
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FACULDADE DE MEDICINA

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Fabiene Bernardes Castro Vale

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ALTERAÇÕES HORMONAIS, 
EM MULHERES NO MENACNE COM DISFUNÇÃO SEXUAL

BELO HORIZONTE

2012

1



FABIENE BERNARDES CASTRO VALE

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ALTERAÇÕES HORMONAIS, 
EM MULHERES NO MENACNE COM DISFUNÇÃO SEXUAL

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
Graduação em Saúde da Mulher da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais, como requisito parcial à obtenção do título 
de Mestre.

Área de concentração: Patologia Ginecológica e 
Reprodução Humana

Orientador: Prof. Dr. Selmo Geber

BELO HORIZONTE

FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG

2012
2



Este trabalho foi realizado no Ambulatório de Sexologia Ginecológica Hospital da Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
3



Aos meus queridos avós (in memorian) 

Carlos Bernardes (Lote) e Dorvalina (Dodora), amor eterno.

4



AGRADECIMENTOS

Ao Professor Selmo Geber, por me acolher com muito carinho nesta caminhada. Obrigada 

pelos ensinamentos, palavras de incentivos e momentos divididos!

Ao Gerson Lopes, minha eterna gratidão pelo carinho e pela oportunidade de estar ao seu 

lado a cada dia, me proporcionando o conhecimento fantástico da Medicina Sexual.

Ao Ricardo Marinho e Marcos Vicente, por acreditarem em mim desde o começo.

Ao meu irmão, Leandro, meu maior crítico e conforto desta caminhada, simplesmente te 

amo.

Aos meus grandes amores e queridos pais: Marcos e Shirley. Amo vocês!

À minha amiga, Amanda Arantes, pela sua trajetória profissional, um espelho para mim!

Aos meus tios médicos, Geraldo, Shirlene e Maísa meus grandes incentivadores.

Ao meu primo José Carlos, pelo carinho e ajuda no Excel.

A toda minha família e queridas amigas por todos os momentos de apoio e boas energias.

Às pacientes, razão maior de nossa busca pelo conhecimento.

5



RESUMO

Introdução: A disfunção sexual feminina (DSF) é um problema subestimado com um total 

de prevalência entre 20% e 50%. A DSF pode ser considerada um problema de saúde 

pública que afeta a qualidade de vida das mulheres. Objetivos: Avaliar as frequências 

das alterações hormonais em mulheres no menacme com disfunção sexual, atendidas  no 

Ambulatório de Sexologia Ginecológica do Hospital das Clínicas da UFMG.  Material e 

métodos: Realização de um estudo transversal, avaliando a frequencia das alterações 

hormonais ( prolactina, TSH, testosterona total, SHBG e testosterona livre calculada) em 

60 pacientes com DFS no menacme. Resultados: Das 60 pacientes  com DSF, 43 

pacientes (71,7%) apresentaram o diagnóstico do Distúrbio do Desejo Sexual Hipoativo 

(HSDD), 9 (15%) Anorgasmia e 8 (3,3%) apresentaram Disfunção da Dor Sexual. Na 

avaliação hormonal, 79,1% das pacientes com HSDD, 78,4% das pacientes com 

Anorgasmia e 50% das pacientes com disfunção da dor sexual apresentam a síndrome de 

insuficiência androgênica feminina. Conclusões: As alterações hormonais são frequentes 

nas DSF, sendo importante as suas dosagens para uma melhor abordagem terapeutica.

Palavras-chave: disfunção sexual feminina, distúrbio do desejo sexual hipoativo, 

anorgasmia, disfunção da dor sexual
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ABSTRACT

 REALIZAR
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DEO    Desejo, excitação e orgasmo

DSF    Disfunção sexual feminina

EPOR    Excitação, platô, orgasmo e resolução

E2    Estradiol 

FSFI    Índice de Função Sexual Feminino 

GSSAB   Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors 

GOSS-AR-F              Sexualidade Online Global Survey-árabe fêmeas

RSH    Resposta sexual humana

SHBG     Globulina Ligadora do Hormônios Sexuais

SNC      Sistema nervoso central 

TSH     Hormônio Estimulante da Tireóide

VIP    Polipeptídio intestinal vasoativo

SHBG     Globulina Ligadora do Hormônios Sexuai

WISHES   Women's International Study of Health and Sexuality 
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1 - INTRODUÇÃO

A sexualidade envolve toda a vida de uma pessoa e sua abordagem vem sendo 

cada vez mais valorizada nos consultórios médicos.  A Organização mundial de Saúde 

reconhece a sexualidade como um dos pilares da qualidade vida, sendo um aspecto 

central que perpassa por toda a vida do ser humano.  Todos os indivíduos têm garantido o 

direito à saúde sexual, definida como um estado de bem-estar emocional, físico e social 

relacionado à sexualidade. Para uma boa saúde sexual, é importante uma interação de 

fatores biológicos, psicológicos e sociais. Desta forma, a qualidade da saúde sexual pode 

exercer uma enorme influência no bem–estar e na qualidade de vida de um indivíduo.

 Nas últimas décadas, observou-se um grande avanço no tratamento da disfunção 

sexual masculina a partir de novas e mais eficazes alternativas  terapêuticas  para a 

disfunção erétil. A exposição da disfunção sexual masculina contribuiu para uma maior 

abertura para discussão sobre a sexualidade feminina. A partir de então, a importância da 

satisfação sexual feminina tem sido cada vez mais reconhecida na sociedade atual, 

fazendo com que a medicina sexual avançasse nestes últimos anos, principalmente no 

que se refere à saúde sexual feminina.

  A resposta sexual feminina é complexa e ainda não totalmente compreendida. 

Frequentemente, surgem controvérsias acerca dos problemas sexuais femininos e seus 

tratamentos. O reconhecimento de que o distúrbio sexual feminino é condição prevalente 

na atual sociedade, com grande impacto na qualidade de vida da mulher, impulsiona 

vários estudos ao redor do mundo. A disfunção sexual é uma queixa que vem 

aumentando em consultas médicas. Para uma avaliação adequada, é de suma 

importância o entendimento acerca da fisiologia da resposta sexual feminina, o que 

envolve fatores anatômicos, neuronais, endócrinos e vasculares. Somente assim é 

possível traçar um plano eficiente de tratamento capaz de proporcionar uma melhoria na 

qualidade de vida sexual de cada paciente. Por conseguinte, o presente estudo visa a 

avaliar a frequência das alterações hormonais nas disfunções sexuais  femininas, com o 

objetivo de trazer subsídios que contribuam para uma abordagem efetiva, ressaltando a 

necessidade de tratamentos direcionados a até mesmo novos alvos terapêuticos.

 

 1.1 Resposta sexual feminina: modelos científicos
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 O entendimento atual da função sexual feminina tem evoluído ao longo das últimas 

décadas a partir de dados epidemiológicos, laboratoriais e modelos científicos. A primeira 

investigação formal do comportamento sexual feminino foi iniciado por Kinsey em 1950 

(KINSEY, et al., 1953). O casal Masters e Johnson, em 1966, descreveu a resposta sexual 

feminina (RSF)  como parte de um processo fisiológico e organizado.  Eles caracterizaram 

a resposta sexual humana (RSH) como um modelo linear, composto de quatro fases 

sucessivas: excitação, platô, orgasmo e resolução (EPOR) (MASTERS & JOHNSON, 

1984). Em 1979, Kaplan propôs  que se incluísse a fase do desejo sexual. Diante de um 

estímulo sexual positivo, o desejo sexual pode ser desencadeado, evoluirá para a fase de 

excitação sexual. Em seguida, a continuação da excitação sexual pode culminar no 

orgasmo. Portanto, o que Kaplan propôs foi o modelo de RSH do tipo trifásico, constituído 

pelas fases de desejo, excitação e orgasmo (DEO) (KAPLAN,1977).

 Mais recentemente, em 2001, Rosemary Basson propôs um modelo não linear, em 

que enfatiza a importância da intimidade emocional e satisfação como parte integrante do 

ciclo da resposta sexual feminina (RSF). Segundo Basson, a RSF deve ser considerada 

circular, com quatro domínios principais: libido, excitação, orgasmo e satisfação, cada 

uma delas pode se sobrepor negativamente ou positivamente sobre a posterior 

(BASSON, 2001).

