

Em casa o problema não foi diferente. Procuro ficar cheirosinha, antes de meu marido chegar e 

vou várias vezes ao banheiro para não perder. Nunca disse a ele sobre esse problema. Acho que é 

algo só meu e também tinha medo que ele não me quisesse mais. Nossas relações passaram a ser 

mais rápidas para não correr o risco de perder e isso não é bom, porque sempre gostei muito de 

namorar antes. Tem posições que evito. Já pensou se eu perco nessa hora? Que horror!  

Ainda de vez em quando, faço sem muita vontade, mais para cumprir papel. Mas, estou aprendendo 

a dizer não. Fora a falta de prazer, porque fico só pensando em não perder urina que acaba não 

sobrando tempo para pensar no momento, ali presente. 

Mas, como toda estória de novela, sempre tem um final feliz (risos). Estou melhorando muito e 

vendo pelo lado bom, isso me ensinou a me perceber mais, acompanhar a evolução do meu corpo, 

a tomar as decisões e não deixar as situações me levarem. “Sinto que estou tomando as rédeas e 

tenho feito da minha vida particular, aquilo que sempre fiz no meu trabalho: decidir o que é 

melhor”.  

A entrevista encerrou, no momento que a entrevistada achou que tinha dito tudo que a tinha 

perguntado. Passei a gravação para ela ouvir e concluiu dizendo que era aquilo mesmo. Não tendo 

mais o quê acrescentar ou retirar. 

 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE 

Na história narrada pela colaboradora, percebe-se que a mesma sentiu-se a vontade para falar, não 

necessitando de muitas intervenções por parte da entrevistadora, o que facilitou a construção de um 

discurso verdadeiro, claro e que trás em sua essência, pontos de vista, opiniões e percepções de si 

mesma, do mundo e da vida conjugal. Tais características contribuíram para emergirem 05 

categorias após a análise dos conteúdos temáticos.  

1- Subjugamento da mulher diante da vontade do parceiro 
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Percebe-se que a entrevistada acredita que subjugar sua vontade em detrimento da vontade do 

parceiro, faz parte das relações entre homem e mulher e como se isso fosse uma regra em todas as 

relações. Há um sentimento de conformismo e de “obrigação” da mulher, para manter seu 

casamento, dentro de padrões sociais. Como demonstra as falas: “...ah, tem dia que agente ta 

cansada, não ta afim, mas acaba praticando para satisfazer o outro.” “Ainda de vez em quando, 

faço sem muita vontade, mais para cumprir papel.” 

O posicionamento da mulher diante da obrigação sexual para com seu parceiro é “justificada” pela 

forma como as mulheres são preparadas socialmente para exercer o seu papel enquanto esposas. O 

que impera, nessa relação, é a vontade masculina, patriarcal que se mantém inalterada, cabendo à 

mulher seguir as ordens do conjugue.  

Ao pensar nas desigualdades das relações sociais, no poder e na dominação masculina, ver-se a 

necessidade de se refletir sobre os mecanismos que levam ao exercício desse poder e opressão por 

parte dos homens. Como descreve Piscitelli (1996), esse poder acontece de diversas maneiras e o 

patriarcado não explica todas as formas de subordinação de gênero, mas contribui, 

consideravelmente, para uma reflexão crítica a respeito do tema. 

Para Saffiotti (2008), a submissão das mulheres na sociedade civil assegura o reconhecimento do 

direito patriarcal dos homens e a forma como a vida doméstica é organizada, sustenta essa ordem 

patriarcal. 

Ainda trazendo reflexões sobre o poder masculino diante da mulher no que se refere ao exercício da 

sexualidade, Foucault traz muitas contribuições nesse sentido. Para ele, o poder que existe sobre a 

sexualidade oprime pensamentos, inibe sentimentos, modifica comportamentos, mascara os desejos 

e reprime aquele (a) que não exerce poder (FOUCAULT, 2010). 

Sobre uma reflexão a respeito do casamento, Foucault sita Musonius para justificar o porquê de o 

homem achar que tem mais direito que a mulher na ordem das relações e por simetria na ordem dos 

prazeres sexuais, configurando o domínio moral e a superioridade do homem (FOUCAULT, 2009) 

O que contribui para atitudes naturalistas da mulher diante da vontade do parceiro.  

2- O exercício da mulher no mundo público e privado 
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Há uma contradição da mulher que exerce seu empoderamento na vida pública, mas continua sem 

poder e desprestigio na vida privada. A mulher tem saído de casa para exercer suas atividades na 

vida pública, se socializa no ambiente de trabalho, sendo considerada, teoricamente, como uma 

mulher moderna, que busca seus espaços na sociedade, sua independência e liberdade, entretanto 

percebe-se que falta liberdade e poder para dizer, o que quer e o quê não quer, para o parceiro. 

