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SERÁ O SEXO PARA O CONVÍVIO E A MASTURBAÇÃO PARA O PRAZER? – UMA ABORDAGEM 

MULTIDIMENSIONAL DA SATISFAÇÃO SEXUAL 

RESUMO 

A satisfação sexual é crucial tanto na realização pessoal como na relação de intimidade entre 

indivíduos. A abordagem sem tabus deste tema, apesar de recente, favoreceu a desconstrução 

de algumas ideias e mitos sobre o que efetivamente influencia o prazer sexual e, 

consequentemente, o alcance do orgasmo. Esta revisão tem como objetivo expor a evidência 

científica relativamente à forma como a satisfação sexual do homem e da mulher varia, tendo 

em conta duas formas distintas de a obter: através da pornografia/masturbação ou através do 

sexo a dois. 

Foi efetuada uma pesquisa, na base de dados PUBMED, sobre artigos que abordam a satisfação 

sexual na sua generalidade e a comparam nos dois diferentes contextos supracitados 

(pornografia/masturbação versus relação sexual), que permitiu chegar aos trinta estudos 

revistos. 

Esta dissertação conclui e defende que tanto a masturbação como a relação sexual a dois se 

encontram associadas à obtenção de satisfação sexual em ambos os sexos, salientando que a 

grande maioria do sexo feminino atribui prazer orgásmico superior à relação sexual em 

detrimento da masturbação. São, também, ressalvados alguns fatores preditivos positivos 

(como boa autoestima e boa comunicação do casal) e negativos (como ansiedade/stress) da 

satisfação sexual. 

Palavras-chave: satisfação sexual; orgasmo; masturbação; pornografia 

 

ABSTRACT 

Sexual satisfaction is crucial both in personal fulfilment and in the intimate relationship between 

individuals. The non-taboo approach to this theme, although recent, allowed the deconstruction 

of some ideas and myths about what effectively influences sexual pleasure and, consequently, 

the achievement of orgasm. This review aims to expose the scientific evidence on how sexual 

satisfaction varies between men and women, considering two different ways to achieve it: 

through pornography/masturbation or through couple sex. 

A search was made, in the PUBMED database, for articles that address sexual satisfaction overall 

and compare it in the two different contexts mentioned above (pornography/masturbation 

versus sexual intercourse), which led to the thirty studies reviewed. 

This dissertation concludes and defends that both masturbation and sexual intercourse are 

associated with the achievement of sexual satisfaction in both sexes, pointing out that the great 

majority of women attribute greater orgasmic pleasure to couple sex then to masturbation. 

Some positive predictive factors (such as good self-esteem and good communication between 

the couple) and negative predictive factors (such as anxiety/stress) of sexual satisfaction are also 

highlighted. 

Key words: sexual satisfaction; orgasm; masturbation; pornography 
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INTRODUÇÃO 
Masturbação 

Durante vários séculos, a masturbação foi vista e assumida como algo nefasto e errado, algo que 

só quem estava física ou mentalmente perturbado faria (1). Atualmente, sabemos que estes 

pressupostos não correspondem à realidade. A masturbação é aceite pela comunidade médica 

como algo normal, comum e benéfico na vida dos indivíduos que a praticam (1). Sabe-se que os 

indivíduos do sexo masculino, quando comparados com os do sexo feminino, para além de se 

masturbarem com maior frequência, também iniciam esta prática em idades mais precoces (1). 

Pornografia 

Pornografia é todo e qualquer material sexualmente explícito em que a nudez ou o 

comportamento sexual está presente e que aumenta a excitação sexual de quem o vê (2). O 

consumo de pornografia tem aumentado ao longo dos anos devido à extrema facilidade de 

acesso à internet em qualquer lugar. Assim, como na masturbação, também a pornografia se 

mostra mais utilizada pelo sexo masculino, ainda que esta discrepância entre sexos tenha vindo 

a diminuir nos últimos anos (2). 

Orgasmo 

O orgasmo é um indicador de satisfação sexual, de uma sexualidade saudável e de uma relação 

conjugal feliz (3). Estudos revelam que mais de 90% dos homens atingem o orgasmo durante 

uma relação sexual, contrariamente ao sexo feminino, no qual apenas 50% o alcança (3). 

De facto, uma percentagem significativa das mulheres (30 a 40%) que não reúnem os critérios 

para serem diagnosticadas com Perturbação do Orgasmo Feminino referem dificuldade em 

atingir o orgasmo durante a relação sexual com o parceiro, dificuldade essa que que não se 

verifica aquando da masturbação (4). Não obstante, uma grande parte das mulheres 

incomodadas com este problema entra numa espiral negativa que afetará tanto a sua pessoa e 

o seu bem-estar, como a relação com o parceiro (4). 

Dada esta grande discrepância entre sexos, a grande maioria dos estudos foca-se no orgasmo 

feminino e será esse o principal foco deste trabalho. 

Assim sendo, o orgasmo feminino é o pico de uma sensação extremamente prazerosa que cria 

uma alteração do estado mental, induzindo na mulher um estado de bem-estar e leveza. O 

momento do orgasmo é, normalmente, acompanhado por contrações involuntárias e rítmicas 

da pelve e do músculo estriado vaginal, com concomitante contração anal e uterina (5). O 

orgasmo pode ser atingido através de diferentes mecanismos sensitivos, dos quais se destacam: 

a estimulação do clítoris e áreas adjacentes e a estimulação do interior das paredes vaginais (5). 

Segundo um estudo multinacional epidemiológico transversal, a capacidade para atingir o 

orgasmo era considerada importante para 88% das mulheres, sendo que 52% considerou-o 

“muito importante” e 36% “um pouco importante”(5). 

A relação entre orgasmo e satisfação sexual parece ser inegável, quer na mulher, quer no 

homem.  

Satisfação sexual 

A procura da satisfação sexual é o ponto chave da atividade sexual (3). 

Existem inúmeros mitos em torno da satisfação sexual. A ciência já desmitificou alguns deles 

como a importância do tamanho do pénis (6). No entanto, algumas variáveis já se comprovaram 
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importantes na realização sexual dos indivíduos e, por isso, as quais serão abordadas 

posteriormente. 

