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1 – SEXOLOGIA I NOCIONS BÀSIQUES
QUÈ ÉS LA “SEXOLOGIA”?
q “La Sexologia és la branca de les Ciències de la Salut que estudia
cien@ﬁcament la funció sexual i eròFca; i totes les disfuncions sexuals
humanes, el seu diagnòsFc i tractament” (M. Maresma, 2020)

Implica tenir un coneixement científic
dels òrgans implicats en la sexualitat
i de les seves funcions:
1. FUNCIÓ RESPOSTA FISIOLÒGICA
2. FUNCIÓ ERÒTICA
“La Sexologie c’est une discipline diﬃcile”
(Robert Porto,1988)

LA SEXOLOGIA ÉS INTERDISCIPLINAR o TRANSDISCIPLINAR

Farmacologia

PSICOLOGIA GENERAL

Cardiologia
Ginecologia
Pediatria
Psiquiatria
Urologia
MEDICINA GENERAL

ÀMBIT SEXOLÒGIC
ASPECTES SOCIO-CULTURALS
Antropología
Sociología
Etc.

à Model BIO-PSICO-SOCIAL

QUÍ ÉS EL SEXOLEG?
• “El professional que sap gestionar una disfunció sexual, fent una anamnesis
completa del símptoma, una exploració física adequada a la problemàtica i al
pacient; a més, sap sol·licitar als especialistes adequats les anàlisis clíniques
precises i les proves diagnòstiques i complementàries necessàries, les sap
interpretar correctament, sap fer un diagnòstic i instaurar un tractament”
( M. Maresma, 1997)

à ACTITUD TERAPÈUTICA –MÈDICA I PSICOLÒGICA– ADEQUADA.
à Professionals ’transposiPus’ i sensibles davant la diversitat sexual:
capaços de saber escoltar a les persones sense prejudicis, i
assessorar-les sobre tractaments a ﬁ que puguin exercir la seva
lliure elecció.

INTERVENCIÓ EN SEXOLOGIA (OMS, 1974)
1er. nivell: INFORMACIÓ SEXUAL
2n. nivell: CONSELL SEXUAL O “COUNSELLING”
3er. nivell: TERAPIA SEXUAL (Cal llicenciatura psicologia o medicina, més postgrau)
•

Conjunt de tècniques i estratègies psicoterapèutiques que tenen
com a finalitat resoldre els diferents tipus de problemes sexuals que
afecten les persones o les parelles.

•

Neix a finals dels 60.

•

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:
- Tractament en parella (sempre que es pugui)
- Model de teràpia breu
- Tasques programades
- Sessions setmanals o quinzenals.

Ø Metges de medicina general o especialistes, podeu assumir algun nivell de
intervenció amb una formació prèvia: cursets, tallers...
Ø Derivar a sexòleg (psicòloga o metgessa) per una TERÀPIA SEXUAL

ELS PROBLEMES SEXUALS MÉS HABITUALS:

DISFUNCIONS SEXUALS (DSM-V, 2013)

• Afecten a 4/10 parelles al llarg de la seva vida en comú.
q
q
q
q
q
q
q

EJACULACIÓ RETARDADA
TRASTORN ERÈCTIL
TRASTORN ORGÀSMIC FEMENÍ
TRASTORN DE L’INTERÈS/EXCITACIÓ SEXUAL FEMENÍ
TRASTORN DE DOLOR GENITO-PÈLVIC/PENETRACIÓ
TRASTORN DE DESIG SEXUAL HIPOACTIU EN L’HOME
EJACULACIÓ PREMATURA

ALTRES TRASTORNS SEXUALS:
“ADICCIÓ AL SEXE”
q (HIPERSEXUALITAT PRIMARIA)
q TRASTORN HIPERSEXUAL
Relacionat amb conductes específiques:
Masturbació compulsiva / Pornografia / “Cibersexe” / Prostitució...
“PARAFILIES”
q (CONDUCTES PARAFÍLIQUES)
q TRASTORN PARAFÍLIC

DISFUNCIONS SEXUAL MASCULINES

%

EJACULACIÓ RETARDADA

• Retard o absència d’ejaculació

(75% ejacula sempre)
1% ho viu com a trastorn

TRASTORN ERÈCTIL

• Dificultat per aconseguir i/o mantenir
l’erecció

18% homes (40-80)
45% homes (60-70)

TRASTORN DE DESIG
SEXUAL HIPOACTIU EN
L’HOME

• Reducció o absència de fantasies o
pensaments sexuals o eròtics

6% (18-24)
41% (66-74)

EJACULACIÓ PREMATURA

• Manca de control del reflex ejaculatori
• Ejaculació abans que ho desitgi

25% (18-70)
Menys d’un minut (1-3%)

DISFUNCIONS SEXUALS FEMENINES
TRASTORN ORGÀSMIC
FEMENÍ

• Retard, infreqüència o absència d’orgasme
• Manca d’intensitat de les sensacions
orgàsmiques

TRASTORN DE
L’INTERÈS/EXCITACIÓ
SEXUAL FEMENÍ

• Absència o disminució:
de l'interès per l'activitat sexual
de la iniciació, o recepció de la parella
de les sensacions eròtiques i/o fantasies
de les sensacions genitals i no genitals
de l'excitació i el plaer sexual durant l'activitat
de l'interès sexual i l'excitació a estímuls sexuals
interns i externs (escrits, verbals, visuals)

TRASTORN DE DOLOR
GENITO-PÈLVIC /
PENETRACIÓ

• Dificultats a la penetració vaginal
• Dolor vulvovaginal o pelvià durant la relació
• Por a sentir dolor abans o durant la penetració
• Tensió o contracció dels músculs del sol pelvià
durant l’intent de penetració

%
10% - 42%
10% Anorgàsmia 1ª

15% refereixen
dolor recurrent

LA MAJORIA DE DISFUNCIONS
SEXUALS SÓN D’ORIGEN PSICOLÒGIC
O RELACIONAL
- Educació més o menys restrictiva
- Major o menor grau d’experiència sexual
- Moment del cicle vital en que s’està: edat
- Condicions físiques i de salut
-

Context social i normatiu en que es viu
Pressió religiosa
Millor o pitjor relació de parella
Etc.