Como na fala da entrevistada: “sinto que estou tomando as rédeas e tenho feito da minha vida 

particular, aquilo que sempre fiz no meu trabalho: decidir o que é melhor”.  

Em análise de Sacks, sobre o pensamento de Engels, deixa claro que a organização da produção e a 

propriedade privada, contribuíram para o declínio social da mulher, à medida que a propriedade 

privada ganhava forças como princípio ordenador para a sociedade (SACKS, 1978, p: 186). Fato 

que contribuiu para que os homens, donos da propriedade, passassem também a ser dirigentes da 

família e da mulher. Mas, apesar desse modelo econômico ainda vigorar, algumas mudanças 

aconteceram, no que se refere à posição da mulher, que teve a oportunidade de exercer uma vida 

pública além da vida doméstica. Entretanto, mesmo com esse direito, muitas mulheres ainda se 

mantém em posição inferior à do homem, na vida familiar e conjugal. Isso demonstra que não só a 

condição financeira é quem determina as relações de gênero, mas principalmente a construção 

social, sexual e política de cada sociedade e de como cada mulher se vê diante de tudo isso. 

 

3-Isolamento social e aposentadoria precoce 

A presença da incontinência urinária (IU) também pode ser um agravante na posição que a mulher 

ocupa na vida pública e privada.  “Como já estava no tempo de me aposentar, resolvi adiantar para 

poder me tratar com calma ou até mesmo fazer uma cirurgia, caso precisasse. Deixei de sair, como 

eu saia, porque a dança prejudicava ainda mais a perda. Fiquei muito triste nessa época [...] Teve 

época que tive medo de sair e me molhar na rua ...” 

Para Minassian (2003), a IU interfere no convívio social e familiar, contribuindo para que ocorra 

afastamento das atividades fora do lar, perda da confiança em si mesma, vergonha e medo de se 

molhar em público. Em países da Europa e nos Estados Unidos, cerca de 15 bilhões de dólares são 

gastos anualmente no diagnóstico e tratamento da incontinência e no impacto na qualidade de vida 

dessas mulheres, levando à queda da auto-estima, constrangimento e isolamento social (JAHN, 

1997). 
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Geralmente, a reação da mulher diante de algum problema de saúde é de se isolar, procura o serviço 

de saúde, mas em um primeiro momento, não compartilha o problema com seu parceiro. Por 

acreditar que é a cuidadora do lar, dos filhos, não cabe nesse espaço familiar, que ela seja a pessoa a 

ser cuidada. Como descreve Waldow (2003) que a função de protetora, cuidadora e carinhosa cabe 

à mulher e a ela o papel para cuidar e não o de ser cuidada.    

 

4 Alteração na auto-imagem e baixa auto-estima 

As alterações no corpo devido à presença de alguma doença, cicatriz ou deficiência, contribui para a 

modificação nos padrões de estética e beleza preconizados atualmente.  Às mulheres cabe um papel 

ainda mais difícil de ser exercido, uma vez que são cobradas a se adequarem ao perfil definido de 

beleza para elas. E quando isso não ocorre, a mulher se sente mal por não alcançar o padrão 

esperado. 

“Passei a me sentir mal cheirosa e não era mais assim, vaidosa como antes...” 

A presença de doenças ou deficiências altera toda a imagem que se tem do corpo. Um corpo sadio 

deve emanar energia, vigor e sensualidade. Para Sardenberg (2002), deve-se pensar no corpo não 

como algo dado “naturalmente”, mas como produto da história – tanto como objeto quanto produto 

de representações e práticas sociais diversas, historicamente específicas. 

 Além disso, os corpos se expressam e vivenciam a sexualidade, trazendo significações que são 

insinuadas muito mais do que são externadas. (RESSEL 2001). Dessa forma, deve-se considerar o 

corpo como instrumento imprescindível para o exercício e representação da sexualidade.  

A presença da incontinência que ameaça a integridade física, psicológica e emocional, contribui 

para a construção de uma imagem corporal, associada constantemente a fraldas, absorvente e a 

odores desagradáveis. Consequentemente contribui para uma baixa auto-estima e um 

reconhecimento de um corpo que não é seu ou que não gostaria que fosse. As conseqüências dessas 

alterações se refletem na forma que essas mulheres exercem sua sexualidade.  