 O modelo circular retira o foco do desejo sexual espontâneo (primeira fase do 

modelo trifásico de Kaplan). Portanto, a resposta sexual não começa pelo desejo, 

acreditando-se que a maioria das  mulheres perde tal desejo após algum tempo de 

relacionamento. Uma mulher pode ter um fator de motivação pessoal para iniciar ou 

concordar com a atividade sexual, ou pode ter desejo espontâneo, que depois é reforçada 

por estímulos sexuais, as respostas biológicas, psicológicas e perspectivas (BASSON, 

2001). Para Basson, o desejo sexual espontâneo existiria apenas nas situações de 

novidade de parceria, reatamento de relacionamento e em determinados dias  do ciclo.  A 

RSF se inicia por um estado de neutralidade sexual e se alterará dependendo da 

motivação baseada na intimidade. O modelo cíclico mostra muitos pontos de entrada para 

o ciclo de resposta sexual feminina, que muitas vezes se sobrepõem. A partir disso, 

haverá um estado de desejo sexual responsivo e excitação, originários da cascata de 

eventos que sucederam a etapa de neutralidade sexual e da receptividade sexual; caso 

tais  fatores ocorram em perfeita sintonia, essa mulher poderá atingir um estado de 

satisfação sexual com ou sem orgasmo. Caso consiga ter orgasmo, este será um 

reforçador positivo para aquela relação e para os próximos ciclos. Caso não atinja o 
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orgasmo e exista satisfação sexual, o reforço é dado por esta satisfação e pela conquista 

da intimidade emocional com seu parceiro. Com a evolução do conhecimento fisiológico 

da RSH o modelo cíclico proposto por Basson ao sexo feminino, é hoje o mais aceito 

pelos especialistas em Medicina Sexual (BASSON, 2001; BASSON, 2008).

  1.2 Resposta sexual feminina: neurofisiologia

 O funcionamento normativo do ciclo de RSF envolve os  órgãos genitais, as 

estruturas internas da pelve, o sistema nervoso central (SNC), principalmente o 

hipocampo, hipotálamo, sistema límbico e área pré-óptica medial, assim como os 

neuropeptídios e os esteróides sexuais (BASSON, 2003; BERMAN, 2005; JAMES, 2009). 

No SNC são liberados neurotransmissores (NT) excitatórios: dopamina, noradrenalina, 

melanocortinas e ocitocina. A dopamina promove a vontade de iniciar uma atividade 

sexual. Controla principalmente a atenção, incentiva a motivação sexual e estimula a 

iniciação da resposta autonômica. A noradrenalina, produzida principalmente no lócus 

ceruleus, excita o aumento da atividade cerebral do impulso sexual e ativa o sistema 

nervoso autonômico, desencadeando alteração das funções viscerais  como a frequência 

cardíaca e na pressão arterial. As melanocortinas são peptídeos hormonais produzidos 

principalmente pelo eixo hipotálamo-hipofisário que potencializam o desejo sexual através 

da interação com os receptores dopaminérgicos. A ocitocina estimula o aumento do fluxo 

sanguíneo, aumentando a deflagração dos NT pelo sistema nervoso autônomo 

parassimpático, que provoca alterações físicas generalizadas no organismo 

desencadeando a excitação sexual (BERMAN, 2005; JAMES, 2009)

 Durante a excitação sexual sinais parassimpáticos passam pelo plexo sacral para o 

órgão genital. Os sinais parassimpáticos liberam acetilcolina, óxido nítrico e polipeptídio 

intestinal vasoativo (VIP) nas terminações nervosas, aumentando o fluxo sanguíneo. 

Ocorre o ingurgitamento da parede vaginal, devido ao aumento da pressão no interior dos 

capilares criando uma transudação do plasma através do epitélio vaginal, lubrificando o 

canal vaginal. Os sinais parassimpáticos também passam pela glândula de Bartholin 

estimulando a secreção do muco no interior do intróito vaginal, levando a um 

umedecimento adicional durante a relação sexual. Além da lubrificação, os mediadores 

neuroquímicos aumentam o fluxo arterial em torno do intróito vaginal e artérias 

cavernosas do clitóris, resultando na tumescência e protusão do clitóris. A vagina se 

alonga e dilata durante a excitação sexual, como resultado do relaxamento do músculo 
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liso da parede vaginal. Reações extragenitais  também são observadas como o aumento 

dos ritmos respiratório e cardiovascular, rubor sexual, ereção mamilar e miotonias 

generalizadas. A seguir, quando as sensações  de motivação sexual são sustentadas 

pelos sinais nervosos centrais e a estimulação sexual local atinge a intensidade máxima, 

são iniciados reflexos que causam o orgasmo feminino (HOYLE, 1996; BERMAN, 2005; 

JAMES, 2009; SCHOBER, 2011).

 No orgasmo os  músculos perineais e extragenitais apresentam uma contração 

generalizada, provocando uma tensão muscular em todo o corpo. Todavia, no próprio 

SNC, NT inibitórios começam a ser liberados, como os opióides, endocanabinóides  e a 

serotonina. Na fase do orgasmo ocorre a liberação de opióides (endorfinas e encefalinas) 

que inibe regiões hipotalâmicas  associadas com a excitação sexual e o desejo. Já os 

endocanabinóides, que são neuromoduladores lipídicos, são ansiolíticos  e sedativos 

naturais  que com o opióides induzem a refratariedade e saciedade sexual.  A serotonina 

ao interagir com vários tipos de receptores 5-HT pode modular uma ação agonista, 

potencializando a resposta sexual ao ligar ao receptor 5-HT2, ou antagonista, ao ligar no 

receptor 5-HT1, inibindo a resposta sexual. Na fase do orgasmo a serotonina tem ação 

inibidora nas regiões superiores do sistema nervoso, principalmente da dopamina e 

noradrenalina, proporcionando relaxamento e sonolência. A partir disso ocorre a liberação 

de toda a tensão corporal, relaxamento e uma sensação de satisfação (AIZENBERG ,

1997; BERMAN, 2005; JAMES, 2009).

 1.3 Resposta sexual feminina: regulação neuroendócrina 

 Um fator importante e essencial na modulação da resposta sexual é a participação 

dos mecanismos neuroendócrinos, em especial a ação dos esteróides sexuais e 

hormônios do eixo hipotálamo-hipofisário. Os estrogênios sensibilizam os receptores 

específicos cerebrais responsáveis na liberação de diferentes neurotransmissores  que 

ativam a resposta sexual.  Estes criam um estado em que os estímulos aos mediadores 

sexuais  neuroquímicos são atendidos de forma seletiva e são mais susceptíveis de induzir 

a resposta sexual. Além disso, o estrogênio é extremamente importante para manter a 

integridade do epitélio da mucosa vaginal e da musculatura lisa da parede vaginal, além 

de ter efeito vaso-protetor e vasodilatador, que resultam no aumento do fluxo vaginal e do 

clitóris, resultando em manutenção da RSF (DAVIS, 2005).

13



 Os androgênios desempenham um papel importante na função do sexual feminina, 

especialmente em estimular a libido, o interesse sexual e a manutenção de desejo. Têm 

ação positiva na resposta sexual, propiciando maior capacidade de concentração e 

cognição, expressão de sentimentos de bem-estar, maior disposição, melhora do trofismo 

vaginal, fortalecimento muscular e aumento na densidade mineral óssea. A testosterona 

têm ação direta em receptores específicos no SNC, endotélios, musculatura lisa vascular, 

epitélio vulvar, mucosa e submucosa vaginal. São necessários níveis  mínimos de 

testosterona para que exista a ativação do centro cerebral do prazer, desencadeando o 

complexo mecanismo neurohormonal da função sexual (BERMAN, et al., 2003; DAVIS, et 

al., 2005; BOLOUR, et al., 2005; BERMAN, et al., 2003; JAMES, 2009).

 O bom funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-tireóide também tem uma ação 

positiva na RSF. Disfunção da tiróide é freqüentemente associada com transtornos 

sexuais  devido a fatores direto e indiretos  na resposta sexual, embora o mecanismo para 

isso não seja totalmente claro. Níveis elevados de TSH, reduzem a liberação de 

dopamina e a sua ação no cérebro, principalmente no sistema límbico. (CLEARE, et al.; 

2005). Em estudo realizado por Atis e colaboradores, verificou-se que uma percentagem 

significativa de mulheres com valores de TSH superiores  a 10 mU / L tinham disfunção 

sexual (ATIS,et al., 2010). Determinadas disfunções sexuais ocorrem com frequência em 

mulheres com hipertireoidismo. As  mulheres  com TSH inferiores a 0,5 mU / L apresentam 

alterações acentuadas no metabolismo dos esteróides sexuais, como a diminuição da 

testosterona livre e, em alguns casos, uma diminuição no estradiol (E2), bem como um 

aumento acentuado na Globulina Ligadora do Hormônios Sexuais  (SHBG) (SOWER,et al.,

2003; BRETA, et al.,1999).

 1.4 Disfunção sexual feminina: definição e prevalência

 A disfunção sexual feminina foi definida pelo Consenso de Paris em 2004 como 

uma desordem persistente e recorrente do desejo / interesse sexual, da excitação 

subjetiva e genital, do orgasmo e ou dor / dificuldade para permitir a relação sexual 

(BASSON, 2004).

As mulheres podem experimentar alguma forma de disfunção sexual em sua vida. 

Laumann, et al., avaliaram 1749 mulheres com idade entre 18-59 anos e observaram que 

a disfunção sexual acomete cerca de 43% das mulheres. Dessas, 30% apresentaram 

diminuição de desejo sexual, uma em quatro mulheres não atingiam o orgasmo, 20% 
14



tinham dificuldade de lubrificação e 20% não achavam o sexo prazeroso (LAUMANN et 

al., 1999).