à PERO UN PERCENTATGE
SIGNIFICATIU DE CASOS LA
CAUSA ÉS ORGÀNICA, I PER
TANT, EL TRACTAMENT HAURÀ
DE SER DE TIPUS MÈDIC.

INTERDISCIPLINARIETAT
MÈDICA I PSICOLÒGICA
Acurada recollida de dades a
través de la HISTÒRIA CLÍNICA per
tal de plantejar el TRACTAMENT
adequat a la disfunció sexual.

2 – AL LLARG DEL CICLE DE LA VIDA...

1940 Esperança de vida mitjana: 55 anys
0—5 ■ 6--------------14 ■ 15----20 ■ 21---24 ■ 25---------------------39 ■ 40----------------------60 ■ 61- 62---------------------80
Infància Infantesa Adolescència Joventut

Edat adulta

Edat madura

Vellesa

2019: 83,8 anys

2009 Esperança de vida mitjana: 79,6 anys

0---5 ■ 6--------11 ■ 12 -13--------------25 ■ 26---------------34 ■ 35------------49 ■ 50 – 55------------71 ■ 72-74-----------80
Infància Infantesa

Adolescència

Joventut

Edat adulta

Edat madura

Vellesa

SEXUALITAT EN LA INFÀNCIA
Abans del naixement: FACTORS BIOLÒGICS
Després del naixement: APRENENTAGE
Impossible dissociar l’entorn sociocultural de la biologia

à El nen "aprèn" a conèixer les sensacions físiques de les diferents parts del cos
à Però això no serà possible sense que “s’activin” certes respostes biològiques.

TOTS els mecanismes de la resposta sexual estan ja
presents des de la lactància (excepte l’ejaculació)

§ AUTOESTIMULACIÓ (4 anys)
- Tot explorant el cos descobreixen les sensacions plaents.
- Ha arribat a ser confosa amb crisis epilèptica, amb dolor abdominal...
1. És normal en nens i nenes. No és perjudicial.
2. Reprimir (desaprovar, castigar, avergonyir...) pot crear
sentiments de culpa, o un augment de l'interès sexual.
3. El més útil es ignorar-la.
4. Ensenyar A NO REALITZAR-LA EN PÚBLIC fent-li entendre el
perquè.
* Però una ACTIVITAT MASTURBATORIA EXCESIVA:
Pot interferir amb l’activitat diària i escolar
Pot indicar avorriment, ansietat, frustració o deprivació emocional…
Pot indicar abús sexual!!

Què saben els nens de sexe?
Estudi “EDUCACIÓ AFECTIVOSEXUAL DELS
ESCOLARS DE PRIMARIA”
Bruna Álvarez i Estel Malgosa (UAB).
AFIN nº 113 (Abril 2019)
600 nens i nenes de 10 a 12 anys

- A l'escola: la sexualitat continua explicant-se en funció de la reproducció humana
- No coneixen l'existència del clítoris: no pinten un punt a la part superior dels llavis,
no coneixen el terme.
- Busquen informació sobre la sexualitat entre iguals, fora del cercle d'adults propers...
- Agafen el que tenen a mà, i això és el “porno”: teclegen la paraula "sexe" a Internet...
i el que surt no són vídeos amb explicacions d’una sexualitat saludable.
- P. Què és el porno? R. És una cosa per aprendre'

Ballester, L. I Orte, C., (2019).
• 1er. consum de pornografia en internet: 11 anys.
• Un de cada deu consumidors té menys de 10 anys, el més precoç als 8 anys.
• Un de cada tres nens d'entre 10 i 14 anys consum amb alguna freqüència.
• 81% d’adolescents (13 i 18 anys) considera “normal” observar pornografia.

PORNOGRAFIA “CONVENCIONAL”
- Idea distorsionada del sexe.
- Perpetua els estereoFps de gènere amb un model de relació desigual.
- La dona és cosiﬁcada i ha d'estar disponible per a respondre davant tots els
desitjos sexuals de l'home.
- El que es desitja són pràcFques sexuals violentes no consenFdes.

à LA PORNOGRAFIA ÉS L'EDUCACIÓ SEXUAL DELS NOSTRES FILLS:
à Com més aviat acceptem i entenguem això, més aviat podrem fer alguna cosa.

SEXUALITAT EN L’EDAT ADULTA
“Cada vegada es practica menys sexe”
Vivim en la societat més sexualitzada…
però és la que menys practica
2014 – R. Epstein (Cambridge, RU)
10-20% de parelles no mantenen relacions sexuals
2015 – (Cerca a Google)
21000/mes “sexless marriage” > “unhappy marriage”
2016 – Informe Ulises (MyWord), España:
42,2% relacions sexuals al menys una vegada a la setmana en l’últim any.
10,6% no han tingut relacions sexuals en l’últim any.
1,0% no les ha practicat mai en la seva vida.
2017 – Associació Planificació Familiar (Japó)
50% de parelles no tenen relacions sexuals durant més de un mes.
(No s’espera que esta situació canviï en un futur)

Twenge, 2017

Declines in Sexual Frequency among American Adults, 1989–2014. Archives of Sexual Behavior, 1-13.

- Les parelles estables cada vegada pracFquen menys sexe.
- Sense diferències de gènere, ètnia, nivell sociocultural
ß ÚlFms 10 anys caiguda 15% de la freqüència sexual
ß COINCIDEIX AMB LA INTEGRACIÓ I OMNIPRESÈNCIA DE
LA TECNOLOGIA EN L’ESPAI QUOTIDIÀ:

Motius?
1. XARXES SOCIALS

- 2006 - Youtube
- 2007 - Netflix
- 2008: Inici dels canvis
• Smartphones
• 4G: canvi tecnològic i major velocitat

Les MULTIPANTALLES EN LA LLAR
són finestres obertes que donen tants beneficis com el sexe
- La sexualitat és només un input mes
- “A les 22:00 hi ha moltes més coses a fer…”

à Cada vegada es practica menys sexe perquè la relació
sexual requereix un “esforç” i ens hem acostumat a
consumir oci de manera passiva

TRACTAMENT per apatia sexual en les parelles:
• Pactar 1 dia/ setmana de ‘apagada digital’, ‘dieta tecnològica’