A satisfação sexual é uma bastante individual, ou seja, depende muito da dimensão das 

sensações e vivências passadas mas, de entre tantas possibilidades, algumas delas são comuns 

à maioria (como a satisfação com a relação conjugal) (6). 
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OBJETIVOS 
Este trabalho pretende abordar como a pornografia (a frequência, a religiosidade e a forma de 

consumo) e a masturbação (as várias técnicas, razões e fatores que a influenciam) afetam a 

satisfação sexual. 

O principal objetivo desta monografia é expor e reunir as principais conclusões acerca da 

satisfação sexual dos homens e mulheres, isto é, de que maneira é que a satisfação sexual varia 

entre indivíduos, expondo os seus fatores preditivos positivos e negativos e avaliando-a 

sociodemograficamente. 

De modo a analisar a satisfação sexual, é necessário avaliá-la nos dois principais contextos em 

que a mesma se aplica: a satisfação sexual aquando da masturbação e aquando do sexo a dois.  

Assim, a importância deste trabalho assenta na simplificação e esclarecimento da informação, 

por vezes contraditória, que perdura na literatura atual. Sendo um tema que afeta a saúde e a 

felicidade do indivíduo, é importante constatar o seu impacto, nos diversos contextos já 

referidos. De facto, a abordagem da satisfação sexual poderá ser importante em casos 

selecionados para fazer parte da conduta terapêutica, por exemplo, de distúrbios orgásmicos 

ou ao nível das relações de intimidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Esta revisão procurou direcionar a pesquisa de modo a abordar a satisfação sexual, a 

masturbação, a pornografia e o orgasmo. 

Para isso, foi utilizada a PubMed, os artigos foram pesquisados em inglês e os termos da pesquisa 

foram: (masturbation OR pornography) AND (partnered sex) AND (pleasure OR sexual 

satisfaction). A pesquisa reuniu 137 artigos desde o ano 2000, reduzindo-se, após leitura do 

título e abstract por não se adequarem aos objetivos desta revisão, para 54. Após leitura integral 

dos restantes artigos, excluíram-se outros 24. Assim, 30 artigos suportam esta revisão 

bibliográfica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Visão sobre a masturbação 

A masturbação, apesar de ser uma prática comum em ambos os sexos, é ainda um assunto 
pouco estudado devido à relutância aa população em falar sobre ele (7). 

Richeters et al. confirmou que a masturbação é mais praticada por homens do que por mulheres 

(1).  

Num artigo de Rowland et al., o autor referiu que durante anos se associou a masturbação a 
uma forma de substituição do parceiro sexual (7). Apesar de isto se verificar nalguns casos, 
vários artigos defendem que a masturbação e a relação sexual geram sensações diferentes na 
mulher. Isto é, estas duas atividades diferem no seu propósito e no outcome, não sendo por isso 
possível que se substituam/excluam (7). 

Esta, apesar de ser fonte de prazer, divertimento e alívio da tensão/stress afeta negativamente 

a masculinidade e a dominância do parceiro na relação (8). 

Técnicas de masturbação feminina 

As mulheres entrevistadas no estudo de Rowland et al. mencionaram várias formas de 
masturbação possíveis. A estimulação do clítoris foi a técnica mais prevalente entre elas (97%), 
seguindo-se a estimulação vaginal (45%), o uso de brinquedos eróticos (41%) e, por fim, o 
recurso às fantasias sexuais imaginárias que incluíam o parceiro sexual (39%) (7). 

Fatores que influenciam a frequência da masturbação feminina 

Segundo Rowland et al., existem diferenças significativas relacionadas com a frequência de 
masturbação nas mulheres. As que se masturbam mais frequentemente são as que mais sofrem 
de distúrbios como ansiedade e depressão e, na sua maioria, não têm um parceiro sexual (4). As 
mulheres que têm parceiro sexual e que se masturbam com alguma frequência revelam 
insatisfação não só com a relação sexual per si, mas também com a relação que estabelecem 
com o companheiro para além do sexo (4). No entanto, este último grupo demonstra atribuir 
maior importância e interesse no sexo do que na masturbação (4). 

Razões que justificam a masturbação feminina  

As razões mais comuns para a masturbação na mulher são “para prazer e satisfação sexual”,  e 
“porque ajuda a aliviar o stress e a relaxar” (7). Outras razões menos votadas no mesmo estudo 
de Rowland et al. foram a “ausência de atividade sexual ou falta de interesse do parceiro em ter 
relações sexuais” e ainda a “insatisfação sexual com o parceiro atual”. De ressalvar que as 
mulheres que se masturbam para obtenção de prazer e satisfação sexual são as que o fazem 
mais frequentemente, ou seja, pelo menos uma vez por semana (7). Na Figura 1 encontram-se 
listadas as razões que contribuem para a masturbação feminina e o respetivo valor percentual.  

Fahs e Frank, escreveram em 2014 um artigo sobre a masturbação feminina, no qual algumas 
mulheres se referiam à masturbação como “trabalho sexual” (8). De facto, estas sentiam-se 
frustradas e insatisfeitas sexualmente com o parceiro, tendo de recorrer à masturbação, em 
busca do orgasmo. 

Masturbação como variável independente da satisfação sexual 

A masturbação demostrou ser uma variável independente, que varia em sentido inverso à 

satisfação sexual, estando também associada a mecanismos de defesa e a alguma imaturidade 

psicológica (9,10).  
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Pornografia e satisfação sexual 

Frequência da utilização de pornografia e satisfação sexual 

Daspe et al., explicou como a insatisfação sexual e relacional pode contribuir para o consumo 
problemático e descontrolado de pornografia (11).  

Morgan, concordou que há uma associação entre a frequência de observação de material 

sexualmente explícito e a insatisfação no sexo a dois. O mesmo defendeu que  a insatisfação no 

sexo a dois pode levar ao aumento do consumo de pornografia, mas o aumento do consumo 

pode, também, aumentar a insatisfação sexual (12).  