  Avaliando pacientes acima de 40 anos em consultório sexológico, Lopes & Torres, 

observaram que a maior parte das queixas estavam relacionadas ao desejo sexual 

hipoativo (57,6%), vindo a seguir dificuldade do orgasmo (21,1%), disfunção de excitação 

(9,1%) e outros  distúrbios (12,1%) (LOPES & TORRES, 1998). O Estudo da Vida Sexual 

do Brasileiro mostrou que 51,9% das brasileiras estão insatisfeitas com sua vida sexual 

(CARMITA, 2004).

Nos últimos anos, foram realizados alguns estudos de grande escala internacional 

para avaliar a prevalência da DSF. Em 2005, o Global Study of Sexual Attitudes and 

Behaviors (GSSAB) realizou uma pesquisa com 13.882 mulheres entre 40 a 80 anos de 

29 países. O GSSAB foi o primeiro grande levantamento de vários países para estudar 

sistematicamente a DSF. Os países participantes  foram: Áustria, Bélgica, França, 

Alemanha, Itália, Espanha, Suécia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos da América, 

Argélia, Egito, Marrocos, Turquia, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Brasil,  China, Hong 

Kong (embora Hong Kong faça parte da China, é listada separadamente por causa de 

suas distintas características socioeconômicas e culturais), Coréia, Indonésia, Malásia, 

Filipinas, Cingapura, Taiwan e Tailândia. O GSSAB constatou que 26% a 43% das 

mulheres experimentaram desejo sexual baixo, 8-15% apresentaram dificuldades de 

lubrificação, 25% manifestaram disfunção orgásmica e 6% relataram disfunção da dor  

sexual (LAUMANN, E.O. et al, 2005). 

Em 2006, o Women's International Study of Health and Sexuality (WISHES) avaliou 

a prevalência do distúrbio do desejo sexual hipoativo (HSDD) e como afetou a qualidade 

de vida entre as mulheres americanas, tendo como base o estado reprodutivo e a idade. 

O estudo WISHES concluiu que o HSDD é prevalente entre as mulheres de todas as 

idades, independentemente do estado reprodutivo. Constatou que 24% a 36% das 

mulheres entre 20 e 70 anos de idade tiveram problemas com o baixo desejo sexual. 

Além disso, a porcentagem de jovens mulheres com menopausa cirúrgica com HSDD 

entre 20 a 49 anos de idade foi significativamente maior (26%), contra as mulheres na 

pré-menopausa na mesma faixa etária (14%) (BARTON et al, 2006)

No ano de 2010, o Comitê de Consulta Internacional de Medicina Sexual 

International (Consultation Committee for Sexual Medicine on Definitions / Epidemiology / 

Risk Factors for Sexual Dysfunction) publicou um resumo do relatório que avaliou a taxa 

de prevalência das DSF estratificada por idade, identificada em grandes  estudos de base 

populacional entre os anos de 2002 a 2009. Este relatório representou a opinião de oito 
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especialistas de cinco países desenvolvidos, em um processo de consenso com a 

abrangência de uma detalhada revisão bibliográfica sobre um período de dois  anos. Os 

estudos razoavelmente válidos sobre a prevalência de disfunções sexuais das mulheres 

foram obtidos a partir de 18 estudos epidemiológicos descritivos, incluindo sete da 

Europa, quatro dos Estados Unidos, três da Austrália, e um do Canadá, Irã, Marrocos e 

Porto Rico. O relatório mostrou que a prevalência HSDD varia entre 17% a 55%. O desejo 

sexual diminui conforme o aumento da idade, sendo observadas queixas em 

aproximadamente 10% das mulheres com até 49 anos, 22% na faixa de 50-65 anos e 

47% entre 66-74 anos. O distúrbio de excitação / lubrificação manifestou-se em 8-15% e a 

disfunção orgásmica em 16-25% em mulheres entre 18-74 anos de idade.  A prevalência 

de disfunção da dor sexual foi relatada em 14-27% das mulheres (LEWIS et al., 2010)

Vários outros estudos foram realizados  em diversos países utilizando o  

questionário Índice de Função Sexual Feminino (FSFI) para avaliar a prevalência da DSF. 

Em cada país, o FSFI foi validado para a língua local. Em 2008, KOGAN e colaboradores 

publicaram um estudo que avaliou a prevalência de disfunção sexual nas mulheres que 

vivem no sul da Rússia. O estudo incluiu 540 mulheres com idade entre 18-75 anos (idade 

média de 35,3 +/- 0,505 anos), que responderam o questionário FSFI modificado para a 

Rússia.  O estudo demonstrou que 45,5% das mulheres apresentavam disfunção sexual, 

sendo o distúrbio do desejo o mais pronunciado, seguido pelo distúrbio da excitação, 

lubrificação e orgasmo (KOGAN et al., 2008). No mesmo ano, foi publicado um estudo 

realizado pela internet para avaliar a DSF de 504 mulheres coreanas entre 18 a 49 anos  

durante o período de dois meses entre julho / agosto de 2004.  O inventário utilizado foi a 

versão coreana FSFI. Com base no auto-relato de disfunção sexual, 89 (17,7%) das 504 

entrevistadas apresentavam disfunção sexual, sendo o problema de baixo desejo 

detectado em 221 mulheres  (44,0%), problemas de excitação manifestados em 246 

(49%), problemas de lubrificação em 228 (45,4%), anorgasmia em 161 (32%), problema 

de satisfação em 186 (37,0%) e problema de dor em 174 (34,6%) ( SONG, et al., 2008). 

Em 2010, ISHAK e colaboradores  avaliaram a DSF das mulheres malailanas. Uma versão 

validada do FSFI em mailaliano (MVFSFI) foi utilizada em 163 mulheres casadas, com 

idades entre 18-65 anos, em uma clínica de assistência hospitalar em Kuala Lumpur, 

Malásia. O estudo revelou uma prevalência de 25,8% de DSF entre as mulheres. O baixo 

desejo foi a maior disfunção sexual percebida em 39,3% mulheres, seguido por 

problemas excitação (25,8%), problemas de lubrificação (21,5%), anorgasmia (16,6%), 

problema de satisfação (21,5%) e problemas de dor (16,6%) (ISHAK, et al., 2010). Um 

estudo descritivo para se determinar a prevalência de DSF, publicado em 2010, foi 
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realizado com 410 mulheres com idade entre 18-40 anos  de idade, em Medellin na 

Colombia. O instrumento utilizado foi o FSFI, versão espanhola validado no Chile. No 

estudo, a prevalência de disfunção sexual foi 30%. Não foram descritas  quais disfunções 

sexuais  foram prevalentes (ECHEVERRY et al., 2010).  No mesmo ano, HASSANIN e 

colaboradores publicaram o estudo no Egito que avaliou DSF em 601 mulheres casadas, 

entre 18 a 65 anos, que frequentavam o ambulatório do Hospital Universitário Sohag 

entre fevereiro de 2008 e março de 2009. Por meio do questionário FSFI, 462 mulheres 

participantes (76,9%) relataram um ou mais problemas sexuais.  O baixo desejo sexual foi 

o problema mais comum (66,4%) entre as disfunções (HASSANIN et al., 2010).  Em 2011, 

foi publicado um estudo usando FSFI para avaliar DSF em mulheres jovens universitárias 

peruanas. O estudo foi bem aceito pela população alvo, 628 participantes convidadas, 

tendo apenas 3 se recusado a participar e 216 sido excluídas por nunca terem tido 

relação sexual vaginal e ou não serem sexualmente ativas. Assim, os dados de 409 

participantes sexualmente ativas (65,4%) foram consideradas para análise final.  Destas, 

39,9% apresentaram DSF, sendo o baixo desejo sexual a disfunção mais prevalente 

(ESCAJADILLO-VARGAS et al., 2011). A publicação de um estudo em 2011, que avaliou 

1489 mulheres gemelares de 18-85 anos do Reino Unido, através do FSFI e a Escala de 

Angústia Sexual Feminina, registrou uma taxa de prevalência de 15,5% de DSF.  O baixo 

desejo sexual foi a queixa mais comum, correspondendo a 21,4%, seguida da dificuldade 

de excitação (11,4%), lubrificação (8,7%), orgasmo (8,8%), satisfação (10,4%) e a dor 

sexual (6%). As frequências de DFS ao longo da vida se mostraram sempre superiores 

em comparação com as recentes disfunções sexuais em todos os domínios, exceto o 

desejo (21,4% x 17,3%) (BURRI & SPECTOR, 2011).