2. PORNOGRAFIA
La pornograﬁa d'avui no és la pàgina central de l’Interviu
o del Playboy… És ja un fenomen de masses que inﬂueix
en la nostra societat.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PORNOGRAFIA EN INTERNET:
• Accés fàcil ( + MULTIPANTALLES)
• Anonimat
• Assequibilitat
• Mercat il·limitat
S'estima que el 50% de tot el trànsit d'Internet està relacionat amb el sexe
(McNair, 2002)

ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS (per GENERE)

(Rissel et al., 2016) (Grubbs et al. 2018) (Paul, 2007) (Regnerus et al., 2016)

•
•
•
•

HOMES: 64-70% / 70% / 76% en l'últim any
DONES: 23-33% / 40% / 41% en l'últim any
Consumeixen pornografia mensualment en EUA: 66% de homes i 41% de dones
Busquen pornografia en una setmana determinada: 46% de homes i 16% de dones (18-39 anys)

PORNOGRAFIA i CERVELL
• Quan una persona mira una imatge eròtica, el cervell
sintetitza DOPAMINA: SISTEMA DE RECOMPENSA.
No es limita als éssers humans!
Micos macacos mascles van renunciar a recompenses
per a veure fotos de les natges de les femelles

(Deaner et al., 2005)

ADICCIÓ a la PORNOGRAFIA en INTERNET
1. Les imatges buscades solen ser molt específiques.
2. Quan es troba, augmenta la DOPAMINA en el NUCLI ACCUMBENS (reforç immediat)
3. Si es repeteix moltes vegades: HABITUACIÓ (Més si s'associa a cocaïna)
4. Augmenta el nombre de receptors que busquen MÉS DOPAMINA (“CRAVING”)
5. Es necessita més dosi (més imatges pornogràfiques) per generar MÉS DOPAMINA…

LA PORNOGRAFIA EN INTERNET ESTIMULA L’ AGRESIÓ SEXUAL I L’ ABÚS?
(Hill, 2007)

• La pornografia en general (pornografia tova i pornografia no violenta) és inofensiva.
• La pornografia dura i la pornografia violenta pot augmentar l'agressió.
• Les persones amb un alt risc d'agressió sexual mostren més interès en la pornografia
violenta, i són estimulades amb major força a través d'aquest material.

Però…
2019 - Rebrota la “cultura de la violació”
• A Internet predomina una pornografia masclista que
erotitza la violència sexual en grup (Gangbang)
• Sexe sense preservatiu o presència de violència oberta
amb escanyaments o cops forts.
• Normalització de la violència sexual posant el focus
culpabilitzador en la víctima.
• Afavoreix comportaments predadors (“la manada”)

EFECTES NEGATIUS de la PORNOGRAFIA
• ADDICCIÓ NEUROADAPTATIVA: Alteració de l'estructura i funció cerebral amb
repercussió en el comportament i la cognició social (Hilton, 2013)
• FRUSTRACIÓ: Els models i guions pornogràfics configuren un món fictici que provoca
frustració en comparar-lo amb la sexualitat real.
• RESPECTE A LA SEXUALITAT:
-

Afecta negativament el rendiment sexual amb el temps. (Poulsen y col. 2013)
Disminueix la satisfacció sexual (Dwulit, 2019)

à Les persones reemplacen les relacions sexuals reals amb l'ús de pornografia
(Butler y col., 2018)

EFECTES POSITIUS DE LA PORNOGRAFIA
EFECTES POSITIUS EN PARELLA à JOC i NOVETAT
• Expansió de l'imaginari sexual: alimentant fantasies, animant a experimentar.
• Supressió de tabús i prejudicis respecte al sexe.
• Incorporació d'idees que augmentin els recursos per a aplicar en les relacions
sexuals dins de la realitat (sabent que la pornografia és ficció).
• Disposició a la pràctica d'activitats eròtiques variades i innovadores, que avui dia
formen part de les nostres pràctiques reals.
• Sexualitat més rica i variada en la parella (acord previ).

EFECTES POSITIUS INDIVIDUALS à FACILITAR L’ EXCITACIÓ
• Quan manca el desig sexual inicial.
• Quan fa falta un plus de activació.

ALTERNATIVES AL “PORNO CONVENCIONAL”:

“PORNO FEMINISTA”
• Les directores són dones (Erika Lust...) i les històries
s'expliquen des de la perspectiva femenina.
• Cerca representar el plaer i el desig femení al
mateix nivell que el masculí.
QUATRE ASPECTES FONAMENTALS:
1. El plaer de les dones importa.
2. El cinema per a adults també pot tenir valors cinematogràfics.
3. Mostrar la diversitat de cossos, d'edats, de colors de pell, perquè tothom es
vegi representat.
4. El procés de producció de la pel·lícula ha de ser ètic: els treballadors han d'estar
ben pagats, tot ha d'estar acordat i hi ha d'haver-hi un ambient segur i còmode.
(“PORNO ÈTIC”)

- No són pel·lícules ensucrades, i amb finals romàntics que al
final es casen.
- No són pel·lícules més suaus, sinó més creïbles.
- El sexe pot ser igual de salvatge i les pel·lícules compleixen
la seva funció d'excitar l'espectador però sense denigrar
ningú.
- Inclou altres narratives, més realistes, més enllà de la
història del butaner que ve a casa i acaba al llit al primer
minut.
- Inclou el desig i la satisfacció de la dona; i no està tot
centrat en el penis, perquè els homes també poden gaudir
més enllà del coit.

