
I 

“Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o 
amor... Lembre-se: se escolher o mundo ficará sem o 
amor, mas se escolher o amor, com ele conquistará o 

mundo."  
Albert Einstein  
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“É verdade que não podemos encontrar a pedra filosofal, 
 mas é bom que ela seja procurada. Procurando-a, encontramos 

 muitos segredos que não procurávamos.”  
Fontenelle 

 

 

 
RESUMO 

A relação entre depressão e disfunções sexuais é um tema actual sobre o qual o conhecimento 

é controverso. O autor, médico de família, pretendeu investigar a relação existente entre 

depressão, problemas sexuais e sexualidade. Os seus objectivos foram caracterizar a 

depressão, as disfunções sexuais e as suas correlações numa população de utentes de 

Medicina Geral e Familiar. Fez a recolha de uma amostra de 107 utentes do Centro de Saúde 

de Alvalade e para o estudo desta investigação utilizou quatro instrumentos de avaliação, 

nomeadamente, o Índice de Funcionamento Sexual Feminino, o Índice Internacional da 

Função eréctil, o Inventário para a depressão de Beck II e um Questionário sócio-

demográfico. Apresenta os resultados, faz a sua discussão e conclui da relação significativa e 

negativa entre depressão e disfunções sexuais, com os indivíduos mais deprimidos a terem um 

pior desempenho sexual.  
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ABSTRACT  

The relationship between depression and sexual disorder is a contemporary and controversial 

subject. The author, a general practitioner, aimed to investigate the existing relationship 

between depression, sexual problems and sexuality. His objectives were characterizing 

depression, sexual dysfunctions and their correlation in a population formed by patients of 

General Practice. He obtained a sample of 107 patients of Health Centre of Alvalade and to 

this study he used four evaluation instruments, namely, The Sexual Function of Female Index 

(FSFI), The International Index of Erectile Function (IIEF), Beck Depression Inventory II 

(BDI-II) and Sociodemographic Questionnaire. The author presents the results, discusses 

them and concludes about the significant and negative relation between depression and sexual 

disorder. The most depressed individuals have a worst sexual performance.  

 

Keywords: Depression, sexual dysfunctions, primary health care, sexuality. 
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Para os meus doentes 

 