De facto, Wright et al. permitiu verificar que a associação entre a frequência do uso de 
pornografia e a satisfação sexual no sexo a dois é curvilínea (a perspetiva linear pressupunha 
que por cada aumento na frequência do uso de pornografia, haveria diminuição correspondente 
e equivalente na satisfação sexual) (13). Ou seja, para frequências baixas a utilização de 
pornografia não revela impacto na satisfação sexual. No entanto, quando esta frequência 
aumenta a partir de 1x/mês ocorre diminuição dessa satisfação no sexo a dois (13). Esta relação 
curvilínea está representada na Tabela 1 e na Figura 2. 

Noutro estudo Wright demonstrou, também, que este decréscimo da satisfação sexual é mais 
acentuado nos homens do que nas mulheres para a mesma frequência de consumo de material 
sexualmente explícito. Havendo, também, um maior decréscimo dessa mesma satisfação nos 
indivíduos solteiros, quando comparados com os que se encontram numa relação (14). 

Consumo de pornografia isolado vs acompanhado pelo parceiro e satisfação sexual 

Poulsen et al., expôs o impacto da pornografia no casal quando usada individualmente e pelos 
dois em conjunto. Podemos constatar que o consumo de pornografia pelo homem sozinho se 
associa a uma menor satisfação sexual quer do próprio quer da parceira (15). Ao contrário 
daquilo que se verifica na mulher, onde esta utilização é mais frequente em conjunto e se  
demostrou benéfica, aumentando a satisfação sexual de ambos (15). Do mesmo modo, Maddox 
e Rodrigues, reforçaram este parecer, sugerindo que os casais que consomem material 
pornográfico em conjunto ou que nunca o fazem, nem individualmente, têm uma maior 
satisfação sexual do que aqueles que o utilizam sozinhos (2,16). 

Para além disto, Johnson et al., remeteram para a ideia de que o consumo de pornografia pelo 
sexo feminino pode ter um impacto negativo na relação sexual a dois e, consequentemente, na 
satisfação sexual. O estudo realizado por estes autores demostrou que, as mulheres que 
apresentam um elevado consumo de material pornográfico tendem a recordar imagens 
pornográficas durante o sexo com o parceiro e, consequentemente, a depender delas para 
manter a excitação e obterem  prazer sexual (17). Isto conduz a uma preferência pela satisfação 
sexual obtida pela masturbação associada à pornografia ao invés da relação sexual com o 
parceiro (17). 
 

 Religiosidade e satisfação sexual quando utilizada pornografia 

Perry incluiu a questão da religião neste âmbito e provou que, para os indivíduos religiosos que 
consideram a pornografia algo imoral, não parece haver interesse no consumo da mesma por 
não aumentar a satisfação sexual, podendo mesmo diminui-la (18). 
 

Orgasmo feminino  

 Epidemiologia 
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Rowland, em 2019, relatou num dos estudos que o não alcance do orgasmo feminino durante a 
penetração pénis-vagina é um problema que afeta cerca de 30-40% das mulheres que se 
conseguem masturbar até ao clímax (4). Ou seja, cerca de 60-70% das mulheres alcançam o 
orgasmo aquando do sexo a dois. 

Como propriedade multidinâmica 

Segundo Hevesi et al., o prazer orgásmico da mulher para além de estar completamente 
relacionado com os aspetos físicos como a estimulação do órgão sexual, também é intimamente 
influenciado por inúmeros fatores como o contexto da relação sexual, o desejo sexual, a ligação 
emocional e a mutualidade diádica – ou seja, a perceção de que o parceiro também está a gostar 
da relação sexual (19).  

Causas e consequências da dificuldade em atingir o orgasmo feminino 

A dificuldade em atingir o orgasmo feminino pode ser resultado de vários fatores, sendo por isso 
necessário avaliar cada situação cautelosamente.  

Hevesi et al.  desenvolveram um estudo no qual procuraram perceber as principais razões que 

justificavam a dificuldade no alcance do orgasmo feminino. Das 18 razões que recolheram, 

salientaram-se especialmente a incapacidade de se abstraírem e pensarem apenas em sexo 

durante a relação sexual (44,6%), a excitação sexual insuficiente (42,9%), a ansiedade e o stress 

geral (37,2%), a falta de tempo ou privacidade (32,2%) e a insegurança  com o próprio corpo 

(29,0%) (19). Reunindo estas 18 razões, foi possível construir 8 clusters que agruparam as razões 

semelhantes entre si. Na Figura 3 encontram-se estes 8 grupos e em cada um qual a razão com 

maior relevância para a mulher (19). 

A dificuldade em atingir o orgasmo pode provocar frustração e ansiedade nas mulheres. 
Segundo Horvath et al., as mulheres que ficam frustradas com a incapacidade de atingir o 
orgasmo, atribuem essa incapacidade a fatores psicológicos como ansiedade/stress geral e 
fatores relativos à sua performance durante a relação sexual (20). Este grupo de mulheres 
considera que a incapacidade de atingir o orgasmo é da sua responsabilidade e internalizam-no 
como um problema, gerando um sentimento de vergonha e culpa. Um dos pontos fulcrais que 
contribui para esta culpabilização é o facto de terem uma visão negativa sobre o seu corpo e a 
sua aparência geral (20).  

Segundo este mesmo artigo, existe de facto uma associação entre a opinião que a mulher tem 

do seu corpo e problemas do foro sexual. Sendo que mulheres com uma opinião positiva em 

relação à sua aparência têm também uma vida sexual mais prazerosa, enquanto que as que não 

se sentem bem com o seu corpo se associam frequentemente à disfunção orgásmica (20). Esta 

imagem que a mulher tem do seu corpo não depende do IMC (Índice de Massa Corporal) (20), 

sugerindo que se trata de um distúrbio psicológico e não uma adversidade meramente física. 

No entanto, o artigo de Costa et al., demonstrou que quanto maior o perímetro da cintura da 

mulher, menor é a frequência com que atinge o orgasmo durante a penetração pénis-vagina, na 

ausência de estimulação do clitóris (21). 