La alterna[va feminista aporta realisme a la pornograﬁa.
à CAL VEURE-LA COM A UNA OPCIÓ PEDAGÒGICA

1989-2014 davallada de la freqüència relacions sexuals
1. XARXES SOCIALS
2. PORNOGRAFIA
2019 - Caldria afegir …

3. “SEX TECH”
-

2020 - COVID-19

(tecnologia aplicada al sexe)

Satisfayer …
Realitat virtual que permet relacions a distància

4. Condicionants

- “Singles”: Impossibilitat de sexe casual
- Parelles llarga durada sense sexe: menys encara
- Parelles estables que no conviuen: sexe virtual

SEXUALITAT EN L’EDAT MADURA
FRANJA DE EDAT 55-70 anys
DADES del INE (2015)
• Divorcis (2005 - 2015) ↑ 162%
• Ruptura de parelles (2005 - 2015) ↑ 173%
• Matrimonis després dels 60
Homes > 60 anys: ↑ 101%
Dones > 60 anys: ↑ 131%
Grup d'edat que més ha crescut a l’última dècada
(Hi ha canvis socials, demogràfics i econòmics que ho afavoreixen)
• Sol·liciten xerrades de sexualitat (la informació sexològica s’atura a l’edat adulta)
• Augmenta l'interès en la fórmula LAT “Living apart together” (sobretot en dones)
• Dones heterosexuals de 50 anys que es replantegen la seva orientació sexual:
- Per decepció dels homes, i proven l'alternativa afectiu-sexual amb una altra dona.
- Per “sensacions ambivalents” en una situació concreta.
- Per “sexe-curiositat”...

Una sexualitat de parella satisfactòria mes allà dels 50…
Jornada de Sexualidad Madura. Vida y sexo a partir de los 50. Barcelona, 2013

1. A nivell individual, si la persona ha gaudit de la sexualitat sense exigència ni
obligació abans dels 50, continuarà mantenint-se activa sexualment.
2. Parella amb personalitats compatibles.
3. Claredat i equilibri en l'equilàter AMISTAT-ATRACCIÓ- COMPROMÍS
4. Mantenir l’ “AMOR ROMÀNTIC” (DOPAMINA)
ü Vida Sexual activa i satisfactòria
ü Conservar els gestos del festeig
ü “Sorpreses” (augmenten la Dopamina)
5. Potenciar un bon nivell d’ “AFECCIÓ” (OXITOCINA)
ü Conductes de Reciprocitat: el que sabem que agrada a l'altra persona
ü Constants mostres d'Afecte i Sensualitat.
ü Bones aptituds de Comunicació.
ü Activitats d'Oci que impliquin emocions o reptes.

HIPOGONADISME D’INICI TARDÀ:
-

Es una síndrome clínica i bioquímica:
DEFICIÈNCIA DE TESTOSTERONA ASSOCIADA A SÍMPTOMES CLÍNICS

- Cada vegada més freqüent entre la població masculina en l'edat adulta:
PREVALENÇA:
• 3,1-7% en homes (30-69 anys)
• 18% (70 anys)

També se’n diu “ANDROPAUSIA”
Però no és equivalent a la menopausa:
• No passa en tots els homes a partir d'una edat
• No presenta signes “típics”
à Poques vegades és diagnosticat i sol cursar sense tractament:
(EUA: solo el 5-35% d’homes amb HIT reben tractament)

SIGNES i SÍMPTOMES són subPls, i
atribuïts (pacient i especialista) al
procés normal d'envelliment

SIGNES CLINICS:
• Disminució massa muscular i força física
• Disminució massa òssia
• Osteoporosi
• Increment en el greix abdominal.
(Haurien de despertar sospita de dèficit de testosterona)

NIVELLS DE TESTOSTERONA

SÍMPTOMES SUBJECTIUS (comuns amb l'envelliment)
• Disminució del desig sexual
• Disminució en la sensació de benestar, la capacitat de
concentració, pèrdua de memòria i insomni…

Testosterona total 12.1 nmol/L
Testosterona lliure 243 pmol/L
En homes (40-79 anys) Testosterona total:
- 8 nmol/L per al baix desig sexual.
- 11 nmol/L per a la disminució en la
freqüència de les ereccions matutines.

DIAGNÒSTIC d’ HIPOGONADISME DE INICI TARDÀ
G.R. Dohle, S. Arver, C. Bettochi, et al.European association of urology guidelines on male hypogonadism Eur Urol. (2015), pp. 4-24

A) TRES SÍMPTOMES SEXUALS:
1. Disminució en el desig sexual o en els pensaments sexuals.
2. Disminució en la freqüència de les ereccions matutines.
3. Disfunció erèctil.
B) NIVELLS DE TESTOSTERONA
• Testosterona total < 8nmol/L
• o Testosterona total entre 8-11 nmol/L i Testosterona lliure < 220 pmol/L.

3 – ASPECTES RELLEVANTS
q
q
q
q

ANATOMIA GENITAL i AUTOIMATGE: Ginecoestética y Dismorfobia peneana
RESPOSTA SEXUAL: MODEL CICLIC
ORGASME CLITORIDIÀ v. VAGINAL
EJACULACIÓ FEMENINA

q ANATOMIA GENITAL i AUTOIMATGE:
“GINECOESTÈTICA”

Dra. Maite Fernández
Ginecóloga
Col. 41277 - Barcelona

Si els LLAVIS MENORS no estan totalment coberts pels llavis majors
com estableixen les referències: creuen que està deformada

à “LABIOPLASTIA”

ANATOMIA GENITAL i AUTOIMATGE:
“CIRURGIA D’ELONGACIÓ de PENIS”
El tamany pot provocar ANSIETAT COMPARATIVA:
Puigvert (2007).

DISMORFÒBIA PENEANA
o “SÍNDROME DEL VESTUARI”:
– Cap disfunció sexual.
– Manifesta complex de despullar-se en llocs
públics: vestuaris, gimnasos…
– La seva preocupació és en la flaccidesa,
no en l'erecció.
Protocol de l'actuació medicoquirùrgica:
– Hª clínica / Exploració física / Perfil psicològic.
– Informació de les expectatives reals per cirurgia
correctora: Màx. 3 cm / Mitjana 2,5 cm.

Secció del lligament
suspensori del penis

Tractaments amb “cèl·lules mare” per a
engrandir el membre i potenciar les
ereccions?
• Priapus Shot és un tractament que consisteix a
injectar en el penis “cèl·lules mare” per a enfortir
l'erecció. L'efecte de la injecció dura un any.
• El pacient ha d'aplicar-se una altra de les ofertes del
negoci, el Penis-Pump, una bomba de buit.

"Vuelve a ser el que eras antes"

• EL TRACTAMENT COMPLET
COSTA 2.900 EUROS.

Pozzi, E., Muneer, A., Sangster, P., Alnajjar, H. M., Salonia, A., Bettocchi, C., ... & Ralph, D. J. (2019).
Stem-cell regenerative medicine as applied to the penis. Current opinion in urology, 29(4), 443-449.