 Nos últimos anos, alguns estudos  foram realizados para avaliar a prevalência de 

DSF em países com cultura conservadora, política social rígida e regimes religiosos 

extremos. Em 2011, foi publicada uma pesquisa realizada pela internet pelo Shaeer e 

colaboradores, em que se avaliou a prevalência da DSF no Oriente Médio, sendo difícil de 

medi-lá, em função da natureza sensível e do tom conservador da população. A pesquisa 

foi proposta no ano de 2010 para mulheres  com mais de 18 anos através do Facebook e 

outras redes sociais. Essas mulheres responderam um inquérito na versão árabe pela 

internet, Sexualidade Online Global Survey-árabe fêmeas (GOSS-AR-F), que investigou 

vários aspectos da função sexual feminina. Participaram 2.920 mulheres. 1.907 relataram 

atividade sexual regular, mas apenas  344 responderam todas as perguntas  da pesquisa. 

A maioria das participantes  eram do Egito (58%), seguidas pela Arábia Saudita (23,5%) e 

pelo resto dos países de língua árabe no Oriente Médio (Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, 
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Sudão, Iêmen, Palestina, Líbano, Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, Catar, Emirados Árabes 

Unidos e Bahrein), sendo na majoritariamente mulheres residentes  em áreas urbanas, 

com apenas 9,3% provenientes das regiões rurais. A idade média foi de 28,9 anos ± 5,9, 

faixa de 18-53 anos, com aqueles 18-39 anos de idade, compreendendo 93,9% (N = 324), 

40-49 anos sendo de 5,5% (N = 19) e 50-59 anos  contando-se a 0,6% (N = 2). Os 

resultados mostraram que 59,1% das participantes sofriam algum tipo de disfunção 

sexual, enquanto 40,9% tinham a função sexual normal. Em relações às disfunções, 39% 

das participantes tinham baixo desejo sexual, 19,1% apresentavam dor, 13,2% aversão 

por sexo, 2,9% sentiam medo e 25,8% ausência de satisfação. As participantes que 

relataram disfunção da dor atribuiram-na a falta de preliminares (33,4%), infecções 

(26,4%), angústia psicológica (24,3%) e lubrificação insuficiente (20,7%) (SHAEER et al., 

2012). Em 2011, investigou-se a prevalência de DSF entre as mulheres  chinesas  urbanas 

em Nanjing na China, no período de agosto de 2008 e março de 2009. A função sexual de 

609 mulheres com 20-56 anos foram investigadas com o FSFI. A pontuação total da FSFI 

<25 foi usada como o critério de diagnóstico para FSD. Os problemas mais comuns foram  

o baixo desejo sexual (43,2%), transtorno do orgasmo (41,7%), dor sexual (40,2%), baixa 

lubrificação (31,4%) e distúrbio de excitação (29,6%) (ZHANG et al., 2011). Em 2012,  

ZHANG & YIP publicaram um estudo com mulheres jovens e de meia idade em Hong 

Kong, Uma amostra aleatória estratificada foi elaborada com um total de 1.510 mulheres 

com idade entre 19-49 anos. As participantes responderam a um questionário com itens 

sobre a falta de interesse em sexo, satisfação, dificuldades de lubrificação, incapacidade 

de atingir o orgasmo, atraso do orgasmo durante a relação sexual e dor física durante 

relação sexual. Das 1.510 mulheres, foram excluídas 135 entrevistadas que não 

responderam às questões que abordavam a função sexual.  Do total de 1375 mulheres 

incluídas no estudo, 37,9% (476 mulheres) relataram pelo menos uma forma de disfunção 

sexual. O problema mais comum foi a dificuldade de lubrificação 16,3% (215 mulheres), 

seguido pelo atraso do orgasmo 16% (205 mulheres), baixa satisfação sexual 15,5% (204 

mulheres), incapacidade de atingir o orgasmo 14,7% (191 mulheres), dor durante coito 

13,8% (180 mulheres) e baixo desejo sexual 11,7% (154 mulheres). A prevalência da DSF 

em cada componente individual aumentou com a idade, mas esta não foi estatisticamente 

significativa, exceto para o baixo desejo sexual (ZHANG & YIP, 2012). Em Bangladesh, foi 

publicado um estudo em 2012, com o objetivo de avaliar a DSF de 137 mulheres 

atendidas em ambulatórios de ginecologia, de Dhaka Medical College Hospital e Shaheed 

Hospital Suhrawardy, com um questionário semi-estruturado, de Março a Agosto de 2007.  

Metade (51,8%) das entrevistadas apresentavam um ou mais problemas sexuais. A dor 
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sexual durante a relação foi a principal queixa entre as  disfunções, com relatos  de 71,8% 

das participantes. O desejo reduzido correspondeu a 54,9%, seguidos por disfunção 

orgásmica 43,66% e problemas de excitação 32,39%. Este foi um estudo para postular a 

sexualidade feminina, revelando a desordem da dor prevalente e que todas as mulheres 

com disfunção estavam insatisfeitas com sua vida sexual (JAHAN et al., 2012).

 De um modo geral, conforme os estudos citados, sabemos que cerca de 40% das 

mulheres sofrem alguma forma de distúrbio sexual ( desejo, excitação, orgasmo e dor) e 

que isso está associado diretamente com a angústia pessoal (distress). O Distúrbio do 

Desejo Sexual Hipoativo (HSDD), também conhecido como "libido baixo" ou "baixo desejo 

sexual", representa a queixa mais comum entre as mulheres com disfunção sexual. 

 

 1.5 Classificação da disfunção sexual feminina 

 A partir do melhor entendimento da resposta sexual e o reconhecimento do modelo 

cíclico proposto por Basson, medidas subjetivas foram incluídas na classificação da DSF.  

No 2º International Consulation on Sexual Dysfunction em Paris-2004, a DSF foi 

classificada: disfunção do desejo sexual, disfunção da exicitação, disfunção do orgasmo e 

disfunção da dor sexual (BASSON, 2004; BASSON et al.,2005).

 DISFUNÇÕES DO DESEJO SEXUAL

 A disfunção sexual do desejo engloba o distúrbio de desejo sexual hipoativo 

(HSDD) e o distúrbio da aversão sexual.  

 No HSDD os  sentimentos  de interesse, pensamentos ou fantasia sexual estão 

diminuídos ou ausentes, e / ou a receptividade à atividade sexual para tornar-se 

sexualmente excitado é escassa ou inexistente, causando uma angústia pessoal 

(distress). É importante ressaltar no diagnóstico o distress, que deve ser sentido pela 

própria mulher e não pelo relato do parceiro. 

 Já no distúrbio da aversão sexual  é observada uma extrema ansiedade ou repulsa 

na antecipação ou tentativa de qualquer atividade sexual, levando a dificuldades 

interpessoais. Essa fobia sexual pode ser ocasionada por fator psicológico, como história 

previa de abuso sexual ou violência física. 

 DISFUNÇÕES DA EXCITAÇÃO
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 A disfunção da excitação sexual é a incapacidade persistente ou recorrente de 

alcançar ou manter os estímulos suficientes durante a excitação sexual. São classificados 

quatro subtipos: distúrbio da excitação subjetiva, distúrbio de excitação genital, distúrbio 

da excitação combinados e  o distúrbio da excitação genital persistente.

- Distúrbio da excitação sexual subjetiva: sentimentos  diminuídos ou ausentes de 

excitação sexual a qualquer estimulação sexual, na presença de alterações físicas 

características de excitação, como a lubrificação e ingurgitamento vulvar. 

- Distúrbio da excitação sexual genital: diminuição ou ausência da resposta fisiológica da 

excitação após qualquer tipo de estimulação sexual seja física ou mental. A 

vasocongestão e a lubrificação vaginal ficam prejudicadas, reduzindo as sensações 

táteis  prazerosas e favorecendo sensações insatisfatórias e até mesmo dolorosas 

durante a penetração. 

- Distúrbio da excitação combinado: sentimentos ausentes ou diminuídos de excitação 

sexual de qualquer tipo de estímulos sexuais (mental ou físico), associado ausência ou 

diminuição de excitação sexual genital. 

- Distúrbio da excitação genital persistente: na ausência de interesse consistente de 

desejo sexual, sensações espontâneas e indesejáveis de excitação genital, como 

vasocongestão, miotonias, formigamento, dormência e lubrificação estão presentes. E a 

excitação não é aliviada por orgasmos e pode persistir por horas e ou dias. 

     DISFUNÇÕES DO ORGASMO

      A disfunção do orgasmo é caracterizada quando após suficiente estimulação sexual 

surge dificuldade recorrente ou persistente em atingir as sensações orgásmicas, ou a um 

atraso marcante de orgasmo a qualquer tipo de estimulação. 

    DISFUNÇÕES DA DOR SEXUAL 

    A dor referida na relação sexual pode ser definida como dispareunia ou vaginismo. 

Ambas podem existir na presença do desejo, excitação e orgasmo.

  A dispareunia trata de um processo que se caracteriza por algia coital. É uma dor 

recorrente ou persistente na tentativa ou durante a penetração. 

   O vaginismo é a dificuldade recorrente ou persistente, parcial ou total, da entrada 

vaginal de um pênis, dedo ou outro objeto, devido à contração espásmica  e involuntária 

de toda a musculatura da pelve ao perceber uma possível introdução vaginal. 