Lucena e Abdo procuraram relacionar os fatores pessoais (como a depressão e a ansiedade) com 

o orgasmo. Neste estudo, os autores não encontraram associação entre depressão e dificuldade 

em atingir o orgasmo, mas associaram a disfunção sexual e a depressão (5). Isto permitiu 

concluir que a depressão influencia a excitação sexual e o desejo mas, uma vez atingido um 

determinado nível de desejo e excitação, as mulheres não têm dificuldade em atingir o orgasmo, 

mesmo que deprimidas (5). No entanto, o mesmo não se pode dizer da ansiedade. Elevados 

níveis de ansiedade aumentam, inevitavelmente, a dificuldade em atingir o orgasmo (5). 
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Orgasmo e satisfação sexual  

Lucena e Abdo concluíram que nem todas as mulheres atribuem a mesma importância ao 

orgasmo na obtenção da satisfação sexual, mas a sua maioria considera-o como um fator de 

extrema importância (5). Note-se que a dificuldade em alcançar o orgasmo está relacionada com 

menor satisfação sexual (22). 

Tanto King et al. como Rowland et al. demonstraram que a maioria dos orgasmos femininos são 

mais satisfatórios quando atingidos no sexo a dois. No entanto, isto nem sempre se verifica uma 

vez que algumas mulheres (as que referem sentir dificuldade no alcance orgásmico no sexo a 

dois) defendem o contrário, ou seja, que o orgasmo atingido aquando da masturbação é mais 

prazeroso do que o orgasmo atingido durante a relação sexual (9,22). 

Kontula explicou que, ao contrário do esperado, o aumento dos hábitos masturbatórios ou o 

experimentar vários parceiros sexuais, não aumenta a frequência orgásmica das mulheres (3). 

Nesse mesmo estudo demonstrou que a solução para atingir o orgasmo com mais frequência é 

garantir uma relação e uma mente saudáveis. Acrescentou ainda que a mulher dá maior valor 

ao orgasmo do parceiro do que ao próprio. Assim, uma relação em que a mulher se sinta 

confortável, em que a comunicação sobre o sexo seja aberta e apreciada, promove orgasmos 

(3,22). 

Como sugerido por Kontula, Mah e Binik, o prazer orgásmico e a satisfação sexual são mais 

dependentes de estímulos emocionais e afetivos do que de estímulos sensoriais (3,23). Os 

autores acrescentaram ainda que a sensação orgásmica é mais prazerosa quando os estímulos 

sensoriais não se restringem à zona genitopélvica (23). O estudo por eles desenvolvido 

corroborou o defendido por King et al. e Rowland et al. demonstrando que o orgasmo do sexo 

a dois é mais prazeroso que o orgasmo masturbatório (9,22,23). Ao contrário do que mencionam 

os outros autores, Mah e Binik concluíram que existe pouca correlação entre a satisfação 

sexual/orgasmo e satisfação da relação a dois (23).  

O mundo da satisfação sexual, tendo o orgasmo e a masturbação como dimensões inerentes 

A satisfação sexual na mulher, no contexto do sexo a dois e da masturbação 

De facto, a masturbação e a relação sexual, estão ambos associados a prazer sexual e orgasmo, 
mas os fatores que contribuem para este mesmo fim são divergentes (7). 

Goldey et al., dividiram o prazer sexual em dois tipos diferentes, o prazer da masturbação e o 

do sexo a dois. Assim, neste estudo, chegaram à conclusão de que a autonomia (pleno 

conhecimento do seu corpo e eroticismo) é o ponto crucial no prazer sexual a solo e, por outro 

lado, a confiança, o “dar prazer” e a proximidade emocional são elementos chave no prazer 

sexual a dois (24). A definição de prazer foi amplamente similar em todas as idades (24). 

Avaliação sociodemográfica da satisfação sexual 

Træen et al., desenvolveram um estudo comparativo entre a atividade sexual e a satisfação 

sexual dos homens e mulheres da Noruega, Dinamarca, Bélgica e Portugal, de modo a explorar 

a correlação sociodemográfica com estes parâmetros. No que diz respeito à masturbação, esta 

mostrou ser mais frequente entre os homens e mulheres noruegueses (65% e 40%, 

respetivamente) e menos frequente em Portugal (25). Por outro lado, no que diz respeito à 

satisfação sexual, de entre todos os países, 40-60% dos participantes reportaram estar 

sexualmente satisfeitos, sendo que os homens portugueses e as mulheres dinamarquesas são 

os subgrupos mais satisfeitos sexualmente (25). 
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Uma análise de regressão logística realizada separadamente para homens e mulheres 

evidenciou que, em comparação com a Noruega, as probabilidades de satisfação sexual eram 

1,3 vezes maiores nos homens dinamarqueses (OR 1,25; CI 0,98-1,58; p > .05), 20% menores nos 

homens belgas (OR 0,84; CI 0,66-1,07; p > .05), e 1,6 vezes maiores nos homens portugueses 

(OR 1,58; CI 1,14-2,17; p < .01). Em comparação com as mulheres norueguesas, a satisfação 

sexual foi 1,2 vezes superior nas mulheres dinamarquesas (OR 1,18; CI 0,93-1,51; p > .05), 30% 

inferior nas mulheres belgas (OR 0,66; CI 0,51-0,85; p < .01), e 20% inferior nas mulheres 

portuguesas (OR 0,83; CI 0,60-1,14; p > .05) (25). 

Este estudo demostrou igualmente que ter um parceiro sexual era o maior fator preditivo 

positivo para atividade e satisfação sexual em todos os subgrupos, exceto na amostra 

portuguesa. De certo modo, foi possível concluir que a atividade sexual a dois é mais frequente 

nos países do Sul da Europa e que a masturbação é uma atividade mais frequente a Norte da 

Europa (25). 