Arriba a la conclusió que no existeixen evidències sòlides que el seu ús aplicat al
penis tingui cap benefici.

q LA RESPOSTA SEXUAL HUMANA
Masters & Johnson (1966)
Descriuen la RESPOSTA SEXUAL HUMANA com un
cicle de QUATRE FASES:
EXCITACIÓ, MANTENIMENT, ORGASME I RESOLUCIÓ
que corresponen a diferents nivells d'excitació sexual.

Kaplan (1979)
Nou concepte en el cicle: el DESIG.
Inicia el cicle de resposta
I condueix a l'EXCITACIÓ i a l'ORGASME

Aquest model “lineal” és útil per descriure les diferents fases, però no és real...
És una SEQÜÈNCIA CÍCLICA de tres fases DESIG, EXCITACIÓ i ORGASME, els
mecanismes dels quals interactuen, reforçant-se o inhibint-se recíprocament.

Basson (2001) va plantejar un “MODEL DE RESPOSTA
CIRCULAR” que incorporava:
• Satisfacció física i emocional de la relació
• Intimitat emocional
• Motivació sexual (cerca i/o receptivitat)
• Estímuls sexuals

Mas (2007) - Interpretació "CIRCULAR" en un diagrama de flux.
• L'EXCITACIÓ pot ser conseqüència o
pot precedir al DESIG.
• L'EXCITACIÓ reforça al DESIG a
manera de feedback posiFu.
• La presentació d'una determinada
fase no requereix necessàriament la
precedent: p. ex. una ESTIMULACIÓ
SENSORIAL INTENSA pot produir
EXCITACIÓ i ﬁns a ORGASME sense
que hi hagi DESIG (importància legal)

à MOLT IMPORTANT!!!
Aquests models expliquen cóm una persona pot començar
una activitat sexual amb un desig sexual neutre.

q La “PRÒSTATA FEMENINA”
• GLÀNDULES URETRALS
3 a 10 orificis alineades longitudinalment.
• GLÀNDULES PARAURETRALS DE SKENE
Al voltant del meat uretral: Conductes de Skene

El ”PUNT G”
Kahn, Whipple i Perry (1982) van popularitzar
el PUNT G com una “zona eròtica situada en
la paret anterior de la vagina”, que es
correspondria amb la localització de les
glàndules uretrals i periuretrals.
Però l'existència de la PRÒSTATA FEMENINA,
involucrada amb l'EJACULACIÓ, no ens explica:
per què aquesta àrea és més sensible al plaer
que la resta de la vagina?

Kilchevsky (2012) analitza 96 articles sobre el punt G.
• Moltes dones diuen tenir una zona en la part anterior de la paret vaginal
(a uns 2 o 4 cm de l'entrada) més sensible que la resta de la vagina.
• Però no s'ha trobat cap evidència anatòmica de la seva existència, ni si
això respon a alguna explicació fisiològica.
Posteriorment: cap anàlisi anatòmica ni estudi histològic ha descobert cap
estructura interna específica que pogués ser el punt G.
Per això, alguns investigadors (Hines, 2001) van negar la seva existència,
atribuint-ho a un mite de la ginecologia moderna

‘Potser el problema hagi estat el nom de “punt”’ (Beverly Whipple)

Foldes i Buisson (2009)
Mitjançant ecografia van demostrar que:
a. Quan el clítoris està erecte els bulbs del clítoris
queden molt prop de la vagina, i això podria
explicar la major sensibilitat.
à Aquesta hipòtesi continua sent la més acceptada avui dia per a
explicar el PUNT G:
“Zona de la vagina que contacta amb les parts internes del clítoris
(arrels del clítoris i bulbs del clítoris)”
b. Van apreciar diferències de gruix en l'espai entre
uretra i vagina.
à Només les dones que tenien un espai uretrovaginal
prim podrien mitjançant pressió arribar als bulbs
del clítoris, i per tant provocar l’orgasme...

q Orgasme “clitorià” v. “vaginal”
Segons la HIPÒTESI (Foldes i Busison) tots els orgasmes femenins són clitorians:
a. Per estimulació externa directa del clítoris
b. Per estimulació interna vaginal:
“PUNT G” o “CUV” (COMPLEX CLITO-URETRO-VAGINAL)
à La majoria d'orgasmes “vaginals” durant la penetració
són per contacte indirecte amb el clítoris intern

Buisson, O., & Jannini, E. A. (2013). Pilot echographic study of the differences in clitoral involvement
following clitoral or vaginal sexual stimulation. The journal of sexual medicine, 10(11), 2734-2740.

Però… hi ha evidències neurològiques que existeix
l'orgasme exclusivament vaginal:
Komisaruk (2011)
- Amb RM funcional
- S'acnven dues zones diferents en el cervell quan una dona esnmula el clítoris o
l'interior de la vagina
Jannini, Buisson, Komisaruk, (2012).
Informes de dones que defineixen tots dos tipus d'orgasmes com molt diferents:
- El clitorià mes “localitzat” : Al gland del clítoris només arriba el nervi pudend.
- El vaginal més “corporal” : Al cos del clítoris arriba el nervi pudend i el nervi pelvià.
Whipple, Komisaruk (2002).
Dones amb lesió medul·lar
- Sense sensibilitat en clítoris ni entrada de la vagina
(Per lesió supra n. pudend i n. pelvià)
- Però amb sensibilitat en fons de vagina i úter
(Hi arriba el n. hipogàstric i n. vague)
à Arriben a l'orgasme estimulant zones profundes de
la vagina
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à Hi ha dones que prefereixen els orgasmes per estimulació coital.

El senten més satisfactori, encara que l'orgasme en si sigui menys directe
i ardent.

à Unes altres prefereixen els orgasmes per estimulació clitoriana.
El 75% de dones ho senten més satisfactori que el coital.