 

5 – Alteração nos padrões da sexualidade e prejuízo no desempenho sexual 

O medo constante em perder urina e ou a presença da própria urina, durante a relação sexual, afeta 

diretamente seu desempenho. A preocupação com o problema de saúde ocupa um espaço na mente 

da mulher que era para ser invadido pela imaginação e fantasia, o que dificulta a instalação do 

desejo e do prazer. Como descrito na fala da entrevistada: “Nossas relações passaram a ser mais 
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rápidas para não correr o risco de perder e isso não é bom, porque sempre gostei muito de 

namorar antes. Tem posições que evito.” 

Laplanche (1995, p.619) explica que a "... sexualidade não designa apenas as atividades e o prazer 

que dependem do funcionamento do aparelho genital, mas de toda uma série de excitações e de 

atividades presentes desde a infância, que proporcionam um prazer irredutível à satisfação de uma 

necessidade fisiológica fundamental e que se encontram a título de componentes na chamada forma 

normal do amor sexual". 

Em estudo realizado por Gozzo et al (1999), sobre fenomenologia, que buscava compreender o 

significado da sexualidade entre as mulheres, percebeu-se que elas vinham com objetivo em buscar 

a cura de seus problemas sexuais, por acreditarem em uma alteração física, ou seja, que possuíam 

alguma disfunção sexual, mas foi desmistificado ao perceber que as mulheres tinham uma 

dificuldade em vivenciar sua sexualidade. Isso quer dizer que, outros fatores como o medo, 

insegurança, ansiedade, a tensão são as principais causas que contribuem para a falta do desejo, 

libido e orgasmo, influenciando no exercício da sexualidade e do ato sexual feminino.  

 Dessa forma, ao abordar a sexualidade feminina, deve-se compreender toda a complexidade que 

envolve o tema e principalmente em qual constituição social, familiar e conjugal que essa mulher se 

encere e realizar uma reflexão a cerca de suas reais necessidades.  

  

CONCLUSÂO 

A mulher subjuga sua vontade, diante do parceiro sexual, respeitando uma ordem hierárquica de 

poder do homem e as construções sociais a faz se sentir conformada em cumprir o papel de esposa 

que tem obrigação de exercer atividades sexuais, mesmo sem vontade. Há uma divergência do papel 

dessa mulher na vida privada, que é submissa, sem poder para impor sua vontade na relação 

conjugal, como faz na vida pública que ela exerce. Mesmo trabalhando, tendo sua independência 

financeira e liberdade de expor suas vontades no mundo público, ainda não se observa essa conduta 

no meio familiar e conjugal.  

Outra questão importante que a narrativa trouxe, foram as interferências que a incontinência 

urinária trouxe para a vida pessoal e profissional. Houve um isolamento social, aposentadoria 

precoce, devido ao medo de se molhar em público e a necessidade de se dedicar ao tratamento para 

resolver logo o problema que repercutiu em toda a sua vida. Problema que contribuiu para uma 

alteração na auto-imagem e uma diminuição da auto-estima, por considerar que o corpo que perde 
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urina, está associado a odores, fraldas e absorventes sempre úmidos. Essas alterações também 

interferem no exercício da sexualidade e no desempenho sexual, os quais deixaram de ser 

vivenciados porque havia uma preocupação maior em não perder a urina e não havia espaço para 

pensar no desejo, na sensualidade e no prazer.  Tais observações, a cerca da entrevista, 

demonstraram o quanto a mulher sofre diante da incontinência, tendo alterações em diversas áreas 

da sua vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização da história oral temática descortinou uma realidade peculiar sobre a sexualidade e suas 

dimensões. Por ser um tema pudorizado, de difícil abordagem e liberdade para se perguntar e 

dialogar sobre o assunto, esse estudo promoveu essa oportunidade e trouxe para o campo científico, 

as vivencias, experiências de vida e as idéias de quem a experiência por meio de alguma alteração. 

Trouxe para os profissionais de saúde uma reflexão mais qualitativa, problematizada no contexto 

sociocultural e principalmente na perspectiva de gênero, uma vez que falar das relações entre 

homem e mulher, não se pode deixar de abordar as diferenças entre ambos o sexos.  

Na análise da narrativa, algumas categorias emergiram. O que contribuiu para uma reflexão a cerca 

das condições de vida da mulher no âmbito público e privado, o reconhecimento da auto-imagem e 

seu prejuízos, da relação feminina desigual diante do homem e principalmente da sexualidade 

prejudicada, decorrente da dificuldade da mulher em exercê-la e do poder masculino sobre elas. 
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