 Até o momento, nenhum estudo mostrou correlação direta da dosagem dos 

hormônios ( TSH, prolactina, testosterona total e livre e SHBG) com os distúrbios sexuais 
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femininos na mulher no menacme. Assim, decidimos avaliar o impacto dos níveis  desses 

hormônios nas pacientes  no menacme com disfunção sexual do desejo, excitação, 

orgasmo e dor ( dispareunia e vaginismo).
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2 - OBJETIVO

Avaliar a frequência das alterações dos níveis de prolactina, hormônio estimulante 

da tireóide (TSH), testosterona total, globulinas ligadoras dos hormônios sexuais  (SHBG) 

e no índice de testosterona livre em mulheres no menacme com disfunção sexual do 

desejo, excitação, orgasmo e vaginismo/dispareunia.
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3- MATERIAL E MÉTODOS

 3.1- Desenho do Estudo

 Trata-se de um estudo transversal, incluindo um total de 60 mulheres atendidas no 

Ambulatório de Sexologia Ginecológica do Hospital das Clínicas da UFMG no período de 

março de 2011 a agosto de 2012. Todas as pacientes após se inteirarem da pesquisa, 

sanarem todas as dúvidas, assinaram o TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (ANEXO A). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

(0447.0203.000-11) da UFMG. (ANEXO B)

Critérios de inclusão:

•  Pacientes com idade variando de 18 a 48 anos com vida sexual ativa.
•  Paciente com ciclo menstrual regular.
•  Pacientes saudáveis sem doença sistêmica ou psíquica.
•  Pacientes sem uso de qualquer medicamento, drogas ou álcool.
•  Pacientes sem uso de contraceptivo hormonal nos últimos dois meses.

Critérios de exclusão:
•  Pacientes em amenorréia, grávidas e ou no climatério.
•  Pacientes que realizaram ooforectomia bilateral.
•  Pacientes com insatisfação com o seu relacionamento ou com o parceiro.
•  Pacientes com problemas sexuais do seu parceiro.
•  Recusa em assinar termo de consentimento.

 3.2- Métodos Diagnósticos 

 Para o diagnóstico da disfunção sexual foi utilizado uma anamnese dirigida 

padronizada pelo grupo de sexologia e avaliadas pelo Female Sexual Function Index 

(FSFI), validado para o uso da língua portuguesa. 
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 ANAMNESE DIRIGIDA

 A anamnese teve o objetivo de diagnosticar o tipo de disfunção sexual feminina 

 através dos seguintes pontos: (Anexo 1)

 Identificação da paciente: nome, idade, escolaridade e profissão

 Identificação do parceiro: nome, idade, escolaridade e profissão.

 Relacionamento conjugal atual: estado civil, tempo do relacionamento e a presença 

de filhos.

 Queixa principal: primária ou secundária; geral ou situacional; permanente ou 

temporária.

 História sexual: freqüência, grau de satisfação (0 a 10), masturbação, estimulo 

sexual, desejo, excitação, orgasmo, dor.

 Antecedentes pessoais: doença atual, cirurgia e o uso de medicações.

 História ginecológica: paridade, ciclo menstrual, uso de métodos contraceptivos e 

doença sexualmente transmitida

 Antecedentes sociais: tabagismo, estilismo, uso de drogas ilícitas

 Episódios relevantes: educação sexual ( mitos, tabus e crenças), inicio da vida 

sexual, vida sexual anterior ao relacionamento atual, ambiente familiar, 

comunicação do casal e o relacionamento conjugal.

 FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX (FSFI)

 Após a anamesse foi aplicado o instrumento FSFI com o objetivo de confirmar o 

 tipo de disfunção sexual apresentada por cada paciente. O FSFI é um questionário  

 composto por 19 questões sobre a atividade sexual nas últimas quatro semanas, 

 que informa sobre os domínios da resposta sexual: desejo, excitação ( estímulo 

 subjetivo e lubrificação), orgasmo, satisfação e dor ou desconforto. ( Anexo 2) A 

 paciente selecionava em cada questão uma das seis alternativas possíveis  que 

 melhor descrevesse sua situação. 
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 3.3- Dados Laboratoriais

 Todas as pacientes com o diagnóstico de disfunção sexual realizaram exames no 

Laboratório de Análises Clínicas do Hospital das Clínicas da UFMG para a identificação 

do perfil hormonal. Os exames laboratoriais foram realizados a partir de amostra de 

sangue colhidos entre 8 a 10 horas da manhã, após oito horas de jejum e repouso de 40 

minutos. As pacientes também foram orientadas a não realizarem atividade física 24 

horas antes  do exame, com a finalidade de diminuir o estresse, podendo interferir nos 

valores dos  exame. Verificaram-se as medidas dos níveis séricos: prolactina, TSH, 

testosterona total, SHBG e testosterona livre calculada. 

 - Prolactina

  O método utilizado foi quimioluminescencia, resultado em ng/dl e com o valor de 

 referencia de 3,30 a 26,70 ng/dl.

 - TSH

  O método utilizado foi quimioluminescencia,  resultado em micro UI/ML e valor de 

 referencia de 0,34 a 5,60 micro UI/ml.

 - Testosterona total

  O método utilizado foi quimioluminescencia, resultado em ng/dl e com o valor de 

 referencia de 15 a  75 ng/dl.

 - Globulina ligadora do hormônios sexuais (SHBG)

  O método utilizado foi quimioluminescencia,  resultado em nmol/L e com o valor 

 de referencia de 18 a 114 nmol/L.

 - Testosterona Livre Calculada

  A dosagem de testosterona livre apresenta alterações conforme os níveis  

de SHBG. A testosterine livre foi então calculada através da fórmula utilizando as 

dosagens de Testosterona Total e SHBG:  Testosterona total nM/ SHBG nM x 10,  

resultado em ng/dl e com o valor de referencia de 0,08 a 1,07 ng/dl
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 3.4- Métodos Bibliográficos 

 Para a redação desta tese e da bibliografia descrita, foram consultadas e seguidas 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) preconizadas no Manual 

para normalização de publicações técnico-científicas (FRANÇA et al., 2004).

 Os estudos e autores citados foram obtidos de pesquisa de artigos médicos e 

científicos via Internet através das bibliotecas virtuais  do Medline, PubMed, Lilacs, Bireme 

e de livros-textos citados na bibliografia. 
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4. RESULTADOS

 Foram selecionadas 60 pacientes com queixa sexual, atendidas  no Ambulatório de 

Sexologia Ginecológica do Hospital das Clínicas da UFMG no período de março de 2011 

a agosto de 2012. Dessas, 43 pacientes (71,7%) apresentaram o diagnóstico do Distúrbio 

do Desejo Sexual Hipoativo (HSDD), 9 (15%) Anorgasmia e 8 (3,3%) apresentaram 

Disfunção da Dor Sexual. Das 5 pacientes com disfunção da dor sexual, 3 (5%) 

apresentavam dispareunia e 5 (8,3%) vaginismo. 

 O grau de escolaridade das pacientes, o estado civil e o tempo de relacionamento 

das pacientes com DSF estão demonstrados nas tabelas 1, 2 e 3.

                

          

      

 

 Em relação ao grau de escolaridade dos parceiros, 31 (51,7%) tinham o 2  ̊ grau 

completo, 11 (18,3%) 1 ̊ grau incompleto , 9 (15%) 1  ̊ grau completo, 5 (8,3%) 2 ̊ grau 

incompleto,  2 (3,3%) 3 ̊ grau incompleto e 2 ( 3,3%) 3  ̊ grau completo.

 

Tabela 2: Estado Civil das pacientes com DSF

ESTADO CIVIL QTDE. %
SOLTEIRA 11 18,3%
UNIÃO ESTÁVEL 7 11,7%
CASADA 42 70,0%

T O T A L 60 100,0%

ESTADO CIVIL DA PACIENTE
11

7

42

SOLTEIRA UNIÃO ESTÁVEL CASADA

Tabela 3: Tempo de relacionamento das pacientes com DSF

TEMPO RELACIONAMENTO QTDE. %
MENOS DE 2 ANOS 6 10,0%
2 <= t < 5 14 23,3%
5 <= t < 10 15 25,0%
10 <= t < 15 11 18,3%
15 <= t < 20 6 10,0%
t >= 20 8 13,3%

T O T A L 60 100,0%

6

14

15

11

6

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16

MENOS DE 2 ANOS

2 <= t < 5

5 <= t < 10

10 <= t < 15

15 <= t < 20

t >= 20

TEMPO DE RELACIONAMENTO
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 Das 60 pacientes, 12 usavam anticoncepcionais hormonais à primeira consulta. 

Todas ficaram 120 dias sem o uso deste método antes de realizaram os exames 

laboratoriais do estudo. Os métodos anticoncepcionais usados pelas  paciente estão 

descritos na tabela 4.                  

  

 Das pacientes, ao serem questionadas sobre o ato de masturbar, apenas 15%  

(9/60 casos) confirmaram a prática masturbatória.