“No es veuen afectades pel mètode, les necessitats o el ritme del seu
company” (Hite, 1977)

q La “EJACULACIÓ FEMENINA”
Expulsió de líquid a través de la uretra durant l'orgasme.
A) “PRÒSTATA FEMENINA” (GLÀNDULES d’SKENE)
• Segreguen Glucosa, Fosfatasa àcida prostàtica, PSA… PDE5
• Escàs volum (1-1,5 ml)
• Desenvolupament molt variable:
- Indetectable en unes dones: No tenen glàndules d’Skene. (Jannini, 2007)
- En unes altres bastant notable, i produeixen una descàrrega perceptible.
- El 75% emet almenys una petita quantitat de fluid, indetectable. (F. Cabello)
B) “SQUIRTING”, “BROLLADA”
• Molta més quantitat: 100 ml… ¡¡fins a 500 ml”!!
• Probablement es tracta d’orina molt diluïda.
(Jannini, 2011) (Salama, 2015)

(Desajustaments de vasopresina durant l'acte sexual,
provocarien una “diabetis insípida transitòria”
amb molta producció d'orina, tan diluïda que és inidentificable)

4 – SEXUALITAT I FARMACS
Fora, F. (2018).
Fármacos y función sexual.
Madrid, Ed. Síntesis

1 – FÀRMACS QUE ALTEREN NEGATIVAMENT LA SEXUALITAT
2 – FÀRMACS QUE MILLOREN LA FUNCIÓ SEXUAL
- TESTOSTERONA
- FÀRMACS PER A LA FALTA DE DESIG SEXUAL EN LA DONA.
- FÀRMACS QUE AUGMENTEN L'EXCITACIÓ

GRUPO
FARMACOLÓGICO

SUBGRUPOS QUE MÁS
AFECTAN LA FUNCIÓN SEXUAL

ANTIHIPERTENSIVOS DIURÉTICOS:

•TIAZÍDICOS: Hidroclorotiazida
• ANÁLOGOS NO TIAZÍDICOS:
Clortalidona, Indapamina
• DIURÉTICOS DE ASA: Furosemida,
Bumetamida
• AHORRADORES DE POTASIO:
Amilorida, Espironolactona
• INHIBIDORES ANHIDRASA BLOQ.
ADRENÉRGICOS:
• B-BLOQUEANTES: Propanolol
• BLOQUEANTES A1: Prazosina,
Doxazosina
• BLOQUEANTES A Y B: Labetalol,
Carvediol
OTROS:
• VASODILATADORES DIRECTOS:
Hidralazina
• AGONISTAS A2 DE ACCIÓN
CENTRAL: Clonidina, Metildopa,
Monoxidina

SUBGRUPOS QUE MENOS
AFECTAN LA FUNCIÓN SEXUAL
ANTAGONISTAS DEL CALCIO:
Nifedipino, Verapamilo, Anlodipino
INHIBIDORES DEL SISTEMA RENINAANGIOTENSINA:
Inh de la ECA: Captoprilo
ARA II: Losartán
INHIBIDORES DE LA RENINA:
Aliskireno

GRUPO
FARMACOLÓGICO

SUBGRUPOS QUE MÁS
AFECTAN LA FUNCIÓN SEXUAL

SUBGRUPOS QUE MENOS
AFECTAN LA FUNCIÓN SEXUAL

ANTIDEPRESIVOS

• ISRS: Paroxetina, Fluoxetina,
Escitalopram, Citalopram
• TRICICLICOS: Imipramina,
Maprotilina
• IMAO y Trazodona
• ISRS-N: Venlafaxina,
Duloxetina

• ISRN: Reboxetina
• NORADRENERGICOS CON ACT
SEROTONIN: Mirtazapina
• ISRN-DOPAMINA: Bupropión
• MELATONINERGICOS:
Agomelatina

OTROS
PSICOTROPOS

• LITIO
• BENZODIACEPINAS:
Diazepam, Triazolam,
Alprazolam
• ANTIPSICOTICOS: Haloperidol,
Quetiapina, Risperidona,
Olanzapina.

OTROS FÁRMACOS

• BLOQ. ALFA ADRENÉRGICOS:
Tamsulozina, Doxazosina,
Terazosina
• INH. DE 5-ALFA-REDUCTASA:
Finasterida, Durasterida

Corticoides y AINES
Tiroxina
Omeprazol

RECOMANACIONS TERAPEUTIQUES
PER LES ALTERACIONS SEXUALS
PROVOCADES PER FÀRMACS

ANTIHIPERTENSIUS
Betabloquejants cardioselectius
• ATENOLOL: Blokium®, Tenormin®, EFG.
• METOPROLOL: Beloken® Lopresor®, EFG.

Antagonistes del calci
• LACIDIPINO: Lacimen®, Lacipil®, EFG.
• DILTIAZEM: Angiodrox®, Carreldon®, Cronodine®, Diltiwas®, Dinisor®, Doclis®,
Lacerol®, Masdil®, Tilker®, Trumsal® Uni-masdil®
• NICARDIPINO: Flusemide®, Lincil®, Nerdipina® Vasonase®
• NIFEDIPINO: Adalat®
• VERAPAMILO: Manidon®

Inhibidors de la ECA
• CAPTOPRIL: Captopril EFG.
• ENALAPRIL: Acetensil®, Baripril®, Crinoren®, Dabonal®, Herten®, Hipoartel®,
Naprilene®, Renitec®, EFG.

ANTIDEPRESSIUS
1 CANVIAR A UN AD QUE NO AFECTI LA FUNCIÓ SEXUAL:
• AGOMELATINA, MIANSERINA, MIRTAZAPINA, MOCOBLEMIDA, REBOXETINA,
TIANEPTINA, TRAZODONA, VORTIOXETINA.

