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Disfunções Sexuais Femininas

• Desejo Sexual Hipoativo

Disfunções Sexuais Femininas



Disfunção Sexual

Stress/ansiedade
Transtornos hormonais

Filhos

Profissão

Uso de medicamentos

Estilo de vida

Auto-estima

Disfunção Sexual

Transtornos hormonais

Problemas diádicos

Doenças clínicasDoenças clínicas

Disfunção sexual 

do parceiro

estima

Dupla Jornada



Deficiências da apetência sexual

CRITÉRIOS

CRONOLÓGICO

PRIMÁRIA

(constitucional)

SECUNDÁRIA

(adquirida)

BRUSCA

(eventos 
destrutivos)

LENTA

(causas diádicas)

(auto-estima)

ASSINCRONIA

TEMPORAL

Deficiências da apetência sexual

AMPLITUDE

GERAL

(absoluta)

SITUACIONAL

(relativa)

ASSINCRONIA

QUANTIDADE

EVENTUALIDADE

ESTADOS 
FISIOLÓGICOS

PATOLÓGICOS

HABITUAÇÃO

(amizade 
assexuada)



Assincronia
TemporalTemporal QuantidadeQuantidade

Apetite sexual normal
- 3 relações/semana (30 anos)
- Variações 7/sem e 1/15dias
- Com a idade a frequência 

diminui em ambos os sexos
Postulados de Kinsey, Kinsey et al





Habituação

O mesmo estímulo pela 
repetição PERDE SEU PODER repetição PERDE SEU PODER 

ELICIADOR

O mesmo estímulo pela 
repetição PERDE SEU PODER 

Basson, et al

repetição PERDE SEU PODER 
ELICIADOR



Outras disfunções sexuais



Drogas Supressoras

Anti-androgênicas

do Desejo Sexual

Drogas Psicoativas



Drogas Supressoras

Cardiologia Drogas
testosterona

do Desejo Sexual

Drogas que competem com a 
testosterona



Exames complementares

Testes Testes nãonão possuempossuem

Testo biodisponivel

Testes Testes nãonão possuempossuem

sensibilidadesensibilidade para para 

níveisníveis femininosfemininos de de 

testotesto

O O tratamentotratamento

instituídoinstituído

complementares

tratamentotratamento é é 

instituídoinstituído pelapela clínicaclínica



TratamentoTratamentoTratamentoTratamento do DSHdo DSH



Orientações

Trata a maioria dos Trata a maioria dos 
casoscasoscasoscasos

Trata a maioria dos Trata a maioria dos 



Substituição do ACO

• Hipóteses para a causa da diminuição da libido pelos 

- Reduzem a flutuação natural dos hormônios esteroides e da 
ocitocina

�Ausência de ovulação e seus picos hormonais (testosterona �Ausência de ovulação e seus picos hormonais (testosterona 
levam a diminuição do desejo

- Maioria dos ACOs aumentam o ní
livre

� Baixos níveis de Testo livre diminuem a iniciativa e desejo.

Substituição do ACO

Hipóteses para a causa da diminuição da libido pelos ACOs

Reduzem a flutuação natural dos hormônios esteroides e da 

Ausência de ovulação e seus picos hormonais (testosterona – LH) Ausência de ovulação e seus picos hormonais (testosterona – LH) 

 o nível de SHBG e diminuem a Testo 

Baixos níveis de Testo livre diminuem a iniciativa e desejo.



SHBG

CPA+EE= ciproterona + etinilestrad
DRSP+EE= drosperinona + 
etinilestradiol
DSG+EE= desogestrel + etinilestrad
GSD+EE= gestodeno + etinilestradi
ETN+EE= etonogestrel + etinilestraETN+EE= etonogestrel + etinilestra
LNG+EE= levonogestrel + etinilestr
NOMAC+E2= acetato de nomegest
estradiol



Contracepção

Oral Não oral

Métodos que não Métodos que não 
aumentem a SHBGaumentem a SHBG

Oral Não oraloraloral



Antidepressivos

TRICÍCLICOS

Máximo de efeitos 

Grau de efeitos negativos dos antidepressivos sobre a função sexual

IMAO

ISRS

VENLAFAXINA

TRAZODONA

MOCLOBEMIDA

MIRTAZEPINA

NEFAZODONA

BUPROPIONABUPROPIONA

Máximo de efeitos 
negativos

Mínimo de efeitos 
negativos

Máximo de efeitos 

Grau de efeitos negativos dos antidepressivos sobre a função sexual

Máximo de efeitos 
negativos

Mínimo de efeitos 
negativos

Cavalcanti, RC, 20



Bupropiona

Segraves et al, 2001



Terapia de ReposiçãoReposição Androgênica

Guay and Jacobson, 200
Maya and Casoy, 200
Krapf and Simon, 200

Braunstein, 200



Androgênio na resposta sexual feminina
Qual a prova de que os androgênios desempenham um papel importante na Disfunção Sexual feminina?

TERAPIA HORMONAL COM TESTOSTERONA TEM EFEITO POSITIVO NA 
RESPOSTA SEXUAL FEMININA, AUMENTANDO A RECEPTIVIDADE SEXUAL, A 

MOTIVAÇÃO, O DESEJO E UMA MIOR SENSAÇÃO DE BEM ESTAR.

Androgênio na resposta sexual feminina
Qual a prova de que os androgênios desempenham um papel importante na Disfunção Sexual feminina?

TERAPIA HORMONAL COM TESTOSTERONA TEM EFEITO POSITIVO NA 
RESPOSTA SEXUAL FEMININA, AUMENTANDO A RECEPTIVIDADE SEXUAL, A 

MOTIVAÇÃO, O DESEJO E UMA MIOR SENSAÇÃO DE BEM ESTAR.



Indicações

J Clin EndocrinolEndocrinol Metab, October 2014, 99(10):3489-3510



Indicações



Considerações importantes
reposição

mportantes para a 



Duração e doses do e doses do tratamento



Efeitos colaterais



Eficácia

The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2005; 4 (article no: CD004509)The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2005; 4 (article no: CD004509)



Apresentações e dosese doses



• Implantes

Estradiol

Apresentações e doses

Estradiol

Testosterona

e doses



Flibanserina – “ Viagra feminino”“ Viagra feminino”



Flibanserina – mecanismo

Desinibidor da dopamina

mecanismo de ação

da dopamina-noraepinefrina



Mecanismo de açãoMecanismo de ação



Não indicado para mulheres na pós-menopausa
Não indicado para melhorar o desempenho
Não melhora a excitação e função orgástica

menopausa
desempenho sexual

orgástica



Efeitos Colaterais e contra

Contra-Indicações
-Uso de álcool (hipotensão
syncope)
-Insuficiência Hepática

e contra-indicações

Indicações:
hipotensão grave e 

Hepática



Eficácia

25%das mulheres nos ensaios clínicos apresentaram um 
aumento de 4 ou mais SSE com flibanserina em comparação 

com 15% do placebo
J Sex Med,2013 Jul;10(7):1807-15

25%das mulheres nos ensaios clínicos apresentaram um 
em comparação 







“Enquanto houver um louco, um poeta e um 
amante haverá sonho, amor e fantasia. E 
enquanto houver sonho, amor e fantasia, 
haverá esperança.”haverá esperança.”
William Shakespeare

“Enquanto houver um louco, um poeta e um 
amante haverá sonho, amor e fantasia. E 
enquanto houver sonho, amor e fantasia, 