 A frequencia sexual observada variou de 1 a 5 vezes por semana, sendo mais 

frequentemente observada 1 vez por semana (55%). Com relação à satisfação sexual, 

88,3% das mulheres relataram satisfação abaixo de 5, sendo 0 a falta completa de 

satisfação e 10 a completa satisfação sexual. (Tabela 5)

Tabela 4: Métodos contraceptivos usados pelas pacientes 
MÉTODOS CONTRACEPTIVOS QTDE. % 

ANTICONCEPCIONAL  ORAL 10 16,7% 

ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL 2 3,3% 

CONDON 10 16,7% 

SALPINGOTRIPSIA BILATERAL 10 16,7% 

NÃO USA 28 46,7% 

T O T A L 60 100,0% 
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 Avaliados os  niveis séricos  de Testosterona Total, constatou-se que 20,9% das 

mulheres com HSDD (9/43) apresentavam valores abaixo da normalidade (<15ng/dl). Nos 

outros grupos, não foram observados  casos com niveis  abaixo da normalidade.  (Gráfico 

1).

Tabela 5: Frequência sexual e satisfação sexual das pacientes 
com DSF

FREQUÊNCIA SEXUAL/SEMANA QTDE. %
UMA 33 55,0%
DUAS 19 31,7%
TRÊS 3 5,0%
QUATRO 3 5,0%
CINCO 2 3,3%
SEIS 0 0,0%
SETE 0 0,0%
MAIS DE SETE 0 0,0%

T O T A L 60 100,0%

GRAU SATISFAÇÃO SEXUAL QTDE. %
ZERO 13 21,7%
UM 5 8,3%
DOIS 16 26,7%
TRÊS 6 10,0%
QUATRO 5 8,3%
CINCO 8 13,3%
SEIS 0 0,0%
SETE 3 5,0%
OITO 3 5,0%
NOVE 1 1,7%
DEZ 0 0,0%

T O T A L 60 100,0%

MASTURBAÇÃO QTDE. %
SIM 9 15,0%
NÃO 51 85,0%

T O T A L 60 100,0%
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Gráfico1: Correlações entre as disfunções sexuais de 60 pacientes 
(%) com os valores de Testosterona Total em ng/dl  (V15-75 ng/dl)
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 Estratificados os  valores de normalidade da Testosterona Total, 41,9% das 

pacientes com HSDD (18/43 casos) apresentaram valores condizentes com o terço  

inferior do limiar da normalidade (15 a 35 ng/dl), assim como 44,4% das pacientes com 

Anorgasmia (4/9 casos) e 60% das pacientes com vaginismo (3/5 casos). (Gráfico 2!)!!

   

Gráfico 2: Correlações entre as disfunções sexuais de 60 
pacientes (%) com os valores de Testosterona Total estratificada

 (valor de referência 15-75 ng/dl)
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 Foram observados níveis  de Testosterona Livre abaixo da normalidade (menor que 

0,08 ng/dl) em 53,5% das pacientes com HSDD (23/43 casos), em 55,6% das pacientes 

com Anorgasmia (5/9 casos) e em 40% das pacientes com vaginismo (2/5 casos) (Gráfico 

3)

Gráfico 3: Correlações entre as disfunções sexuais de 60 pacientes 
(%) com os valores de Testosterona Livre 

 (valor de referência 0,08 a 1,07 ng/dl)
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 Estratificados os valores da Testosterona Livre, verificou-se que 25,6% das 

pacientes com HSDD (11/43 casos) apresentavam valores condizentes  com o terço  

inferior do limiar da normalidade (0.08 a 0,41 ng/dl), assim como 22,2% das pacientes 

com Anorgasmia (2/9 casos) e 40% das pacientes com vaginismo (3/5 casos). Entre as 

pacientes com dispareunia, 66,3% (2/3 casos) apresentaram valores superiores a 

normalidade ( maior que 1,08 ng/dl) (2/3 casos) e 33,3% (1/3) valores maiores que 1/3 da 

normalidade (0.75 a 1,07 ng/dl).  (Gráfico 4)
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Gráfico 4: Correlações entre as disfunções sexuais de 60 pacientes 

(%) com os valores de Testosterona Livre estratificada 
(valor de referência 0,08-1,07 ng/dl)
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 Avaliados os  níveis séricos de prolactina, foram observados resultados acima da 

normalidade (> 26,44 ng/ml) em 16,3 % das pacientes com HSDD (7/43 casos), sendo 

que 14% (6/43 casos) apresentaram valores maiores que 50ng/ml. Nas outras disfunções 

sexuais  os níveis séricos de prolactina de todas as pacientes estavam dentro da 

normalidade. Gráfico 5 

Gráfico 5: Correlações entre as disfunções sexuais de 60 pacientes 

(%) com os valores de Prolactina
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 Avaliados os níveis  séricos  de TSH, foram observados resultados acima da 

normalidade (> 4,95 uUI/ml) em 7% das pacientes com HSDD (3/43 casos). Nas outras 

disfunções sexuais os níveis séricos de TSH de todas as  pacientes estavam dentro da 

normalidade. Gráfico 6 

Gráfico 6: Correlações entre as disfunções sexuais de 60 pacientes 

(%) com os valores de TSH 
(valor de referência 0,34-4,94 uUI/ml)
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5. DISCUSSÃO

 Este estudo avaliou a frequência das alterações hormonais em mulheres com 

disfunção sexual na menacme. Foi analisada a frequência das alterações hormonais  em 

60 pacientes no menacme, selecionadas no ambulatório de sexologia ginecológica, 

encaminhadas previamente por outros ambulatórios por apresentarem algum tipo de 

queixa sexual. Realizamos uma anamnese dirigida e o Female Sexual Function Index 

(FSFI) validado em português para o diagnostico dos distúrbios sexuais  em mulheres no 

menacme, considerando a presença de sofrimento (distress), relacionada com o sexo 

como critério de diagnóstico primário, para que as mulheres sejam classificadas como 

disfuncionais, conforme a definição do Consenso de Paris em 2004. No nosso entender 

esse é o primeiro estudo a fazer essa avaliação em mulheres no menacme. 

 Apesar do número de mulheres avaliadas ter sido limitado, entendemos que isso 

não diminui a importância do nosso estudo, uma vez que não existem outros estudos que 

realizaram essa avaliação.Observamos que o Distúrbio do Desejo Sexual Hipoativo 

(HSDD) foi o mais comum (71,7%), seguido pela disfunção do orgasmo (15%) e a 

Disfunção da Dor Sexual (3,3%). Esses achados estão em acordo com o descrito na 

literatura. Laumann, et al., (1999) avaliaram 1749 mulheres, e observaram que 30% das 

mulheres apresentaram diminuição de desejo sexual, uma em quatro mulheres  não 

atingiam o orgasmo, 20% tinham dificuldade de lubrificação e 20% não achavam o sexo 

prazeroso. Gingell et al., (2005) avaliaram 13.882 mulheres e também constataram que 

26% a 43% das mulheres experimentaram desejo sexual baixo, 8-15% apresentaram 

dificuldades de lubrificação, 25% manifestaram disfunção orgásmica e 6% relataram 

disfunção da dor  sexual. Barton et al., (2006) observaram também uma maior incidência 

do HSDD entre as mulheres com DSF, isto é, 24% a 36% das mulheres entre 20 e 70 

anos de idade tiveram problemas com o baixo desejo sexual. 

 Aspectos psicossociais e relacionais  desempenham papeis fundamentais na 

deflagração, no desenvolvimento e na manutenção das disfunções sexuais. Alguns 

desses fatores são conhecidos por estarem associados com a disfunção sexual nas 

mulheres, tais como: escolaridade, estado civil, uso de métodos contraceptivos hormonais 

e prática masturbatória. (ROSEN, R.C., 2007) O presente estudo avaliou estes  fatores 

correlacionando com a DSF. É importante ressaltar que todas as  pacientes relataram um 

bom relacionamento conjugal e ausência de conflito familiar.
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  Nesse estudo, o nível educacional da paciente provou ser altamente variável em 

relação às  disfunções sexuais, sendo que 51,7% das pacientes tinham o 2̊ grau completo, 

16,7% 1 ̊ grau incompleto , 10% 1 ̊ grau completo, 8,3% 2 ̊ grau incompleto,  8,3% 3 ̊ grau 

incompleto e 6,7% 3 ̊ grau completo. Embora o estudo de Laumann, E.O, et al, 1999, 

tenha relatado que mulheres com menor escolaridade teriam maiores  chances de 

desenvolverem disfunções sexuais, tal relação não foi constatada no presente estudo. 