A atividade masturbatória registada foi maior nos países do Norte da Europa e menor em 
Portugal, onde a atividade sexual a dois foi a maior (25). Esta diferença entre os países do Norte 
e do Sul da Europa reflete o fator cultural, uma vez que no Sul a penetração pénis-vagina é 
considerada a “boa ou a normal sexualidade” e a masturbação é considerada como algo 
compensatório ou desnecessário quando se tem acesso a sexo a dois. Aliás, mais a Sul, a 
masturbação feminina parece estar associada a vergonha e culpa. Em Portugal e na Bélgica 
encontra-se menor satisfação sexual feminina, o que pode estar relaciona com o facto de serem 
países onde ainda há maior desigualdade de género. Daí os países nórdicos, mais liberais e 
iguais, apresentarem maior percentagem de mulheres sexualmente satisfeitas. Assim, o 
sentimento de domínio e de superioridade sobre a mulher e a independência do homem 
português mais velho e adulto são fatores que podem justificar o facto de serem o subgrupo 
mais sexualmente satisfeito quando comparados com os homens do Norte da Europa. Por outro 
lado, o sentimento de submissão e de “fraqueza” a que as mulheres de Portugal e da Bélgica 
estão sujeitas, tornam-nas as menos satisfeitas sexualmente quando comparadas às restantes. 

Por outro lado, Kontula, chega a contrapor a ideia de que as melhorias relacionadas com a 
igualdade de género e a educação sexual beneficiaram sexualmente as mulheres (3). 

Fatores preditivos positivos e negativos da satisfação sexual 

Velten et al., tentou relacionar vários aspetos com possível impacto na satisfação sexual dos 

indivíduos, deixando transparecer a ideia de que a satisfação sexual é multideterminada por 

fatores que são melhor explicados quando se consideram as dimensões interpessoais da relação 

a dois. Neste artigo, defendeu-se, por um lado, a ideia de que a comunicação e a satisfação do 

individuo com a sua vida são fatores preditivos positivos e, por outro, que o stress aquando do 

sexo, a discrepância no desejo sexual, a masturbação e o rendimento familiar são preditivos 

negativos da satisfação sexual (6). Demonstrou-se que para as mulheres, o aumento da 

frequência da relação sexual é um fator preditivo positivo da satisfação sexual, sendo que para 

os homens, a iniciativa sexual partir de ambos é, também, um fator preditivo positivo da 

satisfação sexual (6). Outros fatores como a duração da relação e a idade não revelaram 

qualquer influência na satisfação sexual (6). 

Da mesma forma, é possível identificar problemas nas relações conjugais das mulheres que não 
se sentem bem com o seu corpo (20). Por um lado, o facto de se sentirem ansiosas em relação 
à sua imagem pode interferir negativamente na relação, criando uma barreira e diminuindo a 
intimidade do casal (20). Por outro lado, se a relação for sólida e estável, esta boa ligação entre 
o casal pode diminuir a ansiedade da mulher levando a que esta se sinta confortável e obtenha 
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prazer sexual. De facto, as mulheres que apresentam uma elevada autoestima e uma opinião 
positiva relativamente ao seu corpo têm, geralmente, uma relação mais saudável e menos 
conflituosa (20). Assim, a perceção pelo parceiro desta insegurança na mulher  pode conduzir a 
uma maior insatisfação sexual para ambos (20). 

Gillespie, correlacionou a frequência e a satisfação sexual nos indivíduos adultos com mais de 
50 anos e que coabitam com o seu parceiro sexual e demonstrou que os indivíduos que 
apresentam maior frequência e satisfação, são aqueles que têm melhor comunicação 
(essencialmente comunicação aberta sobre o que gostam e não gostam no sexo), estratégias 
para aumentar o apetite sexual e que dispõem de técnicas para inovar na relação sexual (como 
por exemplo novas posições sexuais) (26). Por outro lado, como seria de esperar, estas três 
características não eram comuns aos indivíduos com baixa frequência e baixa satisfação sexual 
(26). 

Brody e Costa, confirmaram que a frequência de atividade sexual, nomeadamente da 

penetração pénis-vagina, é um fator preditivo da satisfação sexual, sendo que quanto maior é a 

frequência, maior é a satisfação (27). Acrescentaram ainda que a satisfação sexual é influenciada 

pela vida no geral, pela satisfação com a relação e pela saúde mental (27). 

Por outro lado, a masturbação é um fator preditivo negativo da satisfação sexual a dois, da 

satisfação com a relação conjugal per si e da satisfação com a própria vida e saúde mental (28). 

Klapilová et al., descreveram que a satisfação sexual da mulher é, em larga escala, influenciada 

positivamente pelo aumento da consistência orgásmica vaginal e pela frequência com que 

estimula os genitais do parceiro, e inversamente associada à masturbação. Por outro lado, a 

satisfação sexual do homem demonstrou ser influenciada positivamente pelo aumento da 

frequência do sexo e pelo orgasmo da parceira (28). Relativamente ao termo “consistência 

orgásmica vaginal” acima referido, é relevante explicar que o mesmo se encontra associado a 

maior excitação sexual a partir da estimulação profunda da vagina e não da estimulação do 

clitóris ou da zona envolvente ao mesmo (28). 

Relação do tipo de sexo com satisfação sexual 

Pinkerton, esclareceu que os homens atribuem maior prazer ao sexo anal e oral do que as 

mulheres (29). As mulheres, em contrapartida,  sentem mais prazer quando são masturbadas 

pelo parceiro e atribuem mais importância aos preliminares do que os homens (29). 

Técnicas de estimulação e a sua relação com a satisfação sexual da mulher 

Rowland et al., afirmou que há, de certa forma, uma associação entre a forma como a mulher 
atinge o orgasmo através da masturbação e através da relação sexual. No seguimento desta 
ideia, ele revelou que quando as mulheres utilizam a mesma técnica de masturbação na relação 
sexual, atingem mais facilmente o orgasmo e têm maior prazer sexual (30). Das possíveis 
técnicas de masturbação, a estimulação do clitóris e a estimulação vaginal são as principais e as 
que mais se associam ao prazer sexual quando usadas em ambas as situações (30). Por outro 
lado, técnicas como estimulação anal, posicionamento do corpo numa determinada posição e o 
uso de vibradores acabam por não se enquadrar nesta associação porque não são utilizadas 
durante a relação sexual. As mulheres que recorrem a estas mesmas técnicas, constantemente, 
para a masturbação apresentam maior dificuldade em atingir o orgasmo na relação sexual e, 
consequentemente, menor satisfação sexual. Por isto, algumas mulheres que se incluem neste 
último grupo preferem a masturbação à relação sexual como forma de obtenção de prazer 
sexual (30). 