2 AFEGIR UN ALTRE AD COM A “ANTÍDOT”
• BUPROPION o MIRTAZAPINA (de manera continua o discontinua)

3 SENSE CANVIAR DE FÀRMAC:
-

Esperar a la fase de tolerància
Posposar la ingesta just després de l'activitat sexual
Reducció de la dosi diària (Dosis-dependents)
Períodes de descans farmacològic (DIV-DIUM)

4 TERÀPIA COGNITIU-CONDUCTUAL

• ESTRATEGIES PER A MODIFICAR LA TÈCNICA SEXUAL
• PSICOTERÀPIA individual o de parella

FÀRMACS QUE MILLOREN
LA FUNCIÓ SEXUAL (DESIG SEXUAL)

TESTOSTERONA

Útil quan el quadre clínic i l'analítica
confirma el dèficit de testosterona
HIPOGONADISME D’INICI TARDÀ
• TESTOSTERONA EN GEL: Transdèrmica
Sobres o tub de 50 mg + aplicador (10-80mg)
Aplicació diària

TESTOGEL® 50 mg, Gel
en sobres

• TESTOSTERONA PROPIONATO: Intramuscular
25mg/1ml
2-4 /setmana

TESTEX® amp 25mg/1ml

• TESTOSTERONA CIPIONATO: Intramuscular
100mg/2ml y 250mg/2ml
Cada 2-4 setmanes

TESTEX PROLONGATUM®
Ampollas 100mg/2ml
Ampollas 250mg/2ml

• TESTOSTERONA UNDECAONATO: Intramuscular REANDRON® vial 1g/4ml
1000mg/4ml
Cada 10-14 setmanes

TRACTAMENT DE TESTOSTERONA EN LA DONA
Abundant evidència científica de la relació entre andrògens i desig sexual:
- Wahlin-Jacobsen et al. (2015): 560 dones sanes
- Randolph et al. (2015): També en freqüència de masturbació
- Davis y Worsley (2014): En dones amb dèficit androgènic
- Etc.
à Però no es tan fàcil de diagnosticar como en l’home:
- Ampli rang de nivells de testosterona en dones amb funció sexual normal
(Nappi, 2015)
- Hi ha dones més “testosterona-dependents” que d’altres.
à És només un component: hi ha altres components emocionals i relacionals
mes importants com a incentius sexuals.

FLIBANSERINA

(AnFdepressiu ineﬁcaç)
2000 – Indicat per al desig sexual inhibit en la dona
2010 – FDA va denegar la seva aprovació (no eﬁcàcia)
2013 – Un altre intent denegat (no eﬁcàcia i efectes secundaris)
2015 – FDA aprova amb reserves
à Actua suprimint la inhibició del desig sexual.
- Sobre els neurotransmissors (serotonina, noradrenalina i dopamina)
- A les regions del còrtex, zona límbica, hipotàlem i tronc cerebral.
Jaspers (2016) METANÀLISI:
- Poca evidència respecte a eﬁcàcia i seguretat
- Mínims canvis causats per la ﬂibanserina
- Efectes adversos ﬂibanserina (+ alcohol)
- Dubtes si les dones parFcipants tenien DSH
S’espera que arribi la comercialització entre 2022 i 2023

ANTIDEPRESSIUS QUE MILLOREN EL DESIG SEXUAL
(Actuen sobre els neurotransmissors, suprimint la inhibició del desig sexual)
a) Pocs efectes 2º sexuals
b) Antagonitzen els efectes 2º d’altres anFdepressius:
•
•
•
•
•
•
•
•

AGOMELATINA: Aglonex®, Valdoxan®, EFG.
MIANSERINA: Lantanon®.
MIRTAZAPINA: Aﬂoyan®, Rexer®, EFG.
MOCOBLEMIDA (IMAO): Manerix®, EFG.
REBOXETINA: Irenor®, Norebox®.
TIANEPTINA: Zinosal®.
TRAZODONA: Depraser®, Deprax®, EFG.
VORTIOXETINA: Brintellix®

Únic amb recerca
(Millora de 63% de subjectes sense depressió (3% con placebo)
à BUPROPIÓN: Elontril®, Zyntabac®, EFG.
(En assajos fase II) Brupropión + Trazodona
(No comercialitzats): Gepirona

BREMELANOTIDA

Neurotransmissor: Melanocortina (estimulant de melanòcits)
(Les neurones melanocortinèrgicas estimulen
l'alliberament de dopamina en àrea preòptica medial)
Estudiat com “bronzejador sense sol” es va observar excitació sexual i ereccions.
Actualment en assajos en fase III
VIA SUBCUTÀNEA o INTRANASAL
HOMES: Ereccions à DISFUNCIÓ ERÈCTIL
DONES: Augment del desig amb major sensació d’excitació genital (Clayton, 2016)
à Pot ser opció terapèutica en dones amb TRASTORN DESIG/EXCITACIÓ
à A demanda: Actua als 30-60’ i manté eficàcia 8 hores (X Flibanserina)
à Injectable subcutani

Poels, S., Bloemers, J., van Rooij, K., Koppeschaar, H., Olivier, B., & Tuiten, A. (2014). Two novel
combined drug treatments for women with hypoacZve sexual desire disorder. Pharmacology
Biochemistry and Behavior, 121, 71-79.

HIPOTESI
El baix desig sexual en la dona originat per dos mecanismes diferents:
1) Cervell insensible als senyals sexuals
2) AcFvació disfuncional dels mecanismes inhibitoris sexuals (serotonina)
TRATAMIENTO:
Para 1): TESTOSTERONA + IPDE (SILDENAFILO)
Lybrido®
Para 2): TESTOSTERONA + BUSPIRONA (para inhibir la inhibición serotoninérgica)
Lybridos®

FITOTERÀPIA
“…Per al desig sexual, erecció, orgasme, quan]tat i qualitat de
semen, dismenorrea, pròstata…”
“…Remeis energitzants…”
à Pocs assajos clínics que demostrin eﬁcàcia.
•
•
•
•
•
•

ABROJO (Tribulus)
GINSENG ROJO
TRIGONELLA
MACA
GINGKO BILOBA
etc

FÀRMACS QUE AUGMENTEN L'EXCITACIÓ

Home: ERECCIÓ
Dona: (Lubricació) Sensació subjectiva…

• YOHIMBINA: Disminueix la inhibició central de l’excitació
à DISFUNCIÓ ERÈCTIL, però efectes secundaris
• L-ARGININA: Precursor de l’Oxid Nítric. Dosi >3gr./ dia
à Suplements de “salut masculina”
• L-CITRULINA (Precursor de L-Arginina)
à DE lleu o moderada
• FENTOLAMINA
TRAZODONA
TESTOSTERONA: Només millora l’erecció en Hipogonadisme
FITOTERAPIA
• Ginseng vermell / Epimedium / Trigonella / Maca / Gingko biloba / etc.