 Quanto ao estado civil, verificou-se que as pacientes casadas são mais propensas 

a DSF. Das 60 pacientes com DSF, 70% (42/60 casos) eram casadas, 18,3% (11/60 

casos) eram solteiras. Todas a pacientes negaram conflito conjugal, relatando um bom 

relacionamento. No que diz respeito ao estado civil, as mulheres casadas apresentam 

maior tendência para desenvolverem alguma disfunção sexual, resultado compatível com 

o modelo circular de Basson (BASSON, 2001). De acordo com esta teoria, a mulher, após 

algum tempo de relacionamento conjugal, perde o desejo espontâneo. Esta situação, 

agravada pela monotonia da relação e associada a outros fatores biológicos, psicológicos 

e sociais, contribui para que a mulher acabe perdendo também o desejo responsivo, 

levando à dificuldade de excitação e à ausência do orgasmo. Por isso, a ocorrência de 

DFS em mulheres que não vivem com o parceiro (solteira) são menos frequentes, quando 

comparadas às mulheres casadas.

 A utilização de métodos contraceptivos pode ter relação positiva ou negativa para o 

desenvolvimento de disfunção sexual feminina conforme descrito por SHAH & 

HOFFSTETTER, (2010). A possibilidade de sexo sem gravidez é tida como certa pela 

maioria das mulheres  e facilita a disponibilidade sexual. No presente estudo, as mulheres 

que não usavam contracepção corresponderam a 46,7% das  pacientes com DSF.  

Mulheres em idade fértil que não usam nenhum método contraceptivo podem temer uma 

gravidez indesejada, ficando impossibilitadas de desfrutar completamente da atividade 

sexual com o seu parceiro, o que leva a maiores queixas sexuais. Contudo, a utilização 

de métodos contraceptivos hormonais também pode comprometer a resposta sexual 

feminina. Das  pacientes estudas, 20% utilizavam contraceptivos  hormonais, sendo 

possível que o desenvolvimento de DSF tenha sido causado pelo uso de contraceptivos, 

que contribuem para o surgimento de alterações hormonais  e afetam o funcionamento da 

resposta sexual. Já a esterilização feminina, constatada em 16,7% das mulheres 

estudadas, e o uso de métodos de barreira, observado em 16,7% das pacientes com 

DFS, exercem menor influencia na resposta sexual feminina.
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 Um fator preventivo contra a DSF é a prática da masturbação, pois  permite à 

mulher o auto conhecimento e a possibilidade de experimentar o orgasmo em uma 

condição única, sem a ansiedade da presença do parceiro. Das pacientes estudadas, 

85% (51/60 casos) nunca tinham se masturbado, sendo essa uma condição prevalente na 

DSF. A disfunção mais prevalente em relação a ausência da masturbação foi a HSDD 

(90,7%), seguida pela Anorgasmia (77,8%) pela dor sexual (62,5%). 

 Avaliando a frequência semanal de relações sexuais, 55% das pacientes relataram  

ter apenas uma relação por semana, o que indica que a frequência das  relações sexuais 

é reduzida nas  pacientes com DSF, conforme o estudo de JAMES, (1981). Nesse estudo, 

o autor constatou que os casais geralmente têm uma taxa de ralações sexuais 

extremamente alta no início do casamento, tal como observado em ratazanas, no entanto, 

a taxa diminui para cerca de metade, durante o primeiro ano de casamento, e então reduz 

pela metade novamente ao longo dos próximos 20 anos. Observaram também que o 

desejo e o interesse sexual é diminuído com o tempo de relacionamento. Embora se 

possa afirmar que o desenvolvimento de DSF está relacionado com a baixa frequência de 

relações sexuais, não se pode afirmar qual é a relação causal entre essas variáveis. Não 

se sabe se uma mulher com disfunção sexual evita ter relações sexuais ou se a baixa 

frequência de relações sexuais leva alguém a manifestar uma disfunção sexual.

 Um alto grau de satisfação sexual (score superior a 5) pode ser averiguado quando 

a paciente apresenta vontade de fazer sexo em outros dias, após ter realizado um ato 

sexual. Das pacientes estudadas, 93,3% relataram ser nula, ruim e ou desfavorável a sua 

satisfação sexual (score inferior a 5). Isso indica que as pacientes  com DSF não tem 

interesse em ter uma nova relação sexual, causando sofrimento e angustia pessoal diante 

uma possível relação sexual.  Este resultado foi compatível com o estudo realizado por 

Song, et al., (2008), que avaliou 504 mulheres entrevistadas que apresentavam disfunção 

sexual, 186 apresentaram uma desfavorável satisfação sexual. Em 2010, o estudo de 

Ishak, et al., com 163 mulheres casadas, também mostrou que 21,5% das participantes 

tiveram problema de satisfação sexual.  No entanto, o nosso estudo teve uma incidência  

muito alta, pois foi realizado apenas com mulheres  com DSF. Já os outros  dois estudos   

foram realizadas em um população em geral, sem o diagnóstico prévio de DSF. 

  Os hormonios  androgênios utilizados para avaliação são as Testosteronas Total e 

Livre, sendo a concentração baixa de testosterona livre no soro a medida mais  fidedigna. 

No entanto, a medida dos níveis de testosterona é limitada pelas faltas de rotinas 
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disponíveis para os  ensaios sensíveis  à testosterona livre. Os ensaios de testosterona 

disponíveis mostram pouca confiabilidade na extremidade inferior do intervalo de 

concentração circulante no sexo feminino. O intervalo de referência normal para mulheres 

não é bem definido, pois há falta de uma ampla base de dados normativa de níveis  de 

androgênio para as mulheres. Desta forma, os resultados  dos  níveis  de testosterona só 

podem ser interpretados à luz dessas limitações. No entanto, para validar o diagnóstico, 

conforme o Consenso de Princeton de Insuficiência Androgênica Feminina, a 

concentração de Testosterona Livre deve ser inferior ou igual a 25 percentil da escala de 

normalidade para mulheres com valores adequados de estrogenios  em idade reprodutiva 

(BACHMANN et al, 2002).  O presente estudo demonstra que a deficiência androgênica, 

com níveis  de testosternona livre abaixo da normalidade (menor 0.08ng/dl), está presente 

em 53,5% (23/43 casos) das pacientes com HSDD, em 55,6% das pacientes com 

Anorgasmia (5/9 casos) e em 20% das pacientes com Dor Sexual (2/8 casos). 

Estratificados os valores da Testosterona Livre, inferior ou igual a 25 percentil, observou-

se que 25,6% (11/43 casos) das pacientes com HSDD apresentavam valores condizentes 

com o terço inferior dentro do limiar da normalidade (0.08 a 0,41 ng/dl), assim como 

22,2% (2/9 casos) das pacientes  com Anorgasmia e 20% (2/8 casos) das pacientes com 

dor sexual. Com base nestes resultados, pode-se dizer que 79,1% das pacientes  com 

HSDD, 78,4% das pacientes com Anorgasmia e 50% das pacientes com disfunção da dor 

sexual apresentam a síndrome de insuficiência androgênica feminina. Este resultado 

pode servir para reforçar a hipótese de que a DSF na menacme parece ser ocasionado 

por um fator hormonal muito mais do que apenas um fator psicossocial.  

 A prolactina em valores altos bloqueia a liberação de dopamina, sendo esta a 

responsável por desencadear a resposta sexual. Avaliados os níveis  séricos de prolactina, 

foram observados resultados acima da normalidade (> 26,44 ng/ml) em 16,3% das 

pacientes com HSDD (7/43 casos), sendo que 14% (6/43 casos) dessas apresentaram 

valores maiores que 50ng/ml. Isso indica que as  pacientes com hiperprolactinemia podem  

apresentarem HSDD, pois a inibição da dopamina interfere diretamente no desejo sexual, 

conforme descrito por James, A. P., 2009.  Nas outras disfunções sexuais os níveis 

séricos de prolactina de todas as pacientes estavam dentro da normalidade. 

 O hipotireoidismo é um distúrbio hormonal que pode afetar as fases da resposta 

sexual feminina, sendo principalmente, a deflagração do desejo sexual (ATIS et al, 2010). 

Analisados os níveis séricos de TSH, foram observados resultados acima da normalidade 

(> 4,95 uUI/ml) em 7% das pacientes com HSDD (3/43 casos). Nas outras disfunções 
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sexuais  os níveis séricos de TSH de todas as pacientes estavam dentro da normalidade.   

No entanto, conforme o estudo de Atis, 2010, os níveis altos  de TSH não interferem 

diretamente na resposta sexual.   

 Os resultados encontrados trazem uma contribuição para o melhor entendimento 

das alterações hormonais nas DSF, uma vez que identificamos uma associação entre a 

disfunção do desejo e a diminuição nos níveis séricos de testosterona livre. Assim, 

entendemos ser importante dosar os androgênios  (Testosterona total e livre) em casos de 

DSF para se tentar identificar um possivel agente causador. Outro ponto importante desse  

achado, é a possibilidade de uma nova abordagem terapéutica para estas pacientes. 

Acreditamos assim, que novos estudos avaliando o uso de androgenios em mulheres  com 

DSF associado ao hipoandrogenismo poderão melhorar a qualidade de vida sexual 

dessas mulheres.
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6 - CONCLUSÃO

 Nossos resultados sugerem que existe uma importante associação entre a 

Síndrome de Insuficiência Androgênica Feminina e a DSF.
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 ANEXO 1: Anamnese dirigida
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 ANEXO 2:  Female Sexual Function Index (FSFI) validado em português

Female Sexual Function Index (FSFI)  
PERGUNTAS                                     RESPOSTAS RESULTADO 

 
1-Nas últimas 4 semanas com que 
freqüência (quantas vezes) você 
sentiu desejo ou interesse 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 

 
2- Nas últimas 4 semanas como 
você avalia o seu grau de desejo ou 
interesse sexual? 