Satisfação sexual, orgasmo e masturbação feminina 
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No que diz respeito à latência orgásmica, prazer e dificuldade durante a masturbação, Rowland 
provou que com o aumento da idade diminui a latência, aumenta o prazer e diminui a 
dificuldade em atingir o orgasmo (7). Relacionando ainda o aumento da frequência de 
masturbação com o aumento do prazer orgásmico e diminuição da dificuldade em atingi-lo. 

Por forma a esquematizar a sua ideia, Rowland dividiu as mulheres em três grupos, tendo em 
conta os diferentes parâmetros:  

-  Grupo 1 (n=731) – mulheres sexualmente ativas. Sendo que estas mulheres têm relações 
sexuais e masturbam-se frequentemente. Dão importância ao sexo e têm elevado prazer na 
relação sexual. Têm ainda elevado prazer orgásmico na masturbação, baixa latência e quase 
nenhuma dificuldade em atingir o orgasmo. 

- Grupo 2 (n=587) – mulheres que têm relações sexuais frequentemente, mas que não se 
masturbam regularmente. Estas mulheres dão muita importância ao sexo e têm grande prazer 
na relação sexual. Comparadas com as do grupo 1, estas mulheres têm menor prazer orgásmico 
quando se masturbam, apresentando maior latência e dificuldade em atingir o orgasmo. 

- Grupo 3 (n=290) – mulheres que se masturbam frequentemente e que têm relações sexuais 
mais esporadicamente. Estas mulheres dão pouca importância ao sexo e têm uma baixa 
satisfação aquando da relação sexual. Estas mulheres situam-se entre as mulheres do grupo 1 e 
2 no que toca ao prazer na masturbação, latência e dificuldade em atingir o orgasmo. 

Para os três grupos, a obtenção de prazer sexual foi a razão primária da masturbação (7). No 
entanto, as mulheres do grupo 2 masturbam-se mais para aliviar o stress ou diminuir a excitação 
sexual quando comparadas com os outros grupos. As mulheres que se enquadram no grupo 3 
masturbam-se principalmente devido ao facto de não terem parceiro sexual ou, quando têm, o 
sexo não ser satisfatório (7). O tipo de masturbação não variou significativamente entre os 
grupos. 

É de ressalvar que estes grupos são apenas generalizações, sendo que há mulheres que podem 
não se enquadrar em nenhum deles. 

Por fim, na Tabela 2 encontra-se esquematizado o estudo da satisfação sexual, orgasmo e 
masturbação feminina.  

CONCLUSÃO 
A principal conclusão deste estudo é que tanto a masturbação como a relação sexual a dois se 
encontram associados ao prazer sexual e à obtenção do orgasmo, sendo que, quando 
comparados estes dois contextos, a maioria das mulheres atribui maior satisfação sexual no sexo 
a dois (9,22–24). Apenas as mulheres que sentem elevada dificuldade em alcançar o orgasmo 
durante a relação sexual a dois classificam a masturbação como sendo mais prazerosa (10,22). 
Ainda assim, algumas das mulheres deste grupo atribuem maior importância e interesse ao sexo 
a dois do que à masturbação (7). 

A masturbação é um fator preditivo negativo da satisfação sexual a dois, da satisfação com a 

relação conjugal e da satisfação com a própria vida e a saúde mental (28). A maioria das 

mulheres masturba-se em busca da satisfação sexual e para diminuir o stress/ansiedade. A 

minoria como forma de substituto de parceiro sexual por não se sentir satisfeita sexualmente 

com o parceiro (7,8).  

A insatisfação sexual aumenta o consumo de pornografia (11), mas o aumento do consumo de 

pornografia pode, por sua vez, diminuir a satisfação sexual a dois (12). Sendo esta relação entre 

a frequência do uso de pornografia e a satisfação sexual no sexo a dois curvilínea (14). O 
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consumo isolado de pornografia quer pelo homem quer pela mulher tem um impacto negativo 

na relação sexual a dois. No entanto, quando em conjunto, mostrou ser benéfica, aumentando 

a satisfação sexual do casal (2,15–17). 

O orgasmo feminino para além de estar completamente relacionado com aspetos físicos como 
a estimulação do órgão sexual, também é bastante influenciado por inúmeros fatores como o 
contexto da relação sexual, o desejo sexual, a ligação emocional e a mutualidade diádica – ou 
seja, a perceção de que o parceiro também está a aproveitar a relação sexual (19). Cerca de 30 
a 40% das mulheres que se conseguem masturbar até ao orgasmo, não o conseguem atingir na 
relação sexual a dois (4). Estas descrevem a incapacidade de se abstraírem e pensarem apenas 
em sexo durante a relação sexual, a excitação sexual insuficiente, a ansiedade e o stress, a falta 
de tempo ou privacidade e a insegurança no seu aspeto físico como as principais razões que 
justificam a dificuldade em atingir o orgasmo (5,19,20). O aumento da idade e da frequência de 
masturbação diminui a latência, aumenta o prazer e diminui a dificuldade em atingir o orgasmo 
(7). 

Sociodemograficamente, distinguem-se duas visões diferentes da satisfação sexual. Uma delas 

explica que nos países do Sul da Europa (Portugal e Bélgica) se encontra menor satisfação sexual 

feminina, o que pode estar relacionado com o facto de serem países onde ainda há maior 

desigualdade de género (25). Isto porque os países nórdicos (Noruega e Dinamarca), mais 

liberais e com menos desigualdades, apresentam maior satisfação sexual da mulher. Assim, o 

sentimento de domínio e de superioridade sobre a mulher e a independência do homem 

português mais velho e adulto são fatores que podem justificar o facto de serem o subgrupo 

mais sexualmente satisfeito quando comparados com os homens do Norte da Europa (25). Por 

outro lado, alguns autores discordam que a igualdade do género possa de alguma forma ajudar 

as mulheres a obterem maior prazer sexual (3). 