INJECTABLES INTRACAVERNOSOS
1982 – PAPAVERINA (Priapisme, síncope...)
1986 – PROSTAGLANDINA E
ALPROSTADIL
Eﬁcàcia 70-87%
Combinacions:
BIMIX® (Papaverina + Fentolamina)
TRIMIX® (Papaverina + Fentolamina + Alprostadil)
Requereix
- Entrenament del pacient
- Supervisió de dosi
ALPROSTADIL INTRAURETRAL
- No tan afectiu
ALPROSTADIL TÒPIC

INHIBIDORS DE LA FOSFODIESTERASA-5
1998 – SILDENAFILO: VIAGRA® Azulsix® Balcoga® Bandol®, Dragul®, Fexion®, Galotam®,
Granpidam®, Idoka®, Mysildecard®, Oximun®, RevaFo®, Vizarsin®,
Zuandol®, EFC.
(Per a tractar angina de pit e HTA…)
à DISFUNCIÓ ERÈCTIL / Millor estat d’ànim, autoesFma, saFsfacció parella…
à PERILL només si NITRATS (angina de pit) o NITRIT D’AMIL (“Popper”)
2003 – VARDENAFILO: LEVITRA®, LevaFk®, Sarilen®, Vivanza®, EFG.
2003 – TADALAFILO: CIALIS®, Adcirca®, AFvol®, Citax®, Qizerc®, Victogon®, EFG.
2007 – TADALAFILO en dosis baixes (5 mg)/DIA à Disfunció vascular i psicògena
2015 – AVANAFILO: SPEDRA® (DiabèFcs i prostatectomia)

PDE-5 en la DONA:
- Actua sobre variables ﬁsiològiques
- Però en “excitació subjecFva” resultats
contradictoris
à Opció per a determinats subFpus de
disfunció sexual femenina

FÀRMACS QUE MODIFIQUEN L'ORGASME
ELS QUE RETARDAN L’ORGASME à EJACULACIÓ PRECOÇ
• CLOMIPRAMINA
• ISRS: PAROXETINA > SERTRALINA > FLUOXETINA
També CITALOPRAM i ESCITALOPRAM
Eﬁcaços en 70-80% de pacients
• DAPOXETINA: PRILIGY®
S'absorbeix amb rapidesa, s'elimina a les 24 hores
Preu elevat (10 € per comprimit)
• IPDE-5 (controverFt) (augmenta la conﬁança i l’autoseguretat)
• ANESTÈSICS TÒPICS LOCALS:
Crema Lidocaina+Prilocaina: 20‘ abans. Us amb preservaFu.
2018 - En spray: FORTACIN®
3 polvoritzacions que cobreixin el gland.
Esperar 5’ i reFrar l'excés.

BIBLIOGRAFIA
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Basson, R. (2001). Human sex-response cycles. Journal of Sex &Marital Therapy, 27(1), 33-43.
Buisson, O., & Jannini, E. A. (2013). Pilot echographic study of the diﬀerences in clitoral involvement
following clitoral or vaginal sexual simulaion. The journal of sexual medicine, 10(11), 2734-2740.
Clayton, A. H., Althof, S. E., Kingsberg, S., DeRogais, L. R., Kroll, R., Goldstein, I., ... & Portman, D. J.
(2016). Bremelanoide for female sexual dysfuncions in premenopausal women: a randomized,
placebo-controlled dose-ﬁnding trial. Women’s Health, 12(3), 325-337.
Foldes P., Buisson O. (2009) The clitoral complex: a dynamic sonographic study. Journal of Sexual
Medicine 2009 May;6(5):1223-31
Hines T.M. (2001). The G-spot: a modern gynecologic myth. American Journal Obstet Gynecol. 2001
Aug;185(2):359-62
Jannini, E. A., Rubio-Casillas, A., Whipple, B., Buisson, O., Komisaruk, B. R., & Brody, S. (2012). Female
orgasm (s): one, two, several. The journal of sexual medicine, 9(4), 956-965.
Jannini E., Buisson O., Rubio-Casillas A. (2014). Beyond the G-spot: clitourethrovaginal complex
anatomy in female orgasm. Nature Reviews Urology 11, 531–538 (2014)
Jaspers, L., Feys, F., Bramer, W. M., Franco, O. H., Leusink, P., & Laan, E. T. (2016). Eﬃcacy and safety of
ﬂibanserin for the treatment of hypoacive sexual desire disorder in women: a systemaic review and
meta-analysis. JAMA internal medicine, 176(4), 453-462.
Kahn, L. A., Whipple, B., & Perry, J. D. (1982). The G-Spot and other Discoveries About Human
Sexuality. New York: Henry Holtand Company.
Kaplan, H. S. (1979). Disorders of sexual desire and other new concepts and techniques in sex
therapy (Vol. 2). Simon & Schuster.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kilchevsky A, Vardi Y, Lowenstein L, Gruenwald I. (2012). Is the female G-spot truly a distinct
anatomic entity?. Journal of Sexual Medicine. 2012 Mar;9(3):719-26.
Komisaruk, B. R., Wise, N., Frangos, E., Liu, W. C., Allen, K., & Brody, S. (2011). Women's clitoris,
vagina, and cervix mapped on the sensory cortex: fMRI evidence. The journal of sexual
medicine, 8(10)
Mas, M. (2007). Fisiología de la respuesta sexual femenina: actualización. Revista Internacional de
Andrología, 5(1), 11-21.
Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1966). Human sexual response.
Pomeroy, W. B. (1966). The Masters-Johnson report and the Kinsey tradition. R. & E. Brecher (Eds.),
An analysis of human sexual response, 111-123.
Puigvert, A. (2007). ¿ El tamaño no importa?. Revista Internacional de Andrología, 5(4), 421-424.
Salama, S., Boitrelle, F., Gauquelin, A., Malagrida, L., Thiounn, N., & Desvaux, P. (2015). Nature and
origin of “squirting” in female sexuality. The journal of sexual medicine, 12(3), 661-666.
Whipple, B., & Komisaruk, B. R. (2002). Brain (PET) responses to vaginal-cervical self-stimulation in
women with complete spinal cord injury: Preliminary findings. Journal of Sex &Marital
Therapy, 28(1), 79-86.

Moltíssimes
gràcies!!

www.sexologia.cat