5 = Muito alto ou interesse sexual? 
4 = Alto 
3 = Moderado 
2 = Baixo 
1 = Muito baixo ou absolutamente nenhum 

 
 
 
 
____ x 0,6 =____ 

 
3- Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência (quantas vezes) você se 
sentiu sexualmente excitada durante 
a atividade sexual ou ato sexual? 

0 = Sem atividade sexual 
5 = Quase sempre ou sempre 
4 = A maioria das vezes (mais do que a metadedo tempo) 
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
1 = Quase nunca ou nunca 

 
4- Nas últimas 4 semanas, como 
você classificaria seu grau de 
excitação sexual durante a atividade 
ou ato sexual? 

0 = Sem atividade sexual 
5 = Muito alto 
4 = Alto 
3 = Moderado 
2 = Baixo 
1 = Muito baixo ou absolutamente nenhum 

 
5- Nas últimas 4 semanas, como 
você avalia o seu grau de segurança 
para ficar sexualmente excitada 
durante a atividade sexual ou ato 
sexual? 

0 = Sem atividade sexual 
5 = Segurança muito alta 
4 = Segurança alta 
3 = Segurança moderada 
2 = Segurança baixa 
1 = Segurança muito baixa ou Sem segurança 

 
6- Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência (quantas vezes) você 
ficou satisfeita com sua excitação 
sexual durante a atividade sexual ou 
ato sexual? 

0 = Sem atividade sexual 
5 = Quase sempre ou sempre 
4 = A maioria das vezes (mais do que a metadedo tempo) 
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
1 = Quase nunca ou nunca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____ x 0,3 =____ 

 
7- Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência (quantas vezes) teve 
lubrificação vaginal (ficou com a 
“vagina molhada”) durante a 
atividade sexual ou ato sexual? 

0 = Sem atividade sexual 
5 = Quase sempre ou sempre 
4 = A maioria das vezes (mais do que a metadedo tempo) 
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
1 = Quase nunca ou nunca 

 
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? 

0 = Sem atividade sexual 
1 = Extremamente difícil ou impossível 
2 = Muito difícil 
3 = Difícil 
4 = Ligeiramente difícil 
5 = Nada difícil 

 
9- Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência (quantas vezes) você 
manteve a lubrificação vaginal (ficou 
com a “vagina molhada”) até o final 
da atividade ou ato sexual? 

0 = Sem atividade sexual 
5 = Quase sempre ou sempre 
4 = A maioria das vezes (mais do que a metadedo tempo) 
3 = Algumas vezes (cerca de metade do tempo) 
2 = Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
1 = Quase nunca ou nunca 

 
10- Nas últimas 4 semanas, qual foi 
sua dificuldade em manter a 
lubrificação vaginal (“vagina 
molhada”) até o final da atividade ou 
ato sexual? 

0 = Sem atividade sexual 
1 = Extremamente difícil ou impossível 
2 = Muito difícil 
3 = Difícil 
4 = Ligeiramente difícil 
5 = Nada difícil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____ x 0,3 =____ 

 
11- Nas últimas 4 semanas, quando 
teve estímulo sexual ou ato sexual, 
com que freqüência (quantas vezes) 
você atingiu orgasmo (“gozou”)? 

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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 ANEXO 2:Female Sexual Function Index (FSFI) validado em português

 
12 - Nas últimas 4 semanas, quando 
você teve estímulo sexual 
ou ato sexual, qual foi sua 
dificuldade em você atingir o 
orgasmo (“clímax/gozou”)? 

0 = Sem atividade sexual 
1 = Extremamente difícil ou impossível 
2 = Muito difícil 
3 = Difícil 
4 = Ligeiramente difícil 
5 = Nada difícil 

 
13- Nas últimas 4 semanas, o 
quanto você ficou satisfeita com sua 
capacidade de atingir o orgasmo 
(“gozar”) durante atividade ou ato 
sexual? 

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

 
 
 
 
 
____ x 0,4 =____ 

 
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 = Muito satisfeita 
4 = Moderadamente satisfeita 
3 = Quase igualmente satisfeita e insatisfeita 
2 = Moderadamente insatisfeita 
1 = Muito insatisfeita 

 
15- Nas últimas 4 semanas, o 
quanto você esteve satisfeita com o 
relacionamento sexual entre você e 
seu parceiro(a)? 

5 = Muito satisfeita 
4 = Moderadamente satisfeita 
3 = Quase igualmente satisfeita e insatisfeita 
2 = Moderadamente insatisfeita 
1 = Muito insatisfeita 

 
16- Nas últimas 4 semanas, o 
quanto você esteve satisfeita sua 
vida sexual de um modo geral? 

5 = Muito satisfeita 
4 = Moderadamente satisfeita 
3 = Quase igualmente satisfeita e insatisfeita 
2 = Moderadamente insatisfeita 
1 = Muito insatisfeita 

 
 
 
 
 
 
 
____ x 0,4 =____ 

 
17- Nas últimas 4 semanas, com 
que freqüência (quantas vezes) você 
sentiu desconforto ou dor durante a 
penetração vaginal? 

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 

 
18- Nas últimas 4 semanas, com 
que freqüência (quantas vezes) você 
sentiu desconforto ou dor após a 
penetração vaginal? 

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 

 
19- Nas últimas 4 semanas, como 
você classificaria seu grau de 
desconforto ou dor durante ou após 
a penetração vaginal? 

0 = Não tentei ter relação 
1 = Muito alto 
2 = Alto 
3 = Moderado 
4 = Baixo 
5 = Muito baixo ou absolutamente nenhum 

 
 
 
 
 
 
 
 
____ x 0,4 =____ 

!

ESCORE DE AVALIAÇÃO FSFI 

DOMINIO QUESTÕES VARIAÇÃO DO 
ESCORE 

FATOR DE 
MULTIPLICAÇÃO ESCORE MINIMO ESCORE MÁXIMO 

DESEJO 1,2 1 - 5 0,6 1,2 6 

EXCITAÇÃO 3,4,5,6 0 - 5 0,3 0 6 

LUBRIFICAÇÃO 7,8,9,10 0 - 5 0,3 0 6 

ORGASMO 11,12,13 0 - 5 0,4 0 6 

SATISFAÇÃO 14,15,16 0 (ou 1) - 5* 0,4 0,8 6 

DOR 17,18,19 0 - 5 0,4 0 6 

*Questões 14 varia 0,0 a 5,0. Questões 15 a 16 variam de 1,0 a 5,0 
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APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

A disfunção sexual feminina é um problema prevalente na sociedade e 

está fortemente ligado à qualidade de vida da mulher.  A resposta sexual 

feminina precisa ser mais bem compreendida para uma abordagem efetiva nas 

disfunções sexuais. A avaliação hormonal é recomendada para uma melhor 

avaliação da disfunção sexual. Os hormônios que devem ser avaliados são: 

prolactina, TSH, testosterona total, testosterona livre e SHBG. Para avaliar os 

hormônios que podem estar relacionado às disfunções sexuais é preciso 

coletar uma amostra de sangue (10mL) para análise em laboratório.  A punção 

da veia do seu braço, para retirada de 10ml de sangue, pode provocar dor de 

leve intensidade e às vezes levar a formação de um pequeno hematoma  

(coloração arroxeada) no local e muito raramente vermelhidão. Esses exames 

fazem parte da rotina do Hospital das Clínicas.  

 
Nesse momento, estamos convidando você a participar desse estudo, sendo que sua 

aceitação ou recusa não implicará em nenhuma vantagem ou benefício para você. Seu 

acompanhamento no Hospital das Clínicas permanecerá inalterado e seu nome não será 

divulgado de nenhuma forma. Todos os dados dos seus exames serão apenas 

divulgados na forma de publicações científicas ou congressos médicos, sempre 

mantendo em sigilo seu nome. Só os pesquisadores do estudo terão acesso aos seus 

dados. Caso seja de seu interesse, os resultados estarão guardados com o pesquisador 

e lhe serão entregues assim que você solicitar. 

 
Eu, ............................................................................................................., portadora de 
documento de identidade...................................................... expedido pela......................, estou 
ciente do que foi exposto acima e autorizo a retirada de uma amostra de meu sangue  para 
pesquisa. Participo voluntariamente deste estudo e estou ciente de que as amostras colhidas 
não trarão prejuízo à minha saúde. 

 
 
Assinatura da paciente: ___________________________________________________ 

Data: _____/______/_______ 
 

MÉDICO COORDENADOR : Selmo Geber (21026363) 

CRM: 22188 

 

 

BELO HORIZONTE – MG 
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APÊNDICE 2: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (COEP)
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