Através da análise de todos os artigos envolvidos nesta dissertação, é possível concluir que a 

maioria dos autores defende que a boa comunicação do casal, a satisfação pessoal, uma boa 

autoestima, o uso de estratégias para aumentar o apetite sexual e variar o tipo de relação sexual 

e a elevada frequência com que praticam sexo são fatores preditivos positivos de uma boa 

satisfação sexual (3,6,20,22,26,27). Por outro lado, a ansiedade, o stress, a discrepância no 

desejo sexual, a masturbação, o rendimento familiar, a perceção de que o parceiro não está 

confortável com o seu corpo e a dificuldade da mulher em atingir o orgasmo são fatores que 

influenciam negativamente a satisfação sexual (6,20,22,27,28). Para além destes fatores, que 

comprovadamente influenciam a satisfação sexual, é de salientar que existem outros sem 

influência fundamentada: a duração da relação conjugal, a idade e o facto de experimentarem 

vários parceiros sexuais (3,6). 

A limitar a validade desta revisão há a referir que, na literatura atual, a informação relativa ao 

orgasmo e masturbação no sexo masculino é muito escassa e que nenhum artigo revisto inclui 

casais homossexuais na população de estudo. 

Desta forma, com o intuito de colmatar as lacunas literárias existentes, seria recomendado que 

fossem conduzidos mais estudos sobre um tema tão válido e premente como a satisfação sexual. 
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ANEXO(S) 
Figuras 

 

 

 

Figura 1 - As variadas razões que contribuem para a masturbação feminina, assim como, de entre todas elas, qual a 
que as Mulheres consideram ser a mais importante. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Relação curvilínea entre frequência de consumo de pornografia e valor preditivo da satisfação sexual. 
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Figura 3 - As variadas razões que contribuem para a dificuldade na mulher em atingir o orgasmo, assim como, de 
entre todas elas, qual a que as Mulheres consideram ser a mais importante. 

 

Tabelas 
 

Tabela 1 - Relação entre frequência de consumo de pornografia e valor preditivo da satisfação sexual. 
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Tabela 2 - Esquema-resumo do estudo da satisfação sexual, orgasmo e masturbação feminina. 

PARÂMETROS AVALIADOS PELO ESTUDO RESULTADOS 

Aumento da frequência masturbatória 
- Satisfação geral e sexual da relação diminuída 
- Ansiedade e depressão aumentados 
- Aumento no interesse e importância do sexo 

Razões para se masturbarem 
- Prazer sexual 
- Alívio de stress 
- Problemas diversos com o companheiro sexual 

Atividades mais comuns durante a masturbação 
- Estimulação do clitóris (97%) 
- Estimulação vaginal (45%) 
- Fantasias sexuais que incluem o parceiro (39%) 

Relação entre atividade masturbatória, razões e 
frequência 

- Repertório sexual reduzido associado a 
masturbação para aliviar o stress 
- Masturbação unicamente do clitóris associada a 
frequência diminuída da masturbação 

Dificuldade orgásmica durante a masturbação 

- Maior em mulheres com maior repertório sexual 
- Diminui com a idade 
- Aumenta com a diminuição da satisfação com a 
relação sexual 
- Aumenta com a diminuição da frequência da 
masturbação  
- É menor nas mulheres que se masturbam para 
obtenção de prazer sexual 
- É maior nas mulheres que se masturbam para 
superar a ansiedade ou diminuir a tensão sexual 

Latência orgásmica durante a masturbação 
- É maior nas mulheres com maior repertório sexual 
- Diminui com a idade 
- Aumenta com a dificuldade orgásmica 

Prazer orgásmico durante a masturbação 

- Aumenta com a idade 
- Aumenta com a frequência da masturbação 
- Diminui com o aumento da dificuldade orgásmica 
- É maior nas mulheres que se masturbam para 
obtenção de prazer sexual 
- É menor nas mulheres que se masturbam para 
superar a ansiedade ou diminuir a tensão sexual 

Relação entre masturbação e frequência do sexo a 
dois 

- Insignificante no geral 
- Significante, em algumas situações baseadas na 
razão da masturbação:  

→Correlação negativa nas mulheres que se 
masturbam devido à falta de sexo a dois 
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Normas da revista a que se destina a monografia 

A revista ‘PSIQUIATRIA CLÍNICA’ publica artigos originais na área da Psiquiatria e Saúde Mental, 

escritos em português, em conformidade com as seguintes categorias: [1] artigos originais; [2] 

artigos de revisão; [3] casos clínicos; [4] cartas ao editor; [5] artigos especiais por convite. 

Os manuscritos devem ser enviados para o endereço electrónico psiqdir@huc.min-saude.pt, ao 

cuidado do Editor da Revista ‘Psiquiatria Clínica’, em formato Microsoft Word, aceitando-se 

anexos (p. ex. imagens, tabelas) em formato JPEG ou Microsoft Excel. 

Além do título do artigo, em português e em inglês, e da categoria de manuscrito escolhida, 

deverá ser indicado o nome dos autores, suas qualificações e filiações profissionais. Um autor 

deverá ser indicado como responsável pela correspondência, constando como contactos 

morada profissional, telefone e endereço electrónico. A informação referente aos autores - 

nome, qualificações e filiações, endereço e contactos do autor-correspondente - deverá ser 

remetida num ficheiro à parte, separado do corpo do artigo. 

Os artigos devem ser acompanhados de um resumo, contendo uma descrição clara e concisa do 

artigo, que não deve exceder um limite de 200 palavras. Deverão ser indicadas palavras-chave, 

em número máximo de 4, que reflictam o conteúdo do manuscrito. Recomenda-se o uso de 

termos ‘Medical Subject Headings’, do Index Medicus. Resumos e palavras-chave deverão ser 

redigidos em 2 versões: português e inglês. Relativamente ao idioma do texto do artigo, serão 

aceites contribuições em português ou inglês. 

