
NEWSLETTER DA CASA DE SAÚDE DA BOAVISTA 

A sexualidade tem tido, desde sempre, um papel proeminente na vida das pessoas, sendo essencial para o seu bem-estar e qualidade de vida. A 

saúde sexual não é apenas a ausência de doença do foro sexual, mas um estado de bem-estar físico, mental e social, englobando uma visão positiva 

e respeitosa da sexualidade. Com o aumento do conhecimento dos processos �siopatológicos nesta área, surgiu a Medicina Sexual, uma disciplina 

baseada na evidência cientí�ca, que trata todos os domínios da sexualidade, em ambos os sexos, e que pretende que as pessoas vivam a sua sexual-

idade de forma plena, segura e satisfatória.

DISFUNÇÕES SEXUAIS: COMO PATOLOGIAS TÃO FREQUENTES SÃO TÃO DIFÍCEIS DE ABORDAR

Nos últimos anos, assistimos a uma crescente consciencialização e preocupação em relação à saúde sexual, não só através de informação de organi-

zações nacionais e internacionais (Organização Mundial de Saúde e Organização das Nações Unidas), de promoção de eventos cientí�cos, mas 

também através dos meios de comunicação social e de plataformas digitais.

São inúmeros os estudos que revelam altas prevalências de problemas sexuais na população. Em Portugal, um em cada cinco homens e mais de 

metade das mulheres sofrem de algum tipo de disfunção sexual. No entanto, apesar de se veri�car claramente uma vontade por parte dos utentes 

em serem questionados relativamente à sua saúde sexual, existem ainda várias barreiras à abordagem deste tipo de patologias, quer por parte dos 

doentes (por sentimento de vergonha, por pensarem que o problema é normal para a idade ou que não há tratamento disponível), quer por parte 

dos médicos (por falta de formação especí�ca na área ou por se sentirem constrangidos, entre outros fatores).

A CLÍNICA DE MEDICINA SEXUAL

A Clínica de Medicina Sexual surge, então, da necessidade de dar uma resposta ao problema, estreitar distâncias entre utentes com problemas 

sexuais e os seus médicos, abrir canais de comunicação, identi�car os múltiplos fatores presentes e elaborar um plano terapêutico especialmente 

desenhado para cada caso. Os principais objetivos da Clínica de Medicina Sexual são a prevenção, avaliação, diagnóstico, tratamento e reabilitação 

de patologias com compromisso da função sexual, num modelo de colaboração e de partilha constante entre as diferentes especialidades envolvi-

das, nomeadamente a Ginecologia/Obstetrícia, a Urologia/Andrologia e a Sexologia Clínica. Pode, assim, o paciente contar com um acompanham-

ento multidisciplinar e especializado, sempre num ambiente acolhedor, compreensivo e livre de julgamentos. Esta é a chave para a abordagem das 

patologias sexuais que, na maioria das vezes, englobam problemas físicos e psicológicos, em simultâneo.

O QUE É A SAÚDE SEXUAL E A MEDICINA SEXUAL?

Os membros da Clínica têm a certi�cação de Fellow do Comité Europeu de Medicina Sexual (FECSM), garantindo, assim, os mais altos padrões, ao 

nível dos cuidados de saúde na Medicina Sexual. Deste modo, é possível uma compreensão aprofundada da anatomia, do funcionamento �siológi-

co e psicológico, associados à sexologia, e a avaliação e tratamento dos vários problemas sexuais masculinos e femininos.

AS PRINCIPAIS ESPECIALIDADES ENVOLVIDAS

› GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

O Médico Ginecologista desempenha um importante papel como agente promotor da saúde sexual, acompanhando as mulheres ao longo das 

diferentes fases da vida. Assim, a abordagem da temática da sexualidade poderá ser determinante na qualidade da vida da mulher em momentos 

tão diversos como o aconselhamento do método contracetivo, a gravidez, o pós-parto e a menopausa.

Na consulta de Ginecologia são avaliados os diferentes fatores biológicos e orgânicos que podem estar na base do problema ou disfunção, ou que 

podem contribuir para a sua perpetuação. É uma consulta dirigida a todas as mulheres com problemas do foro sexual, especialmente aquelas com 

dor genital, dor nas relações sexuais e problemas na penetração.

É também uma consulta vocacionada para mulheres que tiveram cancro da mama ou ginecológico. As doenças oncológicas frequentemente 

afetam a sexualidade do casal, acrescentando muitas vezes os efeitos negativos dos seus tratamentos (cirurgia radical, quimioterapia ou radiotera-

pia). Se numa primeira fase do diagnóstico e tratamentos, a sexualidade é, muitas vezes, esquecida, existirá certamente uma altura em que as 

dúvidas e questões relativamente à sua sexualidade surgirão e nós estaremos aqui para esclarecer e, acima de tudo, para mostrar que existem 

estratégias, intervenções e tratamentos que permitem superar essas di�culdades. A cura e a sobrevida importam, mas valorizamos de igual forma 

a sua qualidade de vida e o bem-estar.

› UROLOGIA/ANDROLOGIA

As disfunções sexuais masculinas são patologias extremamente comuns que, apesar de terem maior prevalência em idades mais avançadas, podem 

ocorrer em todas as faixas etárias e ter grande interferência na qualidade de vida dos doentes e parceira(o)s.

A Consulta de Urologia/Andrologia visa a avaliação, diagnóstico e terapêutica médica ou cirúrgica de diversas patologias com compromisso da 

função sexual (disfunção erétil, ejaculação prematura e outros distúrbios da ejaculação, curvatura peniana/doença de La Peyronie), de patologias 

dos genitais externos (�mose, hidrocele, varicocele), assim como de problemas infeciosos (balanite, orquiepididimite, prostatite, infeção por HPV).

É também uma consulta dirigida a mulheres com alterações urinárias com compromisso da função sexual (infeções urinárias de repetição e incon-

tinência urinária) e a homens com sintomas urinários baixos e dor genital/dor pélvica crónica.

Cabe igualmente ao Andrologista a avaliação e diagnóstico da infertilidade masculina, assim como a realização de contraceção cirúrgica masculina (vasectomia).

› SEXOLOGIA CLÍNICA

A consulta de Sexologia Clínica pretende dar apoio a todos os domínios da sexualidade humana, independentemente dos problemas sexuais terem 

causa física ou psicológica. Está demonstrado que o apoio psicoterapêutico melhora a resolução das mais diversas disfunções sexuais femininas e 

masculinas.

Na Consulta de Sexologia Clínica, é feita a colheita de uma história clínica detalhada, dando especial ênfase à descrição pormenorizada do seu 

desenvolvimento e função sexual, tendo sempre em atenção o impacto nos seus relacionamentos e avaliando a existência, ou não, de perturbação 

psiquiátrica. Para isso, é essencial a compreensão do indivíduo como um todo, a sua história de vida e educação, as suas ideias e crenças em relação 

à sexualidade e os possíveis problemas com os seus companheiros.

O acompanhamento psicoterapêutico inclui técnicas baseadas nas teorias do condicionamento e de aprendizagem (terapia cognitivo-comporta-

mental) e, complementarmente, apoio ao nível de con�itos internos e relacionais.

As disfunções sexuais são tão importantes como outros problemas de saúde, devendo ser identi�cadas e tratadas, independentemente da 

idade. Se tiver alguma dúvida ou problema do foro sexual, procure um pro�ssional de saúde especializado na área, sem medos nem inibições.
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