A estrutura dos Artigos Originais, e Revisão, quando aplicável, deverá ser organizada segundo as 

secções: (1) Introdução, (2) Métodos, (3) Resultados, (4) Discussão, (5) Conclusões. Os Casos 

Clínicos deverão estruturar-se como: (1) Introdução, (2) Caso Clínico, (3) Discussão. A dimensão 

dos manuscritos, excluindo resumo e referências, deverá respeitar os seguintes limites de 

palavras: Artigos Originais – 5000, Artigos de Revisão – 7500, Casos Clínicos – 2000, Cartas ao 

Editor – 750. 

As referências bibliográficas deverão adoptar as normas para publicação segundo o estilo 

Vancouver, do Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 

(vide http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html), sendo citadas no texto por 

números árabes consecutivos, entre parêntesis, inseridos por ordem de entrada. A título de 

exemplo: 

(1) Vaz-Serra A. A vulnerabilidade ao Stress. Psiquiatria Clínica. 2000; 20(4): 261-278. 

A submissão de um manuscrito à revista implica a sua originalidade, nomeadamente que o 

trabalho em questão não tenha sido anteriormente publicado, ou que não tenha sido submetido 

em simultâneo a outros periódicos científicos. Em termos éticos, nomeadamente no referente 

a autorias, recomenda-se a leitura e cumprimento das recomendações do Comité Internacional 

de Editores de Revistas Médicas (vide http://www.icmje.org/recommendations). 

Os artigos submetidos serão avaliados pelo conselho editorial, que apreciará a sua 

conformidade com a linha editorial da ‘Psiquiatria Clínica’. Caso seja assinalada a necessidade 

de revisão, os pareceres serão comunicados aos autores, que deverão proceder às necessárias 

modificações antes de resubmeter o artigo. A revista não garante a publicação de todos os 

artigos que lhe sejam entregues, pelo que, em caso de rejeição do manuscrito, o mesmo será 

devolvido aos autores. 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.icmje.org/recommendations
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Os artigos publicados serão da exclusiva responsabilidade dos autores. Após a sua aceitação e 

publicação na revista ‘Psiquiatria Clínica’ tornar-se-ão propriedade desta, e a sua reprodução, 

total ou parcial, só poderá ser feita com autorização prévia do Editor. Estão salvaguardadas, 

como excepção, breves citações de texto utilizadas na elaboração de outros artigos científicos. 
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Bernardo Sousa Pinto
Texto digitado
Nota 1: O ponto 5 diz respeito à contextualização da evidência científica em relação ao tipo de estudo(s) que a produziu (e, idealmente, à qualidade do(s) mesmo(s)). O ponto 6 diz respeito a sustentar as afirmações com os dados quantitativos mais apropriado. A título de exemplo, para cumprir o ponto 5 e o ponto 6, ao invés de afirmar "já foi evidenciado que os testes de alergia às penicilinas apresentam alta especificidade e moderada sensibilidade", dever-se-á indicar "uma revisão sistemática com meta-análise de acuidade diagnóstica evidenciou que os testes de alergia às penicilinas apresentam alta especificidade (valor meta-analítico: 97%; IC95%=94-98%) e moderada sensibilidade (valor meta-analítico: 31%; IC95%=19-46%).  

Bernardo Sousa Pinto
Texto digitado
Nota: Para a UC de Dissertação/Projecto, todos os seis items devem ser cumpridos em nível 2. 





1. “Assim, a importância deste trabalho assenta na simplificação e esclarecimento da 

informação, por vezes contraditória, que perdura na literatura atual. Sendo um tema 

que afeta a saúde e a felicidade do indivíduo, é importante constatar o seu impacto, nos 

diversos contextos já referidos. De facto, a abordagem da satisfação sexual poderá ser 

importante em casos selecionados para fazer parte da conduta terapêutica, por 

exemplo, de distúrbios orgásmicos ou ao nível das relações de intimidade.” - Página 5 

2. “De modo a analisar a satisfação sexual, incorre-nos avaliá-la em dois principais 

parâmetros: a satisfação sexual aquando da masturbação a solo e aquando do sexo a 

dois.” – Página 5 

3. “Para isso, foi utilizada a PubMed, os artigos foram pesquisados em inglês e os termos 

da pesquisa foram: (masturbation OR pornography) AND (partnered sex) AND (pleasure 

OR sexual satisfaction). A pesquisa reuniu 137 artigos desde o ano 2000, reduzindo-se, 

após leitura do título e abstract por não se adequarem aos objetivos desta revisão, para 

54. Após leitura integral dos restantes artigos, excluíram-se outros 24. Assim, 30 artigos 

suportam esta revisão bibliográfica.” – Página 5 

4. ”Rowland et al., afirmou que há, de certa forma, uma associação entre a forma como a 

mulher atinge o orgasmo através da masturbação e através da relação sexual.” – 

Página 11  

5. “Segundo um estudo multinacional epidemiológico transversal, a capacidade para 

atingir o orgasmo era considerada importante para 88% das mulheres, sendo que 52% 

considerou-o “muito importante” e 36% “um pouco importante”.” – Página 3 

6. “Uma análise de regressão logística realizada separadamente para homens e mulheres 

evidenciou que, em comparação com a Noruega, as probabilidades de satisfação sexual 

eram 1,3 vezes maiores nos homens dinamarqueses (OR 1,25; CI 0,98-1,58; p > .05), 20% 

menores nos homens belgas (OR 0,84; CI 0,66-1,07; p > .05), e 1,6 vezes maiores nos 

homens portugueses (OR 1,58; CI 1,14-2,17; p < .01). Em comparação com as mulheres 

norueguesas, a satisfação sexual foi 1,2 vezes superior nas mulheres dinamarquesas (OR 

1,18; CI 0,93-1,51; p > .05), 30% inferior nas mulheres belgas (OR 0,66; CI 0,51-0,85; p < 

.01), e 20% inferior nas mulheres portuguesas (OR 0,83; CI 0,60-1,14; p > .05)”. – Página 
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